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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka
Penelitian ini mengkaji masalah penerjemahan yang dihasilkan oleh dua
perangkat lunak komputer, yaitu komputer penerjemah yang berfungsi sebagai
penerjemah otomatis teks-teks berbahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia.
Seperti halnya komputer-komputer penerjemah lainnya, komputer penerjemah
mengadopsi sistem dan cara-cara yang diterapkan oleh perangkat lunak sejenis,
yang sudah banyak digunakan di negara-negara Eropa dan Amerika. Meskipun
keduanya menerapkan sistem yang berbeda dari cara yang ditempuh manusia
dalam menerjemahkan, komputer penerjemah tidak bisa lepas dari prinsip atau
konsep dasar penerjemahan.
Dalam bab II ini akan dikemukakan konsep-konsep dasar penerjemahan,
yang meliputi pengertian penerjemahan, masalah pemadanan dan pergeseran
(shift), kompetensi penerjemahan, dan parameter penerjemahan yang berkualitas
serta cara menilainya. Karena penelitian ini terfokus pada kajian penerjemahan
yang dihasilkan oleh komputer penerjemah, bab ini juga akan membahas hal-hal
yang terkait dengan komputer penerjemah. Di samping itu, dikemukakan pula
beberapa penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan kajian penelitian ini.
Pada bagian akhir bab II ini akan dijabarkan kerangka pikir penelitian.
B. Konsep Dasar Teori Penerjemahan
1. Pengertian Penerjemahan
Sebelum landasan-landasan teori penerjemahan dibahas, sub bab ini akan
memaparkan definisi penerjemahan dari beberapa ahli untuk mengetahui dan
memahami konsep penerjemahan (translation) secara mendalam. Banyak definisi
yang disampaikan para pakar tentang penerjemahan, namun dalam desertasi ini
akan disampaikan beberapa saja sebagai kerangka acuan dalam penelitian ini.
Franz

Pochhacker

dalam

bukunya

―Introducing

mendefinisikan penerjemahan sebagai berikut:

Interpreting

Studies‖
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a. a process by which a spoken or written utterance takes place in one
language which is intended or presumed to convey the same meaning as a
previously existing utterance in another language (Rabin dalam
Pochhacker, 2004)
b. the transfer of thoughts and ideas from one language(source) to another
(target), whether the language are in written or oral form … or whether
one or both languages are based on sign (Brislin dalam Pochhacker,
2004).
c. a situation-related and function-oriented complex series of the acts for
production of a target text, intended for addressees in another
culture/language, on the bases of a given source text (Salevsky dalam
Pochhacker, 2004).
d. any utterance which is presented or regarded as a ―translation‖ within a
culture, on no matter what ground (Toury dalam Pochhacker, 2004).
Dari empat definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa definisi pertama
(a) menunjukkan adanya hubungan antara ungkapan-ungkapan bahasa sumber
baik dalam bentuk lisan maupun tulis dengan bahasa sasaran untuk mencari dan
menentukan kesamaan makna (sameness of meaning) dan pesan dari keduanya
sebagai unsur utama dalam penerjemahan. Selain itu, definisi tersebut juga
memperkenalkan adanya peran dan sikap manusia yang di dalamnya ada unsur
perhatian dan harapan walaupun tersirat. Definisi (b) menunjukkan adanya sebuah
proses pentrasferan terhadap ide-ide dan gagasan-gagasan sebagai medium bahasa
baik bahasa tersebut lisan maupun tulis atau berdasar tanda (sign). Definisi (c)
menjelaskan bahwa penerjemahan melibatkan deskripsi sejumlah fitur bahasa
seperti konteks situasi, fungsi, teks, dan budaya serta menekankan sasarannya
pada hasil penerjemahan (translational product) yang lebih lanjut ditekankan
dalam definisi (d) bahwa segala bentuk ungkapan atau ujaran yang disampaikan
pada komunitas tertentu dari suatu bahasa ke dalam bahasa yang lain dapat
dikategorikan sebagai sebuah penerjemahan.
Lebih lanjut, House (1997) menyatakan bahwa penerjemahan adalah
―thought of as a text which is a ―representation‖ or ―reproduction‖ of an
original one produced in another language‖. Tidak jauh berbeda dari definisidefinisi di atas, definisi ini menunjukkan bahwa penerjemahan merupakan
reproduksi ide dan pemikiran dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Definisi yang
hampir sama juga dikemukakan oleh Munday (2002). Menurut Munday:
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Translation is an activity consisting (mainly) in the production of
utterance (texts) which are presumed to have a similar meaning and/or
effect as previously existing utterances in another language and culture,
while interpretation is a form of translation in which a first and final
rendition in another language is produced on the basis of a one
presentation of an utterance in a source language.
Dari definisi di atas, Munday memperluas pengertian penerjemahan yaitu
sebagai kegiatan untuk mereproduksi makna yang mirip antara bahasa sumber dan
bahasa sasaran yang tidak hanya terkait pada makna tersurat saja, akan tetapi juga
mencakup makna tersirat terkait dengan budaya kedua bahasa tersebut.
Semua definisi di atas merupakan batasan-batasan penerjemahan yang
memiliki kriteria untuk menentukan hasil penerjemahan dalam BSa yang baik,
berterima dan dapat dipercaya. Bell (1991) menambahkan adanya perbedaan
antara translating (the process), a translation (the product) and translation (i.e.,
―the abstract concept which encompasses both the process of translating and the
product of that process‖). Untuk itu dari berbagai definisi tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa penerjemahan merupakan sebuah kegiatan yang pada
dasarnya merupakan sebuah proses produksi terhadap ungkapan-ungkapan teks
untuk dicarikan kesepadanan atau kemiripan makna atau pesan dari ungkapanungkapan yang ada sebelumnya dari BSu ke bahasa dan budaya lainnya. Dari
berbagai definisi di atas, dapat diketahui bahwa istilah ―translation‖ dapat
diorientasikan kepada produk, proses dan fungsi. Ketiga orientasi tersebut menjadi
bagian kajian yang sangat penting dalam penelitian penerjemahan.
2. Penerjemahan yang Berorientasi pada Produk
Sebagaimana tersebut di atas salah satu orientasi penerjemahan adalah
pada produk yang bertujuan untuk menggambarkan hasil penerjemahan yang
sudah ada. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Poppescu (2009): ―product
oriented-in such a case, approach attempt to describe already existing
translations‖. Artinya bahwa penerjemahan yang berorientasi pada produk
merupakan pendekatan yang berusaha untuk menggambarkan hasil penerjemahan
yang sudah ada. Untuk itu pada tahun 1978, studi penerjemahan (translation
studies) didefinisikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang terkait dengan masalah-
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masalah yang timbul dari hasil dan diskripsi penerjemahan (Lefevere, 1992).
Dalam hal ini ia juga menyatakan bahwa tujuan penerjemahan adalah untuk
menghasilkan sebuah teori yang dapat digunakan sebagai acuan dasar untuk
produksi penerjemahan (Lefevere, 1992).
Agak sulit sebenarnya dalam menentukan konsep penerjemahan bila
ditinjau dari batasan-batasan di antara dua bahasa. Hal itu terkait dengan realita
bahwa produsen teks BSu (Text Produser-ST-P) sebagai yang memproduksi teks
BSu dan pengirim (sender-S) sebagai yang mengirim pesan teks BSu dalam
bentuk BSa, masih sering terjadi gap komunikasi karena perbedaan ruang, waktu,
fitur-fitur bahasa, konteks situasi dan budaya dan faktor-faktor lainnya (intra dan
extralinguistik); adanya batasan-batasan, konteks situasi, stratifikasi dan
penggunaan fitur-fitur bahasa yang digunakan ST-P dan penyesuaiannya oleh para
penerjemah (S) sebagai penyampai sekaligus pengirim pesan BSu ke BSa perlu
adanya pendekatan-pendekatan yang bersifat lintas linguistik (baik itu
intralinguistik maupun ekstralinguistik). Ketika para pengirim (S) menggunakan
teks yang mereka tulis sendiri sebenarnya mereka berfungsi ganda yaitu sebagai
produsen teks sekaligus sebagai pengirim (S) teks dalam bentuk penerjemahan.
Mereka (S) bertanggung jawab atas perumusan fitur-fitur bahasa termasuk intra
maupun extralinguistiknya, yang digunakan dalam mentransfer pesan tersebut
bahkan Nord lebih suka menyebut ‗authors‘ dari pada S (sender) atau ST-P (Text
Analysis in Translation, h.6). Hal ini penting, karena untuk menghindari
terjadinya gap bahasa (language gap) antara sender (penyampai) dan receiver
(penerima) atas hasil penerjemahan, penerjemahan seharusnya memiliki tingkat
keberterimaan yang tidak asing bagi pembacanya. Cicero (dalam Schulte, R., &
Biguenet, J. 2012: 12) menyatakan sebagai berikut:
―I translate the ideas, their form, or as one might say, their shapes,
however, I translate them into a language that is in tune with our
convention of usage (verbis ad nastram consuetudinem aptis). Therefore, I
did not have to make a word-for- word translation but rather a translation
which reflects the general stylistic features (genus) and the meaning (vis)
of the foreign words.‖.
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Dari kutipan di atas, dapat dijelaskan bahwa hasil penerjemahan akan
menjadi aneh dan tidak cocok dengan ST-P bila tidak dilakukan penyesuaian dan
penyelarasan kesemua aspek kebahasaan tersebut di atas. Oleh karena itu,
penerjemahan dipandang sebagai sebuah konteks antar BSu dan BSa. Bahasa
sasaran diupayakan oleh S untuk mengungguli atau agar lebih baik dari yang asli.
Dengan demikian, yang asli dapat dipertimbangkan sebagai sumber inspirasi
untuk menciptakan ungkapan-ungkapan baru dalam bahasa penerjemah sendiri
(BSa), namun tidak menyimpang terlalu jauh dari pesan dan fitur-fitur bahasa
sumber (BSu) yang ada dalam teks asli. Dinyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan
akan penerjemahan (produk) dan proses perjemahan sangatlah bervariasi. Hal
tersebut disebabkan penerjemahan dan prosesnya ditentukan pada umumnya oleh
sistem BSa yang aturan dasarnya adalah sederhana yaitu dapat diterima dalam
budaya BSa.
Terkait hal tersebut, lebih jauh dinyatakan bahwa bila ditinjau dari aturan
keberterimaan, hanya dapat diterapkan pada produk ‗On the face of it, this ―rule
of acceptability‖ applies only to the product‘. Itu artinya bahwa sebuah
penerjemahan hanya dapat diterima dan dipahami oleh penerima BSa apabila hasil
penerjemahannya sesuai dengan pesan yang mengacu pada budaya BSa
(domestikasi).
3. Penerjemahan yang berorientasi pada proses
Konsep ideologi dalam studi penerjemahan (translation studies (ST))
sangat mempengaruhi perkembangan ST itu sendiri. Fawcett (1997) menyatakan
bahwa selama berabad-abad, baik perorangan maupun lembaga memiliki
kepercayaan khusus terhadap dampak ideologi terhadap penerjemahan. Ia
menyatakan bahwa pendekatan ideologis penerjemahan dapat ditemukan pada
awal perkembangan penerjemahan. Hal yang penting untuk diketahui dalam
pendekatan ideologis tersebut adalah bahwa bahasa bukan hanya menjadi alat
penyampai atau pembawa pesan saja tetapi juga merupakan penyampai/pembawa
kultur dan komponen-komponennya.
Tentunya perbedaan kata pada masing-masing bahasa merefleksikan
adanya perbedaan karakteristik kultur pada benda-benda, adat istiadat, dan
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berbagai kegiatan masyarakat dimana bahasa tersebut digunakan. Sebagai
konsekuensi logis dari hal tersebut, penerjemahan bukan hanya merupakan proses
alih bahasa (language transfer) tetapi juga merupakan proses pencangkokan
budaya sebagaimana disampaikan oleh Nida (2000) sebagai berikut:
―For truly successful translating, biculturalism is even more important
than bilingualism, since words only have meaning in terms of the cultures
in which they function‖.
Dari kerangka acuan yang diciptakan oleh konsep interaksi dan
beragamnya teks yang terkait latar belakang sosial budaya tersebut, para ahli teori
penerjemahan tentunya harus melihat jauh apa yang ada dibalik jenis-jenis kalimat
(beyond the sentence) untuk menggambarkan struktur yang lebih global. Oleh
sebab itu, sebuah teks itu sendiri merupakan sebuah struktur interaksi untuk
mengidentifikasi studi penerjemahan (SP) sebagai sebuah ilmu yang terkait
dengan ilmu linguistik, sosial dan kegiatan memproduksi teks. Hal ini senada
dengan yang disampaikan oleh Neubert & Shreve (2010) sebagai berikut:
―Translation cannot deny its social character by claiming that it is an art,
referring to translation as an art does not fundamentally alter its status
as a cross cultural, cross-linguistics, text-producing activity‖.
Selanjutnya Neubert & Shreve (2010)menyatakan bahwa karena produk
teks merupakan hasil dari sebuah interaksi pemikiran konsep ide, budaya dan lainlainnya, penerjemahan tidak bisa dianggap hanya sebagai sebuah produk, tetapi
juga sebuah proses.
―In fact, however, it tends to determine the very process of translation,
since it also governs the selection of strategies most likely to yield
products of the required kind. In fact, there is some evidence now that, to
some extent, at least, target-oriented constraints of a cultural-semiotic
nature indeed shape the cognitive processes involved in individual acts of
translation. The same order of priorities seems to apply to ontogenesis too,
especially when bilinguals evolve into translators under "natural"
conditions, i.e., within society - but out of any schooling system‖
Jadi proses penerjemahan merupakan salah satu kegiatan produksi teks
yang didasarkan pada teks (text-induced text production). Dengan kata lain bahwa
setiap teks penerjemahan harus mengacu dan memiliki pesan yang sama dengan
teks sumber. Sementara itu, hasil penerjemahan merupakan hal yang unik; teks-

library.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
17

teks yang dihasilkan berdasar atas adanya teks lainnya (text-induced texts). Untuk
itu proses penerjemahan dan produk penerjemahan saling terkait dengan kegiatan
dimana proses penerjemahan itu terjadi yang keduanya memiliki alasan-alasan
yang bersifat metodologis. Dari situlah penerjemahan dipahami sebagai sebuah
kegiatan pengaktifan kompetensi sebuah situasi penerjemahan tertentu yang hasil
proses penerjemahannya berupa teks bahasa sasaran (T-BSa) atau dapat disebut
sejenis pemroduksian teks.
Karena penerjemahan dipandang sebagai sebuah proses yang tujuannya
adalah untuk berusaha menyampaikan gambaran realistis tentang apa yang terjadi
pada pikiran seseorang yang menerjemahkan, seharusnya penerjemahan
menghindari hal-hal yang bersifat pragmatik dan menghilangkan anggapan bahwa
produksi teks BSa hanya merupakan hasil pruduksi teks BSu saja, tetapi
merupakan sebuah teks BSa yang dihasilkan dari upaya penerapan transfer aturan
dan strategi penerjemahan terhadap T-BSu yang terikat oleh apa yang disebut
psuedotext (teks sumber). Hal tersebut juga disampaikan oleh Jacobsen (dalam
Wilss, 1996) sebagai berikut:
―Target text production is never mere source text production. A target text
which is the result of the application of transfer rules and translation
strategies to a source text is bound to psuedotext. And if we assume that
for each source text there is one, only one, ideal target text-the teacher‘s
version-we make no provision for the creative variety and flexibility of
target text production.‖
Dalam tataran yang lebih luas, proses penerjemahan mempertimbangkan
bagaimana struktur bahasa 1 (B1) dan bahasa 2 (B2) diproduksi dan dapat
dipahami. Perlu ada kesadaran bahwa di dalamnya ada perbedaan yang bersifat
sistemik antara keduanya. Untuk itu dalam memasangkan keduanya, perlu ada
gambaran sistemik pula sebagai prasyarat yang menyangkut perbandingan unsurunsur bahasa dan strukturnya. Bagaimana hubungan antara tingkat konstituen B1
dan B2 merupakan hal yang sangat penting dipertimbangkan. Bagaimana tingkat
perbedaan leksikal dan struktur gramatika yang ada dalam B1 diganti dengan
mereka yang ada dalam B2. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh
Neubert & Shreve (2010):
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―In translation practice, L1-L2 pairings usually turn out to be pairings of
lexical-grammatical complexes. Lexical resources are used when
grammatical mechanisms fail, and more rarely, L2 grammatical structures
are used to replace L1, lexical distinctions‖.
Dari beberapa pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa proses
penerjemahan tidak hanya terkait pada struktur linguistik saja, tetapi juga
menyangkut budaya keduanya. Aspek-aspek lain yang perlu dipertimbangkan
adalah masalah penyepadanan dari kedua bahasa tersebut baik dari kesepadanan
leksikal, gramatikal maupun makna dari kata-kata yang ada dari bahasa sumber.
Lebih lanjut, Nord (2005) menggambarkan model proses penerjemahan
yang prosesnya dimulai dari pelanggan yang memerlukan alih pesan dari T-BSu
kedalam bentuk T-BSa sebagai berikut:
―A translation process is usually initiated by a customer or ―initiator
(INI)‖, approaching a translator (TRL), because they need a certain target
text (TT) for particular target addressee or receiver (TT-T)‖.
Dalam konteks ini penerjemah dapat dipandang sebagai penerima pesan
pertama dari teks sumber (TS), walaupun ia umumnya bukan sasaran utama
penerima pesan (hanya sebagai sasaran antara), sedangkan sasaran utama adalah
pelanggan. Walaupun penerima pesan utama TS tidak ikut serta secara aktif dalam
memproses pemindahan teks ke dalam BSa, ia merupakan faktor penting dalam
menentukan gaya dan fitur-fitur bahasa yang ia harapkan dalam T-BSa tersebut.
Oleh sebab itu dalam proses penerjemahan ada beberapa pemeran yang terlibat di
dalamnya sebagaimana disampaikan Nord (2005) sebagai berikut:
―The essential factors and constituents of the process of intercultural text
transfer are, then, in chronological order: ST producer, ST sender, source
text, ST receiver, initiator, translator, text target, TT receiver‖.
Nord (dalam Colina, 2003) membedakan dua tipe proses penerjemahan
sebagai beikut:
―… the first aims at producing in the target language a kind of document
of (certain aspects of) a communicative interaction in which a source –
culture sender communicates with a new source –culture audience via the
source text under source-culture conditions. The second aims at producing
in the target language an instrument for a new communicative interaction
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between the source- culture sender and a target-culture audience using
(certain aspects of ) the source text as a model.
Dua jenis penerjemahan tersebut adalah penerjemahan dokumenter (PD)
(documentary translation) dan penerjemahan instrumental (PI) (instrumental
translation). Hasil proses PD tesebut merupakan sebuah teks yang diterima oleh
pembaca berbudaya BSa yang dapat ditinjau dari perspektif linguistik, struktur
teks, atau struktur budaya dan situasi sosialnya dimana teks tersebut diciptakan;
fungsi utamanya adalah metatekstual. Contoh model penerjemahan PD adalah
penerjemahan interlinier seperti dalam penerjemahan linguistik, filologi, dan
penerjemahan eksotik (keberadaan tetap pada budaya BSu), sedangkan hasil dari
proses PI adalah sebuah teks yang memiliki fungsi sama dengan BSu dan
merupakan kendaraan atau katalisator bagi penulis TS untukdapat memenuhi
tujuan komunikasi tertentu dalam budaya BSa. Contoh penerjemahan PI adalah
manual teknik, koresponden bisnis, brosur-brosur dan iklan.
Nord dalam bukunya ‗Text analysis in Translation‘ selanjutnya
menyatakan bahwa penerjemahan tidak bersifat linier saja, yang berproses secara
progresif dimulai dari T-BSu ke sasaran pokok T-BSa, tetapi juga merupakan
sirkulasi, yang pada dasarnya merupakan proses berulang yang terdiri dari
sejumlah perputaran masukan-masukan balik dan ada kemungkinan, bahkan
dianjurkan, untuk kembali ke tahap analisis paling awal bila diperlukan.
Ada dua model proses penerjemahan (two-phase model) dengan konsep
‘two chronologically sequential phases‘ yaitu (1) analisis dengan cara ‗decoding
atau comprehesion phase‘ dan (2) sintesis yaitu dengan cara encoding,
reconstruction dan verbalization phase (h.34). Dalam fase pertama, penerjemah
membaca teks BSu, kemudian menganalisis semua aspek yang relevan terkait
dengan unsur-unsur kebahasaan yang diistilahkan Wills (dalam Nord: h.34)
sebagai ‘SLT identification step‘; sebuah langkah identifikasi terhadap teks BSu.
Sedangkan dalam tahap kedua, makna (meaning or sense) T-BSu diverbalisasikan
(diungkapkan dan disusun kembali dalam bentuk kata-kata) dalam bentuk T-BSa.
Ini artinya bahwa dengan menggunakan makna (meaning atau sense) sebagai
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sebuah tertium comparationis (media pembanding), penerjemah memilih simbolsimbol BSa yang terkait disesuaikan dan dipasangkan dengan simbol-simbol BSu.
Model lain yang disampaikan oleh Nord (2005) adalah ‘three-phrase
model‘ (model tiga fase). Pada model ini, proses penerjemahan dibagi menjadi
tiga langkah, yaitu: (i) analysis yang terdiri dari decoding dan comprehension
phase, (ii) transfer yang terdiri dari transcoding, dan (iii) synthesis yang terdiri
dari recoding. Nida (dalam Nord, 2005) menyatakan sebagai berikut:
‖That is to say, the translator first analysis the message of the source
language into its simplest and structurally clearest forms, transfers it at
this level, and then restructures it to the level of the receptor language
which is most appropriate for the audience which intends to reach.‖
Chomsky (dalam Cheng, 2013) menganggap bahwa, ditinjau dari
perspektif linguistik, semua bahasa memiliki ciri-ciri fitur struktur kebahasaan
yang bersifat universal dan dapat dicocokkan antara satu dan lainnya. Itu artinya
bahwa kalimat dalam setiap bahasa dapat dipecah-pecah pada level-level tertentu
yang masing-masing level dapat dianalisis secara individual.
Dalam kenyataannya, Nida sendiri hanya mengambil sebagian dari multistruktur model yang dikembangkan oleh Chomsky.
―A generative grammar is based upon certain fundamental kernel
sentences, out of which the language builds up its elaborate structure by
various techniques of permutation, replacement, addition, and deletion.
For the translator especially, the view of language as a generative device
is important, since it provides him first with a technique for analyzing the
process of decoding the source text, and secondly with the procedure for
describing the generation of the appropriate corresponding expressions in
the receptor language (Nida dalam Cheng, 2013)‖.
House (dalam Colina, 2003) menyatakan bahwa proses penerjemahan ada
dua tipe: (a) convert translation, yaitu it is a kind of translation that enjoys the
status of an original ST and the target culture. Artinya penerjemahan yang
cenderung berstatus asli teks bahasa sumber namun dalam budaya bahasa sasaran,
dan (b) overt translation, yaitu, it is a kind of translation in which TT addresses or
not directly addressed. Artinya penerjemahan ini pembaca disadarkan bahwa ia
sedang membaca sebuah penerjemahan. Kedua tipe tersebut ada kaitanya dengan
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konsep proses penerjemahan yang dilansir oleh Nord (2005). Terkait dengan hal
tersebut, proses penerjemahan dapat digambarkan sebagai berikut:

Source language

Receptor language

Text to be translated

Translation

Discover

Re-express

the meaning

the meaning

Transfer the meaning

Gambar 2.1 Proses penerjemahan oleh Nord (2005)
Proses penerjemahan menurut Nord (2005) yaitu dalam fase pertama,
penerjemah membaca teks BSu, kemudian menganalisis semua aspek yang
relevan terkait dengan unsur-unsur kebahasaan. Kemudian identification step,
sebuah langkah identifikasi terhadap teks BSu. Sedangkan dalam tahap kedua,
makna (meaning or sense) T-BSu diverbalisasikan (diungkapkan dan disusun
kembali dalam bentuk kata-kata) dalam bentuk T-BSa. Ini artinya bahwa dengan
menggunakan makna (meaning atau sense) sebagai sebuah tertium comparationis
(media pembanding), penerjemah memilih simbol-simbol BSa yang terkait
disesuaikan dan dipasangkan dengan simbol-simbol BSu.
Selain itu, Wills (1996) menyatakan bahwa tindakan penerjemah dapat
dianggap sebagai manifestasi dari alat proses informasi yang terdiri dari (i)lexical,
phraseological, syntactic, and pragmatic processing of the textual input; (ii)
lexical, phraseological, syntactic, and pragmatic transfer of the ST into the TT
environment, with the translator having in mind the need of achieved functional
equivalence; and (iii) the assessment of the translation product in a more or less
detailed evaluation phase. Tentunya di dalam proses penerjemahan diperlukan
landasan pengetahuan dan ketrampilan yang kuat tentang kebahasaan tersebut,
sehingga hasil penerjemahan dapat diterima dan dipercaya serta dapat dipahami
(readable). Proses tersebut dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:
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Task
specification

Task environmental
analysis

Syntacticsemantic
knowledge
(knowledge
that)

Pragmatic
knowledge
(knowledge what
for)

Interactive
processes
(knowledge how)

Evaluation
Gambar 2.2 Proses penerjemahan menurut Wilss (1996)
Proses penerjemahan bahasa menurut Wills dipengaruhi oleh analisa
terhadap lingkungan. Dimana di dalamnya terdapat pengetahuan sintatiksemantic, proses interaksi dan pengetahuan pragmatic yang saling berhubungan.
Selain itu, mempertimbangkan semua aspek bahasa selama proses penerjemahan
termasuk kontekstualisasinya dengan situasi seperti aspek budaya, pilihan kata,
ungkapan-ungkapan,

urutan

kata

dan

lain-lainnya

untuk

menghasilkan

penerjemahan yang sesuai dengan makna bahasa sumbernya.
Terkait dengan hal tersebut di atas, ada dua hal yang perlu diketahui dalam
penerjemahan sebagai proses yaitu penerjemahan sebagai proses yang dilakukan
manusia (human translation (HM)) dan yang dilakukan oleh mesin (KP).
Keduanya memiliki perbedaan dalam memproses penerjemahan khususnya dalam
membuat kesalahan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
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Pada dasarnya perbedaan tersebut adalah bahwa proses manusia
penerjemah (MP) bersifat dialogis dan heteroglosik sedangkan MT bersifat
monologis yang bersifat matematis. Ini artinya bahwa MP memiliki kemampuan
untuk mempertimbangkan semua aspek bahasa selama proses penerjemahan
termasuk kontekstualisasinya dengan situasi seperti aspek budaya, pilihan kata,
ungkapan-ungkapan, urutan kata dan lain-lainnya, sebaliknya KP, proses
penerjemahannya memiliki prinsip-prinsip komputasi statis, bersifat paten dan
‗program oriented‘ yang berbasis teori linguistik rasionalis yang bekerja secara
langsung menyatu berdasar program yang ditetapkan dan tidak kontekstual.
Walaupun proses penerjemahan MT dapat diprogram dan dikembangkan lebih
dialogis, namun cara kerjanya masih belum mampu seperti MP. Hal ini
sebagaimana disampaikan Ann Jorid K.G (2002) sebagai berikut:
―……. in order to these differences between human translation and
machine translation, and it is concluded that although MT systems can be
improved by ‗dialoging‘ the way they work, it is not likely that they will
ever outperform human translators‖
Walaupun mesin-mesin pada umumnya memiliki kemampuan kerja lebih
baik dan lebih cepat dari manusia, seperti mesin kalkulator, mesin fotokopi, dan
lain-lainya, MT justru sebaliknya tidak lebih baik dari manusia dalam memproses
alih bahasa karena sifat bahasa yang arbitrar, dan unik yang kontekstual dengan
makna (meaning) yang terkait dengan sosio-kultural, sehingga baik struktur, diksi,
pilihan kata, urutan kata yang bersifat individual dan kognitif interpretatif
merupakan problem tersendiri bagi mesin penerjemah. Hal ini sesuai yang
disampaikan oleh Greenall (2002) sebagai berikut:
Dialogism has become the master label of this philosophy, at the heart of
which lies the idea that meaning is constituted the active-dialogicalrelation between elements of context where context can be understood as
the sum total individual moment-to-moment, thoroughly socialized
(voloshinov,1073) cognitive interpretative resources.
Yang dimaksud dialogis dalam MP adalah makna tidak pernah berada
dalam dirinya sendiri; suatu kata hanya dapat bermakna bila ia disejajarkan dan
dikontekskan dengan kata lainnya, begitu pula dengan ide atau pikiran, ia hanya
dapat bermakna bila dikaitkan dengan ide atau pemikiran lainnya atau dikaitkan
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dengan asumsi monolinguistik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa makna selalu
berubah, dinamis tidak pasti dan dapat diperbarui yang diasosiasikan dengan
struktur, dan ungkapan, dalam konteks situasi saat makna tersebut diungkapkan,
walaupun makna yang stabil bukannya tidak mungkin. Lahteenmaki dalam Ann
Jorid K.G., (2002) menyatakan bahwa ‗the dialogical movement between
linguistic elements and context in situation weaves a fabric more than strong
enough to keep reality together run a cognitive satisfactory manner‘. Ada dua
teori makna yang mendasari hal tersebut, teori makna individualis yang
menyatakan makna adalah sesuatu yang fik (pasti) dan teori postmodernist yang
menyatakan bahwa makna adalah sesuatu stabil yang sangat bersifat fiksif (kecil
kemungkinannya); ―dialogism, in fact, offers a middle ground between
individualist theories of meaning which view meaning is fixed and postmodernist
theories which declare that stable meaning is an utter fiction (Ann Jorid K.G.,
2002)‖.
Para ahli teori individualis dan rasionalis makna yang berparadigma
monologis memicu seorang Skandinavia yang ingin menciptakan adanya teori
bahasa, kognisi dan komunikasi berbasis dialogis. Dalam teori tersebut,
‗monologisme‘, menurut para peneliti, tidak hanya memandang makna sebagai
sesuatu yang tetap, tetapi memandangnya sebagai proses linguistik tak langsung
yang berdasar pada prinsip-prinsip logis matematsis Greenal (dalam Jorid Ann
K.G., 2002).
Untuk itu rekonseptualisasi bahasa dan makna yang bersifat dialogis
tentunya akan berdampak adanya pandangan-pandangan tentang hakekat proses
penerjemahan. Salah satu pandangan yang muncul adalah bahwa proses
penerjemahan bersifat heteroglosik dan multi-voiceness (Bakhtin; 1981). Ini
artinya bahwa proses penerjemaan bersifat kontekstual interpretative; wacana
yang mengalir dan masuk dalam kesadaran kita harus bersifat interpretatif yang
memiliki tanda-tanda/simbol-simbol (signs) yang diperoleh dan dikembangkan
dalam interaksi yang bersifat negosiasi (negotiative interaction) (Voloshinove,
1973). Ini tentunya setiap tanda/simbol atau kombinasi tanda/simbol mengandung
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bahasa atau ragam gramatika dan susunan kata-kata yang digunakan dan dibentuk
dalam bahasa tersebut.
Dalam proses penerjemahan, konsep heteroglosik tersebut, menyuarakan
bahwa ‘kata‘ bukan milik penuh seseorang tetapi separuh milik orang lain atau
dengan kata lain suara-suara (ungkapan-ungkapan) atau kata-kata orang lain ada
di dalamnya. Ini artinya bahwa bahasa sumber (BSu) bukan hanya milik
pengarang atau penulis tetapi juga milik orang lain, begitu pula dengan bahasa
sasaran (BSa) bersifat heteroglosik yang di dalamnya multi ragam gramatika yang
bermakna disusun berdasar bahasa yang bersifat arbitrer Wadensjo (1995). Sering
ada semacam dialog yang bersifat eksplisit antara pengarang dan penerjemahnya
di satu sisi dan antara penerjemah dan penggunanya di sisi lain.
Terkait dengan hal tersebut, Emerson dalam Ann Jorid K.G., (2002)
menyatakan bahwa antara BSu dan BSa masing-masing tidak bisa berdiri sendiri,
karena penerjemahan terjadi bukan hanya lintas batas bahasa-bahasa nasional
tetapi lebih dari itu. Begitu pula antara teks, di dalamnya tidak ada perbedaan atau
kesamaan yang ideal dan sempurna sehinga hal tersebut mengkondisikan adanya
kesulitan dalam mencari padanan (kesepadanan), shift, dan lain-lainnya yang
disebabkan adanya perbedaan yang dihadapi penerjemah sebelum mereka dapat
menerjemahkannya (you have to have a difference before you can have a
correspondence) (Robinson; 1997a).
Sayangnya konsep proses penerjemahan dialogis ini masih sangat dini
dikembangkan. Perubahan-perubahan dasar unsur-unsur proses penerjemahan
telah dilakukan walaupun terbatas. Berbeda dengan teori tradisional yang
menekankan sistem kode yang cenderung kaku, yaitu menganggap makna sebagai
hal yang paten, fixs tanpa memandang aspek-aspek di luar kompleksitas teks,
proses penerjemahan ini menegaskan bahwa ragam gramatika dan makna – dalam
hal ini makna-makna yang ada dalam BSu merupakan interaksi makna konstan
dengan makna-makna (meanings) lainnya dalam teks. Aspek tersebut belum
mendapat perhatian banyak, karena fokus penerjemahan lebih pada teks dari pada
prosesnya.
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Jacobson (2000) menyatakan bahwa dalam produksi atau interpretasi atau
penerjemahan intralingual, interaksi ini ditandai adanya sebuah kegiatan reflektif
konstan antara unsur-unsur fokal dan unsur-unsur konteks yang secara temporer
makna dapat berubah atau tidak di antara mereka (with meaning temporarily
suspended in the movement between and among them). Oleh sebab itu, proses
penerjemahan dialogis memandang bahwa unsur-unsur di luar teks aktual yang
kompleks terdapat makna yang tersirat dan sering memiliki komunikan kultural
(culture bound communicative signs). Nord (2005) menyatakan bahwa yang harus
dicari dan ditemukan adalah padanan (kesepadanan), shift, dan lain-lainnya dalam
menyampaikan pesan penerjemahan. Proses ini harus bergerak dari aktualisi
makna teks BSu ke makna aktualisasi teks BSa. Pada tingkat inilah MT masih
mendapat kesulitan dalam proses penerjemahan.
4. Penerjemahan berorientasi pada fungsi
Pendekatan ini dipelopori oleh Reiss & Vermeer (1984/1991), dan Nord
(1991-1997). Dalam teori penerjemahan, teks penerjemahan (translated text)
dibagi dua yang disebut ‗two superimposed communicative contexts‘ yaitu text
yang diproduksi untuk para penerima budaya BSa (the one surrounding text
produced for target-culture receivers) dan konteks komunikasi T-BSu dan
budayanya dimana T-BSa berusaha dengan berbagai cara mengkomunikasikan
teks BSu dan budayanya ke dalam bentuk penerjemahan yang disediakan untuk
para pembaca BSa (the communicative context of the source text (ST) and culture,
which the target text (TT) tries to make available, in some way or another, to
target language readers) (Colina, 2003). Jadi dalam konteks penerjemahan ada
tiga unsur pokok yang perlu diperhatikan, yaitu untuk siapa (audiennya siapa),
untuk tujuan apa (specific purpose in mind) dan bagaimana mengkaitkannya dari
BSu ke BSa. Ini artinya bahwa teks yang telah diterjemahkan merupakan teks
yang berada dalam budaya BSa dikaitkan dan disesuaikan dengan teks dalam
BSu. Oleh sebab itu, ada banyak proses penerjemahan yang berbeda dalam
menghubungkan antara T-BSu dan T-BSa.
Dengan demikian, teori fungsionalis merupakan teori penerjemahan yang
memperhitungkan bagaimana para penerjemah memilih proses penerjemahan
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khusus dan membuat keputusan-keputusan penerjemahan dengan menggunakan
fungsi komunikasi BSa yang dituju sebagai pedoman pokok penerjemahan dan
unsur-unsur BSu dapat dipertahankan dengan cara yang terpadu dan prinsip
penerjemahan tanpa adanya penyimpangan yang berarti (Colina, 2003).
Dalam rangka memahami konsep teori fungsionalis, Colina (2003)
mengusulkan melalui ‗notion of conflict‘ dengan model ‗back translation‘.
Penerjemahan balik sebagai evaluasi terhadap hasil penerjemahan:
―The nature of the translation activity, the TT is a text within a second
language (L2) community must also contain/refer back to the first
language (L1) community and/or often creates apparently irresolvable
conflicts by opposing contradictory demands on the shape of the TT‖.
Jadi dalam teori ini, diusulkan adanya resolusi konflik yang ada dalam
penerjemahan yang menekankan fungsi BSa dan proses penerjemahan sebagai
kriteria

penentu

prinsip-prinsip

konflik

yang

dapat

diabaikan

dalam

penerjemahan. Tujuannya adalah untuk menjembatani orientasi penerjemahan
yaitu (1) ke kepatuhan (faithfulness) ke BSu (tetap menggunakan gaya BSu) atau
(2) ke pembaca BSa (berdasar kebutuhan dan harapan pembaca BSa).
Dalam pendekatan fungsionalis ini, dimunculkan adanya gagasan fungsi
khusus penerjemahan ‗special function of translation‘ sebagai sebuah kategori
yang berisi kritik terhadap model penerjemahan. Kritik tersebut memandang
bahwa ketentuan-ketentuan umum penerjemahan berbasis padanan perlu
dipertimbangkan kembali dengan dasar bahwa teks sasaran (TSa) memiliki ciri
dan tujuan yang berbeda dengan teks sumber TSu (Nord, 2005).
Dalam teori ini, pendekatan fungsional berusaha untuk mengurangi fungsi
TSu dengan menekankan peran penerjemah sebagai pencipta TSa yang
memberikan prioritas atau orientasi utama pada tujuan (skopos) dalam
memproduksi TSa. Pada dasarnya teori ini merupakan teori penerjemahan yang
berbasis kontekstual yang sangat mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual
(budaya, gaya bahasa, kebutuhan atau harapan pembacanya dan lain sebagainya).
Penerjemah dapat mengintervensi proses penerjemahan berdasarkan berbagai
faktor tersebut di atas. Menurut Schaffner, C. & Adab, B. (2000) ‗Functionalist
approach is a kind of cover term for the research of scholars who argue that the
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purpose of the TT is the most important criterion in any translation‘. Pandangan
fungsionalis

menyatakan

bahwa

penerjemahan

merupakan

pengalihan/penggeseran (a major shift) dari ‗padanan linguistik‘ ke kelayakan
fungsional (functional appropriateness).
Prinsip-prinsip teori tindakan penerjemahan (translatorial action theory)
kemudian didasarkan pada teorinya Vermeer (Vermeer‘s Skopostheory). Skopos
merupakan istilah teknis yang maksudnya adalah tujuan ‗for the aim or purpose of
a translation‘ (Vermeer dalam Hatim, 2001). Skopos (Greek: ‘purpose‘or‘goal‘)
adalah sebuah teori yang memfokuskan pada aspek-aspek proses penerjemahan
sebagai suatu interaksi dinamis dan untuk tujuan pragmatik. Dalam hal ini Hatim
(2001) menambahkan sebagai berikut:
―The theory holds that the way the target language eventually shapes up is
determined to a great extent by the function, or, ‗Skopos‘, intended for it in
the target text. Such strategy can and often does run counter to orthodox
equivalence–based procedures since here the end essentially justice the
means‖.
Jadi teori ini didasarkan pada konsep dasar teori pragmatik yaitu
‘intention‘ dan ‘action‘. Untuk itu ada dua aturan sebagai asumsi pendekatan teori
ini bahwa (1) interaction is determined by its purpose dan (2) purpose varies
according to the text receiver. Para ahli teori Skopos juga menegaskan bahwa
setiap tindakan penerjemahan pasti memiliki tujuan. Dalam teori ini kerangka
kerja dan keputusan seorang penerjemah ditentukan oleh dua faktor yaitu tekstual
dan kontekstual sebuah teks.
Oleh sebab itu, dalam teori ini strategi penerjemahan tergantung pada
tujuan; bila tujuannya berbeda maka akan menggunakan strategi penerjemahan
yang berbeda pula yaitu translationproper (penerjemahan interlinguistik),
parafrase (thin glossing) atau pengeditan ulang (thick glossing) harus didasarkan
atas perbedaan kebutuhan–kebutuhan komunikasi. Nord (dalam Hatim, 2001)
menganjurkan sebagai berikut:
…..a given Skopos can be served equally adequately by a free [skopos]
rule does not mean is that a good translation should ipso facto conform ar
adapt to target-culture behavior or expectation. Nevertheless, mainstream
Skopos theory insists that the target text must be produced with a given
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purpose in mind and that translation function well when shaped by a
particular purpose‘.
Dalam

teori

ini,

penerjemah,

sebagai

seorang

ahli

dalam

tindakan/pelaksanaan penerjemahan, harus menginterpretasikan informasi BSu
dengan cara memilih fitur-fitur BSu yang erat hubungannya terhadap fitur-fitur
situasi yang disyaratkan dalam BSa; ―selecting those features which most closely
correspond to the requirements of the target situation (Shuttleworth & Cowie,
1997)‖.
Dari pandangan inilah, proses penerjemahan tidak serta-merta ditentukan
oleh T-BSu, dampaknya terhadap pembaca (addressee), atau perhatian dari
pengarangnya, tetapi ditentukan oleh Skopos (tujuan) T-BSa, dan syarat-syarat
penerima T-BSa yaitu penerjemah itu sendiri. Dengan demikian penerjemahan
merupakan kegiatan produksi T-BSa

yang didasarkan atas

T-BSu secara

fungsional melibatkan dua teks (BSu dan BSa) berdasarkan tujuan penerjemahan
sebagaimana disampaikan oleh Neubert dalam Schaffner, C. & Adab, B. (2000)
‗source-text induced target-text production‘, and the relationship between the two
texts is specified according to the Skopos of the translation‘.
Berdasarkan teori penerjemahan yang memfokuskan pada tujuan sebagai
faktor paling penting dalam tindakan penerjemahan, teori Skopos menekankan
pada peran penerjemah sebagai ahli dalam tindakan penerjemahan dan
menganggap T-BSu bukan lagi sebagai teks asli sebagai penentu dan sakral dalam
penerjemahan tetapi lebih menekankan pada Skopos (tujuan) penerjemahan dan
sebagai sebuah pemberian informasi yang perannya dalam tindakan ditentukan
oleh penerjemah, tergantung pada harapan dan kebutuhan para pembaca BSa.
―….the source text no longer as the ‗sacred original‘ from which the
skopos (purpose) of the translation is deduced, but as a mere offer of
information whose role in the action is to be decided by the translator,
depending on the expectations and needs of the target readers (Hönig,
1998:9)‖.
Oleh sebab itu, Schaffner, C. & Adab, B. (2000) menyatakan bahwa ―the
translator thus becomes a target-text author freed from the ‗limitations and
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restrictions imposed by a narrowly defined concept of loyalty to the source text
alone‖.
Untuk itu Hönig (1991) mengkontraskan antara karakteristik functional
approaches vs. non-functional approaches sebagai berikut:
Tabel 2.1 Skema perbedaan ciri-ciri pendekatan fungsionalis dan non-fungsionalis
Functionalist

Non Functionalist
Translator

Is loyal to his client must
be visible

Faithful to the author
Should be invisible
Translation processes
should be

Target text oriented

Source text oriented
Aim of translation is

Communicative
acceptability

Linguistic equivalence
Translation
taken from

Psycho-, sociolinguistics,
text linguistics
(supporting decisions)

tools
Contrastive linguistics
lexical semantics
(applying rules)

Analogy
Building bridge

Crossing river

Perbedaan pendekatan fungsionalis dan non fungsionalis yaitu Pada
pendekatan fungsionalis memihak kepada klien, lebih menekankan kepada bahasa
sasaran, tujuan penerjemahan dan keputusan strategis dalam menerjemahkan
dapat dilakukan oleh penerjemah. Sedangkan pendekatan non-fungsionalis tidak
memihak kepada penulis, berorientasi kepada teks sumber, dan menerapkan
aturan-aturan pada proses penerjemahan
Dari skema pandangan tersebut, ‗visibility‘ of the translator is a key
concept in functional approaches (pandangan penejemah merupakan konsep
kunci dari pendekatan fungsionalis. Karena menurutnya, dalam pendekatan ini
penerjemah harus nampak perannya secara nyata karena pendekatan ini tidak
menekankan pada aturan-aturan yang ada, tetapi lebih pada strategi pengambilan
keputusan; yaitu keputusan cepat bagaimana menentukan tujuan penerjemahan
(skopos) dan strategi apa yang terbaik dalam rangka memenuhi kebutuhan
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penerjemahan bagi penerima BSa (pembaca BSa) yang tentunya harus
dipertanggung jawabkan atas pilihan strategi tersebut (Hönig, 1991).
Sejalan dengan pandangan tersebut, Toury (1995) menyatakan bahwa ‗it is
always the translator herself or himself, as an autonomous individual, who
decides how to behave, be that decision fully conscious or not. Whatever the
degree of awareness, it is s/he who will also have to bear the consequences‘.
Sedangkan Nord (2005) menyatakan sebagai berikut:
―Almost any decision in translation is, consciously or unconsciously,
guided by ideological criteria (p. 111). Ideological factors are very
decisive in defining the translation skopos (target-text intended purpose)
and selecting the functionally appropriate strategies by the translator,
based on the expectations of the translation clients‖.
Karena teori skopos pada dasarnya menekankan pada tujuan dengan istilah
skopos yang bermakna ‗aim, purpose, intention‘, Reiss (dalam Munday, 2002)
menyatakan bahwa peralihan fungsi (transmisi) utama T-BSu adalah faktor
menentukan dalam memastikan jenis T-BSa. Untuk itu, Buhler, Jakobson, Reiss,
dan Nord (dalam Colina, 2003) menekankan bahwa bahasa dapat digunakan untuk
melakukan

berbagai

fungsi

seperti

untuk

menginformasikan,

mengajar,

meyakinkan orang, bersimpati dan lain sebagainya, sehingga berbagai tipologi
bahasa tersedia dalam linguistik dan studi penerjemahan. Berkenaan dengan hal
tersebut, Reiss (dalam Munday, 2002) meminjam tiga kategorisasi fungsi bahasa
milik Karl Buhler yang dikaitkan dengan fungsi-fungsi dimensi bahasa dan tipetipe teks atau situasi komunikasi untuk menentukan orientasi penerjemahan.
Fungsi bahasa ini untuk menunjukkan fungsi-fungsi linguistik yang dapat
dilakukan berdasar tingkat stuktur yang berbeda seperti tipe frasa, tingkat kalimat
dan tingkat teks.
Adapun hal-hal terkait dengan pendekatan fungsionalis dalam bukunya
‘Translating as purposeful Activity‘, Nord (1997) mengusulkan adanya model
yang lebih fleksibel dengan menyebut tiga aspek penting dalam teori tersebut
yaitu: (1) the importance of the translation commission, (2) the role of ST analysis
dan (3) the functional hierarchy of translation problems. Penjelesan dapat dilihat
dalam bukunya Jeremmy Munday (2002) ‗Introducing Translation Studies‘ (p.
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81-85). Yang perlu diperhatikan dalam kerangka kerja fungsionalis ini mengklaim
bahwa hakekat proses penerjemahan ditentukan bukan oleh T-BSu tetapi oleh
tujuan penerjemahan, sedangkan fungsi T-BSu agak kurang diperankan. Prinsip
dasar yang berorientasi pada ‗tujuan‘ tersebut merupakan pedoman utama dalam
penerjemahan. Ini berarti T-BSu kurang diperankan begitu pula hasil
penerjemahannya yang berorientasi pada T-BSa. Hal tersebut tergantung pada
jenis teks dan tujuan penerjemahan. Contohnya bila tujuan proses penerjemahan
untuk menunjukkan struktur teks dan linguistik T-BSu, maka hasilnya akan
berupa sebuah T-BSa, yang sangat tergantung pada strutur T-BSu dan tidak dapat
dianggap sebagai sebuah representasi dari T-BSa dan secara fungsional teks
tersebut sudah sesuai karena telah mengacu pada tujuan yaitu ke stuktur BSu.
5. Masalah padanan dan pergeseran (Shift) dalam penerjemahan
a.

Masalah padanan dalam penerjemahan

Pada tahun 1960-an padanan menjadi isu sentral dalam penerjemahan. Hal
tersebut menjadi (1) tujuan kegiatan penerjemahan (2) objek penelitian
penerjemahan dan (3) tolok ukur (parameter) penilaian penerjemahan. Pada saat
itu padanan didasarkan pada ide pencarian kesamaan kata antara BSu dan BSa.
Anggapan penggantian ―aple to aple‖ masih merupakan jalan terbaik dalam
penerjemahan pada waktu itu. Oleh sebab itu, Catford (1978) mendefinisikan
penerjemahan sebagai ‗Translation is an operation performed on language: a
process of substituting a text in one language for a text in another‖. Dari definisi
tersebut ada dua aspek penting menurut teori linguistik generalis yang perlu
diperhatikan dalam penerjemahan, yaitu (1) Textual equivalence (padanan
tekstual) dan (2) Formal correspondence (penyesuaian formal). Yang dimaksud
dengan padanan tekstual yaitu pencarian padanan kata antara BSu dan BSa yang
sesuai pada tingkatan ujaran, sedangkan penyesuaian formal adalah pencarian
padanan pada tingkatan prinsip-prinsip (kaidah-kaidah) linguistik seperti: fonetik,
leksis, tata bahasa, sintak dan sebagainya. Dalam hal tersebut, Catford (1978)
menyatakan sebagai berikut:
A textual equivalent is ‗any target language text or portion of text which is
observed on a particular occasion to be equivalent of a given SL text or
portion of text‘ and a formal correspondent is ‗any TL category (unit,
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class, structure) which can be said to occupy as nearly as possible the
same place in the economy of the TL as the SL given category occupied in
the SL.
Dalam perkembangannya, definisi tersebut memunculkan berbagai
persoalan padanan. Hal tersebut dikarenakan adanya satu kata memiliki
komponen kata-kata yang secara semantis tidak sama persis maknanya dengan
kata padanannya. Misalnya pada kata-kata berikut:
Vehicles

= Car, automobile, motorcycles, limousine, limo, banger, lemon,
bus, truck

Comfortable

= homely, comfy, cosy, snug, happy

Dad

= daddy, pa, papa, pop, father, pater, old man
Begitu pula sebaliknya, apakah kata yang sama, bila digunakan dalam

kalimat yang berbeda, memiliki makna semantis yang sama (sepadan). Contohnya
kata ―school‖ dalam kalimat ‗The school was built in 1932‘ dengan ‗what will you
do when you finish school?‘ Kata ―school1‖ dan ‗school 2‖ sama-sama sepadan
dengan penerjemahan‘sekolahan‘dalam BSa. Begitu pula bila kita menemukan
ungkapan bahasa Jawa ‗Aku wis wareg ngilmu‘ dapatkah diterjemahkan ‗I have
been full of knowledge‖. Contoh yang kedua tersebut memerlukan pengetahuan
tentang etnografis – sosiologis; budaya dan adat istiadat orang jawa tentunya.
Dengan timbulnya permasalahan tersebut di atas, para pakar linguistik
mempunyai perbedaan pandangan mengenai padanan tersebut. Snell-Hornby
(1988) menyatakan bahwa padanan merupakan sesuatu ilusi. Sementara itu
Holmes (1988) dan Toury (1995) lebih suka menggunakan istilah ‗similarity,
matching, family resemblance (a number of resemblances)'. Gutt (1991)
menyatakan bahwauntuk mencari padanan tergantung pada suasana kognitif dari
penerjemah itu sendiri. Oleh sebab itu, sebagian besar para ahli menolak adanya
istilah ―padanan‖ dengan berbagai alasan, antara lain: (1) padanan tidak dapat
dipertahankan secara teori, baik secara formal, semantis, pragmatis maupun
situasional, (2) dapat mengakibatkan salah tafsir dan makna terhadap apa yang
dimaksud pada BSu, (3) relevansi kemiripan antara T-BSu dan T-BSa tidak lebih
dulu disampaikan, tetapi tergantung pada pola pikir penerjemah dimana dia berada
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di bawah tekanan berat untuk menentukan tujuan penerjemahan T-BSa dan
melakukan tindakan penerjemahan (bukan tindakan komunikasi).
Ada juga para pakar yang berada di tengah-tengah, yang menyatakan
―equivalence is used for the sake of convenience — because most translators are
used to it rather than because it has any theoretical status, TE – a technical term,
for the lack of a better one‖. Jacobson (dalam Munday, 2002) lebih menggunakan
pendekatan teori semiotik dalam penerjemahan. Dia menekankan adanya
keputusan bagi penerjemah untuk melakukan pengkodean ulang terhadap pesan TBSu terlebih dahulu, kemudian dialihkan ke padanan pesan yang terkait dengan
budaya BSa. Padanan merupakan persoalan pokok penerjemahan dan dapat
didasarkan pada tiga jenis penerjemahan, yaitu penerjemahan interlingual,
penerjemahan intralingual dan penerjemahan intersemiotik. Jacobson (dalam
Munday, 2002) menyatakan bahwa isu kunci dalam penerjemahan ada dua, yaitu
makna linguistik dan padanan.
Berangkat dari dua aspek tersebut, padanan merupakan masalah sulit
dalam penerjemahan, khususnya terkait dengan padanan makna kata dalam
penerjemahan bahasa-bahasa yang berbeda. Jacobson (dalam Munday, 2002)
menyatakan bahwa umumnya tidak ada padanan yang sama persis (penuh) antara
unit-unit kode dalam penerjemahan. Dia memberi contoh kata bahasa Inggris
‗cheese‘ yang dipadankan dengan ‗syr‘ dalam bahasa Rusia dan begitu pula
dengan bahasa-bahasa lainnya seperti Spanyol ‗queso‘ dan Jerman ‗kase‘.
Ternyata ‗code unit‘ bahasa Rusia tidak memasukkan konsep dasar yang disebut
‗cottage cheese‘ (keju lembut) dalam pembuatannya atau bahannya. Perbedaan
prinsip umum interlinguistik antara pengistilahan (term) dan semantiknya dalam
setiap bahasa memiliki perbedaan konsep dan image dalam kehidupan nyata,
sehinnga satu benda yang diwakili sebuah kata dalam bahasa tertentu akan
memiliki konsep atau image yang berbeda dengan benda yang sama yang diwakili
kata dalam bahasa lainnya. Contoh lain dalam al ‗qur‘an Surah Al-Baqarah, ayat
ٌ ْ نِ َسآ ُؤ ُك ْم َحرkata ‗kharthu‘ akan memiliki konsep yang berbeda dengan
223: ث لَّكم
konsep ‗ladang atau sawah‘ dalam bahasa Indonesia dan ‗field atau farm‘ dalam
bahasa Inggris. Hal tersebut disebabkan image kharthu‘ bahasa Arab dengan

library.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
35

sawah, maupun farm memiliki konsep yang berbeda berdasar iklim, kondisi tanah,
jenis tanaman, serta sosiokultural dimana kata-kata tersebut mewakili bahasa lisan
maupun tulis.
Jacobson (dalam Munday 2002) mendiskripsikan bahwa ‘interlingual
translation‘ melibatkan penggantian pesan dalam satu bahasa tidak dalam bentuk
kode unit yang terpisah, akan tetapi dalam bentuk keseluruhan pesan yang
disampaikan dalam beberapa bahasa lainnya (substituting messages in one
language not for separate code-units but for entire massages in some other
language). Lebih lanjut dikatakan bahwa ―The translator recodes and transmits a
message received from another source. The translation involves two equivalence
messages in two different codes.
Dalam hal ini tentunya pesan yang ada dalam padanan T-BSu dan T-BSa
memiliki kode unit yang berbeda karena adanya perbedaan sistem simbol
(signsystem) yang menyekat di antara kedua bahasa. Dari perspektif linguistik dan
semiotik, dia memandang problem padanan sebagai suatu problem utama dan
pelik dalam bahasa dan linguistik: ―Equivalence in difference is the cardinal
problem of language and the pivotal concern of linguistics‖. Masalah makna dan
padanan lebih berorientasi pada struktur dan terminologi bahasa dari pada
ketidakmampuan satu bahasa untuk menyampaikan sebuah pesan yang telah
ditulis dalam bahasa verbal lainnya.
Perbedaan-perbedaan dalam lintas linguistik (cross-linguistic differences)
berpusat pada bentuk-bentuk gramatika dan leksikalnya: ‗Language essentially
differs in what they must convey and not in what they may convey‘. Hal tersebut
dapat dijumpai dalam beberapa tingkat bahasa, seperti: tingkat gender, tingkat
aspek bahasa, dan tingkat semantiknya (contoh lihat Munday, 2002). Kata ‗alqomar‘ dalam bahasa Arab yang berarti ‗rembulan‘ termasuk gender pria
sedangakan ‗al-syamsyu‘(‗matahari‘) termasuk gender wanita, sedangkan dalam
bahasa Indonesia dan Inggris kedua kata tersebut netral. Pada tingkat aspek
bahasa, misalnya tingkat morfologi kata kerja, hubungan subjek dan kata kerja
dalam bahasa Inggris dan Arab mengenal dengan ‘verb agreement‘ sedangkan
bahasa Indonesia tidak. Untuk tingkat semantic, kata ‗saudara‘ dalam kalimat
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‗saudara saya sedang sakit‘ dapat berarti saudara laki atau perempuan, sedangkan
dalam bahasa Inggris kata tersebut sudah dibedakan yaitu ‗brother‘ (saudara lakilaki) dan ‗sister‘ (saudara perempuan). Hal yang perlu diketahui adalah bahwa
masalah padanan makna dan kepenerjemahannya (translatability) merupakan isu
dan tema yang tidak pernah berhenti sejak tahun 1960.
Ada dua macam padanan yang disampaikan oleh Nida (dalam Munday,
2002) yaitu padanan formal dan padanan dinamik. Dia mengartikan padanan
formal sebagai berikut:
―Formal equivalence focuses attention on the message itself, in both form
and content…..One is concerned that the message in the receptor
Planguage should match as closely as possible the different elements in
the source language‖.
Catford (dalam Hatim; 2004) menyatakan:
We can distinguish ... between situational features which are linguistically
relevant, and those which are functionally relevant in that they are
relevant to the communicative function of the text in that function. For
translation equivalence to occur, then, both source language and target
language text must be relatable to the functionally relevant features of the
situation. A decision, in any particular case, as to what is functionally
relevant in this sense must in our present state of knowledge remain to
some extent a matter of opinion.
Nida

(1964)

menambahkan

adanya

padanan

dinamik

(dynamic

equivalence) yang menekankan pada pengaruh adanya prinsip padanan (the
principle of equivalent effect). Adapun pernyataannya sebagai berikut:
―A translation principle according to which a translator seeks to translate
the meaning of the original in such a way that the TL wording will trigger
the same impact on the Tl audience as the original wording did upon the
ST audience―.
Padanan formal cenderung berorientasi pada struktur T-BSu yang sangat
mempengaruhi penentuan keakuratan makna. Dalam kaitan itu, penerjemah pada
umumnya berusaha mencari padanan yang paling dekat dan sesuai dengan
struktur T-BSu dengan memberikan catatan-catatan kaki dalam rangka
memperoleh akses terdekat pada bahasa, adat istiadat dan budaya BSu.
Penerjemahan yang seperti itu disebut sebagai ‗gloss translation‘.
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Tipe padanan yang kedua adalah padanan dinamik, disebut juga sebagai
‗the principle equivalence effect‘, yaitu hubungan antara ‗receptor‗ (penerima
atau pembaca BSa) dan pesan yang diberikan di dalamnya harus sama dengan
‗receptor‘ (penerima atau pembaca BSu) dan pesan yang diterima di dalamnya.
Pesan yang ada di dalamnya harus dirangkai berdasarkan kebutuhan-kebutuhan
sistem bahasa sasaran dan ekspektasi budaya kedua bahasa dengan tujuan agar
penerjemahan memperoleh padanan dengan tingkat kesepadan ungkapan yang
dapat diterima ‗aim at complete naturalness of expression‘ (Nida dalam Munday,
2002). Hal ini penting karena dikatakan juga oleh Munday: ‗Naturalness is a key
requirement for Nida. Indeed, he defines the goal of dynamic translation
equivalence as seeking ‗the closest equivalent to the source language message‘.
Dalam pendekatan yang berorientasi pada bahasa sasaran ini, penyesuaian
gramatika, leksikon dan acuan budayanya merupakan hal yang penting dalam
rangka memperoleh tingkat ‗naturalness‘ (kealamiahan) yang tepat. Untuk itu TBSa tidak boleh terlalu terpengaruh oleh BSu, dan penggunaan ideologi
foriegnization T-BSu diminimalisir sedikit mungkin, walaupun teori ini dikritik
oleh para ahli teori yang berorientasi pada penerjemahan berbasis kultur (budaya).
Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas Nida (dalam Munday, 2002)
menyampaikan kembali konsep dasar padanan dalam penerjemahansebagai
berikut:
1) making sense;
2) conveying the spirit and manner of the original;
3) having a natural and easy form of expression;
4) producing similar response
Memang dalam mencari padanan sesuai dengan langkah-langkah tersebut
sangatlah sulit. Masalah tersebut disebabkan karena perbedaan antara maksud atau
arti yang ada dalam isi T-BSu dan bentuknya (form) sulit dipecahkan untuk
dicarikan padanannya. Untuk mengatasi hal tersebut, Nida (dalam Munday, 2002)
lebih memprioritaskan pada hubungan makna (correspondence in meaning) dari
pada hubungan gaya bahasa (correspondence in style) jika padanan ingin dicapai.
Lihat diagram berikut:
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Gambar 2.3 Dua langkah proses pencarian makna Barnwell (dalam Kerr R.,
2011)
Dua langkah dalam pencarian makna yaitu pertama menganalisa makna
dan pesan yang terkandung dalam bahasa sumber dari segi semantic, gramatik,
pragmantik dll. Kemudian mencari padanan maknanya . kedua mengekspresikan
kembali makna bahasa sumber ke bahasa sasaran sesuai dengan pesan yang
disampaikan.
Dalam perkembangannya, padanan merupakan isu sentral dalam teori
penerjemahan. Bahkan Chesterman (dalam Munday; 2002) menyatakan bahwa
padanan merupakan konsep sentral dalam teori penerjemahan. Sementara
Bassnett, S. & Mc, Guire (1988) menyampaikan berbagai permasalahan padanan
yang merupakan isu sentral dalam bidang penerjemahan (translation studies).
Baker (dalam Munday; 2002) juga menjelaskan stratifikasi padanandibagi
menjadi beberapa tingkat padanan, yaitu pada tingkat kata, frasa, gramatika, teks,
pragmatik dan sebagainya tergantung tentunya pada pengaruh faktor variasi
linguistik dan budaya yang sifatnya sangat relatif.
Menurut Kenny (dalam Munday; 2002), ‗equivalence is supposed to define
translation and translation, in turn, defines equivalence‘. Sedangkan Bassnet
(1988) menyatakan:
Translation involves far more that replacement of lexical and grammatical
items between languages…. Once the translator moves away from close
linguistic equivalence, the problems of determining the exact nature of the
level of equivalence aimed for begin to emerge‘.
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Berangkat dari kedua tipe padanan tersebut, paradigma padanan dan
kontribusi linguistik dalam penerjemahan menjadi isu penting sebagai salah satu
bagian dari teori penerjemahan yang digunakan untuk membandingkan berbagai
lintas teks berdasar teori linguistik. Untuk itu Catford (1978) memberikan solusi
dalam memecahkan persoalan padanan dengan menggunakan istilah ―shifts‖
(pergeseran) dalam penerjemahan.
b. Pergeseran dalam penerjemahan
Menurutnya ada berbagai pergeseran penerjemahan ketika penerjemahan
dilakukan oleh penerjemah baik pergeseran dalam bahasa itu sendiri maupun
isinya. Dia lebih lanjut mendefinisikan bahwa pergeseran (shift) adalah perubahan
linguistik yang terjadi dalam proses pemindahan makna dari T-BSu T-BSa
(Catford, 2000). Pergeseran dalam penerjemahan terjadi pada berbagai tingkatan:
(1) pada tingkat keseluruhan sistem kebahasaan, contohnya pergeseran dari
bahasa satu ke bahasa lainnya,

(2) pergeseran pada tataran lokal baik itu

pergeseran unsur-unsur sintaksis, atau semantis seperti unsur kalimat, klausa,
frasa, kata, maupun fonem, atau unsur sintaksis, dan gaya/stailistika seperti
pengulangan kata, ritme, susunan kata (word order) dan sebagainya, dan (3)
pergeseran pada tingkat makro sebagai akibat dari dua pergeseran di atas. Dia
selanjutnya membagi lagi pergeseran ke dalam dua tingkatan, yaitu ―level shift‖
dan ―category shift‖ (Catford, 1978). Pergeseran yang pertama adalah pergeseran
yang terjadi pada tataran linguistik. Pada tingkatan ini ada perubahan pergeseran
intra-system dari BSu ke BSa sebagaimana contoh berikut:
BSa
BSu

: Diacantik sekali.
: Sheis very beautiful.
Dalam contoh tersebut, pada BSu hubungan antara subjek (dia) dan kata

sifat (cantik) tidak perlu kata kerja penghubung (copula verb) antara kata ―Dia‖
dan ―cantik‖, sedangkan pada BSa terdapat kata kerja penghubung ―is‖. Itu artinya
bahwa kedua bahasa tersebut pada tataran linguistik telah diterjemahkan pada
level tertentu, tetapi berbeda pada tataran linguistiknya.
Pergeseran kategori (category shift) berangkat dari formal correspondence
(penyesuaian formal) dalam penerjemahan yang terdiri dari structure-shift, class-
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shift, unit-shift (rank-changes), dan intrasystem-shift (pergeseran unit, pergeseran
struktur, pergeseran kelas dan pergeseran antar sistem).
1) Pergeseran Unit (Unit Shift)
Pergeseran unit ini merupakan pergeseran yang disebabkan perbedaan
padanan antara unit BSu dan BSa baik itu pada tingkat kata, frasa maupun
klausa. Contoh berikut ini adalah perubahan dari frasa ke klausa.
BSu

: After praying, …..…

BSa

: Setelah dia berdoa, …..…
Bila diperhatikan dalam BSu tidak ada subjek dan pedikatnya,

sedangkan pada BSa ada subjek ―dia‖ dan predikat (verb) ―berdoa‖. Dalam
hal ini terjadi pergeseran dari frasa partisip, ke klausa terikat (dependent
clause).
2) Pergeseran Struktur (Structure Shift)
Pergeseran struktur (Structure Shift) merupakan perubahan yang
diakibatkan oleh sistem struktur BSu tidak sama dengan sistem struktur BSa.
Misalnya, dalam bahasa Inggris, dikenal pola diterangkan-menerangkan
(DM), sedangkan dalam bahasa Indonesia, pola yang berlaku umumnya
menerangkan-diterangkan (MD).
Contoh:
BSu

: Gedung tinggi

BSa

: Tall building
Dalam BSu, penanda (modifier) posisi kata ―tinggi‖ diletakkan setelah

inti (head) yaitu ―Gedung‖ yang disebut paska penanda (post modifier),
sehingga dapat diistilahkan sebagai penanda akhir. Sebaliknya dalam BSa,
penanda yaitu posisi kata ―tall‖ diletakkan sebelum inti ―building‖ yang
disebut penanda awal (pre-modifier).
3) Pergeseran Kelas (Class Shift)
Pergeseran Kelas (Class Shift) yaitu pergeseran kelas kata tertentu
dalam BSu menjadi kelas kata yang lain dalam BSa seperti dari kata benda ke
kata sifat atau dari kata keterangan menjadi kata kerja dan sebagainya.
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Contoh:
BSu

: He is responsible to .....

BSa

: Dia bertanggung jawab
Kata

sifat

BSu

―responsible‖

bergeser

menjadi

kata

kerja

―bertanggung jawab‖.
4) Pergeseran antar-sistem (Intra-System Shift)
Pergeseran intra sistem (Intra-System Shift) yaitu pergeseran yang
terjadi pada kategori grammatikal yang sama. Catford (1978) menyatakan
sebagai berikut:
We use the term intra-system shift for those cases where the
internally, within a system; that is, for those cases where
possess systems which approximately correspond formally
constitution, but when the translation involves selection
corresponding term in the TL system.

shift occurs
SL and TL
as to their
of a non-

Contoh:
BSu: He has many books
BSa: Dia punya banyak buku.
Kata buku berbeda sistem penjamakannya, bahasa Inggris memberi
infleksi ―s atau es‖ untuk jamak karena ada diterminer numeral ―many‖,
sedangkan dalam bahasa Indonesia, justru tidak boleh dijamakkan bila sudah
ada determiner numeral ―beberapa‖.

C. Kemampuan Program Software Penerjemah
Komputer penerjemah akan dapat melakukan tugas penerjemahan dengan
baik apabila dia atau komputer penerjemah tersebut memiliki kompetensi
layaknya human translator (penerjemah manusia). Kompetensi penerjemahan
terkait langsung dengan pengetahuan tentang WHAT (pengetahuan tentang teori
penerjemahan) dan pengetahuan tentang HOW (pengetahuan tentang cara
menerapkan teori penerjemahan dalam praktik penerjemahan).
Karena penerjemahan merupakan kegiatan yang kompleks Schaffner &
Adab (2000) sulit dan rumit. Soemarno (2003), seorang penerjemah harus dapat
mengambil keputusan yang efektif, cepat dan tepat dalam setiap proses
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penerjemahan Nababan (2009). Bahkan, Brislin, R.W. (1976) juga menyatakan:
―translating is probably the most complex type of event yet produced in the
evolution of the cosmos.‖ Kita mungkin bertanya, pengetahuan, ketrampilan, dan
kompetensi apa yang harus dimiliki komputer penerjemah agar dia dapat
menerjemahkan dengan baik dan efisien? Dalam hal ini tentunya orientasi
komputer penerjemah harus memiiki sifat yang terkandung dalam kompetensi
penerjemah manusia.
Berkenaan dengan hal tersebut, Newmark (1988) dalam bukunya A
Textbook of Translation menyatakan sebagai berikut:
He /she needs not only to have the ability of knowing foreign language and
the subject matter being translated, but also to have the sensitivity to
language and to be competent to write the Source Text (ST) and the Target
Text (TT) dexterously, clearly, economically, and resourcefully. Having a
flair and a feel for his/her own language is badly needed because there is
nothing mystical about ‗sixth sense‘, but it is compounded of intelligence,
sensitivity and intuition, as well as knowledge.
Lebih lanjut, Soemarno (2003) menegaskan bahwa penerjemahan bersifat
interdisipliner. Artinya bahwa penerjemahan menyangkut banyak bidang disiplin
ilmu yang terlibat, seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, budaya, dan bidangbidang ilmu lainnya terkait dengan teks yang akan diterjemahkan. Perhatikan
gambar berikut:

Gambar 2.4 Keterkaitan bidang studi Penerjemahan dengan disiplin ilmu yang
lain Hatim & Munday (2004)
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Penerjemahan bersifat interdisipliner yang artinya bahwa penerjemahan
menyangkut banyak bidang disiplin ilmu yang terlibat, seperti sosiolinguistik,
psikolinguistik, budaya, dan bidang-bidang ilmu lainnya terkait dengan teks yang
akan diterjemahkan.
Untuk itu penerjemah yang baik harus memiliki beberapa kompetensi dan
pengetahuan internal agar dia dapat bertindak secara efektif. Kompetensi
sebagaimana disampaikan pada PACTE (dalam Göpferich; 2000) ―the underlying
system of knowledge and skills needed to be able to translate‖, yaitu merupakan
sistem yang mendasari pengetahuan dan keterampilan yang membuat seseorang
dapat melakukan penerjemahan. Lebih lanjut disampaikan bahwa paling sedikit
ada tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh penerjemah sebagai berikut:
―At least the following three play decisive role: communicative
competence in the source language and the target language, domain
competence, and tools and research competence‖. (Susanne Göpferich,
2000).
Disampikan juga oleh

Orozco, M., & Albir, A. H. (2002) bahwa

kompetensi harus memiliki empat unsur, yaitu: (a) kompetensi tersebut harus
dapat diterapkan dengan cara dan situasi yang berbeda, (b) harus berdasar pada
pengetahuan yang bersifat operatif, (c) harus mimiliki strategi dasar dalam
penerjemahan dan (d) sebagian besar proses penerjemahannya bersifat otomatis
berdasarkan berbagai pengetahuan bidang keahlian yang terkait.
Selain itu ada dua hal penting yang tidak dapat disampingkan terkait
dengan kompetensi penerjemahan, yaitu pengetahuan deklaratif (pengetahuan
tentang penerjemahan) dan pengetahuan prosedural (tahu cara menerjemahkan)
Schaffner; dan Adab; Anderson dalam Nababan, (2010). Terhadap kedua unsur
tersebut, ada yang berpendapat bahwa unsur prosedural atau operatif lebih
dominan dari pada unsur deklaratif. Namun terlepas dari kontroversi tersebut,
keduanya memiliki kontiribusi yang sangat diperlukan dan saling mengisi antara
satu dan lainnya. Hal tersebut karena posisi pengetahuan deklaratif sangat
membantu para penerjemah untuk mengembangkan perfomansi mereka dalam
penerjemahan.
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Lebih jauh dapat dikatakan bahwa posisi pengetahuan deklaratif dan
pengetahuan prosedural memiliki berbagai sub-kompetensi yang saling terkait
satu sama lainnya. Terkait dengan hal tersebut, Neubert & Shreve (2010)
menyatakan ada lima kompetesi, yaitu: bilingual sub-competence, extra-linguistic
sub-competence, knowledge about translation sub-competence, instrumental subcompetence, strategic sub-competence, psycho-physiological components yang
dialih bahasan oleh Nababan (2010) sebagai kompetensi kebahasaan, kompetensi
tekstual, kompetensi bidang ilmu, kompetensi kultural, dan kompetensi transfer,
sedangkan penguasaan terhadap bahasa sumber dan bahasa sasaran (kompetensi
kebahasaan)

merupakan

persyaratan

penerjemahan.

Diagram

kompetesi

penerjemahan dapat digambarkan pada bagan berikut:

Gambar 2.5 Diagram translation Sub-Competence (PACTE, 2000)
Untuk mengembangkan performansi penerjemahan bahasa diperlukan
beberapa kompetensi sebagai berikut bilingual sub-competence, extra-linguistic
sub-competence, knowledge about translation sub-competence, instrumental subcompetence, strategic sub-competence, psycho-physiological components. Seluruh
kompetesi tersebut merupakan kompetensi integral dan sentral sebagai landasan
penerjemahan.

library.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
45

Dari diagram tersebut dapat dijelaskan bahwa (1) bilingual subcompetence merupakan aspek pengetahuan prosedur yang diperlukan dalam
berkomunikasi dua bahasa terdiri dari aspek-aspek pengetahuan pragmatik, sosiolinguistik, tekstual, grammatikal dan leksikal, (2) extra-linguistic sub-competence
termasuk pengetahuan deklaratif yang terdiri dari pengetahuan tentang dua budaya
(bicultural), ensiklopedia, dan pengetahuan bidang yang diterjemahkan (subjectdomain knowledge), (3) knowledge about translation sub-competence yaitu
pengetahuan

tentang

penerjemahan

itu sendiri

merupakan bagian dari

pengetahuan deklaratif yang terdiri dari bagaimana penerjemahan itu berfungsi
yang di dalamnya mengandung unit-unit penerjemahan, proses yang diperlukan,
metode dan prosedur yang digunakan serta jenis-jenis masalah yang dihadapi
dalam penerjemahan. Selain itu juga pengetahuan tentang praktek penerjemahan
profesional yang menyangkut pasar kerja, jenis-jenis ringkasan penerjemahan,
target para pembacanya dan lain sebagainya, (4) instrumental sub-competence
didapatkan pada pengetahuan prosedural yang terkait dengan penggunaan sumbersumber dokumentasi dan teknologi komunikasi dan informasi yang diterapkan
dalam penerjemahan, (5) strategic sub-competence termasuk pengetahuan
prosedural untuk menjamin efisiensi proses penerjemahan dan pemecahan
masalah. Fungsinya digunakan untuk merencanakan proses dan melaksanakan
proyek serta mengkoordinasikan antara sub-sub kompetensi sebagai alat
pengontrol proses penerjemahan dan (6) psycho-physiological components
termasuk komponen-komponen kognitif, seperti memori, persepsi, atensi dan
emosi; aspek-aspek sikap seperti rasa keingintahuan intelektual, menjaga kualitas,
semangat untuk kritis, atau motivasi; aspek-aspek kapabilitas seperti, kreativitas,
beralasan logis, analisis, atau sintesis.
Seluruh kompetesi tersebut merupakan kompetensi integral dan sentral
sebagai landasan penerjemahan. Kompetensi tersebut harus dapat diterapkan
secara nyata dan untuk itu semua kompetensi harus dijabarkan dan
diaktualisasikan dalam bentuk ketrampilan-ketrampilan (skills) yang dapat diukur.
Agar kompetensi-kompetesi tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk
hasilpenerjemahan, maka diperlukan adanya proses penerjemahan yang
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memerlukan berbagai keterampilan (skills) yang dapat mengaktualisasikan
hasil tersebut. Keterampilan-keterampilan tersebut dapat diurai dalam
diagram milik Samuelsson-Brown (2004) sebagai berikut:
Cultural
Understanding

Information
Technology

What influences the
development of the source
language
National characteristics
where the language is spoken
Hazards of stereotyping

Hardware and software used
in producing translations
Electronic file management
E-commerce

Making
Decisions

Project
Management
Translation Skills

Consulting
Reflecting
Analyzing and evaluating
Establishing facts
Making judgments

Resources coordination
Terminology research
Administration
Quality control

Language and
Literacy
Understanding of the source
language
Writing skills in the target
language
Proof-reading and editing

Communication
Clarity of expression
Establishing rapport
Giving and processing feedback
Listening and questioning
Observing and checking
understanding

Gambar 2.6 Diagram 2 translation skill clusters Samuelsson-Brown (2004).
Dari diagram di atas dapat difahami bahwa penerjemah adalah pembaca
pikiran ide penutur atau penulis teks asli bahasa sumber dan dapat menghasilkan
terjemahan yang sempurna tanpa harus berkonsultasi dengan penulis teks aslinya,
terlepas apakah itu tidak jelas, samar-samar atau tidak ditulis dengan baik.
Hal tersebut tentunya memerlukan ketrampilan menerjemahkan yang
mumpuni menyangkut aspek-aspek (1) membuat keputusan yang meliputi langkah
langkah, kuslsultasi, refleksi, analisis,dan evaluasi, mencarai fakta dan terakhir
membuat keputusan untuk menentukan jenis ideologi yang digunakan (2)
komunikasi yang meliputi kemampuan menelusuri kejelasan ungkapan-ungkapan
yang ingin diterjemahkan, mengadakan hubungan baik dengan ahli sesuai dengan
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genre teks yang akan diterjemahkan, memberi dan memproses feedback,
mendengar dan bertanya, mengamati dan mengecek pemahaman isi materi bahasa
sumber (3) memiliki kemapuan barhasa dan literasi yang meliputi mahir dalam
bahasa sumber, memiliki kemampuan menulis dalam bahasa sasaran, dan jeli
dalam membaca dan mengedit bagian bagian yang salah (4) memiliki kemampuan
menejerial yang baik yang meliputi pengkoordinasian sumber data, penelitian,
administrasi, dan pengawasan terhadap kualitas terjemahan (5) memahami budaya
bahasa sumber dan sasaran yang meliputi perkembangan bahasa sember,
karateristik kedebangsaan dimana bahasa tersebut digunakan, dan dapat
menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi (6) mampu menggunakan
teknologi informasi dengan baik, baik software maupun hardwarenya.
Agar kompetensi-kompetesi tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk
hasil penerjemahan, maka diperlukan adanya proses penerjemahan yang
memerlukan berbagai keterampilan (skills) yang dapat mengaktualisasikan hasil
tersebut. Keterampilan tersebut yaitu Cultural Understanding, Information
Technology, Making Decision, Communication, Languange and Literacy, Project
Management.

D. Mesin Penerjemah atau Translation Machine (TM)
Teori terkait dengan Mesin Penerjemah (selanjutnya akan disebut TM
saja) yang mencakup pengertian, cara mengolah bahasa alami yang dilakukan
serta gambaran tentang pengoperasian adalah merupakan cikal bakal rekayasa
teknologi penerjemahan. Rekayasa teknologi penerjemahan tersebut disebut ―the
transformer architecture tranlation engine‖ yang sangat penting untuk diketahui.
Banyak kritik terkait dengan TM bahwa sistem rekayasa TM tidak dapat, bahkan
tidak akan pernah dapat menghasilkan penerjemahan karya sastra dengan benar
dapatlah dipahami, namun ada sisi lain yang perlu dipertimbangkan dan
diperhatikan terkait dengan TM tersebut yaitu bagaimana kemampuan yang
dimiliki setelah adanya perkembangan rekayasa teknologi yang semakin canggih
pada akhir-akhir ini. Untuk itu sebelum menjastifikasi bagaimana kemampuan
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TM tersebut dalam menerjemahkan, perlu dikeketahui terlebih dahulu apa TM,
dan bagaimana TM bekerja.
1.

Pengertian mesin penerjemah
Mesin Penerjemah yang merupakan rekayasa teknologi di bidang

penerjemahan

merupakan

mesin

yang

diharapkan

memiliki

kemapuan

menerjemahkan secara otomatis, cepat, tepat, dan efisien dalam menerjemahkan
teks BSu ke BSa tanpa adanya campur tangan manusia pada tingkat
pengerjaannya (Hutchins, W. J. & Homers, H; 1991). Mesin tersebut merupakan
mesin yang didesain

sedemikian rupa agar dapat melakukan tindakan

penerjemahan dengan menghemat waktu dan biaya. Tugas utama TM adalah
menganalisa struktur masing-masing istilah dan frasa yang ada dalam teks yang
diterjemahkan (BSu). Strukur BSu tersebut dipisah-pisah menjadi unsur-unsur
linguistik

yang

kemudian

diterjemahkan

dengan

cara

menyusun

atau

mensintesakan kembali komponen-komponen lingistik tersebut ke dalam BSa.
Semua tindakan penerjemahan tentunya dilakukan secara otomatis sebagaimana
disampaikan oleh Hutchins (dalam Humanika, 2002) disebut fully automaic high
quality translation (FAHQT) dan juga dalam artikelnya Abdelhak Jebbar
(jebbarmaster[at]hotmail.com) ―the whole action of translation is done
automatically‖. Ada juga TM yang berkualitas rendah disebut ―low-quality
machine translation‖.
Sebagaimana diketahui bahwa TM merupakan disiplin ilmu baru di bidang
studi penerjemahan. Perkembangan TM tersebut seiring dengan perkembangan
teknologi pada umumnya yang dimulai pada tahun 1930 an atas usulan orang
Rusia Smirnov-Troyansky dan orang Perancis G.B. Artsouni yang kemudian
dikembangkan secara serius ole ahli matematika Warren Weave tahun 1960 an
(Thomas, D. H. 2010). Adapun yang dimaksud dengan TM adalah mesin
penerjemahan yang menggunakan komputer. Dalam arti yang luas MT dapat
dipahami sebagai alat penerjemah termasuk aplikasi komputer yang berupa
program penyusun dan pemadu komponen linguistik yang dapat mengubah
sebuah arsip bahasa komputer yang satu ke sebuah arsip bahasa komputer yang
lainnya.
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Ada empat tipe utama TM yang yang tiga diantaranya berupa mesin
penerjemah atau penerjemahan yang dibantu mesin (machine-assisted (-aided)
translation) yaitu:
a) Human translation. A human translator performs all the steps in the
translation process, using a computer only as a word processor, if at all.
b) Machine-assisted (-aided) human translation (MAHT). The translation is
performed by a human translator, but he/she uses the computer as a tool
to improve or speed up the translation process. This is called computerassisted (-aided) translation (CAT) by people in the field of translation
as opposed to the field of MT.
c) Human-assisted (-aided) machine translation (HAMT). The source
language (SL) text is modified by a human translator either before,
during, or after it is translated by the computer.
d) Fully automatic (automated) machine translation (FAMT). The SL text is
fed into the computer as a file, and the computer produces a translation
automatically without any human intervention. This is sometimes
referred to as batch mode. There are two types of fully automatic
machine translation: fully automatic high-quality machine translation
(FAHQMT) and low-quality machine translation (Thomas D. H. 2010).
Ditinjau dari tingkat penggunaan MT, ada tiga tingkat yang perlu diketahui
yaitu (1) tingkat dasar yang kapasitas kemampuannya terbatas hanya dalam
menerjemahan leksikon dan kalimat-kalimat simpel (sederhana) (2) tingkat
standar yang kapasitas kemamuanya lebih besar yang biasanya untuk
memfasilitasi pengeditan hasil penerjemahan, dan 3) tingkat advanced yang
kapasitasnya untuk menerjemahkan berskala besar yang dapat digunakan untuk
multi bahasa. (Humanika, 2002)
Adapun tren baru dalam perkembangan MT adalah penggunaanya melalui
internet. Pelayanan internet tersebut dapat diekses secara bebas seperti halnya
yang dilakukan oleh Lernout, Hauspiedan Systran dan ada pula yang harus
melalui aplikasi khusus seperti web access (seperti dalam kasus

website of

Altavista dan Systran), multilingual information retrieval in general, text
summarization, dan sebagainya. Tren tersebut menunjukkan adanya kemajuan
yang signifikan tehadap perkembangan teknologi MT yang menggunakan
perhitungan statistik yaitu dengan tingkat kemampuan mengalihkan konsepkonsep canggih berupa sound transliteration (Knight and Graehl, 1997), word
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equivalence across languages (Wu, 1995), word sense disambiguation
(Yarowsky, 1995), dsb.
2.

Program alat bantu berbasis komputer
Banyak Komputer Penerjemah (Selanjutnya disebut KP) danTM tersedia

yang dapat digunakan baik bagi peneliti, profesional, pendidik dan pelatih yang
minat utamanya di bidang penerjemahan. Namun demikian masih banyak juga
pandangan berbeda yang masih meragukan terhadap penggunaan MT atau TM
sebagai alat bantu penerjemahan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan
oleh Carrove (1999) sebagai berikut:
―Starting from the second half of the century, computerized translation
has attracted the attention of a large amount of people who work directly
or indirectly on translation issues such as professional translators,
teacher, linguists, researchers, and future translators. All of them have
different views on the many aspects related to computer translation, its
feasibility, its quality, its cost effectiveness, etc. One thing is clear: it
leaves nobody indifferent‖.
Penggunaan MT ini tidak hanya digunakan oleh perorangan, tetapi juga
oleh berbagai perusahaan sebagaimana disampaikan oleh LeBlanc (2013) sebagai
berikut:
As expected, all three firms and services make extensive use of computerassisted translation (CAT) tools. Translators use a variety of electronic
tools (dictionaries, bilingual concordances, terminology management
tools, etc.) and of course TMs. Regarding TMs, they are completely
integrated in the translators‘ workstations and their use is not optional.
Untuk itu dalam rangka mengembangkan CAT beberapa peneliti
mengusulkan adanya beberapa alternatif pemodelan dan teknik penerjermahan
dalam rangka meningkatkan kualitas penerjemahan, sebagaimana diusulkan oleh
Callison–Burch., Koehn, P. (2006), Zhang, Y., Vogel, S. (2005) dengan model
―translation by pattern matching‖. Pendekatan ini merupakan pemodelan dengan
apa yang disebut ―an indirect representation of the model‖ (representasi model
yang dipakai dalam melakukan translasi). Dengan model ini, data disimpan dalam
alat penyimpanan data yang ada dalam memori, yang disebut ―proxy‖. Dengan
menggunakan model tersebut, data dapat direpresentasikan secara matematis
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dengan menyertakan perhitungan statistik. Fungsi dari memori ini sebenarnya
adalah untuk mempercepat penerjemahan.
Translation memory or TM technology is a way of speeding up manual
translation. It works on the principle that translation work involves a lot of
repetition - so it builds up a database of previously translated words and
phrases, and then re-uses them.
Model ini yang menjadi otak penerjemahan (intelligent machine/IM).
Untuk melakukan penerjemahan, model memerlukan parameter masukan melalui
bahasa pemrograman: contohnya kalimat yang akan diterjemahkan, grammar,
makna dan lain-lainnya diolah dalam IM tersebut lalu dihasilkan luaran berupa
hasil penerjemahan.
Data yang dipakai untuk men-training (baca: merekayasa) model supaya
model dapat belajar melakukan penerjemahan dari contoh yang ada disesuaikan
dengan bahasa pemrograman dalam komputer, sehingga jika ada kasus lain yang
berbeda, model dapat secara otomatis melakukan penerjemahan (machine
learning theory to create intelligent machine). Tentunya data training yang dipilih
harus cukup mewakili secara keseluruhan dari tata bahasa yang ada. Training
memerlukan waktu yang cukup lama, tergantung pada banyaknya data, tingkat
kesulitan dan variasi bahasa, dan algoritmanya, yaitu prosedur/ mekanisme/
langkah dalam menyelesaikan masalah yang ditulis, harus sesuai dalam bentuk
program komputer dan software-nya.
Model yang dipakai dan training data yang ada akan menentukan
algoritma yang akan dipakai dalam men-training machine untuk melakukan
penerjemahan. Frasa tidak bisa dipecah-pecah menjadi sub-phrase, tetapi harus
menjadi satu kesatuan untuk diterjemahkan. Padahal sebuah kalimat/frase
merupakan gabungan dari satuan unit yang lebih kecil, yang berupa kata, atau
sub-frase, yang tingkat kesulitannya akan bertambah karena memerlukan metode
untuk melakukan pemecahan frase atau kalimat dengan perhitungan algoritma
yang tepat. Oleh sebab itu, metodologi dan training MT maupun MP dalam
penggunaannya masih perlu disempurnakan karena masih belum memenuhi
harapan para penerjemah sebagai alat bantu penerjemahan apalagi dalam rangka
mempersiapkan pelatihan bagi penerjemah karir.
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Selain pendekatan sebagaimana tersebut di atas, komputer dapat juga
digunakan dengan menggunakan pendekatan struktur (syntactically approach) dan
pendekatan makna (semantically approach). Pendekatan struktur digunakan untuk
mengecek apakah penerjemahan suatu kalimat BSu sudah sesuai dengan struktur
kalimat BSa. Proses tersebut dinamakan parsing, sedangkan programnya disebut
parser dan outputnya disebut parse tree atau derivation tree. Sedangkan
pendekatan makna merupakan proses pengalihan makna suatu kalimat dari BSu
ke BSa yang dinamakan translating dan programnya dinamakan translator dan
outputnya berupa kalimat yang sudah berbahasa sasaran (BSa).
Dari beberapa metodologi MT dan MP tersebut, yang paling terkenal
adalah pendekatan yang berbasis analisis tingkat linguistik (the level of linguistic
analysis it performs) (Khalilov, 2009). Ada tiga tingkat dalam proses
penerjamahan dengan MT maupun MP tersebut yang digambarkan dalam sebuah
piramida, yaitu: direct translation, tranfer–based MT approach, dan interlangual
MT approach. Dalam analisis proses tersebut, Khalilov (2009) menyatakan bahwa
semakin tinggi ke atas piramida semakin komplek menganalisisnya. Hal tersebut
dapat dilihat tingkat perbandingan sistem ‗direct traslation‘, ‗transfer‘ dan
‗interlingua‘ dalam bagan berikut:

Gambar 2.7 Perbandingan sistem direct translation, tranfer–based MT approach,
dan interlangua MT
Piramida tersebut menunjukkan komparasi yang merupakan representasi
dari ketiganya yaitu:
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Translation

Approach

dilakukan

dengan

cara

melakukan

penerjemahan tanpa analisis aspek-aspek linguistik, seperti: sintaksis,
semantik, pargmatik dan lain-lainya sama sekali. Ini merupakan pendekatan
yang paling sederhana karena pendekatan ini dilakukan dengan model kamus
―dictionary style‖ yaitu penerjemahan kata per kata ―word-to-word
translation‖. Strategi ini dilakukakan untuk menganalisis secara langsung
dengan piranti kamus dan mensintaksiskannya secara langsung ke BSa.
Pendekatan tersebut juga disampaikan oleh Hutchin & Homers (1991) yang
digambarkan dalam diagram berikut:

Gambar 2.8 Skema Sistem Langsung (Direct Translation)
b. Transfer-based MT system yaitu model penerjemahan yang menyadari adanya
representasi struktur batin yang lebih dalam yang biasanya pada tingkat ini
sudah menggunakan analisis level morfologis seperti part of speech analysis
dan level sintaksis. Dalam tataran ini, pendekatan yang digunakan sudah
sampai pada tataran transfer of rules (alih aturan struktur) baik dilakukan
secara otomatis ataupun dilakukan manusia yang mengkaitkan antara struktur
BSu dengan struktur BSa. Pendekatan melalui teknik konversi ini melalui tiga
tahap, yaitu (1) analisis teks ke dalam T-BSu, (2) transfer ke T-BSa, dan (3)
diproses melalui generasi (atau sintesis) T-BSa. Lihat gambar diagram yang
disajikan Hutchin & Homers (1991).

Gambar 2.9 Skema Sistem Transfer
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c. Interlangual MT approach (pendekatan MT) ini dapat merupakan model
pendekatan yang ada di puncak piramid tersebut di atas yang lebih
menekankan pendekatan pada analisis kemiripan struktur dari pada
pengidentifikasian pemetaan makna identik (Khalilov, 2009). Alasan
utamanya adalah bahwa penerjemahan dianggap sebagai pemetaan terhadap
ruang-ruang semantik ―semantic spaces‖ kata tertentu baik yang ada dalam
BSu maupun BSa, dan pilihan hipotesa penerjemahan yang benar
dikondisikan melalui makna semantik kata BSa tersebut atau harus
disesuaikan konteksnya dengan makna semantiknya (the ―on site‖ semantic
meaning of the word). Pendekatan ―Interlingua‖ ini memiliki akses untuk
melengkapi

skema

semantik

kalimat

bahasa

sumber

(K-BSu)

yang

direpresentasikan dalam bentuk bahasa-netral yaitu bahasa abstrak yang
digunakan untuk menjembatani antara BSu dan BSa. Contoh dari bahasa abstrak
tersebut adalah bahasa universal (Universal Words/ UW).UW ini merupakan
sebuah alat yang digunakan untuk unifikasi yang bersifat informatif untuk
berkomunikasi melalui internet. Menurut Khalilov (2009) bahasa universal
digunakan berdasar pada berbagi perspektif antara lain perspektif

‗konsep

kalimat‘, struktur kalimat, dan juga dari pandangan dan perhatian penutur.
Walaupun pendekatan ini diyakini dapat menghasilkan penerjemahan
berkualitas tinggi, para peneliti banyak menghadapi kesulitan. Adapun kesulitan
yang sering dihadapi dalam pendekatan ini adalah kurangnya sumber analisis
yang bergantung pada bahasa semantik, kurangnya alat dan sumber yang
diperlukan untuk mensintesakan morfologi dan semantik dari bahasa abstrak
buatan (artificial abstract language) ke bahasa alami (natural language), adanya
representasi kata sintaksis batin lepas (arbritrary deep syntactic word), adanya
perbedaan informasi yang terdapat pada korpora pelatihan BSu dan BSa yang
mengakibatkan kurangnya informasi yang diperlukan untuk langkah generasi
(generasi adalah proses balik dari parsing), yang masih terlalu

sulit untuk

mensinergikan antara teknik parsing dengan langkah-langkah model generasi.
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Gambar 2.10 merupakan skema yang digunakan untuk menjelaskan
hubungan antara metode ‗transfer‘ dan ‗interlingua‘ Tucker (dalam Yusuf dan
Sumardi, 1989).

Gambar 2.10 Skema antara hubungan sistem Transfer dan Interlingua
Sebagaimana disampaikan sebelumnya, aspek linguistik merupakan aspek
yang penting dalam penerjemahan. Agar tidak kehilangan aspek tersebut dalam
teks masukan untuk mengekpresikan kembali seluruh aspek informasi yang ada
dalam T-BSu dengan distorsi sekecil mungkin, diperlukan pemodelan proses entry
yang lebih baik. Model berikut (gambar 2.11) adalah model yang dianjurkan agar
dalam proses entry penerjemahan PM (MT) dapat menyimpan informasi untuk
membangkitkan kembali kalimat sumber (K-Su) (Yusuf; dan Sumardi, 1989).

Gambar 2.11 Skema sistem MT yang disarankan
Pada gambar 2.11, nampak bahwa T-BSu dientry ke dalam proxy yang
kemudian dianlisis berdasarkan 3 aspek, yaitu: sintaksis, simantis dan wacana.
Dari ketiga aspek tersebut komputer memilih salah satu aspek yang dominan
untuk diproses alih bahasa ke BSa. Ambilah contoh komputer memilih aspek
sintaksis, maka komputer akan mendeteksi fungsi dan kategori masing-masing
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kata dalam kalimat yang kemudian menyusun kembali dengan format sintaksis
BSa dan akhirnya muncul pada layar kalimat yang sudah terbentuk teks BSa.
Proses penerjemahan dapat juga dilakukan melalui dua langkah berikut:
(1) Decoding arti dari teks sumber dan (2) Re-encoding makna dalam bahasa
target. Di balik prosedur yang seolah-olah sederhana ini terletak sebuah operasi
kognitif yang kompleks. Untuk decoding arti dari teks sumber secara keseluruhan,
penerjemah harus menafsirkan dan menganalisis semua fitur teks, sebuah proses
yang membutuhkan pengetahuan mendalam tentang tata bahasa, semantik,
sintaksis, idiom, dan lain sebagainya, dari bahasa sumber, serta budaya dari
pembicara yang disebut ―interlingua‖ sebagaimana tersebut di atas. Dalam sistem
ini, penerjemah membutuhkan pengetahuan mendalam yang sama untuk reencode arti dalam bahasa sasaran (BSa).
Di sinilah letak tantangan dalam proses penerjemahanMT dan MP yaitu
bagaimana sebuah pengantar pada MT dan MP mampu memahami teks seperti
pemahaman yang dilakukan manusia (HT), sekaligus menciptakan sebuah teks
baru dalam bahasa sasaran (BSa) yang seolah-olah telah ditulis oleh manusia.
Proses interlingua tersebut tentunya harus didasari atas pemikiran semakin dalam
analisis ke dua bahasa tersebut dilakukan dan semakin abstrak tingkat representasi
kalimat, semakin kurang tingkat keperbandingan dua bahasa tersebut (Humanika,
2003).
Ada lagi sistem lainnya yaitu rule-based system. Sistem ini merupakan
pendekatan klasik MT yang dasar pendekatannya menggunakan serangkaian
aturan-aturan bahasa yang biasanya diprogram oleh para ahli, khususnya dalam
menggambarkan proses penerjemahan Khalilov (2009). Pendekatan tersebut
memiliki kelemahan yaitu dia memerlukan pengetahuan linguistik yang
mendalam dan memerlukan waktu serta dana yang banyak pula.
Bebarapa pendekatan yang dapat digunakan dalam MT dapat dilihat dalam
diagram berikut:
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Machine
Translation

Rule-Based
Approach

Empirical
Approach

Example-Based
Approach

Translation
Memory

Statistical
Approach

Gambar 2.12 Machine Translation
Terdapat dua pendekatan dalam Mechine Translation yaitu Rule-based
approach dan Emperical approach. Rule based approach merupakan pendekatan
klasik MT yang dasar pendekatannya menggunakan serangkaian aturan-aturan
bahasa

yang

biasanya

diprogram

oleh

para

ahli,

khususnya

dalam

menggambarkan proses penerjemahan. Pendekatan tersebut memiliki kelemahan
yaitu dia memerlukan pengetahuan linguistik yang mendalam dan memerlukan
waktu serta dana yang banyak pula.Sedangkan pada Empirical approach
pendekatan ini didasarkan pada korpora paralel (data murni) dan menggunakan
kembali contoh-contoh penerjemahan yang ada untuk menghasilkan dan
melakukan finalisasi penerjemahan. Ada tiga macam model MT yaitu: examplebased machine translation (EMT), translation memory dan statisticalMT.
Pendekatan ‗empirical approach‘ (EA) muncul pada awal tahun 1990,
yang merupakan model pendekatan baru untuk melengkapi dan memperkaya
model pendekatan rule-based translation. Model ini dilakukan berdasar teknikteknik yang diolah berdasarkan data yang ada karena adanya lompatan besar
dalam teknologi komputer dan semakin banyaknya jumlah data teks yang tersedia.
Pendekatan ini didasarkan pada korpora paralel (data murni) dan menggunakan
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kembali contoh-contoh penerjemahan yang ada untuk menghasilkan dan
melakukan finalisasi penerjemahan.
Berdasar gambar di atas ada tiga macam model MT yaitu: example-based
machine translation (EMT), translation memory dan statisticalMT. Examplebased machine translation dan translation memory digunakan untuk menemukan
dan membandingkan berbagai contoh bagian-bagian kalimat untuk membantu
sebuah penerjemahan dalam rangka mencari kemiripan urutan inputnya, dan
dengan demikian penerjemahan BSu dapat disusun dengan cara mengenali
bagian-bagian yang telah diterjemahkan, dan kemudian bagian-bagian tersebut
disusun dan dibandingkan kembali berdasar struktur yang telah ditetapkan dalam
memori. Untuk ‗translation memory‘, pada tahap pengambilan contoh-contoh
pembanding, pendekatan ini masih memerlukan proses editing yang dilakukan
manusia, sedangkan pada EMT editing dapat dilakukan sendiri secara otomatis.
Example-based

MT

merupakan

cikal

bakal

pengembangan

teknologi

penerjemahan selanjutnya Khalilov (2009).
Pendekatan berikutnya adalah staistical machine translation (SMT). Inti
cara kerja SMT dilakukan dengan cara memproses penerjemahan menggunakan
model pendekatan statistik yang di dalamnya ada parameter untuk mengestimasi
basis korpora teks bilingual. Metode ini lebih menekankan pada probabilitas
pengukuran tingkat fragmentasi unsur-unsur kalimat (ranking between fragments)
dari pada sekedar pengukuran tingkat kesesuaian (matching).
Yang perlu diketahui, faktor penting dalam merangsang pengembangan
MT adalah perlunya penyediaan software dan perangkat (tool) yang dapat
digunakan untuk melakukan eksperimen dengan cara cepat dan mudah.
Perangkat-perangkat dan sumber-sumber yang terkait dengan linguistik seperti
‗taggers, parsers dan lemmentizers‘ merupakan spesialisasi komponen software
SMT yang dapat dijumpai saat ini, seperti: GIZA++ word alignment toolkit (Och
03b dalam Kha: 10), the open source Moses toolkit (Koe 07a dalam Kha: 10), the
MARIE decoder (Cre 05a dalam Kha:10), dan sebagainya.
Penerjemahan berbasis komputer merupakan perangkat yang berbasis
ketrampilan tangan (hand-held devices) yang tentunya lebih lengkap dan lebih

library.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
59

baik dibandingkan dengan kamus elektronik, dan memiliki software lebih
komplek yang dapat menghasilkan penerjemahan berskala penuh berdasarakan
analisis yang mendetail terhadap kalimat dan konteksnya.
Sistem penerjemahan komputer berskala penuh ini telah berkembang pesat
dalam dasawarsa terakhir ini walaupun masih terbatas dan masih ditemukannya
beberapa kesalahan. Ada dua penggunaan utama dalam MT ini, antara lain (1)
untuk menyampaikan inti dokumen bahasa asing yang luas dan (2) difungsikan
sebagai sebuah alat (tool) bagi penerjemah profesional dalam rangka
mempercepat dan menghasilkan hasil penerjemahan yang lebih rapi, baik, dan
berkualitas.
Pada level dasar, alat tersebut digunakan untuk melakukan pengalihan
sederhana terhadap kata-kata dari BSu ke BSa, walaupun biasanya masih belum
menghasilkan penerjemahan teks yang baik karena masih diperlukannya
pengenalan terhadap seluruh frasa BSu untuk disepadankan dengan BSa yang
terdekat. Untuk itu diperlukan teknik dengan pendekatan korpus dan statistik
untuk memperoleh penerjemahan yang lebih baik dan mengatasi kendala-kendala
perbedaan tipologi bahasa, penerjemahan idiom-idiom dan pemisahan terhadap
ungkapan-ungkapan bahasa tertentu yang berbeda (anomali).
Software MT tersebut banyak digunakan oleh para profesional dan
lembaga-lembaga, seperti lembaga meterologi dan geofisika dan lembaga
pemerintah lainnya untuk menghasilkan penerjemahan terbatas. Teknik ini sangat
efektif dengan menempatkan bahasa-bahasa baku dan formal dengan istilah-istilah
yang digunakan dalam lembaga tersebut sehingga dokumen-dokumen yang perlu
diterjemahkan dapat dengan cepat dihasilkan walaupun hasilnya belum memenuhi
standart.
Tentunya dalam rangka menghasilkan luaran penerjemahan yang bermutu
harus ada intervensi manusia untuk menyempurnakannya, umpamanya, beberapa
sistem akan dapat menerjemahkan teks yang lebih akurat bila pemakai mampu
mengidentifikasi kata-kata atau kalimat-kalimat yang masih taksa (ambigu).
Dengan teknik ini diharapkan perangkat MT dapat berfungsi membantu para
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penerjemah, tentunya dalam kasus yang terbatas, mampu menghasilkan
penerjemahan sesuai yang diharapkan.
Untuk itu dalam konteks perangkat lunak MT, inovasi teknologi dalam
penerjemahan perlu ditumbuh kembangkan, khususnya untuk menemukan
perangkat-perangkat yang mampu menerpakan aplikasi komputer yang potensial
dalam pendidikan penerjemahan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi para ahli
Teknologi Informasi (TI) dan linguistik untuk berkolaborasi dalam rangka
menjawab sebuah pertanyaan yang sering muncul yaitu apakah sebuah program
komputer mampu memahami sebuah teks BSu sebagaimana yang dilakukan
manusia dan dapat menciptakan dan menterjemahkan ke teks baru dalam BSa
yang mirip tulisan penulis aslinya (BSa-nya).
Fitur-fitur bahasa yang sangat kompleks tentunya menjadi kendala utama
bagi perangkat lunak MT karena perangkat komputer memiliki prosedur
sederhana dalam membuat padanan atau mengalih bahasakan sebuah teks, namun
di dalamnya memiliki sebuah standar kerja kognisi yang komplek. Untuk
menangkap makna BSu dengan sempurna dan menyeluruh, perangkat lunak MT
tentunya harus menginterpretasikan dan menganalisis semua fitur tersebut; sebuah
proses yang memerlukan pengetahuan yang mendalam baik gramatika, semantik,
sintak, idiom-idiom bahasa sumber, begitu pula dengan aspek budayanya.
Tentunya metode penerjemahannya menggunakan aturan-aturan linguistik
sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:
Machine translation can use a method based on linguistic rules, which
means that words will be translated in a linguistic way — the most suitable
(orally speaking) words of the target language will replace the ones in the
source language (Khalilov, 2009).
Seiring dengan pernyataan tersebut, keberhasilan MT yang sangat
diperlukan adalah pemahaman masalah yang ada pada BSu sehingga perlu adanya
pendekatan-pendekatan yang memungkinkan MT dapat mengurai teks BSu
dengan baik, seperti pendekatan dengan menggunakan ―interlangual machine
translation atau transfer-based machine translation‖ tersebut di atas. Kedua
metode tersebut memerlukan adanya leksikon-leksikon yang luas berdasar
infomasi morfologis, sintaksis dan semantis serta seperangkat aturan-aturan yang
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jelas. Untuk itu perlu adanya data yang cukup agar dapat berkerja dengan baik dan
akurat sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:
Given enough data, machine translation programs often work well enough
for a native speaker of one language to get the approximate meaning of
what is written by the other native speaker. The difficulty is getting enough
data of the right kind to support the particular method. For example, the
large multilingual corpus of data needed for statistical methods to work is
not necessary for the grammar-based methods. But then, the grammar
methods need a skilled linguist to carefully design the grammar that they
use. (Khalilov, 2009).
Selain itu keakuratan dalam sistem ini juga tergantung pada kuantitas,
kualitas dan domain data dan sejelek apapun hasilnya, produknya pasti berguna
(Church; dan Hovy dalam Lopez, 2008).
Adapun MT yang monologis (monological machine/ MM) memproses
kata, urutan kata, intruksi dan teks berdasar atas masukan perintah manusia.
Ragam gramatika yang memiliki varian makna yang terkait dengan teks tesebut
dimasukkan dalam program komputer oleh manusia, karena komputer tidak
memilikinya dan tidak dapat meresponya secara dialogis, terutama teks-teks yang
komplek, kreatif dan tidak memiliki makna yang pasti seperti yang dilakukan
manusia. Bagi manusia makna selalu bergerak dan bersifat kontekstual. Hubungan
antara bentuk/ragam gramatika dan makna berliku (asimetris), kabur, dan samarsamar serta cenderung tidak memilki makna prototipikal. Karena interaksi
komunikasi bersifat unik sebagaimana tesebut di atas, proses penerjemahan tidak
dapat secara penuh diotomatisasikan. Menyadari akan keterbatasan MT sebagai
mesin penerjemah, perlu digarisbawahi bahwa cara kerja dasar perangkat MT
adalah memproses perbedaan sederhana antara dua unsur varian makna yaitu, 0
dan 1. Hal tersebut dikatakan oleh Ann Jorid K.G., (2002) sebagai berikut:
Being basic, the principle necessarily permeates the system on all levels.
At the programming level, for instance, the consequence is a lack of
tolerance for all kinds of fuzziness: computer works best-or we could say:
only works (in a fruitful way) –when all meanings are fully unambiguous,
and can be set to work on a fully predefined tasks in fully predefined
situation to produce fully predefined outcomes.
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Ada beberapa sistem yang digunakan dalam memproses penerjemahan
yang digunakan MT seperti Google translate, Alta‘sVista Babelfish (milik
Jerman) yang menggunakan progam sistem SYSTRAN. Sistem SYSTRAN ini
dianggap sistem MT komersial yang paling sukses dalam memproses
penerjemahan. Cara kerja sistem ini menggunakan model ‗transfer type‘. Langkah
pertama yang dilakukan adalah menganalisis Teks BSu (T-BSu), kemudian hasil
dari analisis tersebut dikirimkan ke alat yang disebut ‗transferring unit‘ dan di alat
tersebut seperangkat aturan diaplikasikan untuk menerjemahkan teks BSu ke
dalam berbagai bahasa. Dan akhirnya, hasilnya disintesakan menjadi teks BSa (TBSa).
Dalam proses ini, SYSTRAN menggunakan pengetahuan berdasar dua
sumber, yaitu (1) seperangkat kamus elektronik yang di dalamnya mengandung
kamus kata-kata dan ungkapan-ungkapan sederhana, ditambah beberapa domain
kamus khusus, yang masing-masing berisi aturan yang berlaku dengan
mempertimbangkan perlunya kontekstualisai kata-kata tersebut, dan (2)
seperangkat aturan linguistik dengan mempertimbangkan adanya hubungan sintak
dan semantiknya Ann Jorid K.G (2002). Dalam sistem ini, SYSTRAN tampaknya
sudah menawarkan sebuah konsep proses penerjemahan canggih yang berbasis
teori linguistik modern dengan menggunakan model penerjemahan yang bersifat
dialogis.
Ada berbagai program software penerjemah berdasar SMT yang perlu
diketahui yang digunakan pada saat sekarang, antara lain: Mata Hari, LC-STAR,
TC-STAR, AVIVAVOS, Anusaaraka, Apertium, Windows GUI, AppTeks, Asia
Online, Bing_Translator, Google Translate, Google Translator Toolkit, dan
sebagainya (http:/www.tc-star.org).
Begitu pula ada banyak model penerjemahan perangkat lunak MT yang
ada yang perlu diketahui yaitu (1) Word-Based Model, (2) Phrase-Based Model
(3) Synchronous Context-Free Grammar Model), (4) Hierarchical Phrase-based
Translation, (5) Syntactic-Based Model, (6) Alternative Linguistic Model, (7)
Translation Equivalence Model, (8) Generative Model, (9) Language Model, (10)
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Translation Model, (11) Discriminative Model, (12) Asymmetric Model dan (13)
Symmetric AlignmentModel.
Terkait dengan model-model tersebutdi atas, komputer sebagai perangkat
utama dengan peralatan sistem pemprograman yang paten dengan rekayasa
teknologi tinggi masih banyak kekurangannya terutama dalam menerjemahkan
teks-teks sastra. Banyaknya ungkapan-ungkapan dalam teks sastra yang memiliki
makna tersirat (cannotative meaning) belum mampu dipecahkan oleh komputer.
Pesan-pesan yang bersifat rasa (emotion) serta estetika-estetika bahasa merupakan
sisi lain yang komputer belum dapat lakukan pula. Sebagaimana diungkapkan
oleh Carrove (1999) sebagai berikut:
―Automatic Translation followed by post editing has been found to be most
effective when the texts are technical rather than persuasive or literary‖
Pada dasarnya bila ditinjau dari segi peran, pendekatan HT (human
translators), MT dalam proses penerjemahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
(1) kegiatan tindakan penerjemahan manusia yang dibantu oleh mesin dan
komputer, dan (2) kegiatan tindakan penerjemahan mesin atau MT yang dibantu
oleh manusia. Dalam kegiatan penerjemahan manusia, peran dan tugas MT adalah
membantu pemformatan, pencarian terminologi, grammar checking dan
sebagainya. Tentunya MT tidak akan menganalisis teks BSu dan BSa baik dari
sisi sintaktik maupun semantiknya; keduanya dilakuan oleh manusia dengan cara
pre- dan post editing.
Berdasarkan peran tersebut, MT terdiri dari dua tipe database yaitu (1)
term-base atau terminological database (diperuntukkan bagi penerjemahan
istilah-istilah) dan (2) translation memory atau TM (diperuntukkan bagi
penerjemahan kalimat). Alat bantu penerjemahan MT dan MP tersebut hanya
digunakan oleh penerjemah untuk memudahkan proses penerjemahan. Beberapa
jenis program komputer lain yang umum dijadikan alat bantu adalah program
kamus elektronik, program pengolah kata (word processor), program pemeriksa
ejaan dan tata bahasa, dan sebagainya.
Sebaliknya, pada penerjemahan mesin (Machine Translation-MT), proses
penerjemahan semuanya dilakukan oleh mesin (komputer). Salah satu contoh
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mesin MT yang mungkin paling populer saat ini adalah Google Translate. Ketika
menerjemahkan dengan Google Translate, pengguna tidak perlu terlibat dalam
proses penerjemahannya. Pengguna cukup memasukkan teks bahasa sumber yang
akan diterjemahkan, menjalankan mesin dan akan langsung mendapatkan hasil
penerjemahan dalam bahasa target. Pengguna hanya bertugas membantu
menjalankan proses penerjemahan yang otomatis dilakukan oleh MT.
Proses penerjemahan yang terjadi di dalam mesin tidak mengikuti proses
penerjemahan manual pada umumnya. Mengingat proses ini sepenuhnya
dilakukan oleh mesin, unsur bahasa pun diubah menjadi unsur yang dapat
dikomputasikan oleh mesin. Pada model MT tertentu, yang merupakan MT
berbasis statistik [Jenis MT lainnya adalah MT berbasis aturan tata bahasa, MT
berbasis pengetahuan (KBTS), dan sebagainya], proses penerjemahan tidak
banyak melibatkan pertimbangan linguistik. Komputer penerjemah tersebut hanya
memindah sebuah kumpulan teks yang besar, berisi teks dalam BSu dan teks BSa
yang sepadan, untuk kemudian menganalisisnya berdasarkan rumus-rumus
statistik. Dari hasil analisis itu terciptalah data yang dapat digunakan sebagai basis
untuk menerjemahkan.
Misalnya, jika MT paling sering menemukan padanan kata ―book‖ dalam
BSu disepadankan dengan kata buku pada BSa maka MT tersebut akan
menganggap ―book‖ sebagai penerjemahan dari ―buku‖ tentu saja dalam proses
sesungguhnya runtutan prosesnya tidak sesederhana ini. Kualitas penerjemahan
pun bergantung pada keakuratan rumus statistika yang digunakan dan kualitas
teks sepadan yang dianalisis, bukan pada keterampilan bahasa yang dimiliki oleh
mesin tersebut.
Mengenai kualitas penerjemahan, beberapa MT tertentu mengakui dalam
situs mereka bahwa mesin penerjemahan yang paling canggih sekali pun saat ini
belum dapat mendekati kualitas bahasa seorang penutur asli atau belum memiliki
ketrampilan

seorang

penerjemah

profesional.

Mereka

dengan

tegas

menyampaikan bahwa mungkin akan memerlukan waktu yang lama sebelum
dapat menawarkan penerjemahan sekualitas penerjemahan manusia.
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Berkaitan dengan hal tersebut, disertasi ini difokuskan pada tipe ke dua,
yaitu hasil penerjemahan Kataku V.1.1 dan Transtool 10 rar untuk menganalisis
hasil penerjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia khususnya MTKataku
V 1.1 dan Transtool 10 Rar dalam memproses teks-teks ilmiah dan teknologi yang
penulis sebut teks khusus (teks non-sastra) sebagai sasaran analisis pruduk
penerjemahan. Selain itu teks ilmiah (non-sastra), termasuk dokumen, merupakan
teks-teks yang dibutuhkan sehari-hari. Memilih teks untuk dianalisis terutama
teks-teks dengan tingkat kesulitan terbatas yang disesuaikan dengan kompetensi
komputer dalam memproses penerjemahan akan mempermudah peneliti dalam
menganalisnya. Nord (2005) menyarankan sebagai berikut:
―The degree of difficulty of the source text should bear some relation to
the learner‘s level of competence and literature is far from being simple,
straightforward and uncomplicated area of knowledge‖.
Perlu diketahui pula bahwa teks-teks sastra memiliki tingkat prakiraan
yang rendah sehingga sulit diprediksi. Hal itu ditandai dengan adanya konsepkonsep linguistik yang kadang-kadang tak terstruktur dan tidak berterima dengan
gaya bahasa yang sangat situasional. Sedangkan teks-teks non-sastra memiliki
tingkat prediksi yang tinggi sehingga mudah diprediksi. Hal itu ditandai dengan
tingkat pengulangan yang sangat tinggi pada struktur, idiom-idiom, frasa-frasa,
kolokasi-kolokasi dan lain-lainnya termasuk bentuk dan isinya. Sedangkan teks
sastra, pada level sintak, banyak memiliki bentuk yang komplek dan juga
penyimpangan, sebagaimana dinyatakan oleh Erik (dalam Mariana, 2010) sebagai
berikut:
―In Impromptu speech, advertising, and modern poetry for instance,
people often make excellent, and sometimes deliberate use of structure
which syntactians for instance are tempted to call defective or deviant‖.
3.

Proses penerjemahan MT berbasis statistik
Penerjemahan

komputer

berdasarkan

statistik

mencoba

untuk

menghasilkan penerjemahan menggunakan metode statistik berdasarkan korpora
teks dua bahasa, seperti korpus Canadian Hansard, catatan bahasa InggrisPerancis parlemen Kanada, dan EUROPARL, catatan Parlemen Eropa. Dengan
tersedianya corpora tersebut, hasil yang mengesankan dapat dicapai untuk
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menerjemahkan teks-teks dari jenis yang sama, tetapi korpora tersebut masih
sangat jarang. Perangkat lunak penerjemahan mesin statistik pertama adalah
Candide dari IBM. Google menggunakan SYSTRAN selama beberapa tahun,
tetapi beralih ke metode penerjemahan statistik pada oktober 2007. Baru-baru ini,
mereka meningkatkan kemampuan penerjemahannya dengan memasukkan sekitar
200 miliar kata dari bahan PBB untuk melatih sistem mereka, sehingga
keakuratan penerjemahan telah meningkat.
Penerjemahan

mesin statistik

(TPS) adalah

penerjemahan

mesin

berparadigma matematis yang menghasilkan penerjemahan berdasarkan model
statistik yang parameternya berasal dari analisis korpora teks dua bahasa.
Pendekatan statistik kontras dengan pendekatan berbasis aturan.
Ide

pertama

dari

penerjemahan

komputer

berdasarkan

statistik

diperkenalkan oleh Warren Weaver pada tahun 1949 (Lopez, 2008), termasuk ideide penerapan teori informasi Claude Shannon. Penerjemahan komputer
berdasarkan statistik itu kembali diperkenalkan pada tahun 1991 oleh peneliti di
IBM Thomas J. Watson Research Center dan telah memberikan kontribusi
terhadap kebangkitan yang signifikan terhadap minat pengembangan mesin
penerjemahan (MP) dalam beberapa tahun terakhir.
a.

Dasar

Gagasan di balik penerjemahanMT berdasarkan statistik berasal dari teori
teknologi informasi.Sebuah dokumen diterjemahkan menurut probabilitas
distribusi rangkaian bahasa yang dirangkai berdasarkan urutan leksikal dalam
kalimat memakai rumus statistik. Pendekatan ini disebut ―mechine learning
methods‖ (Lopes, 2008). Itu artinya bahwa dalam memproses penerjemahan, MT
berbasis statistik tersebut menggunakan algoritma dengan cara mempelajari polapola teks yang ada yang berbentuk korpus paralel, teks paralel, teks dua bahasa
(bitext) dan multi-teks.
Dengan demikian, masalah penerjemahan dirumuskan dengan cara
memilih hipotesa penerjemahan dengan probabilitas tertinggi dari serangkaian
kalimat-kalimat BSu yang diolah oleh perangkat yang disebut ―toolkit‖. TPS
(SMT) modern didasarkan pada apa yang disebut noisy-chanal approach dengan
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memilih persamaan yang perlu diurai berdasar rumus. Dalam pendekatan ini, MT
yang memiliki perangkat yang disebut ―toolkit‖ atau perangkat lunak tersebut,
dianggap sebagai pembelajar teks. Dengan berfungsinya MT sebagai perangkat
lunak pembelajar, dia dapat menterjemahkan kalimat-kalimat yang belum pernah
di-entry atau direkam sebelumnya. Dengan ‗toolkit‖ dan teks paralel yang cukup,
dapat dikembangkan sebuah sistem perangkat mesin penerjemah bagi sepasang
bahasa baru dalam waktu yang singkat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan
oleh Calilison–Burch et. al. (dalam Lopez, 2008) sebagai berikut:
―Translation system can be built for a wide variety of language pair within
similar time frames‖.
Tentunya keakuratan sistem tersebut berdasarkan kuantitas, kualitas dan
domain data yang diperoleh. Data yang diperoleh berupa model urutan kata
(modeling word sequences) kemudian diolah berdasarkan rumus statistik.
Caranya adalah frasa-frasa yang diambil dari korpus dua bahasa tersebut
diselaraskan melalui dua cara sebagai berikut:
1) Kata-kata dalam BSu maupun BSa diurutkan.
2) Tentunya kata-kata dari kedua bahasa tersebut harus konsisten dengan matrik
penyelarasan kata berdasar rumus statistik yang ada.
Model penerjemahan dapat dilakukan dengan menyelaraskan hubungan
antara BSu dan BSa, dengan memperhatikan hubungan antar kata demi kata yaitu
sebuah diskripsi yang rinci terhadap model penyelarasan kata (word alignment
model). Secara otomatis rangkaian probabilitasnya dapat diestimasikan melalui
sebuah korpus dwi-bahasa paralel yang telah diselaraskan. Hal itu sebagaimana
disampaikan oleh Mehdi et. al. (2007) sebagai berikut:
Every statistical MT (SMT) system assigns a probability distribution to the
words that are seen in its parallel training data, including proper names.
The richer the training data, the higher the chance for a given name in the
test data to be found in the translation tables.
Pada sisi model bahasa sasaran, urutan kata dapat ditentukan melalui
sebuah probabilitas dan disusun berdasar serangkaian data berbasis monolingual.
Pemodelan bahasa stastistik ini telah berhasil digunakan dalam aplikasi NLP
(Natural Language Processing) termasuk pengenalan terhadap tuturan (speech
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recognition), penyusunan part-of-speech (tagging), parsing sintaksis dan
pencarian informasi lainnya. Ada berbagai model yang dikembangkan. Salah
satunya adalah model ―portage‖ (Sadal et. al. dalam Mehdi et.al., 2007). Portage
adalah sistem mesin MT statistik berbasis frasa yang berusaha memaksimalkan
penyelarasan rangkaian probibilitas kalimat dan frasa BSa berdasarkan sebuah
model ―log linear‖ (logarithma linier).
Portage is a statistical phrase-based SMT system similar to Pharaoh
(Koehn et al, 2003). Given a source sentence, it tries to find the target
sentence that maximizes the joint probability of a target sentence and a
phrase alignment according to a log linear model. Features in the log
linear model consist of a phrase-based translation model with relative
frequency and lexical probability estimates; a 4-gram language model
using Kneser-Ney smoothing, trained with the SRILM toolkit; a single
parameter distortion penalty on phrase reordering; and a word-length
penalty (Mehdi et. al., 2007).
Pada dasarnya, model tersebut digunakan dalam mesin penerjemahan
statistik (MTS) sebagai model dasar; namun, masih banyak model-model lain
yang dapat ditemukan dan digunakan. Berikut salah satu arsitekstur skema proses
penerjemahan dengan menggunakan pendekatan stastistik model noisy channel
approach (NCA) Khalilov (2009).
TM

LM

TtM
TM
TM

LM

Paska
Pencarian
BSa
pemrosesan
global
Gambar 2.13 Skema model penerjemahan berbasis statistik model noisy chanal
approach (Khalilov, 2009)
BSu

Pre-pemrosesan

Skema tersebut menunjukkan bahwa proses penerjemahan model noisy
channel approach (NCA) diawali dengan pemrosesan awal dengan cara
merepresentasikan kata-kata dengan simbol-simbol sesuai dengan kategori
sintaksis. Kemudian dilanjutkan dengan proses pencarian menyeluruh dengan cara
mengidentifikasi masing-masing simbol yang kemudian dimasukkan ke dalam
entry sistem yang ada pada memori MT tersebut. Setelah itu pada paska
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pemrosesan simbol-simbol tersebut diurutkan sesuai dengan kaidah yang ada di
dalam BSa. TM mewakili simbol kalimat BSu sedangkan LM mewakili simbol
kalimat BSa sebagai input pada awal entry sistem, setelah diproses munculah λTM
sebagai simbol bahasa BSu yang kemudian setelah diproses hasilnya menjadi λLM.
Berikut ini visualisasi model penyelarasan/penataan ulang dalam
penerjemahan kalimat bahasa Inggris–Indonesia paralel.
1) Bahasa Inggris

: It is difficult to understand the important matter

2) Bahasa Indonesia

: Sulit untuk memahami masalah penting

It is dificult to understand the important matter.….
X X Sulit untuk memahami X masalah penting
- Dificult to understand

- matter

important.

Gambar 2.14 Skema contoh penataan kata
Melakukan pencarian penyelarasan secara efisien adalah tugas dari
decoderMT. Dari hasil tersebut, ada kata-kata yang tak terwakili karena
perbedaan intra sistem. Tugas toolkit adalah mengurutkan token-token BSa
dengan kosakata yang ada dalam BSu.
Model

penerjemahan

statistik

awalnya

didasarkan

pada

model

penerjemahan berdasar kata/ word-based translation (Model 1-5 dari IBM Hidden
Model Markov dari Stephan Vogel dan Model 6 dari Franz-Joseph Och), tetapi
kemajuan yang signifikan dibuat dengan pengenalan model frasa berdasarkan
model terbaru yang telah memasukkan struktur sintaksis atau kuasi-sintaksis
(sitaksis semu) dengan model ‗text alignment‘.
Adapun proses penyerasian/penataan teks yang disebut dengan ‗text
alignment‘.
b.

Text alignment (penyelarasan teks BSu ke BSa)

Alignment

(Penataan

atau

penyelarasan)

adalah

sebuah

proses

penerjemahan MT dengan cara memecah T-BSu dan T-BSa menjadi segmensegmen (bagian-bagian) dan menatanya kembali dengan memasangkan atau
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menjodohkan (matching) masing-masing bagian tersebut dengan bagian-bagian
BSa yang sesuai dengan struktur dan urutannya (Maria F.P.: 6). Bagian-bagian
tersebut juga disebut sebagai ‗translation units‘unit-unit penerjemahan yang
biasanya berbentuk kalimat panjang, tetapi bukan berarti kalimat pendek seperti
judul-judul, daftar menu, sel-sel tabel atau segmen yang lebih besar seperi
paragraf tidak mungkin. Win Align yang dikeluarkan oleh SDL, Trados dan
Translation Customizer yang dikelurkan oleh Language Weaver adalah contoh
perangkat lunak MT dengan model tersebut.
Sedangkan

algorithma

perangkat

lunak

MT

digunakan

untuk

mensegmentasikan teks yang biasanya berdasarkan pada tanda baca (punctuation),
cara memformat, atau penanggalan (Quah dalam Maria F.P.: 6), yang paling tidak,
secara teoritis harus identik dalam kedua bahasa (BSu dan BSa) tersebut. Poin
tersebut penting untuk MP dalam rangka mencari kemiripan kedua teks dan untuk
menyesuaikan serta menyelaraskan masing-masing unit penerjemahan. Oleh
sebab itu teknis penyelarasan ini (alignment) merupakan teknik yang paling
berhasil bila kondisi T-BSu dan T-BSa sangat mirip strukturnya, walaupun tidak
identik.
Dasar pemikiran yang melatar belakangi penggunaan model alignment tool
dalam

model paket MT ini adalah bahwa pemakai dapat memanfaatkan

penerjemahan apapun yang dilakukan di luar paket MT dengan cara membuat
‘translation

memory™‖

dengan

penerjemahannya

atau

dengan

cara

memadukannya dengan ‘translation memory ™‖ yang sudah ada, dengan catatan
kedua teks BSu dan BSa nya dalam bentuk elektronik. Ada dua tujuan dengan
model ‗alignment‘ ini; hasilnya dapat digunakan untuk menciptakan MT baru
berdasar penerjemahan sebelumnya untuk referensi ke depan atau dapat
digunakan kembali dalam sub-sub penerjemahan, dan yang kedua hasilnya dapat
ditambahkan sebagai unit-unit penerjemahan baru pada MT yang sudah ada.
Ketika segmen-segmen dimasukkan ke dalam MT, mereka siap untuk segera
digunakan. Untuk itu dianjurkan untuk melakukan ‗text alignment‘ sebelum
memulai menerjemahkan T-BSu yang ada dan tugas ‗text alignment‘ adalah
melalukan penandaan pada waktu tahap sebelum penerjemahan.

library.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
71

Walaupun model penyelarasan tersebut dapat dilakukan secara manual
oleh pengguna, sebagian besar paket perangkat MT dapat menyediakan
modelperangkat penyelaras otomatis mereka sendiri (Austermith dalam Maria
F.P.: 6). Namun, dalam pelaksanaannya kesalahan-kesalahan dalam penyelarasan
urutan otomatis pada segmen-segmen BSu dan BSa tersebut sulit dihindari. Hal
tersebut dikarenakan unit dasar segmentasi teks berbentuk kalimat, dan tidak
semua teks ditulis dalam bentuk kalimat, tetapi dapat juga dalam bentuk tabel,
daftar-daftar dan sebagainya (Bowker, L. 2002).
Kesalahan-kesalahan tersebut terjadi ketika teks-teksnya berupa kalimat
langsung yang BSa-nya lebih banyak mengandung susunan urutan kata inversinya
dari pada BSu-nya, sehingga referensi budayanya banyak yang dibuang dalam
BSa-nya sehingga membingungkan perangkat penataan penyusunan kata
(alignment tool) tersebut (Bowker, L. 2002). Untuk itu agar hasilnya baik,
pengguna sebaiknya mengecek ulang hasil penyelarasan tersebut dan melakukan
paska pengeditan secara manual segmen-segmen yang salah penataan urutannya.
Hal tersebut tergantung pada teks yang diselaraskan dan ditata ulang, jika perlu
diadakan pre-editing terhadap T-BSu dan T-BSa-nya sehingga strukturnya dapat
disesuaikan semirip mungkin sebelum penyusunan urutan kata tersebut. Dengan
demikian, dapat meminimalisir jumlah kesalahan pada output-nya.
Dalam konteks penataan penyusunan kata dalam kalimat tersebut,
tentunya tidak boleh meninggalkan konsep ‗makna‘ dalam penyusunannya. Ini
artinya setting dan budaya juga harus diperhatikan sebagai konteks yang dapat
memiliki makna lahir dan makna batin. Contohnya sebagai berikut:
The G 7 meeting was officially open by the Secretary of State.
Frasa the Secretary of State (pada setting Amerika) dalam bahasa
Indonesia bermakna Menteri Luar Negeri, bukan Menteri Sekretaris Negara
(Humanika, 2002). Oleh sebab itu, dalam penataan urutan kata terkait dengan
makna kontekstual tersebut, sebaiknya melalui prosen sebagai berikut (Toury
dalam Humanika, 2002).
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Penerim
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Makna
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Gambar 2.15 Skema proses pemindahan makna dalam penerjemahan
Alignment (Penataan/penyelarasan) adalah sebuah proses penerjemahan
MT dengan cara memecah T-BSu dan T-BSa menjadi segmen-segmen (bagianbagian) dan menatanya kembali dengan memasangkan atau menjodohkan
(matching) masing-masing bagian tersebut dengan bagian-bagian BSa yang sesuai
dengan struktur dan urutannya. Untuk dapat menyelaraskan makna dari T-BSu ke
T-BSa maka perlu adanya pemahaman teks dan kontek pada masing-masing
bahasa.
c.

Terminologi manajer

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, sebagian besar perangkat lunak MT
memiliki dua tipe database yaitu term-based translationdan memory translation.
Terminologi manajer merupakan ‗termbase translationprocessing‘ yang memiliki
program yang relatif sederhana yang memproses penerjemahan istilah-istilah,
seperti istilah dalam glosari toko untuk referensi dengan model ‗penerjemah
cepat‘. Mereka memasukkan istilah-istilah tersebut baik dalam bentuk ‗istilah
tunggal‘ (single term) maupun dalam bentuk istilah unit–unit multi kata (multiword units) ke dalam T-BSa. Software ini membantu mengelola terminologi
(istilah-istilah) dan memberikan batuan penerjemahan segmen-segmen BSu pada
tingkat kata (single word) maupun multi kata (multi-word items) dengan tingkat
fleksibilitas sedang. Dan bila belum ada bahan yang terkait dengan istilah yang
relevan, software ini dapat menghasilkan memori penerjemahan yang kosong,
namun bila sudah tersedia, secara manual alat tersebut akan berjalan dengan
sendirinya.
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d. Manfaat pendekatan stastistik
Manfaat yang paling sering dikutip dari penerjemahan komputer
berdasarkan statistik dibanding paradigma tradisional adalah:
1) Lebih baik dalam penggunaan bahasa
Banyak bahasa alami dalam format dapat terbaca oleh mesin.
Umumnya, sistem TPS tidak harus disesuaikan dengan setiap pasangan
bahasa tertentu dan mampu menyelaraskan dengan BSa. Sedangkan sistem
penerjemahan berdasarkan aturan (rule - based translation) membutuhkan
pengembangan aturan linguistik secara manual yang mahal dan seringkali
tidak mampu mengeneralisasi ke bahasa lain.
2) Penerjemahannya lebih alami
Sistem

penerjemahan

(Rule-based

translation)

mungkin

mengakibatkan penerjemahan secara literal saja. Sementara itu, TPS harus
menghindari masalah ini dan menghasilkan penerjemahan alami dan lebih
adaptif. Akan tetapi, hal ini dinegasikan oleh kenyataan bahwa menggunakan
pendekatan berbasis statistik untuk menerjemahkan bukan pendekatan
berbasis aturan seperti kamus/atau tata bahasa yang sering dapat
mengakibatkan teks penerjemahan tidak masuk akal, kaku

dan dengan

kesalahan yang sangat jelas.
e.

Tipikal alur kerja MT

Adapun cara kerja perangkat lunak MT lebih bersifat umum agar dapat
diaplikasikan oleh para penerjemah freelance individual, team, maupun
profesional. Dikarenakan perangkat MT biasanya merupakan paket software yang
terdiri dari sejumlah program yang dapat berinteraksi antara mereka atau bekerja
dengan program mandiri, menggambarkan alur kerja proses penerjemahan khusus
dengan menggunakan sebuah ‗image visual‘ (lihat gambar: 2.17) sangatlah
bermanfaat untuk mengetahui sekilas tentang bagaimana hasil tugas-tugas paralel
dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan sub-sub tugas yang lebih rinci.
Untuk itu, image visual dapat dilacak cara kerjanya dari awal penyerahan
naskah teks yang akan diterjemahkan sampai dengan hasil akhir penerjemahan
dan kemudian diserahkan ke kliennya seperti dapat dilihat dalam gambar berikut:
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Gambar 2.16 Alur kerja perangkat lunak KP
Dalam gambar tersebut alur cara kerja perangkat lunak MT dibagi menjadi
tiga bagian, yaitu (1) fase sebelum penerjemahan (before translation), (2) fase
selama proses penerjemahan (during translation) dan (3) fase paska penerjemahan
(after translation). Namun pada tataran praktis, hubungan di antara ketiganya
tidak menunjukkan adanya batasan-batasan yang jelas. Hal tersebut dikarenakan
proses penerjemahan dipusatkan pada T-BSu (source text), anak panah yang tebal
dalam gambar fase 1 menunjukkan dimana keberadaan T-BSu berada pada tiaptiap fase dari ketiga fase tersebut. Anak-anak panah tesebut menunjukkan
bagaimana beberapa tugas yang dilakukan berpengaruh secara langsung pada TBSu seperti ‗Term extraction‘ (penyaringan istilah), yang secara tidak langsung
akan bermanfaat bagi tugas lainnya seperti ‗Text alignment‖ (penyerasian teks).
Lebih lanjut perlu adanya pengecekan hasil penyelarasan tersebut
sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:
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Sample - Results of 'Check Translation' command

Gambar 2.17 Hasil perintah ‗Check Translation alignment‘
Masalah krusial timbul di permukaan dalam proses text alignment terkait
dengan ‗parsing‗ yang memunculkan pertanyaan sebagai berikut:
How can we formally categorize the different approaches to data-driven
dependency parsing? 2 Can we characterize the kinds of errors each
category of parser makes through an empirical analysis? 3. Can we
benefit from such an error analysis and build improved parsers?
(McDonald & Nivre, 2011: 198).
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Parsing

Parsing merupakan proses pengidentifikasian struktur kalimat untuk
mengetahui apakah kalimat tersebut tersusun dan terbentuk dengan baik berdasar
kaidah-kaidah bahasa atau tidak (Suryakanthi, ch.kanthi@gmail.com:1) Selain itu
proses tersebut juga berfungsi untuk memeriksa apakah kalimat tersebut berasal
dari sebuah gramatika dari bahasa tertentu. Untuk menentukan hal tersebut,
tentunya tergantung pada kontekstualitas kata atau kalimat yang telah tersusun
berdasar fitur-fitur bahasa yang digambarkan dalam tingkat morfologis, sintaksis,
semantik maupun aspek-aspek lain dari model parsing yang digunakan.
Pada dasarnya, konsep parsing adalah (1) suatu proses memecah-mecah
sebuah kalimat ke dalam komponen-komponen parts of speech (POS) dengan cara
menjelaskan hubungannya dari sisi bentuk, fungsi, dan sintaksisnya di tiap-tiap
bagian, dan (2) untuk menggambarkan hubungan sebuah kata dengan cara
menentukan jenis part of speech, bentuk, serta sintaksisnya dalam level kalimat
dan menguji kesesuaian susunan kalimatnya atau menganalisa secara rinci
kontruksi kalimat ke dalam komponen-komponen fungsi kata agar pemilahan
tersebut dapat dipahami dan masuk akal. Dengan kata lain parsing adalah sebuah
kegiatan analisis suatu konstruksi dengan menggunakan aturan gramatika satu
bahasa untuk (1) mengtahui apakah konstruksi tersebut gramatikal (2) dan
menganalisis bagaimana kata-kata digabungkan menjadi frasa dan frasa
digabungkan menjadi kontruksi yang lebih besar lagi (Humanika, 2003). Parsing
sampai sekarang masih merupakan teknik utama dalam penerjemahan melalui
MT maupun MP. Proses parsing dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur
yang disebut parsing algoritma.
Diagram berikut merupakan proses parsing yang dilakukan dalam MT
maupun MP berdasarkan algoritma tersebut:
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Gambar 2.18 Proses Parsing (www.math.spbu.ru/user/tseytin/butdu.html)
Berdasar diagram tersebut di atas, proses parsing dilakukan secara
sistematik. Proses tersebut dilakukan berdasar empat modul utama yaitu:
(1) Proses memisahkan kalimat menjadi kategori klas kata-kata yang kemudian
menganalisis leksikal atau kata-kata tersebut untuk dijadikan token
berdasarkan kategori klas kata dengan sebutan ‗tokenization‘, sedangkan
discourse inputnya dibagi menjadi kalimat-kalimat dengan menggunakan
pembatas-pembatas (delimiters) berupa tanda baca ―titik‖, ―tanda seru‖ atau
―tanda tanya‖.
(2) Penganalisis kalimat berdasarkan POS, yang disebut POS Tagging yaitu
output dari tokenization tersebut diumpankan ke dalam POS yang masingmasing kata dicari dalam kamus dengan cara menugasi POS untuk
menentukan kategori klas kata masing-masing dalam kalimat. Bila sebuah
klas kata tidak ditemukan dalam kamus, digunakanlah analisis morfologi
untuk mencari kata-kata dasar dari masing-masing kata tersebut. Setelah
ditemukan kata-kata dasarnya, kemudian dicari ulang kategori kelas kata dari
masing-masing kata yang ada dalam kalimat tersebut. Bila diketemukan, POS
ditugasi untuk menentukan masing-masing kategori klas kata, dan bila masih
belumditemukan, diperlukan adanya paska pemrosesan (post processing).
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Dalam hal ini, POS ditugasi untuk mencari sebuah kunci atau nilai masingmasing pasangan klas kata tersebut yang cocok, kemudian diumpankan untuk
dijadikan sebuah larik atau deret susunan kata-kata berbentuk kalimat. Key
(Kunci) adalah kata itu sendiri, sedangkan value (nilai) adalah POS yang
menentukan kategori jenis-jenis kata.
(3) Kalimat dipecah menjadi bagian-bagian fungsi konstituen klas-klas kata yang
disusun berurutan agar tidak tumpang tidih (non-overlapping chunks). Proses
tersebut disebut ―Chunking‖ yaitu hasil POS tagging yang merupakan
rangkaian deratan urutan kata berdasarkan hasil identifikasi kategori klas oleh
POS digunakan sebagai input model ―chunking‖. Chunking ini merupakan
pengurutan deretan kata yang bermakna yang terdiri dari kata inti disertai
dengan fungsi-fungsi kata lainnya dari nol kata atau lebih. Chunking tersebut
merupakan penyusunan urutan konstituen kategori klas-klas kata yang
dikelompokkan berdasarkan properti linguistik untuk mengurangi tingkat
kerumitan parsingpenuh menjadi bentuk tindakan parsing penuh, dan
tindakan chunking ini harus berdasar pada gramatika masing-masing bahasa.
(4) Parsing merupakan kegiatan analisis penyusunan sebuah kalimat secara
otomatis berdasarkan kaidah gramatika dan leksikon tertentu yang kemudian
menghasilkan output. Prosesnya melalui penyusunan sintaksis secara
otomatis terhadap sebuah kalimat berdasar ketentuan gramatika dan leksikon
bahasa tertentu. Output-nya berupa ekuivalensi logis seperti diagram pohon
yang nenunjukkan hubungan dominan dan timbal balik antara konstituen
sebuah kalimat yang dapat berbentuk anomasi ciri-ciri kebahasaan yang dapat
menangkap aspek-aspek kebahasaan secara deskriptif.
Gambar berikut menunjukkan bagaimana sistem desain yang digunakan
dalam 4 proses parsing di atas:
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Gambar 2.19 System Design
Berikut contoh dari model-model proses parsing tersebut.
(a) Tokenisasi:
Algoritma dalam tokenisasi:
(1) Input : Teks wacana dimasukkan sebagai input
(2) Langkah 1

: Membaca input wacana

(3) Langkah 2

: Memisahkan wacana yang sudah dimasukkan dalam
input menjadi rangkaian kalimat menggunakan pemisahpemisah (delimiters) (―.‖, ―!‖, ―?‖).

(4) Langkah 3

: Memisahkan kalimat ke dalam deretan kata menggunakan
pemisah spasi diantara konstituen kata-kata dalam
kalimat tersebut.

(5) Output : Sebuah deretan kata yang terbatasi dengan spasi.
Contoh model input dan ouput Tokenisasi:
(6) Input Tokenisasi

: She hopes that you go ahead with the speech.

(7) Output tokenisasi

: She! hopes! that! you! go! ahead! with! The!
Speech.

(b) POS Tagging:
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, hasil tokenisasi tersebut diproses
melalui POS Tagging sebagai berikut:
(8) Input POS Tagging

: She hopes that you go ahead with the speech.

(9) Output POS Tagging : She/ PRP hopes/ VBZ that/ IN you/ PRP go/ VBP
ahead/ RB with/ IN the/ DT speech/ NN.
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(c) Model Chunking:
Model ini menggunakan model bottomup approach.
(1) Input

: Berupa sederetan kata yang sudah disesuaikan dengan
POS

(kunci/penentuan kategori kata) dan nilai (berupa

pencocokan antar kategori kata) pasangan yang berupa
output POS modul.
(a) Langkah 1

: Dari deretan kata, disusun berdasar urutan kata (key)
yang sudah dikenali kategori katanya, kemudian kata-kata
tersebut disesuaikan dengan POS yang cocok sebagai valuenya (kesesuaian penjodohan kategori kata satu dengan yang
lain), dan selanjutnya mencocokkan mereka kesisi sebelah
kanan

(right

hand

side/rhs)

berdasarkan

hukum

pemotongan (rules of chunking) yang berlaku (lihat tabel 4
dan 5). Untuk mengenali kategori setiap kata dalam input
dengan menggunakan data kamus monolingual yang diinstal dalam program. Dengan cara ini, diketahui bahwa
―Bear ate the seal‖ terdiri dari bear adalah N, ate adalah V,
the adalah Det. dan seal adalah N (N
left hand side (lhs) dan right
hand side (rhs) rumus ini tetap, hanya rumus dibaca dari
bawah (rhs) ke atas (lhs) mengingat model yang digunakan
adalah bottom up. Artinya bahwa proses penyusunan
kalimat dimulai dari urutan rincian kategori kata menuju
kalimat utuh atau sebaliknya penyusunan kalimat dimulai
dari kalimat utuh yang kemudian dirinci berdasarkan
kategori kata yang ada dalam kalimat tersebut.
(b) Langkah 2

: Bila kecocokan telah ditemukan, kemudian mereka
dikelompokkan dalam bentuk potongan-potongan kata
yang ada dalam frasa sebelah kiri (left hand side/lhs).
Dari sisi paling kiri, akan dicarikan hukum yang paling
cocok untuk kata-kata tersebut agar tergabung menjadi
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konstruksi yang lebih besar dan menjadi konstituen dari
konstruksi yang berada di atasnya. Ini dilakukan dengan
cara yang sama dengan langkah pertama; mencari lhs
yang paling cocok dengan rhs-nya (lihat tabel 4 dan 5).
(c) Langkah 3

: Jika kecocokan tidak ditemukan, dilanjutkan dengan
memproses mencari kecocokan tersebut hingga tercipta
hukum terbesar dalam proses penelusuran menemukan
kontruksi tersebut.

(d) Langkah 4

: Ulangi langkah 2 dan 3 hingga kesesuaian seluruh
teridentifikasi

berdasar

kategori

kata

simbol
menjadai

rangkaian kalimat.
(2) Output

: Hasilnya berupa sederetan potongan-potongan kata yang
berbentuk kalimat disebut CHUNKS.

Tabel 2.2 Chunking
Phrase
(LHS)
NP

Complex
NP
VP

PP
Adj. P

CP

Constituents (RHS)
Pronoun/Noun/Numeral
Zero article + Noun
Pre-determiner + determiner
+ Post-determiner + Noun
Determiner + Noun
Pre-modifier + noun + Postmodifier
Adverb
Degree Adverb + Adverb
Intensifier + Adverb
Preposition + NP
Adj.
Intensifier + Adj.
Adj. + PP
Adj. + Clause
Adj. + infinitival
Adv. + Adj. + PP
Subordinate conjunction
Relative pronoun

Details
Numeral -12,13, 2 dst

Pre-modifier – Adjective
Post-modifier-PP, Finite Clause,
Non-Finite Clause, AP,NP, /AdjP
Intensifier -very, quite, rather, too,
more/ most, only, somewhat.

Intensifier - very, quite, rather, too,
more/most, only, somewhat.

That, if, for, whether
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Selanjutnya parsing dapat dilakukan dengan dua arah: top down dan
bottom upparsing model yang didiskripsikan sebagai berikut:
Tuturan : Bear ate the seal
Tabel 2.3 Top-Down dan Bottom-Up model parsing

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grammar
S→NP VP
VP→VNP
NP→NAME
NP→ART N
NAM→Bear
V→ate
ART→the
N→seal

Strategy of General Parsing
Top-Down
S→NP VP
→NAME VP
→Bear VP
→ Bear N VP
→Bear ate NP
→Bear ate ART N
→Bear ate the N
→Bear ate the cat

Buttom-up
→NAME ate the seal
→NAME V the seal
→NAME V ART seal
→NAME V ART N
→NP V ART N
→ NP V NP
→NP VP
→S

Parsing teks yang panjang dengan tingkat leksikal luas dan kompleksitas
stuktur dan ketaksaan yang tinggi masih merupakan tantangan yang besar dalam
proses parsing dalam MT maupun MP dan dapat menimbulkan masalah dalam
sistem parsingnya. Terdapat berbagai model yang dapat dilakukan di dalam
parsing, yaitu dengan model bottom up (dari bawah ke atas) dan model top down
(dari atas ke bawah) sebagaimana tersebut di atas. Itu artinya bahwa model bottom
up polanya dengan menggunakan input yang dibaca dari leave (node yang paling
kecil dalam struktur konstituen) menuju ke node yang paling besar (lihat Tabel 3),
sedangkan top down sebaliknya dimulai dari node yang paling besar menuju node
yang paling kecil sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.3.
Sedangkan untuk top-down konsep prosesnya dimulai dari node
yangpaling tinggi, yaitu S. Algoritma tersebut didasari pada tebakan bahwa S
berisi NP dan VP, bahwa VP berisi VP dan NP, begitu seterusnya hingga
ditemukan leave dari analisis tersebut. Jika terdapat lebih dari satu alternatif
tebakan, parser akan memilih salah satu diantaranya. Jika tebakan itu benar,
langkah akan dilanjutkan ke tebakan berikutnya. Jika salah, parser akan
melakukan back tracking atau jejak balik (lihat Tabel 2.3) (Sukmajaya dalam
Humanika, 2002). Dengan kembali ke alternatif yang dipilih pada langkah
sebelumnya dan kemudian analisis dilanjutkan ke langkah berikutnya.
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Banyak software yang ditawarkan dalam rangka membantu penerjemahan.
Salah satunya adalah M_Software yang menawarakan penerjemahan dua arah
yaitu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris/asing/daerah dan sebaliknya.
Translator ini diprogram untuk melakukan penerjemahan kalimat secara analisis
kata per kata dengan mencoba mendekati kaidah aturan bahasa yang sedekat
mungkin.
Translator ini akan mengecek hubungan jenis kata antara kata-kata yang
berdekatan. Karena itu pada setiap data base-nya, setiap kata selalu diakhiri
dengan tanda (b), (k), (v), (t), (g) atau (s) yang sebenarnya menjelaskan jenis kata
yang bersangkutan (kata benda, kata keterangan, kata kerja, kata penunjuk, kata
ganti atau kata sifat). Khusus untuk bahasa Inggris, Translator ini mampu
membedakan 5 tenses utama yang sering digunakan seperti Present, Present
Perfect, Past, Future dan Present Continous, baik untuk kalimat aktif maupun
pasif untuk pola positif, negatif dan interogatif. Kecepatan penerjemahan: 2700
karakter / detik (cps). Setara dengan 0,6 detik / halaman A4 2 spasi.
Contoh penerjemahan :
(a) Saya membeli 5 ekor ayam kemarin, BUKAN ekor ayamnya = I
bought5chickens yesterday, not the chicken tail.
(b) Saya membeli lima buah mobil, BUKAN buahnya = I buy five cars, not the
fruit.
(c) Read this book! The book is read by me. He is reading the book = baca buku
ini! buku dibaca oleh saya, dia sedang membaca buku.
(d) Saya pergi ke rumah sakit, karena saya sakit yang disebabkan oleh penyakit =
I go to hospital, because I am ill that caused by disease.
(e) Saya baru saja membelikan mobil baru untuk ayahku = I just have bought
new car for my father.
Selain menterjemahkan bahasa Inggris, Translator ini juga bisa
menterjemahkan beberapa bahasa, diantaranya: Prancis, Jerman, Belanda, Italia,
Spanyol, Portugis, Rusia, Jepang, Mandarin, Arab, India, Jawa, Sunda, Minang,
Banjar.
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Contoh lain adalah software ReksoTranslator Release 5 Promo 2 PC
(install di 2 komputer) dengan kemampuan menerjemahkan PDF. Software
penerjemah Inggris ke Indonesia dan Indonesia ke Inggris ini mampu
menerjemakan disiplin ilmu yang bebeda, seperti: kedokteran, teknik, filsafat,
hukum dan lain sebagainya. Software ini mampu menerjemahkan naskah yang
mencakup ratusan/ribuan kata-kata hanya dalam hitungan detik saja. Rekso
Translator juga disiapkan untuk mempunyai sensitifitasrelasi, yang mampu
membuatnya bisa memilih arti yang tepat dari pilihan jenis kata yang sama; misal:
run = ‗berlari‘ atau ‗menjalankan‘. Rekso Translator juga disiapkan untuk bisa
memberikan penjelasan istilah.
Dengan Rekso Translator diharapkan penerjemahan Inggris ke Indonesia
atau Indonesia ke Inggris dapat dilakukan secara lebih cepat dan lebih mudah;
kalimat ke kalimat, alinea ke alinea, bahkan bab ke bab. Dari segi waktu juga akan
sangat terbantu, draft penerjemahan akan siap dalam waktu hitungan menit,
karena Rekso Translator menerjemahkan sekitar satu detik per halaman. Software
ini dirancang sederhana dan mudah dioperasikan.
Dari hasil penerjemahan, software ini sudah mampu menerjemahkan
kalimat-kalimat dengan pendekatan makna dua demensi analisis yaitu demensi
analisis struktural dan analisis semantic referensial. Dalam memarkai makna,
software ini dilengkapi dengan ‗semotactic structure‘, sehingga dia mampu
mengkontraskan masing-masing fungsi kata, seperti membedakan kata kerja
dengan kata benda dan kontekstualisasinya dalam kalimat. Contohnya kata run
tersebut di atas. Pemarkaan klas-klasnya dapat ditentukan tidak hanya secara
struktur tetapi sudah pada tataran semantiknya. Ada lima makna yang seharusnya
dapat ditampilkan oleh software ini bila ditinjau dari semotactic structure (Anwar
S.Dil dalam Nida, 1976) ‘Language Structure and Translation‘, yaitu: (1) pedal
action of an animate being, involving relatively fast movement in space,
contohnya, ‗The man run‘; (2) movement of a mass, contohnya, ‗The water ran
into the tub‘; (3) internal action of a mechanism, contohnya, ‗The watch runs‘;
(4) action or position of something capable of extension, contohnya : The vine
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runs over the door‘; dan (5) habitual movement in space of a conveyance,
contohnya, The bus runs between New York and Albany.
Kelima makna yang berbeda tersebut secara semantik ditandai adanya
kelas-kelas kata yang menyertainya. Seperti dalam contoh (1) desertai kata man,
woman, dog, horse- yang disebut dengan klas ‗animate being‘, yang memiliki
gerakan langkah ayunan cepat secara khusus, contoh (2) klas kata yang
mengidentifikasi masa seperti water, oil, flour atau sebuah objek yang
diasosiasikan terhadap sejenis masa tertentu seperti faucet, spigot, nose, contoh
(3) ditandai dengan gerak motorik seperti motor, heart, watch, clock, contoh ke
empat adalah sesuatu yang dapat diektensikan (diolor) seperti vine, line, time (time
ran out) dan contoh ke lima dengan menggunakan istilah-istilah tertentu dseperti
train, bus, ferry, coach, subway dan sebagainya.
Secara semantik menandai perbedaan makna dari (satu) istilah yang sama
(walaupun disusun berbeda dalam masing-masing bahasa) bukan merupakan
problem sebesar dan sesulit problem seperti yang ada dalam problem pemilihan
makna kata-kata dari kata-kata berbeda yang memiliki kemiripan makna atau
bermakna kompetitif bagi penerjemah. Alasannya adalah bahwa makna dari satu
istilah yang sama sebenarnya merupakan hal yang jauh dari lingkup makna
semantik dan sharingcomponent-nya jauh lebih sedikit dibanding dari kata-kata
berbeda dengan kemiripan makna. Contohnya dalam bahasa Inggris kata-kata
walk, stroll, run, amble dan sebagainya, dan dalam bahasa jawa kata-kata,
mangan, nguntal, mbadok, ngelek, nyekek, dan sebagainya merupakan problem
tersendiri dalam penerjemahan.
Langkah-langkah

dalam

analisis

diformulasikan dalam diagram berikut:

penerjemahanMT

tersebut

dapat
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Pembaca
Komputer
Penerjemah
BsuText
(English)

Produk Text
( B Sa, Bhs.
Indonesia)

Respon
pembaca

Strategi
& Proses

Gambaran Besar
terkait dengan
penerjemahan
KP

Model Terjemahan
Perbedaan Budaya
Koherensi Intratektual

Gambar 2.20: Langkah langkah analisis proses penerjemahan KP
Prinsip, definisi dan konsep dasar yang terkait dalam teori penerjemahan
dalam rangka meng-kontekstualisasikan MT dan software-nya merupakan hal
yang penting dalam kajian disertasi ini. Survey yang terkait dengan kedua hal
tersebut merupakan bidang kajian yang kontemporer dan sedang berkembang
pesat. Oleh sebab itu, dalam bab ini, teori, definisi dan konsep dasar terkait
dengan keduanya, (teori, definisi dan konsep penerjemahan dan sistem
komputerisasi penerjemahan), merupakan hal utama untuk dibahas sebagai
kerangka pikir (paradigma) untuk mewujudkan hasil penelitian yang berkualitas
dan dapat dipercaya.
Perlu diketahui bahwa dalam rangka membuat sebuah keputusan berdasar
teori-teori yang terkait dalam penelitian biasanya bersifat horisontal, namun dalam
kenyataannya kadang tidak demikian, bahkan cenderung ortogonal. Hal tersebut
disebabkan adanya kenyataan bahwa dua sistem yang memiliki perbedaan yang
tajam dalam satu aspek mungkin akan berbagi dan memiliki dasar-dasar teori
yang sama dalam beberapa aspek lainnya. Hal tersebut justru merupakan
tantangan sekaligus dorongan dalam rangka penyuburan dan pengembangan lintas
gagasan (cross-pollination of ideas) yang sering terjadi dalam penelitian.
Sedangkan tujuan kajian teori dalam bab ini adalah untuk membahas ideide pokok yang melandasi penerjemahan, MT serta taksonomi pendekatannya.
Tentunya hal tersebut terkait dengan teori-teori penerjemahan dan definisinya
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serta dasar-dasar penelitian bidang ilmu komputer untuk digunakan dalam
penerjemahan dan beberapa teori yang terkait seperti teori auto mata, teori bahasa,
teori penelitian, dan pengumpulan data yang bermanfaat untuk membantu
penelitian ini. Dalam penelitian MT maupun MP, teori-teori yang terkait stastistik
dan matematik sebagai dasar pengembangan MT maupun MP hanya akan
disinggung sedikit karena hal tersebut di luar wilayah penelitian ini.

E. Komputer Penerjemah Kataku V.1.1 dan Transtool 10 rar
1. Komputer penerjemah Kataku V.1.1
Kataku V.1.1 merupakan mesin penerjemah otomatis yang didesain oleh
perusahaan ―Toggle Text Pty Ltd‖ yaitu sebuah perusahaan kelas dunia yang
membidangi penelitian dan pengembangan teknologi di bidang kebahasaan di
Asia Pasifik. Program tersebut disediakan di website secara bebas yang dibatasi
untuk menerjemahkan 400 kata dalam teks di website. Bila penerjemahan
melebihi kapasitas tersebut, pelanggan dapat mengontak perusahaan tersebut
untuk mendapatkan hak pakai untuk kepentingan pemakai. Kataku V.1.1Toggle
Text diperuntukkan bagi individual, perusahaan, dan lembaga-lembaga baik
pemerintah maupun swasta. Kataku V.1.1merupakan MT yang relatif baru yang
mengeluarkan versi pertama yaitu versi 1.1 pada tahun 2009.
Bentuk fisik dari program ini adalah sebuah produk iPhone, iPad, dan iPod
touch yang secara otomatis dapat di-install melalui program komputer. Kataku
V.1.1 dapat juga diakses secara gratis menggunakan komputer dengan rekayasa
teknologi canggih (using state-of-the-art technology) tanpa adanya ikut campur
penerjemah manusia. Kataku V.1.1automatic translations dapat beroperasi dengan
cepat, sigap dan bermanfaat untuk mengakses makna secara tepat. Kataku V 1.1
tersebut telah diperbarui (update) pada 27 Juli 2010 denga ukuran 0,2 MB. Untuk
penggunaan melalui program komputer, Kataku V.1.1 hanya dibatasi untuk
penerjemahan tidak lebih dari 300 kata sekali akses. Bila menginginkan lebih dari
itu, pengguna harus menghubungi pihak perusahaan. Kataku V.1.1 mampu
menerjemahkan dengan menyerap inti pesan yang ada dalam teks asli dan mampu
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kata-kata

dan memahami

kalimat-kalimat dalam

teks

yang

diterjemahkan dengan hasil kualitas tinggi.
Kataku V.1.1 hanya menerjemahkan teks dengan format txt format input
(txt formatted input) atau (HTML for a URL request). Jika ingin menerjemahkan
sebuah kalimat atau paragraf dalam bentuk dokumen lainnya (seperti kata
umpamanya), filenya harus disimpan terlebih dahulu dalam format.txt sebelum
teks dikopi dan kemudian paste-nya dimasukkan dalam

kotak (box) yang

tersedia. Jika masih dalam bentuk format .doc atau .docx aslinya (a formatted
document), karakter-karakter format yang tersembunyi pada kata-kata yang
diterjemahkan tidak akan dapat dikenali.
Dalam rangka memperoleh hasil penerjemahan berkulitas tinggi tersebut,
perlu adanya input yang benar dan akurat dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Gunakan gramatika, ejaan dan tanda baca yang standar.
b. Hindari bahasa slang, khususnya kata-kata slang yang tidak lazim digunakan.
c. Hindari ungkapan-ungkapan idiomatik dan figuratif (flowery word and
sentences)
d. Jika dokumen yang akan diterjemahkan memiliki format yang berbeda dari
format pada umumnya, (umpamanya, html or Word documents), simpanlah
file tersebut dan ubahlah menjadi format yang digunakan pada umumnya
sebelum diterjemahkan.
e. Jangan menggunakan SMS atau singkatan e-mail bila terjadi kegagalan dalam
penerjemahan, jika ingin berhasil, langsung hubungi melaui SMS atau e-mail
ke pihak perusahaan.
f. Bila teks memiliki berbagai istilah teknis yang tidak tersedia atau muncul
dalam leksikon produk Kataku V.1.1, carilah produk Kataku V.1.1 yang
memiliki leksikon-leksikon yang lebih lengkap.
Berikut ini adalah fitur-fitur Kataku V.1.1 untuk iPhone, antara lain:
a. Dapat mengakses Kataku V.1.1penerjemahan dimana saja.
b. Menghasilkan kualitas penerjemahan terbaik
c. Digunakan ribuan pengguna tiap hari – 1.7 juta hits dalam setiap bulannya.
d. Menggunakan teknologi penerjemahan otomatis
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e. Menyenangkan dan mudah cara penggunaannya – dapat menyimpan sampai
20 hasil penerjemahan
f. Dapat juga digunakan untuk mencari makna kata perkata dalam kamus sesuai
keperluan.
g. Cepat dan akurat
h. Penggunaan tak terbatas – dapat digunakan untuk menerjemahkan sesuai
dengan keinginan pelanggan.
i. Sekarang dengan iPhone 3.0, dapat digunakan untuk menerjemahkan teks
melalui websites dan model aplikasi lainnya.
j. Aplikasi tersebut efisien dan ramah
k. Perlu menggunakan jaringan internet.
l. Website (Tersedia dalam bahasa Inggris): http://www.toggletext.com/
Adapun aplikasi dari Kataku V.1.1 dapat dilihat pada tampilan berikut:

Gambar 2.21 Aplikasi MT Kataku V.1.1
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Contoh hasil penerjemahanKataku V.1.1 seperti tampak dalam Gambar
berikut:

Gambar 2.22 Contoh hasil penerjemahanKataku V.1.1
OperasionalisasiKataku V.1.1 dapat dilakukan dengan cara

mengambil

sebuah kalimat secara random dari korpus teks Inggris atau Indonesia. Kemudian
dimasukkan ke dalam ―entry system‖ yang ada dalam komputer, iPhone, iPad
maupun iPod dengan cara diketik, atau kalau sudah berupa teks dalam komputer
dikopi langsung dan paste-nya dimasukkan ke box file yang tersedia.
Setelah input kata atau kalimat masuk ke layar, tombol translate (dapat
secara otomatis atau melalui cursor bila di komputer) kemudian di klik. Bila ada
kesalahan spelling atau tanda baca, akan terjadi kegagalan pada kata tersebut, atau
salah pesan tidak sesuai dengan pesan yang ada pada BSu. Untuk itu perlu
diulangi dari awal dengan spelling dan tanda baca yang benar, dan bila ada
beberapa alternatif komponen makna, Kataku V.1.1 akan berusaha memilih makna
yang paling dekat sesuai kontekstualisasi kalamat yang di-input.
2. Komputer penerjemah Transtool 10 rar
Transtool 10 rar merupakan sebuah software program penerjemahan
dengan menggunakan komputer yang didesain oleh Transtool 10 rar Research
and development. Ada berbagai versi yang dipasarkan oleh lembaga tersebut
sesuai dengan perkembangan teknologi informatika dari masa ke masa. Versi-
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versi tersebut antara lain versi V22KA (versi Window gabungan InggrisIndonesia, Indonesia Inggris), Versi V22KB (versi Inggris-Indonesia), versi
V22KC (versi Indonesia –Inggris) dimulai tahun 1999 dan yang terbaru versi 10
rar 2010.
Sesuai dengan perkembangannya, secara fisik program tesebut diawali
dengan program berbentuk compact disk (CD) yang penggunaannya harus diinstal
ke hard disk komputer terlebih dahulu sebelum digunakan.Versi pertama tersebut
memiliki RAM minimum 16 MB. Kapasitas memori hard disk, untuk dapat
menerima instalasi Transtool 10 rar, minimal harus memiliki antara 80 MB dan
100 MB. Bila sudah dioperasikan, kapasitas tersebut dapat lebih dari itu.
Adapun MT Transtool 10 rar merupakan program Transtool 10 rar
terbaru, terbaik dan lebih canggih dibanding versi-versi sebelumnya dan sudah
full version. Software tersebut memiliki fitur dan keunggulan versi terbaru dan
sudah mengalami banyak perubahan dan peningkatan dalam hal suku katanya.
Jadi dapat dikatakan lebih lengkap. Versi tersebut mensyaratkan RAM minimum
46.9 MB. Transtool 10 rar adalah aplikasi yang sangat membantu dalam
menterjemahkan kata dan kalimat dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau
sebaliknya, yang tentunya telah lebih baik dalam menerjemahkan karena telah
diperbaiki dan disempurnakan dari versi sebelumnya, walaupun masih ada katakata penerjemahan yang belum sempurna.
Beberapa keunggulan yang dimiliki Software Transtool 10 rar terbaru Full
Version ini, antara lain:
a. Kecepatan Transtool 10 rar menterjemahkan suku katanya sampai 750 huruf
per detik (menerjemahkan satu halaman dalam hitungan detik).
b. Tingkat

keakuratan

menterjemahkan lebih

baik

dari

Transtool 10

rarsebelumnya.
c. Disediakan frasa khusus di dalam data base.
d. Penterjemah bahasa Inggris ke Indonesia dan bahasa Indonesia ke Inggris.
e. Edukasi game.
f. Teks confeters.
g. Built in grammar.
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h. Spesifikasi komputer : Pentium 4, RAM 1GB,hard disk 320, SemuaWindows
Berikut proses tampilan operasionalisai program Transtool 10 Rar.
a) Penerjemahan
Memahami tombol dan kolom:
(1) Arah penerjemahan
(2) Output, hasil saja atau sumber dan hasil.
(3) Centang untuk lihat kata/idiom pendukung (layar seperti terlihat
dihalaman hanya keluar apabila input file (no 4) dikosongkan).
(4) Nama file input yang akan diterjemahkan.
(5) Fasilitas pencari nama input file.
(6) Nama file output tempat hasil penerjemahan.
(7) Fasilitas pencari nama folder output
(8) Kolom untuk kalimat yang akan diterjemahkan
(9) Kolom untuk melihat hasil penerjemahan
b) Gambaran Kemampuan dan Keterbatasan
(1) Mengenal tata bahasa dari kedua-dua bahasa, Inggris/Indonesia, ‗I have a
good house‘ akan diterjemahkan menjadi ‗saya mempunyai suatu rumah
baik‘ dan bukannya ‗saya mempunyai suatu baik rumah‘.
(2) Bekerja otomatis dan tidak mengenal lelah.
(3) Masukan atau input bisa berupa teks dalam file ASCII / text format atau
RTF dan copy and paste pada windows.

Gambar 2.23 : Proses Operasional Program Transtool 10 Rar
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c) Penerjemahan Layar ke File

Gambar 2.24 : Hasil Tampilan PenerjemahanTranstool 10 rar
Urutan Pengerjaan:
1) Ketik kalimat/kata yang akan diterjemahkan.
2) Tentukan arah penerjemahan.
3) Isikan nama folder dan file tempat penyimpan hasil penerjemahan;
gunakan Browse bila diperlukan.
4) Klik tombol Translate.
5) Hasil akan secara otomatis muncul dilayar dan juga otomatis direkam di
Output file.
*) Catatan No 3: Akan dibuat file baru yang disebut belum pernah ada
atau hasil akan disambungkan dibagian akhir bila file yang disebut
sudah pernah ada.
d) Menyiapkan clipboard

Gambar 2.25 : Clipboard Transtool 10 rar
Urutan Pengerjaan:
(1) Edit dokumen menggunakan pengolah kata teks (pada contoh ini
MsWord).
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(2) Block/select bagian yang ingin dimasukkan ke clipboard, bagian tersebut
menjadi hitam.
(3) Masukkan bagian tersebut ke clipboard dengan Ctrl+C atau Edit+Copy.
(4) Pada clipboardTranstool 10 rar, tekan Ctrl+V atau edit paste, maka
bagian hitam yang di MsWord akan ter-copy ke clipboard Transtool 10
rar.
e) Contoh Layar kata/idiom pendukung

Gambar 2.26 : Layar Pendukung Transtool 10 rar
Urutan penyajian pada tiap baris:
1) Kata/idiom Inggris
2) <jenis ǀ arti-1>
3) <jenis ǀ arti-2>
Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat penjelasan lebih rinci tentang kamus.
f) Penerjemahan layar ke layar

Gambar 2.27 : Hasil tampilan layar ke layar
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Urutan pengerjaan:
(1) Ketik kalimat/kata yang diterjemahkan.
(2) Tentukan arah penerjemahan.
(3) Klik tombol Translate.
(4) Hasil akan keluar secara otomatis.
Catatan: Kolom input file dan output file harus dibiarkan kosong.
g) PenerjemahanClipboard ke File

Gambar 2.28 : Hasil tampilan clipboard ke file Transtool 10 rar
Urutan Pengerjaan:
(1) Isi kolom ini dengan copy atau COPY.
(2) Isikan nam folder dan file tempat menyimpan hasil penerjemahan;
gunakan browse bila diperlukan.
(3) Tentukan arah penerjemahan.
(4) Tentukan pilihan isi output.
(5) Klik tombol Translate.
(6) Per alinea, hasil akan secara otomatis muncul di layar dan juga otomatis
direkam di output file.
*) Catatan No. 2: Bila nama file sudah ada, maka akan otomatis dihapus dan
diganti baru. Isi file output bisa diedit dengan pengolah kata.
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h) Penerjemahan file ke file

Gambar 2.29 Penerjemahan file ke file Transtool 10 rar
Urutan pengerjaan:
(1) Isikan nama folder dan file yang akan diterjemahkan; gunakan browse
bila diperlukan (file berextensien: *.pxt, *.txt, *.rtf).
(2) Isikan nama folder dan file tempat menyimpan hasil penerjemahan;
gunakan browse bila diperlukan (file berekstensi: *.doc, *.txt, *.rtf).
(3) Tentukan arah penerjemahan
(4) Tentukan pilihan isi output.
(5) Klik tombol Translate.
(6) Per alinea, hasil akan secara otomatis muncul di layar dan juga otomatis
direkam di output file.
*) Catatan no. 2: Bila nama file sudah ada maka akan otomatis dihapus dan
diganti baru. Isi file output bisa di-edit dengan pengolah kata.
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i) Lihat dan update kamus Inggris-Indonesia

Gambar 2.30 : Update kamus Inggris-Indonesia Transtool 10 Rar
j) Lihat dan update kamus Inggris-Indonesia

Gambar 2.31 : Update kamus Inggris-Indonesia Transtool 10 rar
Lanjutan
Jenis dan arti:
Posisi ke – 1 : [ad] Adjective, [kb] Aux. Verb, [co] Conjunction, [pr]
Prepositin
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Posisi ke – 2 : [av]

Posisi ke – 5 : [vb2] Past

Posisi ke – 3 : [n]

Posisi ke – 6 : [vb3] perfect

Posisi ke – 4 : [vb1]

Posisi ke – 7 : [vb4] Cont/gerund

Gunakan panah dan PgUp PgDn untuk perpindahan dari field ke field
atau record ke record. Tombol F9 digunakan untuk memulai atau mengakhiri
edit-mode. Tombol Insert untuk menambah record, F2 untuk edit field,
disusul dengan tombol Enter untuk mengakhiri field edit. Alt-Back untuk
membatalkan edit record. Untuk mempercepat pencarian, isilah search key
dengan bagian depan kata yang dicari disambung dengan … tanpa spasi
(contoh kerja…) kemudian enter.
Memperhatikan proses tersebut di atas, terlihat bahwa Transtool 10
rar merupakan sebuah ‗program mesin penerjemah‘ yang memiliki kapasitas
yang lebih canggih, cepat dan baik dibanding versi-versi sebelumnya.
Transtool 10 rar versi ini mampu menerjemahkan kata dan kalimat penuh
sebagai input yang menghasilkan kalimat secara untuh sesuai dengan pesan
pada teks BSu nya.
Ditinjau dari tingkat kegunaan, Transtool 10 rar versi ini termasuk
kategori ―type advanced‖ kalau tidak boleh dikatakan canggih, kerena telah
mampu memilah dan memilih komponen makna kata sesuai dengan
konteksnya dan memiliki fasilitas mengedit hasil penerjemahan, namun
peneliti belum mengetahui secara pasti penggunaannya pada sistem yang
terpusat. Untuk itu peneliti akan mengkaji terhadap kemampuan software
tersebut dalam menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.
F. Evaluasi Kualitas Terjemahan
Untuk mengetahui apakah mesin penerjemah itu memiliki kualitas yang
bagus atau tidak maka perlu adanya evaluasi terhadap mesin secara maksimal,
karena kompleksitas permasalahan yang ada di dalam rekayasa mesin penerjemah
tidak mudah dilakukan.
Ditinjau dari tujuan, maka evaluasi kinerja mesin penerjemah dapat
dikelompokkan menjadi beberapa jenis (White dalam Hovy, 2001:1), yaitu: (1)
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evaluasi kelayakan, yaitu untuk menilai kemungkinan keberhasilan suatu
pendekatan dalam mesin penerjemah, (2) evaluasi internal, untuk menguji apakah
komponen dari prototype MP bisa bekerja sesuai dengan tujuan yang diinginkan
(3) evaluasi diagnostic, yaitu evaluasi yang bertujuan untuk menemukan penyebab
sistem MP tidak memberi hasil seperti yang diinginkan, (4) evaluasi deklaratif,
yaitu yang bertujuan untuk mengukur kemampuan MP dalam menerjemahkan teks
secara nyata, yang terlihat dari dua karakteristik penting, yaitu intelijibilitas dan
keakuratan teks penerjemahan, dan (5) evaluasi operasional, yaitu evaluasi yang
bertujuan untuk mengetahui apakah suatu MP telah bekerja sesuai dengan konteks
operasionalnya.
Dari lima jenis evaluasi tersebut yang terkait dengan linguistik adalah
evaluasi deklaratif yang merupakan alat ukur untuk mengevaluasi hasil
terjemahan dari teks sumber (TSu) ke teks sasaran (TSa). Adapun kriteria dalam
mengevaluasi hasil terjemahan MT tersebut menurut Nababan, et. al (2012) ada
tiga, yaitu: (1) tingkat keakuratan, (2) keberterimaan, dan (3) keterbacaan.
Kualitas terjemahan merupakan hal yang diharapkan oleh para konsumen
yang tidak mempunyai akses pada BSu. Untuk itu mereka memerlukan jasa para
penerjemah yang mempunyai askes pada BSu tersebut. Jasa hasil terjemahan yang
diharapkan tentunya harus dapat ditangkap dengan mudah dan jelas. Dikatakan
hasil terjemahan baik apabila terjemahan tersebut memiliki tiga unsur berikut: (1)
memiliki tingkat keakuratan yang tinggi, (2) memiliki tingkat keberterimaan yang
tinggi dan (3) memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi (Nababan, et. al, 2012).
Nababan, et. al, (2012) menyatakan bahwa keakuratan pesan menempati
prioritas utama sebagai konsekuensi dari konsep dasar terjemahan bahwa suatu
teks dapat disebut penerjemahan jika teks tersebut mempunyai hubungan padanan
(equivalence relation) dengan teks sumber. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa
karena

suatu

penerjemahan

ditujukan

kepada

pembaca

sasaran,

maka

penerjemahan yang dihasilkan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kaidah,
norma dan budaya yang berlaku dalam masyarakat pembaca sasaran. Dengan
demikian, masalah keberterimaan tidak bisa dikesampingkan. Sudah barang tentu
unsur-unsur kebahasaan yang digunakan oleh penerjemah di dalam penerjemahan
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harus mampu membantu pembaca sasaran dalam memahami penerjemahan
tersebut dengan mudah.
Ada beberapa cara menilai kualitas penerjemahan yang ditawarkan oleh
para pakar penerjemahan. Cara-cara yang dimaksud adalah teknik cloze (cloze
technique), teknik membaca dengan suara nyaring (reading-aloud technique), uji
pengetahuan (knowledge test), uji performansi (performance test), penerjemahan
balik (back-translation), dan pendekatan berdasar padanan (equivalence-based
approach). Namun, cara-cara tersebut pada umumnya menilai kualitas
penerjemahan secara parsial. Itulah sebabnya, Nababan, et. al, (2012)
mengembangkan sebuah model penilaian kualitas penerjemahan secara holistik.
Disebut demikian karena model tersebut tidak hanya menilai keakuratan dan
keberterimaan, tetapi juga keterbacaan teks penerjemahan.
Dalam penelitiannya yang berjudul ―Pengembangan Model Penilaian
Kualitas Penerjemahan‖, Nababan (2010) mengusulkan 3 instrumen untuk menilai
kualitas penerjemahan secara holistik. Ke tiga instrumen itu adalah (1) Instrumen
penilai tingkat keakuratan pesan, (2) Instrumen penilai tingkat keberterimaan
penerjemahan, dan (3) Instrumen penilai tingkat keterbacaan penerjemahan.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini juga bertujuan
untuk mengevaluasi penerjemahan yang dihasilkan oleh Kataku V.1.1 dan
Transtool 10 rar. Untuk kepentingan penilaian, akan digunakan matrik penilaian
untuk mengukur kualitas penerjemahan secara holistik yang dihasilkan oleh
Nababan, et. al (2012). Matrik yang oleh ketiga penulis tersebut dinamai
instrumen penilai kualitas penerjemahan, terdiri atas tiga bagian, yaitu skor,
kategori, dan parameter kualitatif, seperti yang tertuang di bawah ini.
Tabel 2.4 Instrumen penilai tingkat keakuratan penerjemahan
Kategori
Penerjemahan

Skor

Akurat

3

Kurang Akurat

2

Parameter Kualitatif
Makna kata, istilah teknis, frasa, klausa atau kalimat
bahasa sumber dialihkan secara akurat ke dalam
bahasa sasaran; sama sekali tidak terjadi distorsi
makna.
Sebagian besar makna kata, istilah teknis, frasa,
klausa atau kalimat bahasa sumber sudah dialihkan
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Tidak Akurat

1

secara akurat ke dalam bahasa sasaran. Namun,
masih terdapat distorsi makna atau penerjemahan
makna ganda (taksa) atau ada makna yang
dihilangkan, yang mengganggu keutuhan pesan.
Makna kata, istilah teknis, frasa, klausa atau
kalimat bahasa sumber dialihkan secara tidak akurat
ke dalam bahasa sasaran atau dihilangkan (deleted).

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa instrumen penilai tingkat keakuratan
penerjemahan menganut skala 1 sampai dengan 3. Semakin tinggi skor yang
diberikan penilai, maka semakin akurat penerjemahan yang dihasilkan.
Sebaliknya, semakin rendah skor yang diberikan terhadap penerjemahan, maka
semakin rendah tingkat keakuratan penerjemahan tersebut.
Tabel 2.5 Instrumenpenilai tingkat keberterimaan penerjemahan
Kategori
Penerjemahan

Berterima

Kurang
Berterima

Tidak Berterima

Skor

Parameter Kualitatif

3

Penerjemahan 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

2

Pada umumnya penerjemahan sudah terasa alamiah;
namun ada sedikit masalah pada penggunaan istilah
teknis atau terjadi sedikit kesalahan gramatikal.

1

Penerjemahan tidak alamiah atau terasa seperti
karya penerjemahan; 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

Seperti halnya Tabel 2.4, Tabel 2.5 merupakan pedoman bagi penilai
dalam menentukan tingkat keberterimaan penerjemahan. Skala yang disediakan
berkisar antara 1 sampai dengan 3. Setiap skor yang diberikan merupakan
cerminan dari tingkat keberterimaan penerjemahan. Instrumen ketiga yang
digunakan

adalah

instrumen

untuk

menentukan

tingkat

keterbacaan

penerjemahan, yang juga didasarkan pada skala 1 sampai dengan 3 (lihat Tabel
2.4)
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Tabel 2.6 Instrumen penilai tingkat keterbacaan penerjemahan
Kategori
Penerjemahan

Skor

Parameter Kualitatif

3

Kata, istilah teknis, frasa, klausa, dan kalimat
penerjemahan dapat dipahami dengan mudah oleh
pembaca.

Tingkat
Keterbacaan
Sedang

2

Pada umumnya penerjemahan dapat dipahami
oleh pembaca; namun ada bagian tertentu yang
harus dibaca lebih dari satu kali untuk memahami
penerjemahan.

Tingkat
Keterbacaan
Rendah

1

Tingkat
Keterbacaan
Tinggi

Untuk

Penerjemahan sulit dipahami oleh pembaca

mengetahui

kualitas

menyeluruh

(overall

quality)

dari

penerjemahan yang dihasilkan oleh Kataku V.1.1 dan Transtool 10 rar, nilai dari
masing-masing aspek kualitas yang dievaluasi dikalikan dan dibagi dengan
jumlah bobot nilai yang diberikan pada setiap aspek kualitas. Aspek keakuratan
memiliki bobot 3, aspek keberterimaan memiliki bobot 2 dan aspek keterbacaan
memiliki bobot 1, seperti yang ditunjukkan oleh Tabel di bawah ini.
Tabel 2.7 Pembobotan dari aspek kualitas yang dinilai
No

Aspek Kualitas yang Dinilai

Bobot

1

Keakuratan

3

2

Keberterimaan

2

3

Keterbacaan

1

Penetapan bobot nilai yang seperti itu didasarkan oleh pemikiranpemikiran berikut ini. Pertama, persoalan utama penerjemahan adalah pencarian
padanan, baik padanan makna maupun padanan bentuk. Padanan makna terkait
dengan keakuratan pengalihan makna atau pesan dan padanan bentuk bahasa
berhubungan dengan masalah keberterimaan. Rendahnya bobot yang diberikan
pada aspek keterbacaan terkait dengan pemikiran bahwa masalah penerjemahan
tidak berhubungan langsung dengan masalah apakah penerjemahan mudah
dipahami ataukah tidak oleh pembaca sasaran. Namun, karena pembaca sasaran
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pada umumnya tidak mempunyai akses ke teks bahasa sumber, mereka sangat
mengharapkan agar penerjemahan yang mereka baca dapat mereka pahami
dengan mudah.

G. Penelitian Yang Relevan
Dalam rangka menilai dan mengevaluasi kemampuan mesin penerjemah
dalam

menerjemahkan

berbagai

teks

telah

dilakukan

penelitian

untuk

pengembangan Transtool lebih lanjut.
Di Indonesia juga dilakukan penelitian oleh Eko Setyo Humanika terhadap
program komputer penerjemah Transtool Versi 22KB dari bahasa inggris ke
bahasa Indonesia yang hasilnya menunjukkan bahwa Transtool V22KB belum
bisa memenuhi kaidah fully automatic high quality translation (penerjemahan
bermutu tinggi yang dilaksanakan sepenuhnya secara otomatis) seperti yang
dikemukakan Y. Bar-Hillel. Intelijibilitas dan keakuratan penerjemahannya belum
memuaskan.
Di Dublin University juga telah dilakukan penelitian tahun 2009 tentang
kualitas dan mesin penerjemahan oleh Rebecca Flederer and Sharon O‘Brien
(2009) yang hasilnya menunjukkan 37% menunjukkan kualitas yang akurat dan
63% hasil penerjemahannya masih perlu diedit baik dari segi tata bahasa maupun
pesan yang ada dalam kalimat.
Penelitian juga dilakukan terhadap hasil penerjemahan Transtool Versi 3
pada 1 Maret 2011 sampai dengan 28 Februari 2014 di Eropa. Penelitian tersebut
dilakukan oleh konsorsium berbagai universitas di Eropa yang hasilnya
menunjukkan bahwa program tersebut baru mampu menerjemahkan pada kalimatkalimat simpel. Dalam penelitian tersebut juga dilakukan konsep pengembangan
Transtool untuk membuat apa yang disebut IPR-Free Instrument untuk
memfasilitasi akses bagi pengguna dan pengembang potensial.
Masih banyak lagi tentang kualitas mesin penerjemah seperti yang telah
dilakukan oleh Hamon et al dan Hovy tahun 2001, Coughlin 2003, Babych dan
Haartley tahun 2004, yang kesemuanya menyangkut penelitian tentang hasil
penerjemahan mesin penerjemah.
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H. Kerangka Pikir
Dalam era global sekarang ini, komputer dan manusia tidak dapat
terpisahkan. Dalam hampir semua kegiatan, manusia sangat membutuhkan
komputer untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas mereka. Masuknya
komputer ke berbagai bidang ilmu pengetahuantentunya akan merubah cara kita
bekerja, belajar dan bahkan berfikir. Tidak terkecuali dalam bidang penerjemahan,
manusia berusaha keras untuk mencari cara termudah dan cepat untuk memahami
teks bahasa asing melalui bahasa pemrograman dalam komputer yang disebut
Komputer Penerjemah (KP). Melalui bantuan MT tersebut diharapkan siapapun
akan mampu memahami teks asing tanpa harus belajar terlebih dahulu bahasa
tersebut. Semakin banyak seseorang memiliki kesempatan untuk memanfaatkan
komputer sebagai alat untuk memproses penerjemahan, semakin banyak pula
aspek penerjemahan manusia dapat dipermudah dan terfokus dengan bantuan alat
tersebut.
Hal yang perlu diketahui adalah bahwa KP, seperti halnya komputer,
mengikuti prinsip GIGO (garbage in garbage out). Itu artinya bahwa MT tidak
dapat beroperasi untuk melakukan eksekusi program apabila program tersebut
belum pernah dimasukkan atau di-install kepadanya. MT sangat dipengaruhi oleh
seberapa jauh kondisi persyaratan yang dimilikinya. Tentunya semakin banyak
syarat yang dimiliki, semakin baik hasil penerjemahan dan cara kerjanya.
Sebagaimana diketahui, penerjemahan merupakan sebuah usaha untuk
mengalihkan pesan secara tepat dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Bahasa
memilki karakteristik yang berliku, rumit, tidak pasti, artistik dan kontekstual.
Sementara itu, MT (termasuk ―Kataku V.1.1‖ dan Transtool 10 rar) merupakan
alat berbentuk mesin terprogram yang memiliki karakteristik yang berbeda,
namun memiliki kepastian yang tinggi (exact) dan sangat dipengaruhi oleh sistem
operasi sesuai dengan rekayasa pemrograman yang telah dimasukkan dan
dipasang

pada MT tersebut. Karena perbedaan

karakteristik yang bertolak

belakang antara bahasa dan KP, perlu adanya rekayasa pemrograman sedemikian
rupa secara terus menerus agar MT dapat membantu manusia untuk
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menerjemahkan teks BSu ke teks BSa secara akurat, berterima dan dapat
dipahami.
Sebagaimana tersebut di atas, MT merupakan sarana untuk membantu
manusia dalam proses penerjemahan dengan bahasa pemrograman melalui
rekayasa teknologi komputasi yang disebut ―linguistic computation‖. Komputer
penerjemah tersebut tentunya digunakan dalam rangka membantu memecahkan
persoalan-persoalan serta kesulitan-kesulitan penerjemahan yang dilakukan oleh
manusia, bahkan diciptakan secanggih mungkin agar dapat menggantikan
kedudukan manusia sebagai penerjemah. Sebagaimana diketahui penerjemahan,
bila dilakukan manusia, memerlukan waktu yang banyak, baik dalam mencari
leksikografis, gramatika, diksi, pengeditannya maupun pemformatannya. Untuk
itu

sangatlah

dianjurkan

bila

seseorang

ingin

menerjemahkan

dengan

kemampuannya sendiri, salah satu cara yang paling efisien adalah melalui batuan
MT yang memiliki kamampuan tinggi dan canggih terlepas dari kekurangan dan
kelebihannya (Carrove, 1999). Hal tersebut dikarenakan MT memiliki sistem
editing, document formatting, modul grafis layout yang canggih untuk sistem
kamus on-line dan program pengecekan gramatikanya.
Dari gambaran di atas, dapat katakana bahwa MT merupakan alat yang
sangat penting dan utama dalam rangka membantu penerjemah untuk
memecahkan kesulitan-kesulitan penerjemahan, khususnya yang tidak terkait
dengan teks-teks yang memiliki bahasa metaforis. Komputer penerjemah sebagai
alat penerjemah bukan manusia bersifat mekanis yang tentunya kurang memiliki
tingkat fleksibilitas. Untuk itu, perlu dikaji cara kerjanya dari berbagai aspek,
misalnya, terkait dengan bagaimana kemampuannya dalam mengalihkan padanan,
kualitas penerjemahan yang dihasilkan, tingkat kepuasan pengguna serta solusisolusi yang perlu diberikan terkait dengan kekurangan-kekurangannya.
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Gambar 2.32 Kerangka Pikir
Kedua belas teks tersebut sebagai teks sumber (TSu) yang kemudian
masuk ke receiver, kemudian dimasukkan ke mesin penerjemah (Kataku V.1.1atau
Transtool 10 rar) yang kemudian diterima oleh kedua alat tersebut yang di olah
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memalui sistem parsing dan penyelarasan. Dalam pengolahan tersebut computer
mengolah sesuai dengan aspek aspek bahasa yang hasil nya berupa teks bahasa
sasaran (TSa). Setelah hasil penerjemahan dikeluarkan maka peneliti akan
mengkaji berdasarkan tingkat keakuratan, keterbacaan dan keberterimaan. Dimana
pengukuran dari masing-masing aspek tersebut berdasarkan level nilai 1 adalah
Low, 2 adalah middle dan 3 adalah high.

