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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan analis data yang sudah dilakukan pada bab 4, penulis dapat
menarik kesimpulan-kesimpulan berikut:
1. Sebanyak 75 kuesioner disebarkan dan 56 responden melengkapi dan
mengembalikannya kepada penulis. Dari jumlah tersebut mayoritas pengguna
menyatakan bahwa mereka banyak menggunakan Transtool dari pada Kataku
karena Kataku belum banyak dikenal masyarakat. Dari sisi penggunaan
mayoritas menyatakan bahwa untuk mengatasi kesulitan memahami bahasa
asing mereka cenderung menggunakan MT yang dalam hal ini Kataku V.1.1
dan Transtool 10 rar. Pada dasarnya sebenarnya para pengguna masih
raguterhadap hasil terjemahan kedua MT tersebut, namun demikian mayoritas
mereka

sekitar

60%

responden

selalu

menggunakan

MT

dalam

menerjemahkan buku-buku referensi yang berbahasa Inggris. Dari sisi tingkat
kepuasan mereka menyatakan bahwa kualitas kedua MT tersebut masih
kurang akurat, berterima, maupun terbaca.
2. Dari hasil penelitian di atas kedua MT tersebut menggunakan padanan yang
cenderung menerapkan pendekatan bottom-up dimana rangkaian kata dalam
teks bahasa sumber diperlakukan sebagai sesuatu yang terspisah satu sama
lain. Sebagai akibatnya, kedua program tersebut tidak mempertimbangkan
ko-teks dan konteks, yang menjadi petunjuk utama dalam menetukan padanan
yang paling tepat dan paling alamiah. Pada umumnya padanan yang
digunakan oleh kedua MT tersebut forma equivalents. Ada beberapa yang
menggunakan dynamic equivalents namun jumlahnya tidak banyak yang
terutama dalam menterjemahkan istilah.
3. Adapun kualitas terjemahan berdasarkan temuan pada tipe klausa kedua MT
tersebut menunjukkan tingkat keakuratan, keterbacaan, dan keberterimaan
yang masih rendah. Untuk tipe frasa dapat dibagi 3 jenis yaitu untuk tipe frasa
benda, menunjukkan kecenderungan hasil terjemahan dengan keakuratan,
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keterbacaan, dan keberterimaan pada level tinggi, sedangkan untuk frasa kerja
menunjukkan level sedang. Untuk tingkat kata hasil terjemahan dari kedua
MT tersebut menunjukkan kualitas level tinggi.
4. Dari 185 kalimat hasil terjemahan 12 teks yang kami evaluasi dari kedua
sistem MT tersebut menununjukkan bahwa jenis kesalahan terjemahan yang
sering terjadi adalah (1) adanya kata kata yang hilang (missing words) (2)
susunan kata dalam kalimat (word order) (3) pilihan kata yang salah (4)
pengaturan kata penghubung atau kata transisi yang salah(5) pilihan yang
salah dalam aspek gramatika (6) aspek semantik yang salah.

B. Saran
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kataku V.1.1 dan Transtool 10
rar tidak mampu menerjemahkan teks-teks berbahasa Inggris ke dalam bahasa
Indonesia dengan baik. Dalam kaitan itu, penulis memberikan saran-saran berikut
ini.
1. Bagi Pengguna
a.

Sebaiknya dalam menggunakanKataku V.1.1 dan Transtool 10 rartidak
secara langsung hasilnya sebagai hasil akhir dari sebuah terjemahan namun
pengguna harus mengkonfirmasikan hasil tersebut kepada penerjemah atau
ahli di bidang penerjemahan. Disarankan demikian karena kualitas
penerjemahan yang dihasilkan kedua program komputer tersebut sangat
rendah dan akibat yang ditimbulkannya sangat fatal terutama di bidang ilmu
yang beresiko tinggi, seperti hukum, teknik, kedokteran, agama dan lain
sebagainya.

b. Disarankan untuk penggunaan padanan agar melihat ko-teks maupun teks
yang mendampingi kata-kata yang ada sebelum maupun sesudahnya agar di
dalam memilih padanan sesuai dengan pesan yang ada di dalam kalimat yang
diterjemahkan, baik itu dalam bentuk padanan formal maupun informal.
Karena kedua program MT tersebut belum mampu mempertimbangkan koteks dan konteks, yang menjadi petunjuk utama dalam menetukan padanan
yang paling tepat dan paling alamiah. Pada umumnya padanan yang
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digunakan oleh kedua MT tersebut formal equivalents. Ada beberapa yang
menggunakan dynamic equivalents namun jumlahnya tidak banyak yang
terutama dalam menterjemahkan istilah.
c.

Karena masih banyak terdapat kesalahan dari hasil terjemahan dari kedua MT
tersebut maka pengguna perlu memperbaiki kesalahan tersebut (post-edited)
sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.Namun, hasil pernerjemahan
kedua alat tersebut masih dapat digunakan sebagai entry-input yang dapat
ditata ulang oleh ahli penerjemah agar hasilnya sesuai dengan kreteria yang
ditentukan di atas.
2. Bagi Pembuat Program

a.

Perlu diperbarui alogaritma yang digunakan dalam MT yaitu pendekatan
model Neural Machine Translation (NMT) terutama di dalam memasangkan
dan mengurutkan sejumlah kata ke dalam frasa agar membentuk kalimat
sesuai kaidah bahasa sastra yang diharapkan. Model ini biasanya
menggunakan artificial neural network untuk memprediksi berbagai
kemungkinan dan susunan kata sehingga keseluruhan kata tersebut
membentuk urutan kata yang benar dengan model single integratedmodel.

b.

Sedangkan untuk Model Stastictical Translation (SMT) biasanya pendekatan
statistik yang parameternya berdasarkan atas analisis korpora teks dwi bahasa
(bilingual). Untuk ini programmer seharusnya membuat berbagai alternative
korpora yang akan disusun untuk membentuk sebuah kalimat berdasarkan
pendekatan berbasis aturan (kaidah bahasa). Berdasarkan korpora yang ada
dalam bahasa sumber, maka harus disiapkan berbagai alternative kaidah
bahasa sasaran sesuai kaidah untuk membentuk kalimat bahasa sasaran
dengan benar.

c.

Formulasi dalam sistem parsing dan penyelarasan (allignment) perlu di
update dalam menentukan kolokasi pilhan kata dan istilah agar sesuai dengan
konteks kalimat maupun pesan yang ada dalam bahasa sumber untuk
menghindari kesalahan yang ada. Untuk itu hal-hal yang harus diperhatikan
adalah sebagai berikut :
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1. Agar terhindar dari missing word dalam menterjemahkan maka perlu
tambahan alat ditektor dalam sistem parsing pada kedua MT tersebut
dengan model proofreading.
2. Agar word order frasa tersusun dengan baik, perlu dibuat mekanika
formula sintaksis frasa nomina bahasa inggris ke dalam sistem parsing
mesin penerjemah.
3. Untuk incorrect word, memastikan yang mampu memilih farian makna
kata sesuai dengan kolokasi berdasarkan contoh kalimat (example-based
machine).
4. Perlu dibuat formula klausa bahasa inggris kedalam sistem parsing
berformula bahsa sasaran dalam sistem formula bahasa sasaran yang
mencakup ragam kaidah dan kolokasi bahasa sasaran.
5. Untuk memperoleh makna sesuai dengan pesan bahasa sumber secara
simantis, masing-masing dokumen kata yang mempunyai multi makna
dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, perlu didokumentasikan dalam
bentuk kesepadanan dan sinonim dalam tabel yang dapat diakses oleh
MT, sehingga satu kata yang berasal dari bahasa sumber tersebut dapat
diidentifikasi dan dipilih sebagai kesepadanan sesuai dengan makna
(pesan) yang tertera dalam kalimat atau teks.

