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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan fungsi ilokusi
tindak tutur direktif, penggunaan teknik penerjemahan dan dampaknya terhadap
kualitas terjemahan.
Tesis ini adalah penelitian dasar bidang penerjemahan. Penelitian ini juga
termasuk
penelitian
terpancang.
Berdasarkan
karakteristik
subyek
permasalahannya, penelitian ini merupakan studi kasus tunggal. Metode penelitian
yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sumber datanya
adalah novel yang berjudul Sang Godfather karya Mario Puzo dan terjemahannya
dalam bahasa Indonesia. Data dalam penelitian ini adalah tuturan direktif yang
ada pada kedua novel dan informan (rater dan responden). Analisis data
menggunakan metode dari Spradley; analisis domain, analisis taksonomi, analisis
komponensial dan temuan nilai budaya.
Dari 152 data, ditemukan delapan fungsi ilokusi direktif. Fungsi tersebut
antara lain memerintah 76 data (50,0%), menyarankan 22 data (14,5%), meminta
17 data (11,1%), memohon 11 data (7,2%), melarang 10 data (6,6%), menasihati 9
data (5,9%), membujuk 4 data (2,7%), menyilakan 3 data (2,0%). Kemudian,
ditemukan sebanyak 12 teknik penerjemahan dengan frekuensi total penggunaan
sebanyak 244 kali. Teknik tersebut meliputi teknik harfiah 80 kali (32,8%),
peminjaman murni 50 kali (20,5%), transposisi 33 kali (13,5%), reduksi 28 kali
(11,5%), penambahan 16 kali (6,6%), modulasi 14 kali (5,7%), partikularisasi 7
kali (2,9%), adaptasi 6 kali (2,5%), amplifikasi linguistik 5 kali (0,8%),
penghilangan 2 kali (0,4%), padanan lazim, deskripsi dan generalisasi masingmasing 1 kali (0,4%). Teknik yang digunakan menghasilkan terjemahan yang
akurat, berterima dan mudah dipahami
Kata kunci: penerjemahan, ilokusi, direktif
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ABSTRACT

This thesis aims to describe the function of directive illocutionary act, to
identify the translation technique applied and to evaluate the effect of those
toward the quality of translation.
This thesis is translation research. This research also belongs to embedded
research. As seen in the characteristic of the subject matter, this research is limited
case study. The method applied in this research is descriptive qualitative. Source
of data is a novel entitled The Godfather by Mario Puzo and its translation in
Indonesian. The data are directive utterance found in the both novel and informant
(rater and respondent). The data analysis uses Spradley‘s method; domain
analysis, taxonomic analysis, componential analysis and finding cultural values.
The result shows there are eight functions of directive illocutionary act.
Those are commanding 76 data (50,0%), suggesting 22 data (14,5%), requesting
17 data (11,1%), begging 11 data (7,2%), prohibiting 10 data (6,6%), advising 9
data (5,9%), persuading 4 data (2,7%), inviting 3 data (2,0%). There are 12 types
of translation technique with total usage frequency 244 times. Those techniques
are as follows: literal 80 times (32,8%), pure borrowing 50 times (20,5%),
transposition 33 times (13,5%), reduction 28 times (11,5%), addition 16 times
(6,6%), modulation 14 times (5,7%), particularization 7 times (2,9%), adaptation
6 times (2,5%), linguistic amplification 5 times (0,8%), deletion 2 times (0,4%),
each of these technique--establish equivalent, description and generalization—
occurs 1 time (0,4%). The techniques used result accurate, acceptable and
readable translation
Key words: translation, illocutionary, directive
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah
Penerjemahan merupakan disiplin ilmu untuk mengatasi ketidakmampuan
seseorang dalam mendapatkan informasi tertentu yang disebabkan adanya kendala
bahasa. Penerjemahan dapat menjadi penghubung dalam proses transfer informasi
antara pengguna suatu bahasa sasaran (BSa) dan pengguna bahasa sumber (BSu).
Seiring perkembangan zaman, ruang lingkup informasi yang ditransfer terus
meluas. Diawali penerjemahan kitab suci, objek penerjemahan berkembang pada
transfer teknologi, bahkan sampai pertukaran informasi budaya, termasuk di
dalamnya penerjemahan karya sastra—prosa, puisi dan drama. Agar informasi
dalam BSu dapat dipahami bagi penutur BSa, diperlukan adanya penerjemahan.
Diterjemahkan dari novel The Godfather, novel Sang Godfather
merupakan satu di antara sekian banyak karya sastra terjemahan di Indonesia.
Novel ini termasuk karya sastra yang populer, bila ditilik dari kesuksesan di
pasaran. Novel ini termasuk pula dalam 20th-Century American Bestsellers, telah
laku lebih dari 21 juta kopi di seluruh dunia. Film layar lebar yang diadaptasi dari
novel tersebut pun turut menuai kesuksesan luar biasa, di antaranya meraih
Academy Award ke-84 (www.jgeoff.com/puzo). Tema cerita yang menarik dan
pesan moral pada novel ini menjadi
daya
commit to
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ketertarikan pribadi, kesuksesan novel ini menjadi bukti kelayakan untuk diteliti
terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dapat
diawali dari temuan suatu contoh kecil kasus yang menarik. Selaras dengan itu,
penelitian ini diawali dengan temuan kasus tindak tutur pada bagian awal novel
The Godfather dalam bahasa Inggris. Tuturan tersebut ―Leave Bonasera to the
end”, pada proses kognitif awal akan dihasilkan terjemahan ―Tinggalkan
Bonasera pada bagian akhir‖. Hasil terjemahan tersebut kurang tepat apabila
dikaitkan pada konteks situasi yang menaungi ujaran tersebut, karena maksud dari
ujaran tersebut adalah meletakkan Bonasera pada urutan terakhir dari daftar
beberapa orang yang hendak melakukan pertemuan. Dalam hal ini, penerjemah
dalam bahasa Indonesia terbitan Gramedia sudah tepat dengan menerjemahkan
menjadi ―Geser Bonasera yang terakhir‖. Tepat dalam arti sudah sesuai dengan
konteks situasi yang menaungi ujaran tersebut. Meskipun demikian, penerjemahan
tindak tuturan tetap menarik untuk dikaji lebih lanjut. Mengingat perlunya
perhatian khusus dalam proses penerjemahannya. Hal ini juga dilandasi oleh
prinsip dasar dari suatu penelitian, yaitu untuk mengevaluasi suatu fenomena
tertentu secara apa adanya. Suatu penelitian tidak untuk mencari kesalahan dari
suatu kejadian, tapi menjelaskan fenomena dari suatu kejadian tersebut secara apa
adanya. Jadi, berdasarkan contoh temuan tersebut penulis bermaksud untuk
melakukan penelitian lebih lanjut terkait penerjemahan suatu tuturan.
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Penelitian ini fokus pada penerjemahan tindak tutur. Pemilihan tindak
tutur sebagai kajian penelitian senada dengan Fawcett (1997), yaitu tindak tutur
(speech act) adalah salah satu subpragmatik yang menarik untuk dikaji
keterkaitannya dalam bidang penerjemahan, selain presupposition (persangkaan)
dan Gricean implicatures. Alasan pemilihan fokus pada ilokusi saja disebabkan
lokusi cenderung pada kajian semantik murni, sedangkan perlokusi lebih pada halhal di luar linguistik. Keterkaitan tindak tutur ilokusi dengan penerjemahan
diungkapkan Honig dan Kussmaul dalam Fawcett (1997), ―However it is
translated, the illocutionary force of sentence would not change.” Dalam
menerjemahkan suatu tindak tutur, hasil terjemahan yang baik adalah ilokusi yang
terdapat pada BSa dan BSu tidak mengalami perubahan. Maksudnya tidak
berubah adalah tidak ada pergeseran jenis dan fungsi ilokusinya. Misalnya, bila
tuturan BSu merupakan jenis ilokusi direktif dengan fungsi memerintah, maka
terjemahannya dalam BSa, merupakan ilokusi direktif dengan fungsi memerintah
pula. Dalam praktiknya, untuk mencapai kesamaan pragmatik antara BSu dan
BSa, penerjemahannya tidak semata-mata diterjemahkan secara harfiah, tetapi ada
maksud (intention) tertentu yang harus diterjemahkan pula.
Penerjemahan adalah pengalihbahasaan dari bahasa sumber (BSu) ke
bahasa sasaran (BSa). Adapun yang dialihkan adalah makna atau pesan yang
terkandung dalam BSu. Bila dikembangkan lagi, nilai-nilai budaya yang terdapat
pada pesan tersebut harus pula dialihkan secara tepat ke dalam BSa. Terkait
dengan makna yang diterjemahkan, terkadang sebuah teks dalam BSu tidak hanya
memiliki makna secara literal saja,commit
tetapi to
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di dalamnya. Hal ini harus menjadi perhatian seorang penerjemah. Penerjemahan
suatu tindak tutur atau ujaran merupakan contoh kasus dari sebuah teks kalimat
yang tidak hanya mempunyai makna harfiah saja tetapi juga memiliki maksud
tertentu yang harus diterjemahkan.
Pemilihan direktif—salah satu kategori ilokusi—lebih pada kesesuaian
dengan tema cerita pada novel. Novel ini menceritakan kehidupan mafia
keturunan Italia yang hidup di Amerika. Mereka mempunyai struktur
kepemimpinan antara bawahan dan atasan. Dalam menjalankan aksi, mereka
sering menggunakan instruksi atau perintah agar bawahan melakukan sesuatu.
Bentuk-bentuk instruksi tersebut dalam pragmatik termasuk kategori direktif,
yaitu tindak tutur yang dilakukan agar mitra tutur melakukan sesuatu.
Sementara itu, kualitas terjemahan ditinjau dari tiga aspek, yaitu:
keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan. Keakuratan berkaitan dengan
kesepadanan makna antara BSu dan BSa. Keberterimaan berkaitan dengan
kesesuaian dengan kaidah kebahasaan pada BSa. Keterbacaan berkaitan dengan
derajat mudah tidaknya terjemahan dipahami oleh pembaca sasaran. Ketiga aspek
inilah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagaimanakah kualitas
terjemahan tuturan direktif yang ada pada Novel The Godfather dalam bahasa
Indonesia.
Berikut contoh temuan kasus penerjemahan tindak tutur ilokusi direktif
beserta analisisnya, yang dapat digunakan sebagai gambaran model penelitian.
(1)

commit to user
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BSa: ―Sahabatku yang baik, singkirkan semua kekhawatiranmu.‖
Ujaran ini terjadi ketika ada beberapa orang yang hendak menemui Don. Setelah
urutan ditentukan, seorang tamu yang bernama Nazorine mendapat kesempatan
pertama untuk menemuinya. Ujaran di atas diucapkan oleh Don Corleone setelah
mendengar keluhan dari Nazorine yang hendak meminta bantuan. Ilokusi direktif
pada ujaran tersebut berisi nasihat dan juga sebagai bentuk persetujuan atas suatu
permohonan. Dalam hal penerjemahan, teknik yang dipakai adalah transposisi,
terjadi pergeseran kelas kata dari frasa put aside menjadi kata ‗singkirkan‘. Ilokusi
makna dalam BSu terpenuhi dalam BSa. Kualitas terjemahan ini juga baik karena
tidak ada distorsi makna. Dari sisi keterbacaan dan keberterimaan termasuk baik
pula.
(2)

BSu: ―Not to our paisan.”
BSa: ―Jangan kepada paisan kita.‖

Pada ujaran ini, tindak tutur ilokusi direktif yang terjadi berisi larangan. Diujarkan
oleh Don Corleone kepada Tom Hagen, tangan kanannya. Ujaran ini dilakukan
sebagai lanjutan dari ujaran sebelumnya, setelah menyanggupi permohonan
Nazorine kemudian Don Corleone memberikan instruksi kepada siapa tugas ini
diberikan. Pada kasus ini teknik harfiah menjadi pilihan yang tepat karena tidak
terjadi distorsi makna dan bisa dikatakan tingkat akurasinya tinggi. Penggunaan
teknik peminjaman murni pada kata paisan mengurangi tingkat keterbacaan dan
keberterimaan. Kata paisan berasal dari bahasa Italia, yang berarti teman
senegara. Dalam kamus Encarta,
ditemukan
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setara. Dalam konteks percakapan maksud dari Don Corleone adalah tugas
tersebut jangan diberikan kepada kawan senegaranya, jangan diberikan kepada
orang Italia. Jadi pilihan lain penerjemahan kata paisan bisa menggunakan teman
Italia karena memang Don Corleone berasal dari Italia.
(3)

BSu: ―Give it to the Jew in the next district.”
BSa: ―Berikan kepada Yahudi di distrik tetangga.‖

Percakapan di atas merupakan ujaran yang berisi perintah lanjutan dari Don
Corleone kepada Tom Hagen. Permohonan Nazorine dikerjakan bukan oleh
kawan Italia-nya, tapi diberikan kepada orang Yahudi di distrik tetangga. Terkait
penerjemahan, terjadi reduksi obyek pada BSa, kata it tidak diterjemahkan.
Meskipun demikian, bila dikaitkan pada konteks situasi yang menaunginya,
pembaca masih dapat memahami bahwa yang dimaksud adalah tugas untuk
membantu Nazorine.
(4)

BSu: “Loan me a hundred dollars.”
BSa: ―Pinjami aku seratus dolar.‖
Tuturan diujarkan ketika Don mengadakan pesta pernikahan putrinya.

Pada saat acara berlangsung ada beberapa tamu yang hendak bertemu dengannya.
Salah seorang tamu, Anthony Coppola, hendak meminjam duit untuk keperluan
usaha. Namun uang tunai Don kurang. Kemudian Don pun meminta Hagen agar
meminjaminya uang 100 dolar. Teknik penerjemahan yang digunakan adalah
harfiah. Hasil terjemahannya menunjukkan tidak adanya distorsi makna.
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Penambahan akhiran –i pada ‗pinjami‘ membuat terjemahan terasa alami dan
mudah dipahami.
Keempat contoh temuan di atas menunjukkan bahwa penulis melakukan
penelitian yang fokus pada penerjemahan tindak tutur ilokusi direktif pada Novel
The Godfather karya Mario Puzo ke dalam bahasa Indonesia. Kajian pragmatik
digunakan untuk memilih data, sebagai kriteria objek kajian, dan menganalisis
konteks dari suatu tindak tutur yang terjadi.
Penelitian mengenai tindak tutur relevan dengan penelitian ini adalah
‗Tindak Tutur Direktif pada Bahasa Melayu‘ oleh Evi Noviati (2008). ‗Tindak
Tutur dalam Kampanye Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia 2004‗
oleh Djoko Wijono (2007), ‗Kajian Pragmatik Tindak Tutur Direktif dalam Sêrat
Wédhatama Karya KGPAA Mangkunagara IV‗oleh Edy Tri Sulistyo (2010).
Penelitian berikutnya yang relevan ialah penelitian penerjemahan tindak tutur.
Penelitian tersebut antara lain, ‗Kajian Terjemahan Tindak Ilokusi Ekspresif
Dalam Teks Terjemahan Film American Beauty‗ oleh Adventina Putranti (2007).
‗Analisis Terjemahan Tuturan Karakter Spongebob dalam Komik Amazing
Journey dan Terjemahannya dalam bahasa Indonesia‗ oleh Rahmat Wisudawanto
(2012).
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B. Batasan masalah
Pembatasan masalah dalam sebuah penelitian perlu dilakukan agar
pembahasan masalah tidak terlalu melebar dan bisa lebih fokus pada suatu kajian
kasus tertentu. Tesis ini merupakan penelitian di bidang penerjemahan. Penelitian
dalam bidang penerjemahan ada dua hal yang memungkinkan untuk dikaji, yaitu
proses penerjemahannya dan produk terjemahannya. Penelitian mengenai proses
penerjemahan dilakukan dengan meneliti bagaimana proses-proses yang terjadi
ketika seorang penerjemah melakukan kegiatan penerjemahan. Selanjutnya,
penelitian

mengenai

suatu

produk

terjemahan

mengabaikan

proses

penerjemahannya, penulis menganalisis produk jadinya. Dalam tesis ini penulis
memilih untuk mengorientasikan penelitian pada karya produk terjemahan bukan
pada proses penerjemahannya.
Novel The Godfather terbagi menjadi sembilan bagian yang terdiri dari 32
Bab, penelitian ini dibatasi pada bagian pertama (book 1) yaitu Bab 1-11.
Pembatasan masalah selanjutnya adalah dari aspek linguistik. Tingkat tataran
kajian pada penelitian ini berada pada satuan kalimat setiap tuturan dalam suatu
konteks tertentu. Dalam penelitian ini pragmatik digunakan pada pemilihan
kriteria objek data yang diteliti. Pragmatik merupakan pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini, lebih spesifik yang dikaji mengenai tindak tutur (speech act).
Dalam speech act ada 3 hal yang dikaji yaitu lokusi, ilokusi dan perlokusi.
Penelitian ini hanya mengenai tindak tutur ilokusi saja. Kemudian, dalam tindak
tutur ilokusi ada 5 macam yaitu asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasi.
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Penelitian ini difokuskan pada tuturan direktif saja, baik yang berbentuk
pernyataan

(declarative),

perintah

(imperative),

atau

pun

pertanyaan

(interrogative).
C. Rumusan masalah
Rumusan masalah berisi permasalah-permasalahan yang dikaji pada
penelitian ini. Bagian ini berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab
pada bagian pembahasan. Rumusan masalah pada tesis ini adalah sebagai berikut,
1. Apa saja fungsi tindak tutur ilokusi direktif yang ditemukan dalam novel
The Godfather dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
2. Teknik apa saja yang digunakan penerjemah dalam menerjemahkan tindak
tutur ilokusi direktif dalam novel The Godfather kedalam bahasa
Indonesia?
3. Teknik penerjemahan apa yang dominan digunakan dan mengapa teknikteknik tersebut dipilih?
4. Bagaimana kualitas terjemahan tindak tutur ilokusi direktif yang ada pada
novel Sang Godfather.
D. Tujuan penelitian
Tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah. Berikut
empat tujuan penelitian,
1. Mendeskripsikan temuan tindak tutur ilokusi direktif.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
10

2. Menganalisis teknik yang digunakan dalam penerjemahan tindak tutur
ilokusi direktif pada novel The Godfather kedalam bahasa Indonesia.
3. Mengevaluasi temuan penggunaan teknik penerjemahan yang digunakan.
4. Mengevaluasi kualitas terjemahan tindak tutur ilokusi direktif; keakuratan,
keberterimaan dan keterbacaan.
E. Signifikansi penelitian
Signifikansi penelitian berisi manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian
ini. Diharapkan kajian ini dapat mengevaluasi hubungan antara penerapan suatu
fungsi ilokusi direktif dan penggunaan teknik penerjemahannya. Lebih lanjut, dari
hubungan keduanya tersebut dapat di kaji mengenai dampaknya terhadap kualitas
terjemahannya. Selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
penelitian lanjutan kajian pragmatik, yaitu penelitian mengenai jenis lain tindak
tutur ilokusi yang tidak diteliti dalam penelitian ini, yaitu representatif, komisif,
ekspresif, dan deklaratif.
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BAB II
LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Landasan teori
Landasan teori berisi rujukan pustaka dari teori-teori yang digunakan
dalam tesis ini. Penelitian ini mengkaji penerjemahan tindak tutur ilokusi direktif.
Teori-teori yang relevan terhadap penelitian ini meliputi teori penerjemahan dan
teori pragmatik. Teori penerjemahan yang digunakan meliputi pengertian dari
penerjemahan, teknik penerjemahan dan kualitas penerjemahan--keakuratan,
keberterimaan dan keterbacaan. Terkait pragmatik, dalam penelitian ini teori
pragmatik digunakan sebagai kriteria objek yang dikaji, yaitu tindak tutur ilokusi
direktif. Tidak pragmatik secara luas, tetapi dibatasi mengenai tindak tutur
(speech act) saja. Terakhir, teori mengenai hubungan antara pragmatik dan
penerjemahan.
1. Penerjemahan
a. Definisi
Setiap pakar memiliki definisi yang berbeda mengenai penerjemahan,
terutama dalam penggunaan istilah. Akan tetapi, setiap definisi tersebut memiliki
maksud yang cenderung sama. Definisi penerjemahan yang diambil dari pendapat
beberapa ahli penerjemahan digunakan sebagai bahan acuan untuk memahami arti
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penerjemahan. Menurut Nida (1969:12) ―Translation consists of reproducing in
the receptor language the closest natural equivalence of the source language
message, first in terms of meaning and secondly in terms of style.” Penerjemahan
adalah mereproduksi padanan yang wajar dan paling dekat dengan pesan pada
BSu. Pertama, yang berhubungan dengan makna, lalu yang berhubungan dengan
gaya. Dalam definisi ini, makna dan gaya pada BSu harus tersampaikan secara
wajar dalam BSa. Definisi yang kedua berasal dari Catford (1978:20),
penerjemahan adalah penempatan kembali suatu teks dalam BSu ke dalam teks
BSa. Yang ditempatkan kembali adalah materi teks dalam BSu ke dalam BSa dan
tetap sepadan. Bukan mengganti materi teks dengan teks lain. Jadi menurut
Catford, dalam penerjemahan seorang penerjemah harus mampu mengganti atau
menempatkan kembali suatu materi teks ke BSa yang sepadan. Dapat dipahami
pula dari pengertian ini, bahwa penerjemahan adalah proses pencarian padanan
teks BSu untuk ditempatkan sebagai teks BSa. Sementara itu, Larson
mengemukakan ―Translation is transferring the meaning of the source language
into the receptor language. This is done by going form the form of the first
language to the form of a second language by way of semantic structure.”, yaitu
penerjemahan adalah transfer makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Lebih
lanjut diterangkan, proses transfer dilakukan pada bentuk dan struktur
semantiknya. Newmark (1988:5), ―Translation is rendering the meaning of e text
into another language in the way that the author intended the text.” Yang menarik
dari konsep penerjemahan dari Newmark adalah adanya maksud pengarang teks
yang harus diperhatikan oleh seorang penerjemah. Jadi dalam penerjemahan,
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maksud pengarang dalam BSu dijadikan tolok ukur dari sesuai atau tidak makna
yang ada pada BSa.
Dari empat pengertian penerjemahan di atas, ditemukan bahwa
penerjemahan melibatkan dua bahasa yaitu bahasa sumber (BSu) dan bahasa
sasaran (BSa). Kedua bahasa tersebut diikat dengan kesamaan makna. Lebih
lanjut dapat disimpulkan, penerjemahan adalah pengalihan makna dari BSu ke
BSa, sesuai dengan isi pesan, gagasan dan ide yang ada dalam BSu, kemudian
ditempatkan secara wajar pada BSa. Dalam penerjemahan yang dialihkan bukan
sekedar bentuk bahasa tetapi juga makna yang terkandung bahkan nilai-nilai
budaya pun perlu disampaikan secara jelas agar dihasilkan terjemahan yang
akurat, berterima dan mudah dipahami.
b. Teknik Penerjemahan
Teknik penerjemahan adalah cara yang digunakan untuk mengalihkan
pesan dari BSu ke BSa, diterapkan pada tataran kata, frasa, klausa maupun
kalimat. Molina dan Albir (2002) menyatakan teknik penerjemahan memiliki lima
karakteristik:
1. Teknik penerjemahan mempengaruhi hasil terjemahan.
2. Teknik diklasifikasikan dengan perbandingan pada teks BSu.
3. Teknik berada di tataran mikro.
4. Teknik tidak saling berkaitan tetapi berdasarkan konteks tertentu.
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5. Teknik bersifat fungsional.
Setiap pakar memiliki istilah tersendiri dalam menentukan suatu teknik
penerjemahan, sehingga cenderung tumpang tindih antara teknik dari seorang
pakar dengan yang lainnya. Teknik yang dimaksud sama, namun memiliki istilah
yang berbeda. Dalam hal keberagaman hal ini bersifat positif, tetapi di sisi lain,
terkait penelitian dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan istilah suatu
teknik tertentu. Oleh karena itu, dalam tesis ini, penulis menggunakan 18 teknik
penerjemahan yang dikemukakan oleh Molina dan Albir. Selain untuk
keseragaman, teknik yang dikemukakan Molina dan Albir ini telah melalui
penelitian kompleks dengan mengacu dan membandingkan dengan teknik-teknik
penerjemahan yang telah ada dari pakar penerjemahan sebelumnya.
Berikut tabel penerapan istilah dari beberapa ahli yang di adaptasi dari
jurnal Molina dan Albir (2002),
2.1 Tabel Istilah teknik penerjemahan

Nida
(1964)

Vinay dan
Darbelnet
(1977)

Margot
(1979)

-

Adaptation

-

Explicitation

-

Borrowing
-

-

-

Calque
Compensation
-

-

Newmark
(1988)

Cultural
Equivalent
Paraphrase Explicative
paraphrase

Delisle
(1993)
-

Adaptation

--

Amplification

Naturalization technique.
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Molina dan
Albir
(2002)

Discursive

Borrowing
- Pure
Borrowing
- Naturalized
Borrowing
Calque
Compensation
Description
Discursive
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-

Equivalence

-

-

-

Generalization
-

-

-

-

-

-

-

Formal
Equivalent
-

Literal
translation
Modulation
Particularization
Implicitation
-

-

-

-

-

creation
-

creation
Established
equivalent
Generalization
Linguistic
amplification
Linguistic
compression
Literal
translation
Modulation
Particularization
Implicitation Reduction
Substitution
Transposition
Variation

Berikut penjelasan teknik-teknik penerjemahan menurut Molina dan Albir,
1) Adaptasi (adaptation),
Teknik ini dikenal dengan teknik adaptasi budaya. Teknik ini dilakukan
dengan mengganti unsur-unsur budaya pada BSu dengan unsur budaya yang mirip
dan ada pada BSa. Hal tersebut dilakukan karena unsur budaya dalam BSu tidak
ditemukan dalam BSa, ataupun unsur budaya pada BSa tersebut lebih akrab bagi
pembaca sasaran. Contoh: BSu: as white as snow
BSa: seputih kapas
2) Penambahan (amplification),
Teknik penerjemahan yang diterapkan dengan mengeksplisitkan atau
memparafrasa suatu informasi yang implisit dalam BSu. Catatan kaki (foot note)
merupakan bagian dari teknik ini. Kebalikan dari teknik ini adalah teknik reduksi.
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BSu: Ramadhan
BSa: Bulan puasa kaum muslim
3) Peminjaman (borrowing),
Teknik penerjemahan yang dilakukan dengan meminjam kata atau
ungkapan dari BSu. Peminjaman dapat bersifat murni (pure borrowing), yaitu
tanpa penyesuaian ataupun perubahan. Kemudian, peminjaman yang dinaturalisasi
(naturalized borrowing), yaitu dengan penyesuaian pada ejaan atau pelafalan.
Kamus resmi pada BSa menjadi tolok ukur apakah kata atau ungkapan tersebut
merupakan suatu pinjaman atau bukan. Apabila telah ditemukan dalam kamus
BSa, maka kata tersebut bukan termasuk kategori pinjaman. Contoh:


Peminjaman murni

BSu: Mixer
BSa: Mixer



Peminjaman alamiah BSu: Mixer
Bsa: Mikser

4) Kalke (calque),
Teknik penerjemahan yang dilakukan dengan menerjemahkan frasa atau
kata BSu secara literal. Contoh:
BSu: Directorate General
BSa: Direktorat Jendral
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5) Kompensasi (compensation),
Teknik penerjemahan yang dilakukan dengan menyampaikan pesan pada
bagian lain dari teks terjemahan. Hal ini dilakukan karena pengaruh stilistik
(gaya) pada BSu tidak bisa diterapkan pada BSa. Contoh:
BSu: A pair of scissors
BSa: Sebuah gunting
6) Deskripsi (description),
Teknik penerjemahan yang diterapkan dengan menggantikan sebuah
istilah atau ungkapan dengan deskripsi bentuk dan fungsinya. Contoh:
BSu: panettone
BSa: kue tradisional Italia yang dimakan pada saat Tahun Baru
7) Kreasi diskursif (discursive creation),
Teknik ini memuat terjemahan yang tampak berbeda dengan BSu. Teknik
penerjemahan ini dilakukan dengan penggunaan padanan yang terkadang keluar
konteks. Pemadanan menggunakan padanan yang tidak sesuai dengan makna
leksikalnya (non-lexical equivalence). Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian
calon pembaca. Contoh:
BSu: The Godfather
commit to user
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8) Padanan lazim (established equivalence),
Teknik dengan penggunaan istilah atau ungkapan yang sudah lazim.
Kelaziman ditentukan berdasarkan kamus atau penggunaan sehari-hari. Contoh:
BSu: Ambiguity
BSa: ambigu
9) Generalisasi (generalization),
Teknik ini menggunakan istilah yang lebih umum pada BSa untuk BSu
yang lebih spesifik. Hal tersebut dilakukan karena BSa tidak memiliki padanan
yang spesifik. Contoh:
BSu: Penthouse, mansion
BSa: Tempat tinggal
10) Amplifikasi linguistik (linguistic amplification),
Teknik penerjemahan yang dilakukan dengan menambahkan unsur-unsur
linguistik dalam BSa. Teknik ini lazim diterapkan pada pengalihbahasaan
konsekutif dan sulih suara. Contoh:
BSu: No way
BSa: De ninguna de las maneras (Spain)
11) Kompresi linguistik (linguisticcommit
compression),
to user
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Teknik yang dilakukan dengan mensintesa unsur-unsur linguistik pada
BSa. Teknik ini merupakan kebalikan dari teknik amplifikasi linguistik. Teknik
ini lazim digunakan pada pengalihbahasaan simultan dan penerjemahan teks film.
Contoh: BSu: Yes so what?
BSa: Y? (Spain)
12) Penerjemahan harfiah (literal translation),
Teknik yang dilakukan dengan cara menerjemahkan kata demi kata. Dan
pada teknik ini, penerjemah tidak mengaitkan dengan konteks yang menaungi
suatu teks. Contoh:
BSu: Killing two birds with one stone.
BSa: Membunuh dua burung dengan satu batu.
13) Modulasi (modulation),
Teknik penerjemahan yang diterapkan dengan mengubah sudut pandang,
fokus atau kategori kognitif dalam kaitannya dengan BSu. Perubahan sudut
pandang tersebut dapat bersifat leksikal atau struktural. Contoh:
BSu: Nobody doesn‟t like it.
BSa: Semua orang menyukainya.
14) Partikularisasi (particularizaton),
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Teknik penerjemahan yang tampak ketika penerjemah menggunakan
istilah yang lebih konkret, presisi atau spesifik, dari superordinat ke subordinat.
Teknik ini merupakan kebalikan dari teknik generalisasi. Contoh:
BSu: air transportation
BSa: pesawat
15) Reduksi (reduction),
Teknik ini diterapkan dengan penghilangan secara parsial karena
penghilangan tersebut dianggap tidak menimbulkan distorsi makna. Dengan kata
lain, mengimplisitkan informasi yang eksplisit. Teknik ini kebalikan dari teknik
penambahan. Contoh:
BSu: SBY the president of republic of Indonesia
BSa: SBY
16) Subsitusi (subsitution),
Teknik ini dilakukan dengan mengubah unsur-unsur linguistik dan
paralinguistik (intonasi atau isyarat). Contoh: Bahasa isyarat dalam bahasa Arab,
yaitu dengan menaruh tangan di dada diterjemahkan menjadi Terima kasih.
17) Transposisi (transposition),
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Teknik penerjemahan yang dilakukan dengan menggeser kategori
gramatikal, misalnya kata menjadi frasa. Teknik ini sama dengan teknik
pergeseran kategori, struktur dan unit. Contoh:
BSu: adept
BSa: Sangat terampil
18) Variasi (variation).
Teknik dengan mengganti elemen linguistik atau paralinguistik (intonasi,
isyarat) yang berdampak pada variasi linguistik.
c. Penilaian Kualitas Terjemahan
Kualitas hasil terjemahan ditentukan tiga aspek yaitu keakuratan,
keberterimaan dan keterbacaan. Yang paling baik adalah hasil terjemahan dengan
tingkat keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan yang tinggi. Namun, dengan
berbagai macam pertimbangan dalam praktiknya terkadang sulit untuk
menghasilkan terjemahan yang sempurna. Seringkali penerjemah dihadapkan
pada pilihan untuk lebih mementingkan suatu aspek dan sedikit mengorbankan
aspek yang lain.
Keakuratan berkaitan dengan kesepadanan makna antara BSu dan BSa.
Pesan yang diterjemahkan harus tersampaikan secara akurat, sama makna.
Keakuratan menjadi prinsip dasar penerjemahan, sehingga harus menjadi fokus
utama penerjemah. Jika keakuratan suatu terjemahan sangat rendah, maka bisa
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dipertanyakan apakah hasil tersebut termasuk hasil terjemahan atau bukan.
Kesepadan makna yang dimaksud bukanlah sekedar bentuknya, tetapi pesan, ide
gagasan pada BSu tersampaikan pada BSa. Kesepadanan juga bukan berarti
korespondensi satu-satu, dengan penerjemahan kata demi kata. Namun lebih pada
keseluruhan ide atau pesan. Sebagai contoh, apabila yang diterjemahkan adalah
surat resmi maka hasilnya pun haruslah berupa surat resmi pula.
Selain keakuratan, keberterimaan juga merupakan faktor penting penentu
kualitas terjemahan. Keberterimaan adalah derajat kewajaran suatu teks
terjemahan terhadap norma, kaidah, budaya BSa. Perbedaan tata bahasa antar BSu
dan BSa mempengaruhi tingkat keberterimaan. Selain kelinguistikan tersebut,
unsur budaya yang melatari BSu juga terkadang berbeda dengan budaya BSa,
sehingga perlu penyesuaian agar terjemahan berterima terhadap BSa. Dalam
mencapai terjemahan dengan keberterimaan tinggi seorang penerjemah perlu
mempunyai kompetensi bahasa dan budaya terhadap BSa, sehingga dalam
prosesnya mampu menyesuaikan dengan tata bahasa dan norma budaya dalam
BSa. Hal tersebut dilakukan agar dihasilkan terjemahan dengan tingkat
keberterimaan yang tinggi yaitu terjemahan yang alamiah, luwes dan tidak kaku.
Keterbacaan adalah derajat mudah tidaknya suatu teks terjemahan dapat
dipahami. Teks terjemahan dikatakan memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi
apabila teks tersebut mudah dipahami serta dimengerti oleh pembaca teks bahasa
sasaran. Di sini peran pembaca sangat diperlukan dalam penentuan tingkat
keterbacaan. Selain itu, tingkat keterbacaan suatu teks terjemahan dipengaruhi
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oleh beberapa faktor antara lain panjang rata-rata kalimat, jumlah kata-kata baru,
dan kompleksitas gramatika dari bahasa yang digunakan. Seorang penerjemah
dituntut untuk menghasilkan terjemahan yang mudah dipahami oleh pembaca
sasaran. Sebagaimana tujuan dari penerjemahan itu sendiri yaitu menghasilkan
terjemahan agar bisa dimengerti oleh pembaca BSa.
Ketiganya—keakuratan, keberterimaan, keterbacaan—memiliki peranan
penting dalam menentukan kualitas terjemahan. Keakuratan memiliki bobot
tertinggi dilanjutkan keberterimaan dan keterbacaan. Maksudnya, kalaupun harus
sedikit mengorbankan salah satu aspek, seharusnya keakuratan tetap menjadi
tujuan utama suatu penerjemahan. Namun demikian, tetap harus dipahami bahwa
keberterimaan dan keterbacaan merupakan unsur yang sangat penting pula.
Terjemahan yang berkualitas adalah terjemahan yang ide gagasannya sesuai
dengan BSu, luwes sesuai dengan BSa, dan mudah dipahami.
Model Penilaian Kualitas
Model ini pertama kali dikenalkan oleh Nagao, Tsuji dan Nakamura
(1988) dan diadaptasi oleh Nababan (2004) kemudian dikembangkan lagi pada
tahun 2010. Dalam penerapannya, model ini digunakan untuk meneliti kualitas
terjemahan—keakuratan,

keberterimaan

dan

keterbacaan.

Masing-masing

menggunakan instrumen penilai tersendiri, meliputi instrumen penilai tingkat
keakuratan pesan, penilai tingkat keberterimaan, dan penilai keterbacaan.
Penilaian 1-3 digunakan sebagai pengukur masing-masing tingkatan, misalnya
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pada instrumen penilai keakuratan menjadi akurat, kurang akurat dan tidak akurat.
Begitu pula terhadap dua instrumen lainnya.
Pengembangan model ini tampak pada adanya pembobotan yaitu
keakuratan memiliki bobot 3, keberterimaan berbobot 2, dan keterbacaan bobot 1.
Maksudnya, keakuratan menjadi yang paling diutamakan karena memang sesuai
dengan prinsip dasar dari penerjemahan itu sendiri, tanpa meniadakan dua
variabel yang lain yaitu keberterimaan dan keterbacaan. Pembobotan ini pula yang
mendorong suatu penilaian kualitas menjadi lebih adil dibanding tanpa
memberikan nilai bobot. Pembobotan ini pula selanjutnya dijadikan variabel
hitung untuk mengukur kualitas suatu karya terjemahan. Angka-angka yang
digunakan dalam instrumen ini adalah sebagai nilai kecenderungan untuk menilai
suatu teks.
2. Pragmatik
Pragmatik adalah salah satu cabang linguistik. Pragmatik adalah cabang
ilmu yang mengkaji bagaimana bahasa digunakan untuk berkomunikasi (Nadar
dalam Sumardiono, 2011). Yule (1996:4) mendefinisikan pragmatik sebagai
kajian hubungan bentuk-bentuk

linguistik dan penggunanya.

Pragmatik

merupakan kajian mengenai bagaimana bahasa dipakai untuk berkomunikasi,
terutama hubungan antara kalimat dengan konteks dan situasi pemakaiannya
(Levinson, 1987). Dengan pragmatik, makna kontekstual dapat dievaluasi
sehingga menghasilkan makna ‗sesungguhnya‘. Maksudnya, di balik suatu ujaran
terdapat makna lain. Kajian pragmatik
erat dengan makna yang
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dimaksud (intended meaning), asumsi, persepsi, tujuan penutur dalam
berkomunikasi dengan segala variasinya.
Kajian pragmatik melibatkan banyak hal, tidak hanya suatu ujaran atau
tuturan saja. Akan tetapi, kajian ini juga melibatkan siapa penutur, mitra tutur, dan
bagaimana konteks situasi dari tuturan tersebut. Setiap tuturan dapat dikaji lebih
dalam untuk mengetahui apa maksud dari penutur terhadap mitra tutur. Tidak
setiap maksud tersampaikan langsung pada suatu tuturan, namun bisa saja ada
maksud lain yang tidak tersampaikan secara langsung. Dengan pragmatik, makna
tersembunyi dari suatu tuturan dapat dievaluasi untuk diungkap secara jelas.
Jadi, pragmatik adalah salah satu cabang linguistik yang mempelajari
mengenai penggunaan bahasa terkait konteksnya. Dengan kata lain, pragmatik
mengkaji bagaimana tuturan dalam suatu percakapan dan hubungannya dengan
konteks situasi yang terjadi.
Tindak Tutur (Speech act)
Tindak tutur adalah pengujaran kalimat untuk menyatakan agar suatu
maksud dari pembicara diketahui pendengar (Kridalaksana, 1984: 154). Dalam
mengujarkan sesuatu seseorang penutur tidak hanya melakukan suatu tuturan saja,
melainkan melakukan suatu tindakan pula. Ketika melakukan ujaran akan
menghasilkan efek tindakan bagi mitra tutur, sesuai respon yang diterimanya.
Tindakan yang terjadi bersamaan dengan suatu tuturan itulah yang disebut speech
act (tindak tutur).
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Speech act adalah salah satu bagian pragmatik yang fundamental. Suatu
tindak tutur dipengaruhi oleh konteks situasi yang menanungi suatu ujaran, dan
siapa penutur dan mitra tuturnya. Sebuah ujaran “Have you finished your home
work?” tidak hanya sekedar menanyakan apakah suatu pekerjaan telah
diselesaikan atau belum. Apabila dalam konteks seorang guru terhadap muridnya
yang pemalas dapat bermakna, si guru menyuruh si murid untuk segera
mengumpulkan tugas tersebut. Konteks situasi yang melatari suatu ujaran
berpengaruh terhadap makna dan efek tindakan dari suatu ujaran.
Contoh lain, ujaran ―Sekarang jam 10 malam.‖ Ujaran tersebut tidak
sekedar mengujarkan informasi bahwa waktu menunjukkan pukul 10 malam,
tetapi dapat juga untuk mengusir seorang tamu yang berkunjung ke pondokan
miliknya. Ambigu atau taksa, tidak dikenal dalam tindak tutur, maksud si penutur
tetaplah tunggal sesuai konteksnya. Terkadang mitra tutur menangkap hal yang
lain lagi, sehingga terkesan ambigu.
Ada tiga aspek tindakan yang berkaitan erat pada suatu tuturan, yaitu
lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi adalah semata-mata ujaran, yaitu tindak
mengucapkan sesuatu dengan kata dan kalimat sesuai dengan makna
harfiahnya. Ilokusi adalah tindak melakukan sesuatu. Ilokusi masuk pada maksud
dan fungsi atau daya dari suatu ujaran yang bersangkutan, untuk apa ujaran itu
dilakukan. Terakhir, perlokusi mengacu ke efek yang ditimbulkan oleh ujaran
yang dihasilkan oleh penutur, sebagai hasil interpretasi mitra tutur.
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Searle (1979) dalam satu bab khusus A taxonomy of illocutionary Act,
mengklasifikasikan 5 jenis tindak tutur, yaitu asertif, direktif, komisif, ekspresif,
deklarasi. Sementara itu, George Yule membagi tindak tutur menjadi lima jenis
fungsi umum, yaitu deklarasi, representatif, ekspresif, direktif, komisif. Berikut
pembagian kedua pakar tersebut yang disajikan dalam tabel,
2.2. Tabel klasifikasi tindak tutur

No

Klasifikasi Tindak Tutur
Searle

1.

George Yule

Assertives (asertif),

Representatif

Tindak tutur yang mengikat
penutur pada kebenaran dari
suatu hal yang diujarkan,
seperti menyatakan,
mengusulkan, mengeluh,
melaporkan.

Jenis tindak tutur yang dilakukan berdasarkan
keyakinan sang penutur. Biasanya berbentuk
pernyataan terhadap suatu fakta, kesimpulan,
penegasan.
Contoh:

Contoh:

BSu: “The earth is flat”

BSu: “I can see you”

BSa: ―Bumi itu datar‖

BSa: ―Aku dapat
melihatmu‖
2.

Directives (direktif),

Direktif

Tindak tutur yang dilakukan Jenis tindak tutur yang digunakan seorang
agar mitra tutur melakukan
penutur untuk menyuruh orang lain
apa yang diujarkan penutur, melakukan sesuatu. Tindak tutur ini meliputi
seperti memesan,
perintah, permohonan, pemberian saran.
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menuntut, memberi nasihat.

Contoh:

Contoh:

BSu: “Don‟t touch that”

BSu: “Now I want you to
follow my orders.”

BSa: ―Jangan menyentuh itu‖

BSa: ―Sekarang aku ingin
kau mematuhi perintahku.‖
3.

Commissives (komisif),

Komisif

Tindak tutur yang mengikat
penutur dengan suatu
tindakan yang akan
dilakukan di masa yang
akan datang, seperti
menawarkan, menjanjikan,
berkaul.

Jenis tindak tutur yang disertai pengikatan
diri penutur terhadap tindakan di masa yang
akan datang. Tindak tutur ini dapat berupa
janji, ancaman, penolakan, ikrar.

Contoh:

BSa: ―Saya akan kembali.‖

Contoh:
BSu: ―I‟ll be back.‖

BSu: “I will bring some
money for you.”
BSa: ―Aku akan
memberimu uang‖
4.

Expressives (ekspresif)

Ekspresif

Tindak tutur yang
mengungkapkan kondisi
perasaan penutur, seperti
memuji, mengecam,
mengucapkan selamat,
menuduh.

Jenis tindak tutur yang dilakukan berdasarkan
apa yang dirasakan oleh penutur. Tindak tutur
ini bersifat psikologis dan dapat berupa
ungkapan senang, benci, sedih, marah, dll.
Contoh:

Contoh:

BSu: “Congratulation!”

BSu: “This food is great.”

BSa: ―Selamat!‖

BSa: ―Makanan ini lezat
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sekali.‖
5.

Declarations (deklarasi).

Deklarasi

Tindak tutur yang menuntut
adanya kesesuaian antara isi
ujaran dan realitas yang
terjadi. Contohnya,
memberikan hukuman,
memberi nama, membaptis.

Tindak tutur yang apabila diujarkan memiliki
pengaruh yang besar. Siapa pemuturnya
menjadi penentu keefektifan suatu deklarasi.
Contoh, tuturan wali hakim ketika
menikahkan pasangan suami istri. Pengaruh
dari tuturan tersebut adalah bagaimana
selanjutnya sang suami bertanggung jawab
terhadap istrinya. Bahkan, hubungan suami
istri yang sebelumnya dilarang menjadi boleh
setelah tuturan dari wali hakim tersebut.
Contoh lain, wasit yang menghukum seorang
pemain sepakbola, tuturan hakim ketika
memutuskan suatu perkara.

Contoh:
BSu: “We find the
defendant guilty”
BSa: ―Terdakwa kami
nyatakan bersalah‖

Contoh:
BSu: “I now pronounce you husband and
wife”
BSa: ―Sekarang saya nyatakan kalian suamiistri‖
3. Pragmatik dan penerjemahan
Penerjemahan tidak hanya mengalihkan bentuk-bentuk bahasanya saja,
tetapi juga makna, pesan dan amanat yang ada dalam BSu ke dalam BSa.
Pragmatik mengkaji makna, yaitu makna dalam penggunaan bahasa berdasarkan
konteks yang melingkupinya. Kajian makna kontekstual pada suatu ujaran
dilakukan dengan mendalami penggunaan bahasa lebih pada fungsinya sebagai
alat komunikasi. Keduanya berada pada ranah makna atau pesan. Hal tersebut
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Ujaran atau tuturan berkaitan dengan penggunaan bahasa oleh seorang
penutur terhadap mitra tutur. Suatu ujaran terkadang memiliki makna lain, tidak
hanya sekedar makna harfiah yang dituturkan. Pemahaman pragmatik mampu
menggali lebih dalam makna dari suatu ujaran tertentu. Dalam penerjemahan
suatu ujaran, penerjemah dituntut untuk memiliki kompetensi pragmatik. Sesuai
kesepakatan penerjemahan, bahwa yang dialihkan adalah pesan atau maknanya,
tidak sekedar bentuk bahasanya, sehingga suatu ujaran yang memiliki makna
implisit dapat dialihkan dengan baik, yaitu dengan menggali dimensi non literal
dari sebuah komunikasi verbal.
Lebih lanjut, telah dijelaskan sebelumnya dalam setiap ujaran terkait tiga
aspek, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi adalah makna yang
disampaikan secara literal dari sebuah ujaran. Dalam setiap lokusi ada suatu
fungsi komunikasi yang diinginkan oleh penutur, yaitu ilokusi. Ilokusi berisi
maksud dari penutur (speaker intention). Kombinasi dari lokusi dan ilokusi akan
menghasilkan perlokusi yaitu tindakan yang diakibatkan dari ujaran tersebut.
Setiap penerjemahan tindak tutur perlu mendalami 2 fase yaitu perlokusi dan
ilokusi.
Pertama penerjemah harus mencermati lokusi terlebih dahulu, kemudian
mengenali ilokusinya. Dalam penerjemahan, ilokusi pada BSu harus sama dengan
hasil terjemahan BSa. Pengalihan pesan sampai pada maksud di balik ujaran
tersebut. ―Meaning means intentions‖ (Newmark 1981:7), pemahaman pragmatik
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dapat membantu penerjemah untuk melihat maksud dari sebuah teks berdasarkan
konteks situasinya.
Tuturan ilokusi adalah bagian dari teks yang berupa kalimat yang
menempati posisi kutipan (quotation). Ditandai dengan penanda tanda petik (―).
Tuturan ini diucapkan untuk menjalin hubungan dengan mitra tutur. Biasanya
berupa kalimat ujaran yang proposisi, yaitu adanya pemahaman bahasa yang sama
antara penutur dan mitra tutur disertai kesepakatan-kesepakatan tertentu. Maksud
dari seorang penutur memegang peranan penting pada tuturan ilokusi. Ujaran
yang sama bisa memiliki makna yang berbeda sesuai dengan maksud si penutur.
Contoh ujaran ―I am tired‖, berdasarkan maksud penutur, tuturan tersebut
mungkin mengandung maksud sebagai berikut,
1) Penutur merasa lelah, misalnya selesai berolah raga kemudian bertemu
teman yang menanyakan keadaan. Dalam konteks ini, tuturan tersebut
bermakna ―I‟m fatigued.‖
2) Menolak suatu ajakan dengan maksud lebih sopan. Dalam situasi tersebut,
tuturan tersebut bisa menjadi bermakna ―I‟d rather not.‖
3) Dalam konteks sedang menyaksikan TV, ujaran tercebut bermaksud
menyatakan kebosanan akan TV dan hendak mencari suatu kegiatan yang
lain. Dalam hal ini, uturan tersebut bisa menjadi bermakna ―Could we turn
this TV off?‖
Jadi, tuturan ilokusi sangat bergantung pada konteks situasi yang
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ilokusi harus mendahulukan makna yang terbentuk dari suatu konteks situasi
daripada aspek bahasa dan estetika pada BSu. Seperti pada contoh di atas, kalimat
I‟m tired tidak serta-merta diterjemahkan menjadi ‗Saya lelah‘, tetapi perlu dikaji
lebih dalam dalam lagi bagaimana makna kontekstual yang melatari suatu ujaran
I‟m tired tersebut.
4. Sekilas novel The Godfather
Novel dengan tebal 680 halaman ini menceritakan kehidupan satu dari
lima keluarga mafia terbesar di New York. Sebagaian besar novel ini
menceritakan perang antarmafia. Mengenai bagaimana kehidupan mafia yang
menguasai hampir semua hajat hidup orang banyak di Amerika. Sang Godfather
bernama Vito Corleone. Dia seorang sisilia yang menyusuri dunia gelap di
Amerika ketika usianya 12 tahun. Vito Corleone sendiri adalah sosok mafia yang
baik hati, suka sekali bersahabat dengan berbagai macam latar orang, baik kaya
maupun miskin. Ia adalah seorang kepala keluarga Corleone. Keluarga mafia ini
menguasai polisi, jaksa, hakim dan politisi di Amerika. Namun, keluarga ini
dikenal kolot karena tidak mau bergabung dengan keluarga mafia yang lain untuk
bekerja sama dalam bidang narkotika. Mafia memiliki struktur kepemimpinan
yang rapi. Tingkat kekuasaannya jelas, sehingga di dalam novel ini banyak sekali
instruksi atau perintah yang dilakukan atasan terhadap bawahan.
Dalam situs resminya, novel ini termasuk dalam 20th-Century American
Bestsellers, sampai tahun 1997, telah terjual lebih dari 21 juta kopi, novel yang
banyak dinikmati ini diterbitkan pertama
kali
tahun 1969 dan masih terus dicetak
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hingga 1999. Novel ini telah diterjemahkan ke lebih dari 20 bahasa di seluruh
dunia. (www.jgeoff.com/puzo)
5. Penelitian yang relevan
Penelitian sebelumnya, Tindak Tutur Direktif pada Bahasa Melayu oleh
Evi Noviati (Tesis: Universitas Diponegoro Semarang tahun 2008). Penelitian ini
dilakukan untuk mendeskripsikan jenis tindak tutur direktif yang dilakukan oleh
masyarakat Sambas Kalimantan Barat. Penelitian tersebut menghasilkan hal
sebagai berikut:
Wujud tuturan direktif dalam bahasa Melayu dialek Sambas berkonstruksi
imperatif, deklaratif dan interogatif. Wujud tuturan tersebut mengandung 9 makna
yaitu: (1) perintah, (2) suruhan, (3) permohonan atau harapan (4) ajakan, (5)
larangan, (6) pembiaran, (7) permintaan, (8) anjuran dan (9) ‘menyule‘. Tuturan
berkontruksi imperatif memiliki nilai kelangsungan yang lebih tinggi jika
dibanding dengan tuturan yang berkonstruksi deklaratif dan interogatif. Hal ini
menyebabkan tuturan berkonstruktif deklaratif dan interogatif memiliki nilai
kesantunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tuturan berkonstruksi
imperatif. Keterkaitan pada penelitian ini terletak pada kesamaan penelitian pada
tindak tutur direktif, hanya saja tidak sedetail sampai pada kesantunan, tapi lebih
difokuskan pada analisis terjemahannya. Tindak tutur pada penelitian ini lebih
sebagai kriteria penentuan data yang dianalisis.
Penelitian lain yang relevan adalah penelitian oleh Edy Tri Sulistyo (2010)
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Karya KGPAA Mangkunagara IV ‗. Penelitian tersebut mengkaji tindak tutur
direktif pada Sêrat Wédhatama, termasuk cara pengungkapannya, kesantunan, dan
makna-implikaturnya. Dari penelitian tersebut didapat temuan tindak tutur direktif
sebagai berikut, (a) Requestives (meminta, mengajak, dan mendorong; (b)
Questions

(bertanya;

menyarankan); (d)

(c)

Requirements

Prohibitives (melarang,

(memerintah,
membatasi,

menghendaki,
mengkritik); (e)

Permissives (menyatakan, memberitakan; (f) Advisories (menasihati, memberi
petunjuk, memberi pesan, memberi pelajaran). Sama halnya di atas, kesamaan ada
pada penelitian tindak tutur direktif, tetapi memang tidak membahas
penerjemahan.
Penelitian lain terkait penelitian ini dilakukan oleh Adventina Putranti
(2007) dalam tesis yang berjudul ‗Kajian Terjemahan Tindak Ilokusi Ekspresif
Dalam Teks Terjemahan Film American Beauty ‗. Penelitian ini fokus pada tindak
tutur ekspresif dalam sebuah film, dan keterkaitan pada penerjemahan. Hasil
penelitian ini ditemukan 15 jenis tindak tutur ilokusi ekspresif yaitu (1) benci, (2)
suka, senang (3) terima kasih, (4) kagum, (5) kaget, (6) pujian, (7) jengkel, (8)
marah, (9) minta maaf, (10) memaafkan, (11) malu, (12) putus asa, (13)
menyalahkan, (14) rasa bangga, dan (15) bersimpati.
Penelitian tersebut belum menghubungkan antara tindak tutur itu sendiri dengan
sebuah penerjemahan. Hubungan pemilihan ekspresif dengan film American
Beauty pun belum diungkap dengan jelas. Adapun penelitian ini yang dikaji
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adalah tindak tutur direktif terkait dengan penerjemahannya—teknik dan
kualitasnya.
Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini adalah ‗Analisis
Terjemahan Tuturan Karakter Spongebob dalam Komik Amazing Journey dan
Terjemahannya dalam bahasa Indonesia‗ oleh Rahmat Wisudawanto (2012).
Menurut penelitian tersebut, dari 163 data yang ditemukan terdapat 129 tuturan
ilokusi asertif, 30 direktif, 3 ekspresif dan 1 komisif. Terkait teknik penerjemahan,
ada 9 teknik yang digunakan yaitu literal, pinjaman murni, kalke, padanan lazim,
pinjaman naturalisasi, modulasi, variasi, duplet dan triplet.
Penelitian tersebut meneliti jenis tindak tutur yaitu asertif, direktif, ekspresif dan
komisif; serta bagaimana kualitas terjemahannya. Sementara itu, penelitian ini
fokus pada tuturan direktif saja, tidak pada jenis tindak tutur yang lain sehingga
arah penelitian ini menjadi lebih dalam dan spesifik. Lebih lanjut, pembahasan
temuan fungsi tuturan direktif dan penerapan teknik penerjemahan yang dominan
menjadi celah (gap) bagi penulis untuk melakukan penelitian ini.

B. Kerangka pikir
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Kerangka berpikir adalah alur runtut dari proses penelitian ini, dari awal
hingga akhir. Lebih lanjut, hal ini disajikan dalam bentuk bagan agar lebih mudah
dipahami mengenai langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam melakukan
evaluasi.

Teks BSu

Teks BSa

Ilokusi Direktif

Fungsi Ilokusi
Direkt

Teknik
Penerjemahan

Kualitas
Terjemahan

Keterbacaan

Keberterimaan

Gambar 2.1 Kerangka pikir

BAB III
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METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian
Penelitian ini

merupakan penelitian dasar

bidang penerjemahan,

terpancang, bersifat deskriptif kualitatif dan berkasus tunggal. Penelitian bidang
penerjemahan ini berorientasi pada produk atau hasil karya terjemahan. Penelitian
dilakukan dengan mengkaji tindak tutur ilokusi direktif pada terjemahan novel The
Godfather ke dalam bahasa Indonesia. Kajian penerjemahannya adalah mengenai
teknik penerjemahan yang digunakan dan bagaimana kualitas terjemahannya.
Penulis hanya ingin memahami suatu masalah secara individual untuk
kepentingan akademis dan untuk mendeskripsikan secara rinci mengenai pokok
permasalahan (Sutopo, 2006: 135-136), maka penelitian ini dikategorikan sebagai
jenis penelitian dasar. Penelitian dasar ini dikategorikan sebagai penelitian
terpancang karena penulis telah menentukan pokok permasalahan dan fokus
penelitian sebelumnya seperti yang tercantum dalam rumusan masalah.
Selain itu, dikarenakan penelitian ini memiliki variabel-variabel seperti
hasil terjemahan dan pembaca, maka penelitian ini tergolong pada penelitian
deskriptif kualitatif. Seperti ditegaskan Maleong (2000: 18) penelitian deskriptif
bersandarkan pada data berupa kalimat bukan data numerik atau statistik untuk
mendeskripsikan analisis. Metode dengan menggunakan teknik mencari data,
mengumpulkan, menganalisis dan
menggeneralisasinya
berdasarkan fenomena
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yang terjadi. Data tersebut dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan
berdasarkan parameter yang menjadi tujuan penelitian.
Selanjutnya, penelitian ini termasuk studi kasus tunggal karena sasaran
atau subyeknya memiliki karakteristik yang sama. Penelitian ini hanya
menggunakan kasus penerjemahan pada novel The Godfather dan terjemahannya
dalam bahasa Indonesia. Penelitian bidang penerjemahan seperti ini disebut
Neubert (2004: 10) sebagai limited case study atau case studies focusing on
particular aspects of ST and TT.
B. Lokasi Penelitian
Dalam lokasi penelitian, elemen utamanya adalah setting, participant, dan
events (Spradley: 1980). Lokasi penelitian ini adalah novel The Godfather karya
Mario Puzo. Novel tersebut termasuk kategori crime-novel, ditulis oleh penulis
Amerika keturunan Italia. Participant dalam novel ini adalah semua tokoh yang
terlibat dalam novel tersebut. Event yang diangkat di novel The Godfather adalah
mengenai kehidupan mafia Italia yang bermigrasi ke Amerika pada sekitar tahun
1940-an.
Novel ini termasuk dalam 20th-Century American Bestsellers, sampai
tahun 1997, telah terjual lebih dari 21 juta kopi, novel yang banyak dinikmati ini
diterbitkan pertama kali tahun 1969 dan masih terus dicetak hingga 1999.
(www.jgeoff.com/puzo)
Novel ini telah diterjemahkan
ke berbagai
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1. Der Pate [The Godfather] Roman. [Hamburg] Rowohlt, 1969. (German)
2. Mafia. Kbenhaven, Denmark: Lademann Forlagsaktieselskab, 1969, 1980.
3. Ho Nonoa = The Godfather. [Athaena] : Zarvanos, 1972.
4. Kummisetea : romaani mafiasta. Helsinki: Surri Suomalainen Kirjakerho,
1972.
5. Goddo faazaa. Taokyao : Hayakawa Shobao, 1972.
6. De peetvader: het schokkend relaas van Il Patino, de gangsterkoning der
Maffia. Den Haag: Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, 1972.
7. The Godfather. Tel Aviv: Schocken Pub. House, 1972. (Hebrew)
8. O padrinho. Lisboa: Livraria Bertrand, 1977, 1972. (Portuguese)
9. El padrino. Barcelona, Ediciones Grijalbo, 1972. (Spanish)
10. Baao giaa: Nguyen TAC the godfather. [Garden grove, CA] : Thu Tu Zuat
Ban, 1973.
11. Le parrain : roman. Paris: Laffont, 1973. (French)
12. Ojciec chrzestny. Warszaw: Czytelnik, 1976.
13. Il Padrino. [Milano] : A. Mondadori, 1978.
14. Krestnyi otets : roman. Moskva : eIiUridicheskaeiia literatura, 1989.
(Russian)
15. YaoTut Rabaat. [RAdis RAbabaa] : Bolae, 1989.
16. Kmotr. Praha : Svoboda, 1991.
17. Chiao fu: The godfather. Pei-ching : Wai y¸ chiao hs¸eh y¸ yen chiu ch`u
pan she, 1994.
18. Gaaodfaadar. Laahaur: Fikshan Haaius, 1996.
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19. Pidarkhandih. Tihraan: Paazainih, 1997.
20. Sang godfather. Jakarta: Gramedia, 2007 (sumber WorldCat)
Selain ketertarikan pribadi dan kesesuaian tema cerita novel ini,
kesuksesan novel ini juga menjadi pertimbangan pemilihan novel tersebut
sehingga layak untuk dijadikan bahan penelitian.
C. Data dan Sumber Data
1. Data
Data yang dikaji dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu primer data
dan sekunder data. Yang termasuk primer data adalah,
1. Data linguistik sebagai objek kajian, yaitu tindak tutur ilokusi direktif
yang ada dalam novel The Godfather. Dengan satuan lingual dari kata
sampai kalimat tuturan.
2. Data informan, yaitu hasil kuesionair dan wawancara mendalam terhadap
informan (rater), hal ini terkait erat dengan penilaian kualitas
terjemahan—keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan.
Selanjutnya, data sekunder dalam penelitian ini adalah profil dari novel
The Godfather.
2. Sumber data
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan empat sumber data. Menurut
Heribertus Sutopo (2006: 56-61), sumber data dalam penelitian kualitatif dapat
berupa manusia dan tingkah lakunya, peristiwa, dokumen, arsip dan benda-benda
lainnya. Moleong (2000: 113) mengatakan bahwa data yang berasal dari sumber
tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip,
dokumen pribadi dan dokumen resmi. Berdasarkan penjelasan di atas, dalam
penelitian ini sumber datanya adalah sebagai berikut:
1. Novel The Godfather karya Mario Puzo dalam versi Bahasa Inggris.
2. Sumber data selanjutnya adalah terjemahan novel tersebut di atas dalam
bahasa Indonesia yang berjudul Sang Godfather.
3. Tabel penentuan nilai keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan.
4. Sumber data yang terakhir adalah informan. Informan dalam penelitian ini
adalah rater yang berperan menilai kualitas terjemahan, dalam hal
keakuratan dan keberterimaan. Dan pembaca sasaran untuk menilai
keterbacaan.
D. Keabsahan Data
Dalam suatu penelitian, validitas data perlu dilakukan agar data yang telah
berhasil dikumpulkan dapat diusahakan kebenarannya. Validitas ini merupakan
jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsir makna sebagai hasil penelitian
(Sutopo, 2006 : 92). Sehubungan dengan hal ini, penulis menggunakan teknik
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memanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai
pembanding terhadap data (Moleong, 2000: 178).
Menurut Patton (dalam Sutopo, 2006: 92), ada empat macam teknik
triangulasi, yaitu triangulasi data (triangulasi sumber), triangulasi peneliti,
triangulasi metodologis, dan triangulasi teoritis. Penelitian ini menggunakan dua
teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metodologis.
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, data yang dianalisis adalah
berupa buku sumber dan buku terjemahannya dan pendapat rater serta pendapat
pembaca sasaran. Data primer yang digunakan adalah bahan yang telah
diterbitkan, maka data tersebut relatif tetap dan otomatis valid dengan sendirinya.
Namun demikian, validasi data tetap dilakukan dengan melakukan triangulasi
sumber yaitu memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali
data sejenis.
Sementara itu, triangulasi metodologis dilakukan dengan cara mengkaji
data yang dikumpulkan dengan metode yang berbeda (Sutopo 2006: 96). Dalam
penelitian ini, ada 2 metode yang digunakan yaitu observasi dan kuesioner. Agar
data kuesioner lebih valid, maka disertai dengan wawancara. Data yang dihimpun
melalui analisis teks terjemahan akan dibandingkan dengan data yang diperoleh
dari jawaban responden terhadap kuesioner yang diedarkan. Dari pengkajian
dengan metode yang berbeda-beda ini diperoleh data yang teruji validitasnya.
Bagan berikut menggambarkan triangulasi metode yang dilakukan pada penelitian
ini:
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Metode I
Observasi

Sumber Data

Data

Metode 2
Kuesioner

Gambar 3.1. Bagan Triangulasi Metode
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi
atau teknik baca dan catat, kuesioner dan wawancara mendalam.
1. Observasi
Teknik ini dilakukan melalui teknik baca dan catat. Yin dalam Sutopo
(2006: 81) menyebutkan bahwa teknik mencatat dokumen merupakan cara untuk
menemukan beragam hal sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitiannya.
Teknik ini diterapkan untuk mengumpulkan data yang terkait tindak tutur ilokusi
direktif.
Dalam pelaksanaannya teknik ini dilakukan melalui tahapan sebagai
berikut:
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1. Membaca teks asli novel The Godfather.
2. Memilih dan menandai teks yang mengandung tindak tutur ilokusi direktif.
3. Menandai teks terjemahannya, sesuai temuan pada teks asli.
4. Mengklasifikasikan dalam tabel dengan pengkodean tertentu.
Contoh,

No Kode

BSu

BSa

001/godsu/bsu13/godsa/bsa12

“Johnny, not in the face,
I‟m making a picture.”

―Johnny, jangan di wajah,
aku sedang membuat film.‖

Keterangan nomor kode: 01/godsu/bsu1/godsa/bsa1
001

:Nomor urut data

godsu :Novel asli The Godfather
bsu13 :Teks bahasa sumber halaman 13
godsa :Novel terjemahan The Godfather dalam bahasa Indonesia
bsa12 :Teks bahasa sasaran halaman 12

2. Kuesioner
Kuesioner dilakukan sebelum penulis memasuki lapangannya dengan
commit
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maksudnya penulis memberi informan kesempatan untuk memaparkan penjelasan,
argumen, maupun pernyataan atas pertanyaan yang diajukan penulis. Informasi
dari kuesioner ini selanjutnya dijadikan acuan dalam wawancara untuk
memperoleh

informasi

lebih

mendalam.

Teknik

ini

digunakan

untuk

mengumpulkan data tentang kualitas terjemahan, yang mencakup tiga hal, yaitu
tingkat keakuratan, tingkat keberterimaan, dan tingkat keterbacaan. Berikut tabel
tersebut yang dikutip dari Nababan (2010).
Tabel 3.1 Instrumen tingkat keakuratan

Kategori
Terjemahan
Akurat

Skor

Parameter Kualitatif

3

Makna kata, istilah teknis, frasa, klausa atau kalimat bahasa
sumber dialihkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran; sama
sekali tidak terjadi distorsi makna

Kurang Akurat 2

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

Tidak Akurat

Makna kata, istilah teknis, frasa, klausa atau kalimat bahasa
sumber dialihkan secara tidak akurat ke dalam bahasa sasaran
atau dihilangkan (deleted).

1

Tabel 3.2 Instrumen tingkat keberterimaan

Kategori
Terjemahan

Skor

Parameter Kualitatif
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Berterima

3

Terjemahan terasa alamiah; istilah teknis yang digunakan lazim
digunakan dan akrab bagi pembaca; frasa, klausa dan kalimat
yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa
Indonesia

Kurang
Berterima

2

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

Tidak
Berterima

1

Terjemahan tidak alamiah atau terasa seperti karya terjemahan;
istilah teknis yang digunakan tidak lazim digunakan dan tidak
akrab bagi pembaca; frasa, klausa dan kalimat yang digunakan
tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia

Tabel 3.3 Instrumen tingkat keterbacaan

Kategori
Terjemahan

Skor

Parameter Kualitatif

Tingkat
Keterbacaan
Tinggi

3

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

Tingkat
Keterbacaan
Sedang

2

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

Tingkat
Keterbacaan
Rendah

1

Terjemahan sulit dipahami oleh pembaca

3. Wawancara
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Wawancara dilakukan terhadap informan kunci dan responden untuk
memvalidasi tanggapan-tanggapan atau pernyataan-pernyataan yang dianggap
perlu terhadap apa yang mereka berikan dalam kuesioner.
F. Sampel dan Teknik Sampel
Menurut Arikunto (2002), sampel adalah bagian dari representasi populasi
yang akan diteliti. Sampel penelitian ini ditentukan berdasarkan criterion-based
sampling dalam pemilihan sumber data, informan serta pengumpulan data.
Criterion-based sampling sendiri bisa disebut sebagai theoretical-based sampling
yang berarti bahwa data dipilih dan dikumpulkan berdasarkan pendekatan teori
yang digunakan.
Dalam penelitian ini, novel The Godfather menjadi pilihan sumber data.
Novel ini bercerita tentang kehidupan mafia keturunan Italia di Amerika menjadi
alasan pemilihan novel ini. Kehidupan mafia memiliki struktur organisasi yang
rapi antara atasan pada bawahan, sehingga dalam kesehariannya banyak
menggunakan tuturan yang mengandung direktif. Kesesuaian dengan tema
menjadi alasan pemilihan novel ini digunakan sebagai sumber data untuk dikaji
tindak tutur direktifnya.
Kriteria juga ditujukan kepada informan. Seleksi informan penting agar
dihasilkan data dengan tingkat validitas yang tinggi. Informan yang diperlukan
dalam penelitian ini ada 2 macam yaitu:
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1. Informan untuk menguji kualitas terjemahan dalam hal keakuratan dan
keberterimaan. Kriteria tersebut antara lain:


Menguasai bahasa Inggris (BSu) dan bahasa Indonesia (BSa) dengan baik,
hal ini ditunjukkan dengan bidang keilmuan, secara khusus yang dipilih
adalah lulusan S-1 jurusan sastra Inggris.



Mempunyai pengalaman sebagai penerjemah, pernah menerjemahkan
suatu teks tertentu.



Mempunyai pengalaman sebagai rater penelitian penerjemahan.

2. Informan untuk menguji tingkat keterbacaan teks terjemahan novel tersebut.
Kriteria sebagai berikut,


Pembaca ideal dari novel The Godfather, kategori dewasa.



Bersedia dilibatkan dalam penelitian ini.
G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data pada penelitian ini mengacu pada Spradely, yaitu

analisis terdiri dari 4 analisis: domain, taksonomi, analisis komponensial, dan
menemukan nilai budayanya (finding cultural value) (Spradely, 1980). Teknik ini
dipilih karena memiliki keunggulan dalam memetakan data kajian karena analisis
data akan dilakukan dengan bantuan tabel-tabel.
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Analisis tersebut diilustrasikan dalam bentuk siklus berikut ini,

Domain

Taksonomi

Komponensial

Penemuan nilai budaya

Gambar 3.2 Bagan Teknik Analisis Data
1. Analisis domain
Analisis domain adalah pengidentifikasian untuk mengetahui fenomena
yang termasuk data dan bukan data. Dalam penelitian ini, analisis domainnya
adalah sebagai berikut,
Tabel 3.4 Analisis domain

No

Teks BSu

Jenis
Ilokusi
Direktif
Komisif

Keterangan

1
2

“Leave Bonasera to the end.”
“I will make you weep as your children make me
weep.”

3

“Come on, stick it in. Stick it in, Johnny, that‟s what
you really want.”

Direktif

Data

4
5

“Johnny, not in the face, I‟m making a picture.”
“We must go to Don Corleone for justice.”

Direktif
Komisif

Data
Bukan Data

Data
Bukan Data

2. Analisis taksonomi
Analisis taksonomi adalah analisis yang mengklasifikasikan data. Analisis
taksonomi sebaiknya ditunjukkan dengan tabel. Dalam penelitian ini, klasifikasi
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akan dilakukan berdasarkan fungsi ilokusi dan teknik penerjemahannya. Analisis
taksonomi penelitian ini adalah sebagai berikut,
Tabel 3.5 Analisis taksonomi
Teknik
Penerjemahan

Teks BSu

001/godsu/bsu
13/godsa/bsa1
2

“Johnny, not in
the face, I‟m
making a
picture.”
“Come on, stick it
in.”

―Johnny, jangan
diwajah, aku sedang
membuat film.‖

memohon

Harfiah
Peminjaman
murni

―Ayo, masukkan‖

meminta

Transposisi
Reduksi

“Stop all this
foolishness.”

―Hentikan semua
ketololan ini.‖

meminta

Harfiah

“Keep Enzo here,
send him to hide
with our cousins
in Long Island.”
“do your job.”

―Pertahankan Enzo di
sini, sembunyikan ia
di rumah sepupu kita
di Long Island.‖
―lakukan tugasmu.‖

menyarankan

Penambahan
Peminjaman
murni
Modulasi
Harfiah

“Take a walk
around the
neighborhood and
see everything is
OK.”

―Berpatrolilah
mengelilingi
lingkungan dan lihat
apakah semuanya
beres.‖

memerintah

002/godsu/bsu
13/godsa/bsa1
3
003/godsu/bsu
14/godsa/bsa1
5
004/godsu/bsu
14/godsa/bsa1
5
005/godsu/bsu
21/godsa/bsa2
5
006/godsu/bsu
21/godsa/bsa2
5

Teks BSa

Jenis
Direktif

No Data
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3. Analisis komponensial
Analisis komponensial adalah analisis yang menghubungkan antar definisi dengan konteksnya. Dalam penelitian ini menghubungkan
data fungsi ilokusi direktif, penerapan teknik penerjemahan dan kualitas terjemahannya.
Berikut tabel terkait dengan keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan.
Tabel 3.6 Analisis komponensial

No

No Data

Teks BSu

Teks BSa

1.

001/godsu/bsu13/
godsa/bsa12

2.

002/godsu/bsu13/
godsa/bsa13
003/godsu/bsu14/
godsa/bsa15

“Johnny, not in
the face, I‟m
making a
picture.”
“Come on, stick it
in.”
“Stop all this
foolishness.”

―Johnny, jangan
diwajah, aku
sedang membuat
film.‖
―Ayo, masukkan‖

3.

―Hentikan semua
ketololan ini.‖

Jenis
Teknik
Direktif Penerjemahan
memohon Harfiah
Peminjaman
murni
meminta
meminta

Transposisi
Reduksi
Harfiah

Keakuratan Keberteriman

Keterbacaan

2

3

3

3

3

3

3

2

3
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4. Penemuan nilai budaya (finding cultural values)
Analisis pada tahap ini mengemukakan alasan penerjemahan tindak tutur
ilokusi direktif ke dalam bahasa Indonesia. Pemilihan tindak tutur ilokusi direktif
terkait dengan tema utama novel The Godfather. Novel ini menceritakan
kehidupan mafia keturunan Italia di Amerika. Mafia memiliki struktur
kepemimpinan yang rapi, antara bawahan dan atasan. Dalam menjalankan aksi
mereka ada banyak instruksi atau perintah secara vertikal, bentuk-bentuk instruksi
tersebut dalam pragmatik termasuk kategori direktif, yaitu suatu tindak tutur
dilakukan agar mitra tutur melakukan sesuatu. Tindak tutur ilokusi direktif sangat
penting berkaitan dengan tema novel tersebut. Mengingat kesuksesan novel
aslinya, tentu karya terjemahannya pun akan menjadi sorotan publik ditilik dari
hasil kualitas terjemahannya. Penerjemahan tindak tutur ilokusi direktif dalam
novel tersebut berkaitan dengan kualitas terjemahannya, baik keakuratan,
keberterimaan ataupun keterbacaannya.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi temuan penelitian yang ditujukan untuk menjawab
rumusan masalah pada Bab I. Bab IV terdiri dari dua bagian utama, yaitu hasil
penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian meliputi temuan penerapan fungsi
tindak tutur ilokusi direktif dalam novel The Godfather, penggunaan teknik
penerjemahan

dan

penilaian

kualitas

hasil

penerjemahan—keakuratan,

keberterimaan dan keterbacaan. Kemudian, bagian pembahasan mengevaluasi halhal berikut, (1) Hubungan penerapan fungsi ilokusi direktif dan penggunaan
teknik penerjemahan, (2) Dampak penerapan teknik penerjemahan terhadap
kualitas terjemahan, (3) Hubungan fungsi ilokusi direktif, teknik penerjemahan
dan kualitas terjemahan, (4) Temuan nilai budaya.
A. Hasil Penelitian
1. Temuan fungsi ilokusi direktif
Penelitian dilakukan dengan menganalisis novel The Godfather baik dalam
bahasa Inggris (BSu) maupun terjemahannya dalam bahasa Indonesia (BSa).
Analisis dilakukan berdasarkan kriteria pemilihan data yaitu satuan lingual
kalimat yang mengandung tuturan ilokusi direktif. Berdasarkan kriteria tersebut
ditemukan 152 objek kajian dalam penelitian ini.
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Selanjutnya, 152 data tersebut diklasifikasikan berdasarkan fungsi ilokusi
direktif yang menaunginya. Temuan fungsi ilokusi direktif dalam novel The
Godfather berjumlah delapan, yaitu memerintah, menyarankan, meminta,
memohon, melarang, menasihati, membujuk dan menyilakan. Dengan komposisi
sebagai berikut, fungsi memerintah sebanyak 76 data (50,0%), fungsi
menyarankan berjumlah 22 data (14,5%), fungsi meminta 17 data (11,1%), fungsi
memohon berjumlah 11 data (7,2%), fungsi melarang sebanyak 10 data (6,6%),
fungsi menasihati sebanyak 9 data (5,9%), fungsi membujuk 4 data (2,7%) dan
menyilakan dengan 3 data (2,0%).
Pergeseran pragmatik antara BSu dan BSa menjadi perhatian penelitian
ini. Yang dimaksud pergeseran adalah jenis ilokusi pada BSu tidak sama dengan
jenis ilokusi BSa. Sebagai contoh, tuturan pada BSu berjenis ilokusi asertif namun
diterjemahkan menjadi tuturan ilokusi direktif. Selain itu, pergeseran juga dapat
terjadi

pada

fungsi

ilokusinya,

misalnya

ilokusi

direktif

memerintah

diterjemahkan menjadi fungsi memohon. Jadi, pergeseran pragmatik dalam
penelitian ini adalah perubahan jenis atau fungsi ilokusi antara BSu dan BSa.
Berdasarkan data yang ditemukan, teridentifikasi satu tuturan mengalami
pergeseran pada fungsi ilokusi. Fungsi ilokusi direktif melarang pada BSu
diterjemahkan menjadi fungsi memerintah dalam BSa.
Berikut temuan fungsi tindak tutur ilokusi direktif dalam novel The
Godfather yang disajikan dalam bentuk tabel,
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Tabel 4.1 Temuan fungsi ilokusi direktif

No.

Fungsi Ilokusi
Direktif

Persentase
(%)

Jumlah

1
2
3
4
5

memerintah
menyarankan
meminta
memohon
melarang

76
22
17
11
10

50,0
14,5
11,1
7,2
6,6

6
7
8

menasihati
membujuk
menyilakan
Total

9
4
3
152

5,9
2,6
2,0
100

Pergeseran jenis dan fungsi
ilokusi
Tidak bergeser
Tidak bergeser
Tidak bergeser
Tidak bergeser
Satu data mengalami
pergeseran
Tidak bergeser
Tidak bergeser
Tidak bergeser
-

a. Memerintah
Memerintah bermakna memberi perintah atau menyuruh lawan bicara
untuk melakukan sesuatu hal. Fungsi memerintah, dari seluruh temuan tuturan
direktif, mendominasi dalam penelitian ini dengan 76 data (50,0%). Berikut
beberapa contoh temuan fungsi memerintah,

(1) 006/godsu/bsu21/godsa/bsa25
BSu:

BSa:

“Take a walk around the
neighborhood and see everything is
OK.”

―Berpatrolilah mengelilingi lingkungan
dan lihat apakah semuanya beres.‖

Ujaran diberikan oleh Clemenza kepada Paulie Gatto untuk menjaga
keamanan pesta pernikahan putri Don Corleone. Konteks situasi ujaran (1) adalah
Don Corleone sedang melakukan pesta pernikahan putrinya yang bernama
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dengan pesta pernikahan pada umumnya. Ada kekhawatiran akan gangguan
keamanan dari para saingan bisnis, sehingga diperlukan pengamanan khusus.
Pengamanan acara dipimpin oleh Clemenza. Ia merupakan caporegime Don
Corleone. Caporegime adalah jabatan dalam keluarga mafia yang bertugas
memimpin operasi untuk urusan yang berhubungan dengan operasi-operasi
kejahatan seperti memeras, membunuh dan mengancam. Kedudukan caporegime
ini berada langsung dibawah Don Corleone, pimpinan tertinggi. Sementara itu,
Paulie Gatto merupakan algojo lapangan berada dibawah caporegime.
Bentuk tuturan berupa kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah agar mitra
tutur melakukan sesuatu hal. Penanda imperatif yang tampak pada ujaran di atas
adalah ujaran tersebut tanpa subyek (S). Penutur langsung menggunakan kata
kerja sebagai penekanan untuk sesuatu yang harus dilakukan mitra tutur. Penutur
menggunakan kata kerja take dan see diawal tuturan. Pada terjemahannya, fungsi
memerintah tampak pada penggunaan partikel –lah pada kata ‗berpatrolilah‘.
Partikel –lah dalam bahasa Indonesia digunakan untuk menekankan kalimat yang
diikuti. Penekanannya pada perintah untuk melakukan patroli keliling.
Ujaran (1) menunjukkan fungsi ilokusi memerintah. Hal ini dapat dilihat
dari konteks situasi yang menaunginya. Clemenza menyuruh Paulie Gatto
berpatroli untuk menjaga keamanan. Kedudukan sosial antar penutur dan mitra
tutur juga menunjukkan fungsi memerintah. Kedudukan Clemenza dalam struktur
organisasi keluarga Corleone lebih tinggi dibanding kedudukan Paulie Gatto.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
57

(2) 027/godsu/bsu40/godsa/bsa56
BSu:

BSa:

“I want you to fly there tomorrow
and settle this business for Johnny.”

―Aku ingin kau terbang ke sana besok pagi
dan menyelesaikan masalah Johnny.‖

Don

Corleone

memberikan

perintah

pada

Tom

Hagen

untuk

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Johnny Fontane. Konteks situasi
ujaran (2) adalah setelah Johnny—anak baptis Don Corleone—mengadukan
permasalah kariernya sebagai bintang film di Hollywood, kemudian Don
menyuruh Tom Hagen untuk berangkat menemui si produser film. Dikisahkan
Johnny membutuhkan peran suatu film untuk menaikkan popularitasnya sebagai
penyanyi yang sedang turun akibat kerusakan pita suaranya. Kedudukan sosial
Don Corleone sebagai pemimpin tertinggi lebih superior dari mitra tutur. Tom
Hagen berkedudukan sebagai penasihat yang bertugas memberikan masukan juga
melakukan pekerjaan di luar kekerasan seperti melakukan tawar-menawar,
menyuap polisi, melakukan negosiasi, dsb.
Berdasarkan konteks situasi yang menaunginya, tampak bahwa ujaran (2)
tersebut berfungsi memerintah. Dalam hal ini, Don Cerleone menyuruh Tom
Hagen untuk menemui si produser film dengan melakukan perjalanan udara
keesokan harinya.
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(3) 064/godsu/bsu75/godsa/bsa112
BSu:

BSa:

“Get in, I want to talk to
you.”

―Masuklah, ada yang ingin aku bicarakan
padamu.‖

Ujaran dilakukan oleh Virgil Sollozzo pada Tom Hagen. Ketika itu
Sollozzo hendak menculik Hagen. Penculikan terjadi saat Hagen sedang jalan
menuju sebuah toko, tiba-tiba Sollozzo memaksanya masuk ke sebuah mobil.
Sollozzo adalah seorang mafia yang mengajak Don Corleone untuk bekerja sama
dalam penjualan narkotika. Namun ajakan tersebut sebelumnya telah ditolak oleh
keluarga Corleone. Menilik kedudukan Tom Hagen, penculikan ini dimaksudkan
agar Don Corleone bersedia untuk bekerja sama.
Fungsi ilokusi direktif dari ujaran tersebut adalah memerintah. Sollozzo
menyuruh Tom Hagen agar masuk ke dalam mobil. Sollozzo berada pada
kedudukan yang superior, bersama pengawalnya ia dapat mengatasi perlawanan
Hagen. Pada terjemahannya, fungsi memerintah tampak pada penggunaan partikel
–lah pada kata ‗masuklah‘ untuk menekankan kata perintah untuk masuk.
Pada ujaran (1) dan (2) hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur
terikat pada struktur organisasi antara atasan dan bawahan. Seorang atasan
berkedudukan lebih tinggi sehingga memiliki kewenangan untuk menyuruh
bawahan untuk melakukan suatu hal. Sementara itu pada ujaran (3) kedudukan
sosial tidak terkait pada struktur organisasi, melainkan kekuatan fisik dalam
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menguasai mitra tutur. Oleh karena itu, Sollozzo beserta pengawalnya dapat
dengan mudah memerintah Hagen untuk masuk ke dalam mobilnya.

(4) 073/godsu/bsu81/godsa/bsa121
BSu:

BSa:

“Be home tomorrow morning eight
sharp.”

―Datanglah ke rumah besok tepat pukul
delapan.‖

Tindak tutur (4) dilakukan oleh Sonny Corleone kepada Detektif John
Phillips---seorang polisi yang bekerja pada Don Corleone. Setelah mendapatkan
kabar tertembaknya Don Corleone, Sonny pun mencari tahu kebenaran berita
tersebut melalui informan di kepolisian. Setelah informan tersebut, detektif John
Phillips, memastikan berita mengenai tertembaknya Don Corleone, sebagai
imbalan jasa, Sonny pun menjanjikan sejumlah uang atas informasi tersebut.
Seperti yang tampak pada tuturan, uang tersebut dapat diambil keesokan harinya
di rumah Sonny Corleone.
Fungsi ilokusi direktif tuturan (4) adalah memerintah. Hal ini dipertegas
dengan konteks situasi yang menaungi tuturan tersebut. Sonny menyuruh Detektif
John Phillips untuk datang ke rumahnya. Kedudukan penutur lebih tinggi dari
mitra tutur. Walaupun tidak terikat dalam suatu struktur organisasi, keduanya
terikat akan kebutuhan. Sonny membutuhkan informasi sedangkan si detektif
membutuhkan tambahan uang. Dalam kasus ini terlihat bahwa pemilik uang
memiliki kedudukan sedikit lebih tinggi. Jadi, ujaran Sonny tersebut berisi
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(5) 079/godsu/bsu82/godsa/bsa123
BSu:

BSa:

“Get over to my father‟s house, bring
Paulie Gatto.”

―Datanglah ke rumah ayahku, ajak
Paulie Gatto.‖

Ujaran (5) dilakukan Sonny Corleone pada Clemenza melalui telepon,
ketika mereka menyusun rencana menghadapi Sollozzo yang telah menembak
Don Corleone. Awalnya Clemenza ingin memberitahu Sonny mengenai berita
tertembaknya Don Corleone, ternyata Sonny telah mengetahui kabar tersebut.
Sebagai anak tertua, Sonny mengambil alih kendali kegiatan keluarga Corleone.
Langkah awal yang dilakukannya adalah dengan memerintahkan Caporegime
Clemenza untuk datang ke rumahnya sekaligus membawa Paulie Gatto untuk
membahas langkah lanjutan dalam menghadapi situasi tersebut.
Selain dari isi ujaran, fungsi memerintah tampak dari kedudukan penutur
yang lebih tinggi dari mitra tutur. Sonny memerintahkan Clemenza untuk
membawa Paulie Gatto. Dengan tertembaknya Don Corleone, sebagai anak tertua,
Sonny mengusai tampuk pimpinan keluarga Corleone. Jadi dapat disimpulkan
ujaran (5) merupakan ucapan antara pimpinan dan bawahan.

(6) 084/godsu/bsu83/godsa/bsa124
BSu:

BSa:

“Do whatever they tell you to do.” ―Patuhi perintah mereka.‖
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Ujaran (6) dilakukan oleh Sonny Corleone kepada istrinya. Ujaran masih
terkait konteks situasi penembakan terhadap Don Corleone. Selaku pimpinan,
Sonny mengambil beberapa langkah untuk menghadapi permasalahan yang
sedang dihadapi oleh keluarga Corleone. Satu diantaranya adalah memberikan
penjagaan lebih ketat di rumah pribadinya. Untuk itu, ia menambahkan dua orang
penjaga. Ujaran dilakukan Sonny agar istrinya mematuhi apa saja perintah terkait
keamanan dari dua penjaga tambahan tersebut.
Terkait ujaran (6), urusan keamanan menjadi domain suami sebagai kepala
keluarga yang harus dipatuhi seluruh anggota keluarga. Jadi dapat disimpulkan
bahwa kedudukan penutur cenderung lebih tinggi dibandingkan mitra tutur.

(7) 102/godsu/bsu91/godsa/bsa137
BSu:

BSa:

“Can you two wait outside?” ―Kalian bisa menunggu di luar?‖

Sonny Corleone berbicara kepada Theresa Hagen dan Michael Corleone.
Ketika itu ia ada urusan penting yang harus diselesaikan dengan Tessio, salah satu
orang kepercayaan Don Corleone. Konteks kejadian, setelah mendapat kabar
mengenai tertembaknya Don, Michael pun pulang ke rumah. Ketika itu ia
mendapati kakaknya sedang membicarakan masalah serius bersama Tessio.
Mereka berdua sedang menyusun daftar siapa saja yang terlibat dalam
penembakan Don Corleone, sehingga harus dibunuh. Selama ini Michael memang
tidak dilibatkan dalam urusan keluarga Corleone, karena dinilai masih terlalu
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muda. Begitu pula Theresa, istri Hagen, yang bahkan tidak mengetahui
keterlibatan suaminya pada dunia mafia. Karena itulah ujaran (7) dilakukan Sonny
agar Theresa dan Michael tidak terlibat dalam pembicaraan ini. Tuturan tersebut
berisi suruhan agar Theresa dan Michael keluar dari ruangan karena Sonny sedang
melakukan pembicaraan rahasia dengan Tessio.
Bentuk ujaran (7) berupa pertanyaan (interrogative) dengan fungsi ilokusi
direktif memerintah. Pada ujaran (7), kedudukan penutur lebih tinggi dibanding
mitra tutur. Walaupun tidak terlibat dalam struktur organisasi, Theresa berada di
bawah Sonny. Secara tidak langsung Theresa mewakili suaminya, Tom Hagen.
Sementara itu, hubungan antara Sonny dan Michael adalah kakak dan adik.
Kedudukan si kakak lebih superior dibanding si adik. Superioritas penutur
menunjukkan fungsi memerintah. Adapun penggunaan kalimat tanya adalah untuk
lebih memperhalus suatu perintah, mengingat satu diantara mitra tutur, Theresa,
tidak berhubungan langsung dalam organisasi tersebut.

(8) 141/godsu/bsu128/godsa/bsa190
BSu:

BSa:

“Get out of this street, you punk, and
stay out of this hospital when it‟s not
visiting hours.”

―Tinggalkan jalanan ini, sialan, dan jangan
datang ke rumah sakit kalau tidak pada
waktu berkunjung.‖

Ujaran kapten polisi kepada Michael Corleone karena dianggap
mengganggu rencananya. Kekesalan si kapten polisi dikarenakan keberadaan
Michael di rumah sakit untuk menjaga Don Corleone. Sebelumnya, si polisi
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tersebut telah menjalin kesepakatan dengan menerima suap dari seorang mafia
yang bernama Virgil Sollozzo, untuk menggunakan kekuasaannya sebagai kapten
polisi dengan melakukan penangkapan terhadap semua pengawal Don di rumah
sakit. Kesepakatan mereka menjadi batal karena keberadaan Michael di rumah
sakit. Si kapten polisi dianggap gagal menyingkirkan para pengawal Don,
sehingga anak buah Sollozzo tidak berani melakukan penyerangan terhadap Don
karena dianggap selain Michael masih ada pengawal lain yang berjaga-jaga.
Ujaran (8) dimaksudkan untuk mengusir Michael.
Ilokusi direktif memerintah terlihat dari konteks situasi yang menaungi
ujaran tersebut. Kapten polisi memerintah Michael agar pergi menjauh.
Kedudukan polisi lebih superior bila dibandingkan dengan masyarakat umum.
Superioritas tampak pada kewenangan yang melekat pada polisi dalam menjaga
keamanan.

(9) 142/godsu/bsu128/godsa/bsa190
BSu:

BSa:

“Phil, lock this punk up.” ―Phil, kurung keparat ini.‖

Konteks situasi pada ujaran ini merupakan lanjutan dari ujaran (8).
Keparat yang dimaksud adalah Michael karena telah menggagalkan rencananya
dalam penangkapan para pengawal Don Corleone di rumah sakit. Ujaran kapten
polisi pada salah seorang detektif bernama Phil agar memegangi Michael karena
ia hendak menghajarnya.
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Dari sisi kedudukan, antara penutur dan mitra tutur dapat diambil
kesimpulan bahwa fungsi ilokusi direktif pada ujaran (9) adalah memerintah.
Penutur adalah seorang kapten polisi sementara mitra tutur hanya polisi
berpangkat biasa. Penutur memiliki kedudukan yang superior dibanding mitra
tuturnya.

(10) 149/godsu/bsu142/godsa/bsa212
BSu:

BSa:

“Drop the gun as soon as you‟ve
finished using it.”

―Jatuhkan senjata begitu kau selesai
menggunakannya.‖

Ujaran Clemenza kepada Michael Corleone, ketika itu mereka berdua
menyusun teknis rencana pembunuhan Virgil Sollozzo dan Kapten McCluskey.
Sebelumnya, telah terjadi kesepakatan damai antara Keluarga Corleone dan
Sollozzo. Kedua kubu berniat memperjelas isi kesepakatan dengan melakukan
pertemuan rahasia. Dalam rencana pertemuan tersebut, keluarga Corleone diminta
untuk mengirimkan Michael sebagai wakil keluarga, sementara itu Sollozzo akan
menghadiri langsung dengan pengawalan si kapten polisi. Dibalik pertemuan itu,
keluarga Corleone berencana melakukan pembunuhan terhadap keduanya
Sollozzo dan Kapten McCluskey. Direncanakan pembunuhan akan dilakukan oleh
Michael saat pertemuan berlangsung. Ujaran (10) adalah bagian dari rencana
pembunuhan yang akan dilakukan.
Kedudukan Clemenza dalam keluarga Corleone tidak lebih tinggi dari
commit to user
kedudukan Michael. Meskipun demikian,
ujaran (10) memiliki fungsi ilokusi

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
65

direktif memerintah. Hal ini disebabkan karena di bidang perencanaan
pembunuhan Clemenza lebih ahli dibanding mitra tutur. Pertimbangan
keahliannya itu maka penutur menjadi lebih superior dari mitra tutur.
b. Menyarankan
Menyarankan berarti memberikan saran (anjuran) atau menganjurkan
sesuatu hal. Fungsi menyarankan dalam suatu tindak tutur direktif adalah ujaran
penutur yang bertujuan agar mitra tutur tertarik dan mempertimbangkan hal-hal
yang disampaikan penutur. Selanjutnya diharapkan mitra tutur bersedia mengikuti
anjuran yang diberikan. Temuan fungsi menyarankan pada penelitian ini sebanyak
22 data (14,5%). Berikut beberapa contoh temuan fungsi ilokusi direktif
menyarankan,

(11) 004/godsu/bsu14/godsa/bsa15
BSu:

BSa:

“Keep Enzo here, send him to hide
with our cousins in Long Island.”

―Pertahankan Enzo di sini, sembunyikan ia
di rumah sepupu kita di Long Island.‖

Tuturan dilakukan oleh Filomena pada suaminya Nazorine, sebagai saran
atas permasalahan yang sedang mereka hadapi. Yaitu calon menantu mereka,
Enzoseorang imigran gelap dari Italiahendak dideportasi oleh petugas setempat.
Filomena menyarankan untuk tetap mempertahankan Enzo di tempat mereka,
dengan cara menyembunyikan Enzo di tempat sepupu mereka di Long Island.
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Bentuk ujaran (11) adalah kalimat imperatif, dengan penanda diawali
langsung dengan kata kerja keep dan send. Penutur dan mitra tutur adalah
sepasang suami istri. Si istri berharap agar si suami mempertimbangkan sarannya
dengan tetap mempertahankan sang calon menantu. Keputusan ada di tangan si
suami, apakah mempertahankan Enzo atau merelakannya dideportasi ke Italia.
Lebih lanjut, dalam cerita disebutkan si suami menerima saran si istri untuk
mempertahankan sang calon menantu, namun tidak dengan mengirim ke supupu
mereka melainkan meminta pertolongan pada Don Corleone. Jadi, dapat dikatakan
bahwa tuturan (11) memiliki fungsi ilokusi direktif menyarankan.

(12) 043/godsu/bsu45/godsa/bsa65
BSu:

BSa:

“He‟s delirious with the pain and
fever, try not to excite him.”

―Ia meracau karena sakit dan demam,
usahakan tidak mengusik perasaannya.‖

Tuturan perawat kepada rombongan Don Corleone ketika mereka
mengunjungi Genco Abbandando yang sedang sekarat. Abbandando merupakan
penasihat Don Corleone. Dalam struktur organisasi, jabatannya sebagai
Consigliere, tangan kanan Don yang bertugas menyelesaikan masalah secara
halus tanpa kekerasan. Kondisinya kritis dan sedang dirawat intensif di rumah
sakit. Oleh karena itu, Don beserta keluarganya datang menjenguk. Ketika
rombongan telah tiba dan hendak masuk ke ruangan Abbandando, seorang
perawat menyarankan rombongan agar tidak terlalu mengusik perasaannya,
mengingat kritisnya kondisi Abbandando.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
67

Fungsi ilokusi direktif menyarankan tampak pada ujaran „try not to excite
him‟ yang diterjemahkan menjadi ‗usahakan tidak mengusik perasaannya‘. Ujaran
tersebut berisi anjuran agar mitra tutur mempertimbangkan apa yang disampaikan
penutur. Saran perawat tersebut bertujuan demi kebaikan si pasien, agar tidak
memperparah kondisi pasien. Hubungan sosial antara perawat dan rombongan
Don adalah antara pengunjung pasien dan perawat, mereka tidak saling kenal.
Meskipun begitu, sebagai orang yang paham kondisi pasien sangat wajar jika
seorang perawat memberikan saran-saran demi kebaikan pasien.

(13) 054/godsu/bsu57/godsa/bsa84
BSu:

BSa:

“Mr. Woltz suggested you bring an
overnight bag and he‟ll get you to
the airport in the morning.”

―Mr. Woltz menyarankan Anda membawa
tas berisi pakaian ganti dan akan mengantar
Anda ke bandara besok pagi.‖

Ujaran dari sekretaris Woltz pada Tom Hagen, yang terjadi ketika Hagen
telah selesai melakukan pertemuan dengan Woltz. Kunjungan ke Woltz adalah
untuk menjalankan perintah Don Corleone. Perintah penyelesaian masalah yang
dihadapi anak baptis Don, Johnny Fontane. Ia seorang artis film sekaligus
penyanyi yang sedang menurun kariernya di Hollywood. Sementara itu, Woltz
adalah seorang produser film yang selalu sukses membuat film di Hollywood.
Untuk menaikkan kariernya dibutuhkan sebuah peran dalam film garapan Woltz.
Pada pertemuan sebelumnya, Woltz telah menolak usulan Tom Hagen untuk
memasukkan Johnny Fontane dalam sebuah film. Namun, setelah Tom Hagen
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sampai di hotel dan berencana untuk pulang, si sekretaris mewakili Woltz
menyarankannya untuk tidak pulang dahulu agar bisa melakukan pertemuan lagi.
Ujaran (13) memiliki fungsi ilokusi direktif menyarankan. Hal tersebut
tampak pada verba ‗suggested‘ yang diterjemahkan menjadi ‗menyarankan‘.
Saran tersebut disampaikan agar mitra tutur mempertimbangkan untuk tidak
pulang terlebih dahulu, dan menyiapkan tas berisi pakaian ganti untuk menginap
semalam lagi. Mengingat gagalnya pertemuan awal, maka ada kemungkinan mitra
tutur menolak pertemuan yang kedua ini. Si sekretaris menggunakan bahasa
menyarankan, karena memang masih ada kemungkinan bagi mitra tutur untuk
tidak menyetujui maksud dari penutur. Tidak ada hubungan langsung antara
penutur dan mitra tutur. Meskipun penutur menyampaikan ide dari orang lain,
dalam hal ini pimpinannya, dan ia pribadi tidak punya kepentingan langsung
dengan mitra tutur, namun ia tetap memiliki maksud atau keinginan agar mitra
tuturnya bersedia melakukan pertemuan dalam rangka mematuhi perintah
pimpinannya.

(14) 070/godsu/bsu78/godsa/bsa117
BSu:

BSa:

“I think maybe you‟d better get a
healthier fellow for this job.”

―Kurasa sebaiknya kau mencari orang
yang lebih sehat untuk pekerjaan ini.‖

Ujaran dilakukan oleh Don Corleone pada Freddie, ketika hendak pulang
dari kantor. Ia pun menyuruh putranya Freddie untuk memberi tahu Paulie Gatto
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yang harus menyiapkan mobil. Sudah tiga kali dalam sebulan si supir tidak masuk
kerja karena sakit. Berdasarkan pertimbangan itu Don memberikan anjuran pada
anaknya untuk mengganti dengan orang yang lebih sehat.
Tuturan (14)

mempunyai

fungsi direktif

menyarankan.

Penanda

menyarankan tampak pada ‗maybe you‟d better‟, menunjukkan anjuran yang bagi
penutur hasl tersebut merupakan sesuatu yang lebih baik. Pada tuturan ini
kedudukan sosial mitra tutur lebih tinggi dari mitra tutur. Meskipun demikian,
fungsi menyarankan digunakan agar mitra tutur tidak tersinggung mengingat
kedekatan antara mitra tutur dan supir yang disarankan untuk diganti.

(15) 072/godsu/bsu81/godsa/bsa121
BSu:

BSa:

“You better get him a doctor
when they turn him loose.”

―Sebaiknya kau memanggil dokter setelah
mereka membebaskannya.‖

Ujaran (15) dilakukan oleh Detektif John Phillips, seorang polisi yang
bekerja pada Don Corleone, kepada Sonny Corleone. Ia memberi kabar mengenai
penyerangan terhadap Don dan Freddie. Don tertembak dan telah dibawa ke
rumah sakit, sementara Freddie dibawa ke kantor polisi. Si detektif memberikan
saran terkait Freddie, agar Sonny segera memeriksakan kesehatan adiknya
tersebut ke dokter begitu dilepas polisi. Walaupun tidak tertembak Freddie
mengalami guncangan sehingga perlu perawatan dokter. Penanda menyarankan
tampak pada penggunaan you better yang diterjemahkan menjadi ‗sebaiknya kau‘.
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(16) 078/godsu/bsu82/godsa/bsa123
BSu:

BSa:

“You‟ll have to carry the ball,
Sonny.”

―Kau yang harus membawa bola,
Sonny.‖

Ujaran Clemenza pada Sonny Corleone, ketika ia mendapati kabar
tertembaknya Don Corleone. Clemenza orang ke-5 yang mengabarkan berita
penembakan Don. Setelah mengabarkan berita tersebut, Clemenza mengutarakan
sarannya agar Sonny yang mengambil alih kepemimpinan selama Don dirawat di
rumah sakit. Tuturan tersebut juga dimaksudkan agar Sonny segera memutuskan
langkah-langkah apa yang hendak diambil untuk menghadapi masalah
tertembaknya Don. Tuturan (16) merupakan tuturan dengan fungsi direktif
menyarankan. Penutur menyarankan mitra tutur agar mempertimbangkan isi
tuturan.

(17) 111/godsu/bsu97/godsa/bsa145
BSu:

BSa:

“Now, Sonny, until this is all over I
think you should stay in the house.”

―Nah, Sonny, sebelum semua ini berakhir,
kurasa kau harus tetap tinggal di rumah.‖

Ujaran Tom Hagen, ketika mereka— Tessio, Clemenza, Sonny Corleone,
Michael Corleone, Tom Hagen---sedang merencanakan strategi yang akan
dilakukan untuk menghadapi Virgil Sollozzo. Sollozzo dengan berani melakukan
penyerangan terhadap Don. Tidak menutup kemungkinan anggota keluarga yang
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
71

lain termasuk Sonny menjadi incaran Sollozzo. Demi keamanan Sonny selaku
pemimpin pengganti Don Corleone, Hagen menyarankan agar ia tetap di rumah.
Tuturan (17) berfungsi direktif menyarankan. Penanda yang tampak dari
fungsi menyarankan adalah penggunaan you should, yang mengandung sebuah
saran agar mitra tutur menyetujui maksud penutur. Hal tersebut juga sesuai
dengan kedudukan penutur dan mitra tutur bila ditilik dari segi kedudukan dalam
organisasi, yaitu penutur merupakan penasihat yang bertugas memberikan saran.

(18) 121/godsu/bsu102/godsa/bsa153
BSu:

BSa:

“No rush, have your breakfast and
lunch first before you come see me.”

―Tidak perlu tergesa-gesa, sarapan dan
makan siang dulu sebelum menemuiku.‖

Ujaran Clemenza pada Rocco Lampone, tukang pukul pengganti Paulie
Gatto. Mereka sedang merencanakan pembunuhan Paulie Gatto. Ketika Don
Corleone tertembak, supir yang bertugas menjaga Don, Paulie Gatto, mendadak
sakit sehingga pengawalan menjadi tidak maksimal. Ketidakhadiran itu
memunculkan kecurigaan dari keluarga Corleone, sehingga mereka menganggap
si supir terlibat dan harus dibunuh. Rocco Lampone merupakan orang baru yang
ditugaskan untuk menyingkirkan Paulie. Ujaran dilakukan Clemenza setelah
menyuruh Rocco untuk datang.
Tuturan

(18)

menyarankan agar

merupakan

tuturan

direktif

menyarankan.

mitra tutur datang dengan tidak
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menyempatkan untuk makan pagi dan makan siang dahulu sebelum melakukan
pertemuan esok.

(19) 150/godsu/bsu147/godsa/bsa220
BSu:

BSa:

“You shouldn‟t let that broken
jaw influence you.”

―Kau tidak boleh membiarkan rahang yang
patah itu memengaruhimu.‖

Ujaran Tom Hagen kepada Michael Corleone, ketika itu mereka berdua
merencanakan pembunuhan pada Virgil Sollozzo dan Kapten McCluskey. Setelah
Don tertembak, keluarga Corleone memutuskan untuk melakukan balas dendam.
Diketahui otak penyerangan tersebut adalah Sollozzo. Pembunuhan Sollozzo
direncanakan akan dilakukan ketika mereka melakukan pertemuan untuk
membahas bisnis narkotika. Kapten McCluskey yang bekerja sebagai pengawal
Sollozzo dalam pertemuan tersebut pun hendak disingkirkan. Michael terpilih
sebagai eksekutor pembunuhan. Diceritakan sebelumnya, Kapten McCluskey
meninju rahang Michael di rumah sakit karena dianggap mengacaukan rencana si
kapten. Akibat pemukulan tersebut rahang Michael menjadi cacat. Ujaran Tom
dilakukan agar Michael mempertimbangkan apakah ia benar-benar hendak
menjadi eksekutor pembunuhan tersebut.
Fungsi ilokusi direktif pada tuturan (19) adalah menyarankan. Penutur
menyarankan agar mitra tutur tidak emosional dalam melakukan tugas sebagai
pembunuh. Penanda menyarankan juga tampak pada penggunaan shouldn‟t, yang
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c. Meminta
Tutur direktif meminta adalah tuturan yang disampaikan oleh penutur
untuk meminta sesuatu pada mitra tutur. Kadar suruhan dalam tuturan ini lebih
halus dari memerintah. Kedudukan penutur dan mitra tutur cenderung setara.
Apabila kedudukan mitra tutur lebih superior biasanya cenderung merendah
terhadap mitra tutur. Pada penelitian ini ditemukan tuturan direktif dengan fungsi
meminta sebanyak 17 data (11,1%). Berikut beberapa temuannya,

(20) 002/godsu/bsu13/godsa/bsa13
BSu:

BSa:

“Come on, stick it in.” ―Ayo, masukkan‖

Margot meminta suaminya, Johnny Fontane, untuk melakukan hubungan
suami istri. Diceritakan keduanya adalah artis terkenal di Hollywood. Hubungan
rumah tangga mereka sedang bermasalah. Penyebab permasalahan tersebut adalah
meredupnya karier Johnny di dunia hiburan. Tuturan terjadi di sebuah suite hotel
di Los Angeles. Ketika itu Johnny sedang menunggu istrinya pulang. Karena
terlambat pulang Johnny pun marah. Kemudian si istri menggoda Johnny dengan
miminta melakukan hubungan suami istri.
Ujaran (20) berupa kalimat imperatif dengan penanda frasa come on dan
verba stick langsung tanpa subyek. Fungsi ilokusi direktif tuturan (20) adalah
meminta. Margot meminta Johnny untuk memasukkan alat kelaminnya.
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(21) 011/godsu/bsu23/godsa/bsa30
BSu:

BSa:

“Loan me a hundred dollars”

―Pinjami aku seratus dolar.‖

Tuturan terjadi ketika Don mengadakan pesta pernikahan putrinya. Pada
saat acara berlangsung ada beberapa tamu yang hendak bertemu dengannya. Salah
seorang tamu, Anthony Coppola, menemuinya karena hendak meminjam duit
sebesar 500 dolar untuk keperluan membuka kedai pizza. Namun hanya tersedia
400 dolar. Kemudian Don Corleone pun meminjam 100 dolar pada Tom Hagen.
Tuturan (21) berfungsi ilokusi direktif meminta. Penutur meminta pada
mitra tutur agar dipinjami uang 100 dolar. Tuturan ini menarik karena kedudukan
penutur lebih superior dari mitra tutur. Direktif meminta ini hadir sebagai bagian
dari rencana penutur agar lebih menarik perhatian lawan bicara yang lain.
Sehingga tamu, Anthony Coppola, akan lebih hormat karena Don dengan
kedudukannya yang tinggi namun tetap rendah hati bersedia meminjam uang demi
dirinya. Terlebih diceritakan Don tergolong orang yang sangat kaya.

(22) 020/godsu/bsu39/godsa/bsa55
BSu:

BSa:

“I want you to stay in my house for
one month. “

―Kuminta kau tinggal di rumahku
selama sebulan.―

Don Corleone berbicara pada anak baptisnya, Johnny Fontane. Tuturan
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yang sedang ia hadapi. Rumah tangganya sedang bermasalah dan sebagai
penyanyi pita suaranya terganggu, sehingga berujung pada penurunan kariernya di
dunia hiburan. Ia juga menyampaikan bahwa untuk menaikkan kariernya ia perlu
membintangi sebuah film yang akan dibuat oleh seorang produser terkenal.
Namun produser film tersebut telah memilih aktor lain sebagai bintang utama
dalam film tersebut. Didera berbagai macam permasalahan ia pun menemui Don
Corleone untuk memohon pertolongan. Don Corleone pun menyanggupi
permohonan tersebut dengan beberapa syarat tertentu, termasuk diantaranya
tinggal dirumahnya selama sebulan.
Tuturan (22) memliki fungsi ilokusi direktif meminta. Penutur meminta
mitra tutur untuk tinggal selama sebulan di rumahnya. Kedudukan sosial penutur
lebih tinggi dari mitra tutur, tetapi dalam tuturan ini penutur sedikit merendah
dengan tidak menggunakan tuturan direktif memerintah.

(23) 034/godsu/bsu40/godsa/bsa57
BSu:

BSa:

“I want them to pay their last
respects.”

―Aku ingin mereka memberikan penghormatan
yang terakhir.‖

Don Corleone meminta pada Tom Hagen agar memberitahu ketiga
putranya dan anak baptisnya untuk menemui Genco Abbandando. Abbandando
adalah tangan kanan Don. Kondisi kesehatannya sedang kritis. Setelah pesta
pernikahan putrinya usai, Don berencana untuk membesuk si penasihat di rumah
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sakit. Sebagai bentuk penghormatan, Don bermaksud untuk mengajak serta ketiga
putranya untuk menjenguk Genco.
Tuturan (23) berupa kalimat deklaratif. Adapun fungsi ilokusi direktifnya
adalah meminta. Penutur meminta mitra tutur untuk mengajak serta ketiga
putranya serta anak baptisnya untuk ikut membesuk. Serupa dengan tuturan (21),
penutur sedikit merendah dari kedudukannya yang lebih tinggi dari mitra tutur.
Fungsi tuturan ini lebih halus dari tuturan direktif memerintah.

(24) 042/godsu/bsu45/godsa/bsa65
BSu:

BSa:

“Please wait for the nurse to let
you in, she has a few necessary
things to do with the patient.”

―Silakan tunggu sampai perawat mengantar
kalian masuk, ada beberapa hal yang perlu
dilakukannya pada pasien.‖

Ujaran seorang dokter pada Don Corleone ketika mengunjungi Genco
Abbandando, penasihatnya, yang sedang sekarat. Setelah rombongan Don
Corleone tiba di rumah sakit, mereka pun langsung menemui Abbandando.
Rombongan pun menemui dokter jaga terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi
pasien.
Fungsi ilokusi direktif pada tuturan (24) adalah meminta. Penutur meminta
mitra tutur untuk menunggu sampai perawat mempersilakan masuk ke kamar
pasien. Kedudukan penutur dan mitra tutur cenderung setara, yaitu antara dokter
dan pembesuk.
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(25) 052/godsu/bsu56/godsa/bsa83
BSu:

BSa:

“Look at my card.” ―Lihat kartu namaku.‖

Tom Hagen sedang berbicara dengan Woltz, seorang produser film.
Pembicaraan tersebut merupakan rangkaian dari negosiasi agar si produser
memakai Johnny Fontane sebagai bintang utama sebuah film. Diceritakan Johnny
Fontane membutuhkan sebuah peran untuk mengembalikan popularitasnya di
dunia hiburan. Hagen diutus Don Corleone untuk menyelesaikan masalah
tersebut. Ia pun menemui Woltz untuk bernegosiasi. Diawal pertemuan ia
meminta Woltz untuk melihat

kartu namanya dengan maksud untuk

memperkenalkan dirinya sebagai seorang pengacara.
Fungsi ilokusi direktif ujaran tersebut adalah meminta. Penutur meminta
mitra tutur untuk melihat kartu namanya. Kedudukan keduanya cenderung setara,
antara dua orang yang sedang berunding.

(26) 067/godsu/bsu77/godsa/bsa115
BSu:

BSa:

“Get the papers while I get the
key.”

―Beli koran sementara kuambil kunci
kamar.‖

Ujaran oleh Michael Corleone pada kekasihnya Kay Adams, ketika
keduanya sedang menginap di sebuah hotel. Setelah menggelar acara pernikahan
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Island. Ia berbohong pada Hagen agar dapat memadu kasih dengan Kay Adams.
Ujaran terjadi di lobi hotel ketika mereka hendak masuk ke kamar sepulang dari
menonton pertunjukan musik.
Fungsi ilokusi direktif yang ada pada tuturan (26) adalah meminta.
Penutur meminta mitra tutur untuk membeli koran. Hubungan penutur dan mitra
tutur sangat dekat yaitu sepasang kekasih

(27) 145/godsu/bsu129/godsa/bsa192
BSu:

BSa:

“Sonny wants you out at the Long
Beach house.”

―Sonny ingin kau pulang ke rumah di
Long Beach.‖

Ujaran Tom Hagen kepada Michael Corleone, setelah keluar dari rumah
sakit akibat pukulan si kapten polisi. Michael mendapatkan pukulan di rahang
karena dianggap mengacaukan rencana si kapten dalam penangkapan para
pengawal Don di rumah sakit. Setelah mendapatkan perawatan ia pun dijemput
Hagen dan diminta untuk pulang ke Long Beach.
Fungsi ilokusi tuturan (27) adalah direktif meminta. Penutur meminta
mitra tutur untuk pulang ke rumah atas perintah Sonny. Hubungan penutur dan
mitra tutur cenderung dekat. Penutur adalah penasihat keluarga Corleone.
Sementara mitra tutur merupakan anak Don Corleone.
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(28) 152/godsu/bsu148/godsa/bsa222
BSu:

BSa:

“I don‟t want my father bothered any
more.”

―Aku tidak ingin ayahku diganggu
lagi.‖

Ujaran Michael Corleone pada Virgil Sollozzo, sebagai bagian dari
kesepakatan yang mereka lakukan. Michael meminta mereka untuk tidak lagi
melakukan penyerangan terhadap Don Corleone. Setelah Don tertembak, para
anggota keluarga sepakat untuk melalukan pertemuan dengan Sollozzo. Pihak
Corleone diwakili oleh Michael. Ujaran tersebut merupakan awal pembicaraan
ketika mereka bertemu.
Tuturan (28) berfungsi ilokusi direktif meminta. Penutur meminta mitra
tutur untuk tidak mengganggu ayahnya lagi. Kedudukan keduanya cenderung
setara, antara dua pihak yang melakukan perundingan.
d. Memohon
Memohon adalah meminta dengan hormat dan penuh pengharapan. Fungsi
memohon dalam suatu tindak tutur direktif adalah penutur bermaksud meminta
sesuatu secara halus kepada mitra tuturnya. Isi permintaannya cenderung
berkaitan erat dengan kepentingan si penutur. Dalam penelitian ini ditemukan
fungsi direktif memohon sebanyak 11 data (7,2%). Berikut beberapa contoh
temuan fungsi memohon,
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(29) 001/godsu/bsu13/godsa/bsa12
BSu:

BSa:

“Johnny, not in the face, I‟m making a
picture.”

―Johnny, jangan diwajah, aku sedang
membuat film.‖

Ujaran dilakukan oleh Margot kepada suaminya Johnny Fontane.
Keduanya terlibat pertengkaran, si wanita memohon agar tidak dipukul di bagian
wajah. Pertengkaran terjadi si sebuah suite hotel di Los Angeles. Pertengkaran
diawali terlambatnya Margot untuk pulang, ketika itu waktu sudah pukul empat
dini hari. Johnny pun marah dan hendak mengayunkan tinju ke Margot.
Tuturan (29) berupa kalimat imperatif dengan fungsi ilokusi direktif
memohon. Penutur memohon pada mitra tutur agar tidak dipukul pada bagian
wajah. Kedudukan penutur sebagai istri cenderung inferior dari kedudukan mitra
tutur. Selain itu, urusan kekerasan pria lebih dominan dari wanita.

(30) 014/godsu/bsu29/godsa/bsa39
BSu:

BSa:

“You must excuse my daughter,
your wife‟s goddaughter, for not
doing your family the respect of
coming today.”

―Anda harus memaafkan putri saya, anak
baptis istri Anda, karena tidak memberikan
penghormatan kepada keluarga Anda
dengan datang hari ini.‖

Dituturkan oleh salah satu tamu, Bonasera, ketika diperkenankan menemui
Don Corleone. Tuturan terjadi ketika pesta pernikahan putri Don. Bonasera datang
menemuinya karena hendak minta pertolongan. Masalah yang dihadapi Bonasera
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adalah putrinya mengalami kekerasan seksual oleh dua pria, namun setelah
sampai di pengadilan kedua pria tersebut dibebaskan pengadilan. Ia bermaksud
meminta pertolongan Don untuk membalaskan dendam putrinya.
Fungsi ilokusi direktif yang menaungi tuturan (30) adalah memohon.
Penutur memohon agar mitra tutur memaafkan ketidakhadiran putrinya di acara
pernikahan tersebut. Kedudukan penutur lebih inferior dari mitra tutur yaitu
sebagai orang yang membutuhkan pertolongan.

(31) 015/godsu/bsu29/godsa/bsa39
BSu:

BSa:

“May I speak to you alone?” ―Boleh saya berbicara empat mata dengan Anda?‖

Bonasera sedang menemui Don dan mengajak agar melakukan
pembicaraan secara tertutup. Konteks situasi yang menaungi sama dengan tuturan
(30). Namun, tuturan (31) berupa kalimat tanya, bentuk ini cenderung lebih halus
dari bentuk deklaratif atau imperatif. Fungsi ilokusi direktif tuturan (31) adalah
memohon. Penutur memohon agar mitra tutur bersedia diajak berbicara berdua
saja tanpa adanya pihak lain. Sebagai pihak yang membutuhkan pertolongan,
kedudukan penutur cenderung lebih inferior dari mitra tutur.
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(32) 046/godsu/bsu47/godsa/bsa68
BSu:

BSa:

“Stay with me, let me hold your
hand.”

―Tinggallah bersamaku, biarlah aku memegang
tanganmu.‖

Don Corleone mengunjungi Genco Abbandando yang sedang sekarat.
Abbandando adalah penasihat atau tangan kanan Don dalam menjalankan
usahanya. Kondisi penasihatnya itu sedang sekarat. Dalam kondisi sakit itulah
Abbandando memohon pada Don Corleone untuk menemaninya.
Tuturan (32) berfungsi ilokusi direktif memohon. Penutur memohon pada
mitra tutur untuk terus menemaninya. Kedudukan penutur lebih rendah yaitu
penasihat dari mitra tutur. Disamping itu kebutuhan penutur akan mitra tutur juga
menunjukkan superioritas dari mitra tutur.

(33) 061/godsu/bsu72/godsa/bsa107
BSu:

BSa:

“I need two million dollars
cash.”

―Aku membutuhkan uang tunai dua juta
dolar.‖

Don Corleone, Sonny Corleone dan Tom Hagen mengadakan pertemuan
dengan Virgil Sollozzo mengenai bisnis narkotika. Ujaran dilakukan oleh
Sollozzo ditujukan pada Don. Diceritakan Sollozzo menawarkan kerjasama untuk
mengedarkan narkotika. Ia membutuhkan bantuan Don, berupa uang tunai dan
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
83

perlindungan hukum. Don dikenal dekat dengan aparat penegak hukum dan kaya
raya.
Tuturan (33) berupa kalimat deklaratif. Fungsi ilokusi direktif yang
menaunginya adalah memohon. Penutur memohon kepada mitra tutur untuk
menyediakan uang tunai sebanyak dua juta dolar dengan bagi hasil keuntungan
dikemudian hari. Kedudukan penutur cenderung merendah mitra tutur yaitu dalam
posisi yang membutuhkan bantuan mitra tutur. Penutur berharap permohonannya
disetujui oleh mitra tutur. Penggunaan kata need oleh penutur juga menunjukkan
fungsi memohon.

(34) 119/godsu/bsu99/godsa/bsa148
BSu:

BSa:

“Anyway I need you on the phone
here in the house, that‟s more
important.”

―Lagi pula aku membutuhkan bantuanmu
menjaga telepon di sini di rumah. Itu lebih
penting‖

Ucapan Sonny Corleone kepada Michael Corleone, ketika mereka—
Tessio, Clemenza, Sonny Corleone, Michael, Tom Hagen—sedang merencanakan
langkah yang hendak diambil dalam menghadapi Virgil Sollozzo. Termasuk
membutuhkan seseorang untuk menjaga telepon agar dapat menerima setiap
informasi perkembangan kondisi melalui telepon.
Ujaran (34) memiliki fungsi ilokusi direktif memohon. Penutur memohon
pada mitra tutur agar bersedia menunggu telepon. Hubungan keduanya adalah
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kakak, namun dalam hal ini penutur merendah karena dalam posisi membutuhkan
bantuan si adik.

(35) 140/godsu/bsu124/godsa/bsa186
BSu:

BSa:

“Stay here with him until help
comes.”

―Tinggallah di sini bersama ayahku sampai
pertolongan datang.‖

Ujaran Michael Corleone kepada perawat yang menjaga Don Corleone.
Ketika itu sedang ada rencana penyerangan terhadap Don di rumah sakit. Don
tertembak senjata namun tidak mati, ia pun dibawa ke rumah sakit. Setelah
peristiwa tersebut pengawalan Don diperketat. Namun Sollozzo berhasil menyuap
seorang kapten polisi untuk menangkap para pengawal tersebut. Perlindungan
terhadap Don pun melemah. Ketika Michael menjenguk dan mendapati sang ayah
dalam posisi terancam oleh serangan lanjutan Sollozzo, ia pun memindahkan Don
ke kamar yang lain. Ia juga berpesan agar si perawat menunggui ayahnya sampai
kondisi aman.
Tuturan (35) memiliki fungsi ilokusi direktif memohon. Penutur memohon
pada mitra tutur agar bersedia tinggal untuk menjaga ayahnya samapai
pertolongan tiba. Kubutuhan penutur akan bantuan mitra tutur membuat posisi
mitra tutur menjadi lebih superior. Penggunaan partikel –lah menujukkan kadar
penghalusan untuk membentuk fungsi memohon.
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e. Melarang
Melarang adalah menyuruh supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak
memperbolehkan berbuat sesuatu. Dalam pengertian fungsi tuturan, melarang
berarti menyuruh mitra tutur untuk tidak melakukan sesuatu. Dalam penelitian ini
fungsi ilokusi direktif melarang ada 10 data (6,6%). Berikut beberapa contoh
temuan kasus fungsi direktif melarang,

(36) 009/godsu/bsu23/godsa/bsa29

BSu:

BSa:

“Not to our paisan” ―Jangan kepada paisan kita‖

Diujarkan oleh Don Corleone kepada Tom Hagen. Ketika Don
mengadakan pesta pernikahan putrinya, salah seorang tamu yang bernama
Nazzorine memohon pertolongan untuk menyelamatkan calon menantunya yang
akan dideportasi oleh petugas yang berwenang. Setelah menyanggupi permohonan
tersebut kemudian Don Corleone memberikan instruksi kepada siapa tugas ini
diberikan.
Ujaran (36) berupa kalimat imperatif dengan fungsi ilokusi direktif
melarang. Penutur melarang mitra tutur untuk tidak memberikan tugas pada
paisan (kawan senegaranya). Kedudukan penutur sebagai pimpinan lebih superior
dibanding mitra tutur.
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(37) 016/godsu/bsu31/godsa/bsa42
BSu:

BSa:

“Don‟t speak.” ―Jangan bicara.‖

Dituturkan oleh Don Corleone pada Bonasera. Hal tersebut dikarenakan
Bonasera memotong ucapan Don. Bonasera merupakan salah seorang tamu
undangan pesta pernikahan putri Don Corleone. Kesempatan itu ia gunakan pula
untuk memohon pertolongan pada Don. Diceritakan Don kurang menyukai
Bonasera karena setelah ditimpa musibah barulah ia mendatangi Don. Saat Don
menceritakan ketidaksukaannya pada dirinya, ia pun menyela dan dibalas dengan
ujaran (37).
Tuturan (37) merupakan tuturan dengan fungsi ilokusi direktif melarang.
Penutur melarang mitra tutur agar tidak berbicara dulu. Kedudukan penutur
sebagai pihak yang dimintai pertolongan, cenderung lebih tinggi dari mitra tutur
yang sedang memohon suatu pertolongan.

(38) 075/godsu/bsu81/godsa/bsa122
BSu:

BSa:

“Don‟t do anything rash until
you‟ve heard what he has to
say.”

―Jangan lakukan apapun dengan tergesa-gesa
sebelum kau mendengarkan apa yang
dikatakannya.‖

Ujaran dilakukan oleh Sollozzo kepada Sonny Corleone. Setelah
melakukan penembakan terhadap Don Corleone, Sollozzo pun melakukan
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penculikan terhadap Tom Hagen. Semua itu ia lakukan agar dapat bernegosiasi
mengenai bisnis narkotika yang ia tawarkan. Setelah menculik Tom Hagen, ia pun
mulai menghubungi Sonny melalui telepon. Sollozzo bermaksud untuk
melakukan perundingan bisnis narkotika dengan Sonny.
Fungsi ilokusi direktif yang menaungi tuturan (38) adalah melarang.
Penutur melarang mitra tutur untuk melakukan sesuatu tanpa pikir panjang
termasuk penyerangan balik untuk membalas dendam. Kedudukan penutur dalam
tuturan ini lebih superior karena ia berada di posisi yang lebih menguntungkan
dengan sandera yang dimilikinya.

(39) 085/godsu/bsu83/godsa/bsa124
BSu:

BSa:

“If you want to talk to me, get me on
Pop‟s special phone but don‟t call me
unless it‟s really important.”

―Kalau kau ingin berbicara denganku,
hubungi aku melalui telepon khusus Pop,
tapi jangan menelepon kecuali sangat
penting.‖

Ujaran dilakukan oleh Sonny Corleone kepada istrinya, ketika ia sedang
menghadapi masalah penembakan ayahnya, Don Corleone. Ditengah kekalutan,
Sonny pun perlu mengumpulkan informasi penting dengan menghubungi
informan yang ia miliki. Untuk itu ia perlu menggunakan telepon khusus yang
biasa digunakan Don. Sebelum ia pergi ke ruangan Don, ia berpesan pada istrinya
untuk menghubunginya hanya jika ada sesuatu yang benar-benar penting.
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Ujaran (39) memiliki fungsi ilokusi direktif melarang. Bentuk larangan
menggunakan kalimat imperatif don‟t call me. Dalam tuturan ini, penutur
melarang mitra tutur untuk menghubunginya kecuali untuk hal yang penting.

(40) 091/godsu/bsu86/godsa/bsa129
BSu:

BSa:

“Don‟t even move your pinkie.” ―Jangan sekali-kali berani bergerak.‖

Ujaran dilakukan oleh pengawal Sollozzo pada Tom Hagen yang sedang
diculik. Hagen dipaksa untuk masuk ke dalam mobil oleh para pengawal Sollozzo.
Motivasi penculikan adalah agar Sollozzo dapat melakukan negosiasi dengan
keluarga Corleone dalam bisnis narkotika.
Ujaran (40) berupa kalimat imperatif dengan fungsi ilokusi direktif
melarang. Penutur melarang mitra tutur untuk melawan. Ditinjau dari segi
kedudukan, walaupun keduanya tidak memiliki hubungan langsung, penutur lebih
superior dari mitra tutur. Dominasi penutur ada pada kekuatan fisik untuk
menguasai mitra tutur.

(41) 136/godsu/bsu115/godsa/bsa171
BSu:

BSa:

“Don‟t worry about it.” ―Lupakan saja.‖

Ujaran Clemenza pada anak buahnya yang memberi tahu kabar kematian
Paulie Gatto. Diceritakan Gatto adalah
supir
sekaligus pengawal Don. Ketika Don
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tertembak Gatto sedang sakit sehingga tidak masuk kerja. Sakitnya Gatto dicurigai
sebagai bagian rencana penembakan Don. Ia pun dibunuh karena secara tidak
langsung terlibat penembakan Don.
Tuturan (41) teridentifikasi memiliki fungsi ilokusi direktif melarang.
Penutur melarang mitra tutur untuk mempermasalahkan suatu berita kematian
rekan kerjanya. Kedudukan penutur lebih superior dari mitra tutur. Keduanya
terikat dalam struktur organisasi, yaitu penutur sebagai pimpinan mitra tutur.
Namun dalam BSa fungsi melarang bergeser menjadi fungsi memerintah. Unsur
pelarangan dalam bentuk don‟t pada BSu tidak tampak pada BSa.
e. Menasihati
Menasihati berarti memberikan petunjuk atau ajaran yang baik. Fungsi
menasihati dalam jenis tindak tutur direktif adalah tuturan yang berisi saran yang
baik agar mitra tutur mengikuti saran-saran tersebut. Isi nasihat cenderung bernilai
positif. Temuan fungsi menasihati dalam penelitian ini sebanyak 9 data (5,9%).
Berikut beberapa contoh temuan kasusnya,

(42) 021/godsu/bsu39/godsa/bsa55
BSu:

BSa:

“I want you to eat well, to
rest and sleep.“

―Aku ingin kau menyantap makanan yang bergizi,
istirahat dan banyak tidur.―

Don Corleone memberi nasihat pada anak baptisnya, Johnny Fontane.
Ujaran terjadi ketika Fontane menghadiri
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Saat itu Fontane mencurahkan masalah yang ia hadapi kepada Don. Don pun
mengutarakan kesediaannya untuk membantu Fontane.
Fungsi ilokusi ujaran (42) adalah menasihati. Penutur menasihati mitra
tutur untuk hidup sehat dengan makan dan istirahat teratur. Hubungan keduanya
sangat dekat, antara ayah dan anak baptis. Baptis adalah ritual kelahiran bayi pada
umat kristiani, pemilihan orang tua baptis berdasarkan kedekatan emosional
dengan orang tua si bayi. Meskipun bukan saudara kandung, hubungan keduanya
sangat dekat sebagai orang tua dan anak.

(43) 051/godsu/bsu56/godsa/bsa82
BSu:

BSa:

“Reason with people.”

―Bicaralah baik-baik dengan orang lain.‖

Penutur adalah Don Corleone, yang sedang memberi nasihat pada Tom
Hagen. Tuturan terjadi ketika Hagen ditugaskan untuk melobi seorang produser
film. Woltz si produser film tersebut berkata dengan sinis menolak permintaan
Hagen. Di tengah perundingan tersebut ia teringat akan nasihat Don Corleone.
Ujaran (43) berfungsi ilokusi menasihati. Penutur menasihati mitra tutur
agar berbicara yang baik-baik dengan lawan bicara. Meskipun lawan rundingnya
adalah orang yang tidak sopan dan cenderung sinis, ia dinasihati untuk tetap sabar.
Dikisahkan mitra tutur adalah anak angkat yang telah dirawat sejak kecil.
Hubungan keduanya adalah antar orang tua dan anak.
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(44) 058/godsu/bsu71/godsa/bsa105
BSu:

BSa:

“Santino, get some sleep tonight, you look ―Santino, kau perlu tidur malam ini,
like the devil himself.”
wajahmu mirip setan.‖

Sore itu mereka bertiga, Don, Sonny dan Tom Hagen berkumpul untuk
membahas rencana pertemuan mereka dengan Sollozzo. Setelah berdiskusi
panjang, Don pun menasihati putranya untuk beristirahat karena tampak
kelelahan.
Ujaran (44) berfungsi ilokusi direktif menasihati. Penutur menasihati mitra
tutur untuk beristirahat agar lebih sehat. Hubungan keduanya adalah antara orang
tua dan anak.
g. Membujuk
Membujuk

adalah

berusaha

meyakinkan

seseorang

bahwa

yang

dikatakannya benar. Dalam konteks tindak tutur, fungsi direktif membujuk adalah
tuturan yang dilakukan agar mitra tutur yakin akan kebenaran yang disampaikan
oleh penutur. Temuan tuturan direktif dalam penelitian ini sebanyak 4 data
(2,7%). Berikut beberapa contoh kasusnya,

(45) 038/godsu/bsu41/godsa/bsa59
BSu:

BSa:

“Trust me.” ―Percayalah padaku.‖
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Tuturan oleh Kay Adams pada kekasihnya Michael Corleone, putra Don.
Mereka sedang berbicara mengenai Johnny Fontane, seorang artis terkenal. Ketika
Kay Adams menghadiri pesta pernikahan keluaraga Corleone ia dikejutkan
dengan kehadiran seorang artis idolanya, Johnny Fontane, di acara tersebut.
Michael pun menjelaskan padanya mengenai kedekatan Fontane dengan
keluarganya. Termasuk cerita bagaimana awal kesuksesan Fontane di dunia
hiburan yang dibantu oleh Don Corleone. Ada beberapa hal yang tidak lazim
diceritakan seperti bagaimana Don menodongkan pistol pada seorang manajer
agar mau menandatangani sebuah kontrak untuk Fontane.
Fungsi ilokusi direktif ujaran (45) adalah membujuk. Penutur membujuk
mitra tutur untuk mempercayainya sehingga bersedia menceritakan kisah
mengenai Johnny Fontane. Adapun iming-iming yang didapat mitra tutur adalah
keamanan rahasia cerita tersebut, mengingat cerita tersebut bukan cerita biasa.

(46) 092/godsu/bsu86/godsa/bsa129
BSu:

BSa:

“I don‟t want you to be afraid,”

―Aku tidak ingin kau merasa takut.‖

Ujaran dilakukan oleh Sollozo pada Tom Hagen yang sedang diculik.
Untuk melancarakan usaha narkotikanya, Sollozzo membutuhkan bantuan
keluarga Corleone. Namun pada perundingan awal tawaran kerja sama tersebut
telah ditolak Don. Kemudian ia pun melakukan penyerangan terhadap Don dan
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menculik Hagen dengan harapan Sonny selaku pengganti Don Corleone bersedia
untuk bekerja sama dengannya.
Tuturan (46) merupakan tuturan dengan fungsi ilokusi direktif membujuk.
Penutur membujuk mitra tutur untuk tidak takut sehingga mau membantunya
bernegosiasi bisnis narkotika. Yang didapat mitra tutur dari bujukan tersebut
adalah keamanan dirinya yang sedang dalam penculikan.

(47) 103/godsu/bsu91/godsa/bsa137
BSu:

BSa:

“Wait in the living room.” ―Tunggulah di ruang duduk.‖

Ujaran dilakukan oleh Sonny Corleone pada Theresa, istri Tom Hagen,
ketika ditanya mengenai kondisi suaminya. Hagen diculik Sollozzo sebagai
lanjutan dari tawaran bisnis narkotika yang ditolak Don Corleone. Penculikan
tersebut menimbulkan kekhawatiran diseluruh keluarga Corleone, terlebih
istrinya. Karena itu setiap telepon yang masuk ia selalu menanyakan apakah
telepon tersebut mengabarkan kondisi suaminya. Dalam situasi tersbebut Sonny
membujuk Theresa agar bersedia menunggu di luar ruang kerjanya.
Tuturan (47) berupa kalimat imperatif dengan penanda verba wait diawal
tuturan. Adapun fungsi direktifnya adalah membujuk. Penutur membujuk mitra
tutur untuk keluar dari ruang kerjanya dengan iming-iming akan mendapatkan
berita mengenai suaminya.
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h. Menyilakan
Menyilakan adalah menyuruh dengan penuh rasa hormat. Sementara
tuturan direktif menyilakan adalah tuturan penuh hormat yang dilakukan agar
mitra tutur boleh melakukan suatu hal. Ada tiga (2,0%) temuan tindak tutur
dengan fungsi ilokusi direktif menyilakan. Berikut satu contoh temuan kasusnya,

(48) 041/godsu/bsu44/godsa/bsa64
BSu:

BSa:

“Go inside, you will make him
happy.”

―Pergilah ke dalam, kau akan membuatnya
bahagia.‖

Tuturan Mrs. Abbandando pada Don Corleone. Don beserta rombongan
menjenguk Genco Abbandando yang sedang sekarat di rumah sakit. Rombongan
pun ditemui oleh si istri. Setelah sempat berbincang dengan Don, Mrs.
Abbandando pun menyilakan rombongan untuk masuk menemui suaminya.
Tuturan (48) berbentuk imperatif dengan penggunaan verba go diawal
tuturan. Fungsi direktifnya adalah menyilakan. Penutur menyilakan mitra tutur
untuk masuk menemui suaminya yang sedang sekarat. Mitra tutur adalah sahabat
dekat suaminya. Dalam struktur organisasi mitra tutur adalah pimpinan suaminya,
sehingga ia merasa perlu untuk berlaku penuh hormat pada mitra tutur. Pada BSa
penggunaan kata ‗kau‘ kurang tepat, lebih sopan apabila menggunakan kata Anda.
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2. Teknik penerjemahan tuturan ilokusi direktif
Teknik penerjemahan dianalisis pada setiap satu data tuturan. Berdasarkan
frekuensi

penggunaan

teknik

penerjemahan

dalam

satu

data

tertentu,

teridentifikasi ada tiga varian teknik penerjemahan. Penerapan satu teknik
penerjemahan disebut varian teknik tunggal. Penerapan dua teknik penerjemahan
sekaligus dalam satu data disebut teknik kuplet. Varian teknik triplet ditemukan
pada penggunaan tiga teknik penerjemahan dalam satu data.
Analisis penerjemahan 152 data tindak tutur ilokusi direktif menghasilkan
temuan data penggunaan teknik penerjemahan sebanyak 244 kali. Berdasarkan
teknik tersebut, teridentifikasi 75 data diterjemahkan dengan teknik tunggal.
Varian teknik kuplet digunakan pada 62 data tuturan. Sebanyak 15 data tuturan
diterjemahkan dengan menerapkan varian triplet.
a. Varian tunggal
Teknik penerjemahan tunggal adalah penerapan satu teknik saja dalam
penerjemahan satu data tuturan. Dalam penelitian ini, terdapat 75 data yang
diterjemahkan dengan varian teknik tunggal. Teknik yang digunakan meliputi
teknik harfiah, reduksi, transposisi, modulasi, adaptasi, penambahan, amplifikasi
linguistik, partikularisasi, dan penghilangan.
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Berikut temuan teknik tunggal yang disajikan dalam bentuk tabel,
Tabel 4.2 Teknik penerjemahan varian tunggal

No

Teknik
penerjemahan

No Urut Data

Jml Persentase

1

Harfiah

003, 005, 011, 016, 017, 019, 020, 022, 024,
025, 026, 038, 041, 043, 044, 045, 046, 049,
061, 063, 065, 074, 077, 082, 092, 103, 105,
112, 116, 117, 118, 131, 132, 137, 138, 140,
144, 146, 148, 149, 150, 152

42

56,0%

2

Reduksi

010, 034, 066, 068, 070, 073, 089, 090, 102,
110, 120, 121, 122, 129, 139

15

20,0%

3

Modulasi

031, 042, 084, 088, 125, 136

6

8,0%

4

Adaptasi

015, 087, 091

3

4,0%

5

Penambahan

021, 051, 076

3

4,0%

6

Amplifikasi
Linguistik

023, 133

2

2, 7%

7

Partikularisasi

030, 052

2

2, 7%

8

Penghilangan

106, 107

2

2, 7%

75

100%

Total

Berdasarkan tabel di atas, teknik harfiah merupakan teknik yang paling
dominan dalam hal penggunaan. Teknik tersebut diterapkan pada 42 temuan data.
Teknik reduksi sebanyak 15 data, enam data menerapkan teknik modulasi, teknik
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adaptasi dan penambahan masing-masing tiga data, teknik amplifikasi linguistik,
partikularisasi dan penghilangan masing-masing sebanyak dua data. Berikut
temuan tiap-tiap teknik penerjemahan tersebut,
1. Teknik Harfiah
Teknik ini diterapkan dengan menerjemahkan secara harfiah. Penyesuaian
dengan struktur BSa merupakan bagian penting dalam penggunaan teknik ini.
Dalam penelitian ini, penggunaan teknik harfiah diterapkan pada 42 data tindak
tutur. Berikut beberapa contoh temuan kasus penggunaan teknik harfiah,

No Data

BSu

BSa

(1) 003/godsu/bsu14/godsa/bsa15

“Stop all this
foolishness.”

Hentikan semua
ketololan ini.‖

(2) 016/godsu/bsu31/godsa/bsa42

“Don‟t speak.”

―Jangan bicara.‖

Contoh (1) menunjukkan penggunaan teknik harfiah. Tuturan “Stop all
this foolishness.” diterjemahkan menjadi ―Hentikan semua ketololan ini‖. Secara
harfiah, stop diterjemahkan menjadi ‗hentikan‘, all diterjemahkan menjadi
‗semua‘, this menjadi ‗ini‘, foolishness menjadi ‗ketololan‘. Penyesuaian dengan
BSa tampak pada terjemahan ‗ketololan ini‘. Struktur BSu menggunakan bentuk
Menerangkan – Diterangkan (MD). Sebaliknya BSa menggunakan konstruksi
DM. Agar sesuai dengan kaidah BSa, diperlukan penyesuaian seperti contoh (1).
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Contoh (2) juga merupakan penerjemahan dengan teknik harfiah. Jika
pada contoh (1) diperlukan penyesuaian dengan kaidah pada BSa, tidak pada
contoh (2). Penerjemahan langsung dilakukan kata demi kata,

Don‟t

diterjemahkan ‗jangan‘ dan speak menjadi ‗bicara‘. Hal tersebut dikarenakan
bentuk contoh (2) merupakan tuturan imperatif dalam bentuk sederhana. Tidak
perlu dilakukan penyesuaian lagi karena tidak bertentangan dengan kaidah dalam
BSa dan makna pun tersampaikan dengan baik.
2. Teknik Reduksi
Teknik ini diterapkan dengan penghilangan secara parsial. Sebagian unsur
dalam BSu dihilangkan. Informasi tersebut diimplisitkan, sehingga tidak muncul
secara tersurat pada BSa. Pada varian tunggal, sebanyak 15 data diterjemahkan
dengan teknik reduksi. Berikut contoh kasus teknik penerjemahan reduksi,

No Data

BSu

BSa

(3) 102/godsu/bsu91/godsa/bsa137

“Can you two wait
outside?”

―Kalian bisa menunggu di
luar?‖

(4) 089/godsu/bsu84/godsa/bsa127

“I want you to
check two phone
numbers and give
me all the calls they
got and all the calls
they made for the
last three months.”

―Kuminta kau memeriksa
dua nomor telepon dan
memberitahuku semua
hubungan telepon yang
mereka terima dan
lakukan tiga bulan
terakhir.‖

Penggunaan teknik reduksi pada contoh (3) tampak pada penghilangan
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‗kalian‘. Kata ‗kalian‘ merujuk pada kata jamak yaitu lebih dari satu orang. Kata
‗kalian‘ tidak menjamin berjumlah dua orang seperti informasi pada BSu. Namun
demikian maksud dalam Bsu tersampaikan ke dalam BSa, distorsi makna pun
tidak terjadi secara berlebihan. Mengingat data tersebut merupakan suatu tindak
tutur, maka ada konteks yang menaunginya. Ide atau pesan cerita bisa diperoleh
dari konteks tersebut, termasuk ujaran-ujaran sebelumnya yang masih berkaitan
dengan ujaran ini. Pelesapan pesan two merupakan bentuk penerapan teknik
reduksi.
Penerapan teknik reduksi pada contoh (4) tampak pada penghilangan frasa
all the calls. Pada BSu terjadi pengulangan frasa tersebut, sehingga terkesan
terjadi redundansi bila diterjemahkan secara harfiah. Penerjemahan teknik ini
dirasa tepat karena tidak terjadi distorsi makna, bahkan menambah efektivitas
tuturan terjemahan. Penerjemahan menjadi tidak efektif bila diterjemahkan
menjadi ―…semua hubungan telepon yang mereka terima dan semua hubungan
telepon yang mereka lakukan…‖.
3. Teknik Modulasi
Penerapan teknik ini dilakukan dengan merubah sudut pandang pesan
dalam BSu. Enam data diterjemahkan dengan teknik modulasi. Berikut temuan
pada penelitian ini,
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No Data

BSu

BSa

(5)

031/godsu/bsu40/godsa/bsa57

“But never let
him know the
Family‟s
business.”

―Tapi jangan sekali-kali
memberitahu dirinya
mengenai bisnis
Keluarga.‖

(6)

042/godsu/bsu45/godsa/bsa65

“Please wait for
the nurse to let
you in, she has a
few necessary
things to do with
the patient.”

―Silakan tunggu sampai
perawat mengantar kalian
masuk, ada beberapa hal
yang perlu dilakukannya
pada pasien.‖

(7)

084/godsu/bsu83/godsa/bsa124

“Do whatever
they tell you to
do.”

―Patuhi perintah mereka.‖

(8)

088/godsu/bsu84/godsa/bsa127

“I want you to do
me a favor and I
want you to do it
right away.”

―Aku membutuhkan
bantuanmu dan aku
membutuhkannya
sekarang juga.‖

(9)

125/godsu/bsu105/godsa/bsa157

“Use your own
money now and
I‟ll pay you back
later.”

―Gunakan uangmu dulu,
nanti akan kuganti.‖

“Don‟t worry
about it.”

―Lupakan saja.‖

(10) 136/godsu/bsu115/godsa/bsa171

Maksud BSu pada contoh (5) adalah jangan sampai karakter him dalam
tuturan tersebut mengetahui bisnis keluarga, apa pun sumber informasi tersebut
berasal. Sementara pada BSa, penekanannya bergeser pada mitra tutur untuk tidak
memberi tahu informasi tersebut. commit to user
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Contoh (6), pada Bsu penekanan ada pada she yang mengacu pada nurse
yang sedang melakukan sesuatu hal terhadap pasien. Sementara pada BSa, yang
menjadi fokus adalah beberapa hal yang harus dilakukan oleh perawat tersebut.
Contoh (7), modulasi yang terjadi kasus ini tidak mengalami distorsi
makna. Pergeseran fokus terjadi pada penekanan isi tuturan. Pada Bsu berfokus
pada tell sebagai verba, sedangkan BSa fokus ada pada nomina ‗perintah‘.
Contoh (8), yang dimaksud penutur pada BSu adalah you atau mitra tutur
untuk melakukan sesuatu. Sementara pada Bsa, fokus tuturan pada bantuan dari
mitra tutur.
Contoh (9), fokus tuturan pada BSu adalah I atau penutur untuk mengganti
uangnya, sedangkan pada BSa penekannya pada waktu penggantian uangnya
dengan penanda kata ‗nanti‘ dalam BSa.
Contoh (10), modulasi terjadi terlalu jauh dalam hal distorsi makna. Pada
Bsu, tuturan pesan dimaksudkan agar mitra tutur membiarkan saja terhadap suatu
informasi mengenai kematian bawahannya. Sementara pada BSa berisi suruhan
untuk melupakan berita tersebut. Keenam contoh di atas menunjukkan penerapan
teknik modulasi pada varian teknik tunggal.
4. Teknik Adaptasi
Teknik adaptasi digunakan dengan penggantian unsur budaya pada BSu
dengan unsur budaya yang ada pada BSa. Pada varian tunggal, sebanyak tiga data
commit to user
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No Data

Bsu

Bsa

(11) 015/godsu/bsu29/godsa/bsa39

“May I speak to
you alone?”

―Boleh saya berbicara
empat mata dengan Anda?‖

(12) 087/godsu/bsu84/godsa/bsa126

“Don‟t move too
fast.”

―Jangan mengambil
tindakan tergesa-gesa.‖

(13) 091/godsu/bsu86/godsa/bsa129

“Don‟t even move ―Jangan sekali-kali berani
your pinkie.”
bergerak.‖

Contoh (11), maksud tuturan dalam BSu adalah memohon mitra tutur
untuk melakukan pembicaraan secara rahasia, berdua saja. Sementara pada BSa
pembicaraan secara rahasia tersebut memliki istilah khusus yaitu pembicaraan
empat mata. Sebaliknya istilah pembicaraan empat mata ini tidak dikenal di BSu,
hanya ada pada BSa.
Contoh (12), “Don‟t move too fast” pada Bsu merupakan suatu istilah
budaya, bukan bermakna secara harfiah. Penerjemahannya menjadi ―Jangan
mengambil tindakan tergesa-gesa‖.
Begitu pula contoh (13), tuturan berisi ungkapan budaya yang ada pada
BSu, sehingga apabila istilah tersebut diterjemahkan secara harfiah maka pembaca
Bsa akan sulit memahami isi pesan yang disampaikan.
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5. Teknik Penambahan
Teknik penambahan atau amplifikasi dilakukan dengan menambahkan
informasi yang implisit dalam Bsu. Ada tiga data yang diterjemahkan dengan
teknik ini dalam varian tunggal. Berikut tiga data tersebut,

No Data

BSu

BSa

(14) 021/godsu/bsu39/godsa/bsa55

“I want you to
eat well, to rest
and sleep.“

―Aku ingin kau menyantap
makanan yang bergizi,
istirahat dan banyak tidur.―

(15) 051/godsu/bsu56/godsa/bsa82

“Reason with
people.”

―Bicaralah baik-baik
dengan orang lain.‖

(16) 076/godsu/bsu82/godsa/bsa122

“Don‟t lose that
famous temper of
yours.”

―Jangan kehilangan
kesabaran, itu kelemahan
sifatmu yang sudah
terkenal.‖

Contoh (14), penambahan informasi pada kata ‗banyak‘ dalam BSa.
Tuturan berisi nasihat kepada mitra tutur. Kata ‗banyak‘ ditambahkan untuk
memperjelas nasihat untuk tidur. Kurang tidur dianggal hal yang tidak baik karena
dapat mengganggu kesehatan, sehingga dilakukan penambahan kata ‗banyak‘
tersebut. Apabila tidak dilakukan penambahan makna Bsu justru kurang
tersampaikan dengan baik.
Contoh (15), penambahan dilakukan dengan memparafrasa kata reason
menjadi ‗bicaralah baik-baik‘. Makna reason pada tuturan ini adalah untuk
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Kasus (16), pada Bsu tidak diterangkan secara eksplisit famous temper apa
yang dimaksud. Diceritakan mitra tutur adalah orang yang mudah kehilangan
kesabaran. Penambahan pada kasus ini dilakukan untuk memperjelas makna Bsu.
6. Teknik Amplifikasi linguistik
Penerapan teknik ini dilakukan dengan menambah unsur linguistik yang
melekat secara implisit pada Bsu. Sebanyak dua data diterjemahkan dengan teknik
amplifikasi linguistik. Berikut temuan tersebut,

No Data

Bsu

BSa

(17) 023/godsu/bsu39/godsa/bsa55

“But no
singing, no
drinking and no
women.”

―Tetapi kau tidak boleh
bernyanyi, tidak boleh
minum, dan tidak boleh
main perempuan.‖

(18) 133/godsu/bsu114/godsa/bsa170

“Just be
ready.”

―Kau bersiap-siap sajalah.‖

Amplifikasi linguistik pada kasus (17) dan (18) adalah sama. Pada tuturan
Bsu keduanya mengandung unsur subyek you yang melekat pada mitra tutur, tapi
kata tersebut diimplisitkan. Penambahan ‗kau‘ pada BSa mempertegas pesan pada
Bsu.
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7. Teknik Partikularisasi
Teknik diterapkan dengan menggunakan istilah yang lebih spesifik dalam
terjemahannya. Sebanyak dua data ditemukan pada penelitian ini. Berikut data
tersebut,

No Data

Bsu

BSa

(19) 030/godsu/bsu40/godsa/bsa57

“Give him
something to earn
his living, a good
living.”

―Beri ia pekerjaan agar bisa
mendapatkan nafkah untuk
keluarganya, kehidupan
yang layak.‖

(20) 052/godsu/bsu56/godsa/bsa83

“Look at my
card.”

―Lihat kartu namaku.‖

Pada contoh (19), istilah something pada Bsu memiliki makna yang sangat
luas. Terjemahan dalam BSa menggunakan istilah yang lebih spesifik yaitu
‗pekerjaan‘. Pemilihan istilah tersebut didasari pula dengan konteks yang
menaungi ujaran tersebut, yaitu mengenai sesuatu hal yang bisa menghasilkan
uang.
Contoh (20), kata card pada Bsu juga dapat menimbulkan interpretasi
yang luas apabila tidak dilakukan partikularisasi. Pada BSa, istilah card (kartu)
bisa bermacam-macam kartu yang dimaksud. Agar pesan lebih tepat, digunakan
istilah ‗kartu nama‘. Penggunaan istilah tersebut dipandang lebih prsesisi dan
spesifik.
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8. Teknik Penghilangan
Teknik penghilangan dilakukan dengan menghilangkan unsur pada Bsu
sehingga tidak tertuang pada BSa. Sebanyak dua data mengalami teknik
penghilangan. Berikut kedua data tersebut,

No Data

Bsu

BSa

(21) 106/godsu/bsu97/godsa/bsa “Take a look at this list me and Tessio made
up.”

--

(22) 107/godsu/bsu97/godsa/bsa “Tessio, give Clemenza your copy.”

--

Dua tuturan di atas (21) dan (22) tidak diterjemahkan ke dalam BSa.
Informasi yang ada pada BSu tersebut dibuat untuk membangun suatu alur cerita.
Penghilangan secara menyeluruh ini sebaiknya tidak dilakukan karena dapat
mengganggu jalan cerita dalam novel ini.
b. Varian kuplet
Selain penerapan varian teknik tunggal dalam satu data, ditemukan pula
perpaduan dua teknik penerjemahan dalam menerjemahkan data tuturan dari BSu
ke BSa. Penggunaan dua teknik sekaligus tersebut dikenal dengan istilah teknik
penerjemahan varian kuplet. Sebanyak 62 data tuturan, pada penelitian ini, yang
diterjemahkan dengan varian kuplet. Berikut temuan kuplet yang disajikan dalam
tabel,
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Tabel 4.3 Teknik penerjemahan varian kuplet

No

Teknik Penerjemahan

No Urut Data

Jml Persentase

Harfiah + Peminjaman murni

001, 007, 009, 013, 028,
029, 032, 035, 078, 093,
100, 101, 111, 113, 127,
135, 145

17

27, 4%

2

Harfiah + Transposisi

006, 008, 037, 040, 050,
059, 060, 072, 081, 134,
143, 147

12

19, 4%

3

Reduksi + Peminjaman murni

083, 099, 108, 123, 126

5

8, 1%

4

Transposisi + Peminjaman murni

057, 094, 124, 151

4

6, 5%

5

Transposisi + Reduksi

002, 055, 075

3

4, 8%

6

Penambahan + Peminjaman murni

036, 048, 130

3

4, 8%

7

Modulasi + Peminjaman murni

012, 062, 080

3

4, 8%

8

Transposisi + Penambahan

047, 056, 086

3

4, 8%

9

071, 109

2

3, 2%

10

Amplifikasi Linguistik + Peminjaman
murni
Harfiah + Generalisasi

014

1

1, 6%

11

Modulasi + Reduksi

039

1

1, 6%

12

Penambahan + Reduksi

053

1

1, 6%

13

Transposisi + Modulasi

064

1

1, 6%

14

Padanan Lazim + Penambahan

067

1

1, 6%

15

Partikularisasi + Peminjaman murni

069

1

1, 6%

16

Penambahan + Partikularisasi

096

1

1, 6%

17

Amplifikasi Linguistik + Harfiah

104

1

1, 6%

18

Adaptasi + Peminjaman murni

114

1

1, 6%

19

Partikularisasi + Transposisi

119

1

1, 6%

62

100%

1

Total
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1. Harfiah + Peminjaman murni
Pada penelitian ini ditemukan sebanyak 20 data tindak tutur yang
diterjemahkan dengan perpaduan dua teknik sekaligus, teknik harfiah dan
peminjaman murni. Berikut beberapa temuannya,

No Data

BSu

BSa

(23) 001/godsu/bsu13/godsa/bsa12

“Johnny, not in the
face, I‟m making a
picture.”

―Johnny, jangan
diwajah, aku sedang
membuat film.‖

(24) 009/godsu/bsu23/godsa/bsa29

“Not to our paisan”

―Jangan kepada
paisan kita‖

(25) 028/godsu/bsu40/godsa/bsa56

“See that movie
pezzonovante.”

―Temui pezzonovante
film itu.‖

(26) 029/godsu/bsu40/godsa/bsa56

“Tell Sollozzo I will
see him.”

―Beritahu Sollozzo,
aku akan
menemuinya.‖

(27) 101/godsu/bsu90/godsa/bsa136

“Listen, kid.”

―Dengar, kid.‖

(28) 145/godsu/bsu129/godsa/bsa192

“Sonny wants you out
at the Long Beach
house.”

―Sonny ingin kau
pulang ke rumah di
Long Beach.‖

Seperti halnya pada varian teknik tunggal, teknik harfiah dilakukan dengan
penerjemahan tiap kata pada BSu ke dalam BSa. Sementara teknik peminjaman
murni dilakukan dengan meminjam kata BSu tanpa melakukan perubahan. Pada
penelitian ini, teknik peminjaman murni dilakukan dalam penerjemahan nama
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Beach juga menggunakan teknik tersebut, termasuk pula penerjemahan istilah
asing seperti kid, paisan dan pezzonovante.
2. Harfiah + Transposisi
Sebanyak 12 data diterjemahkan dengan perpaduan teknik harfiah dan
transposisi. Berikut beberapa temuan tersebut,

No Data

BSu

BSa

(29) 040/godsu/bsu44/godsa/bsa64

“Go in and see my
poor husband.”

―Masuklah dan temui
suamiku yang malang.‖

(30) 050/godsu/bsu56/godsa/bsa82

“Never make a
threat.”

―Jangan mengancam.‖

(31) 060/godsu/bsu71/godsa/bsa105

“Write that down
before you forget.”

―Tulis itu sebelum kau
lupa.‖

(32) 081/godsu/bsu83/godsa/bsa124

“Pick him up on
your way over.”

―Jemput ia dalam
perjalanan kemari.‖

(33) 134/godsu/bsu114/godsa/bsa170

“Tell him to cut
out that crap and
come on in here.”

―Perintahkan ia
menghentikan tugas
sepele itu dan datang
kemari.‖

Dilihat dari lima contoh temuan di atas, pergeseran kategori gramatikal
yang terjadi adalah frasa pada BSu diterjemahkan menjadi kata pada BSa.
Pergeseran terjadi pada kategori tingkatan (rank), frasa menjadi kata. Frasa go in
diterjemahkan menjadi kata ‗masuklah‘, make a threat menjadi ‗mengancam‘,
come on menjadi ‗ayo‘, go aheadcommit
menjadi
‗teruskan‘, pick up menjadi ‗jemput‘,
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write down menjadi ‗tulis‘, dan cut out menjadi ‗menghentikan‘. Dari segi rank
terjadi pergeseran, namun tidak kelas katanya. Temuan ini masih dalam kelas
verba sebagai predikat dalam tuturan yang berlangsung. Selain penerapan teknik
transposisi tersebut, juga dilakukan teknik harfiah pada tiap-tiap contoh di atas.
3. Reduksi + Peminjaman murni
Pada penelitian ini, sebanyak lima data teridentifikasi menggunakan varian
kuplet yaitu teknik reduksi dan peminjaman murni. Berikut kelima temuan
tersebut,

No Data

BSu

BSa

(34) 083/godsu/bsu83/godsa/bsa124

“If Tom‟s wife
calls, tell her that
Tom won‟t be
home for a while,
he‟s on business.”

―Kalau istri Tom
menelepon, katakan Tom
sementara tidak bisa
pulang, ia ada urusan
bisnis.‖

(35) 099/godsu/bsu90/godsa/bsa135

“Don‟t worry,
Tom will be OK.”

―Jangan khawatir, Tom
baik-baik saja.‖

(36) 108/godsu/bsu97/godsa/bsa145

“Freddie should
be here.”

―Freddie harus hadir.‖

(37) 123/godsu/bsu105/godsa/bsa156

“Leave it in the
car with Paulie.”

―Tinggalkan saja di mobil
bersama Paulie.‖

(38) 126/godsu/bsu105/godsa/bsa157

“Use the Family
hotel in Miami
Beach so I‟ll know
where I can get
you when I want.”

―Gunakan hotel Keluarga
di Miami Beach agar aku
tahu di mana bisa
menghubungimu kalau
kuperlukan.‖
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Penerapan teknik reduksi pada contoh (34) terjadi pada penghilangan her
dalam Bsu. Kata tersebut tidak diterjemahkan ke dalam BSa. Berdasarkan tuturan
(34) kata her mengacu pada istri Tom, sehingga dipandang masih dapat dipahami
maksudnya meskipun dihilangkan. Jika ingin diterjemahkan utuh maka akan
menjadi ―…katakan padanya bahwa Tom…‖.
Contoh (35), teknik reduksi dilakukan dengan menghilangkan kata will
dalam BSu, sehingga tidak tertuang secara eksplisit ke dalam BSa. Apabila tidak
di reduksi terjemahan menjadi ―Jangan khawatir, Tom akan baik-baik saja‖.
Contoh 36, yang dihilangkan adalah kata here. Tuturan BSu menjadi tidak
lengkap maksudnya, hadir ke mana yang dimaksud oleh penutur. Namun, menjadi
tidak masalah apabila dikaitkan konteks yang menaungi tuturan tersebut yaitu
dapat dipahami bahwa maksud penutur adalah menyarankan kehadiran sesorang
di tempat penutur mengadakan pertemuan. Penerjemahan (36) bisa menjadi
―Freddie harus hadir di sini‖.
Pada contoh (37), Penerapan teknik reduksi ada pada penghilangan kata it.
It mengacu pada tuturan sebelumnya yaitu sebuah senjata yang akan digunakan
untuk membunuh, sehingga apabila diterjemahkan menjadi ―Tinggalkan saja
pistol di mobil bersama Paulie‖.
Pada tuturan (38), teknik reduksi dilakukan pada penghilangan kata I.
Apabila tidak di reduksi terjemahan menjadi ―…aku tahu di mana aku bisa
menghubungimu…‖. Penghilangan dilakukan supaya pengulangan kata ‗aku‘
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Sementara itu, penerapan teknik peminjaman murni dilakukan pada
penerjemahan nama karakter dan nama tempat seperti Tom, Freddie, Paulie dan
Miami Beach. Istilah tersebut tidak mengalami penyesuaian bentuk, dipinjam apa
adanya.
4. Transposisi + Peminjaman murni
Perpaduan teknik transposisi dan peminjaman murni sekaligus pada satu
data tertentu, ditemukan pada empat data. Berikut temuan tersebut,

No Data

BSu

BSa

(39) 057/godsu/bsu70/godsa/bsa104

“Go ahead, Tom.”

―Teruskan, Tom.‖

(40) 094/godsu/bsu87/godsa/bsa130

“You have to make
the peace between
me and Sonny.”

―Kau harus
mendamaikan aku dan
Sonny.‖

(41) 124/godsu/bsu105/godsa/bsa157

“When this job is
finished I want you
to take your wife
and children on a
vacation to
Florida.”

―Sesudah pekerjaan ini
selesai, kuminta kau
mengajak istri dan
anak-anakmu berlibur
ke Florida.‖

(42) 151/godsu/bsu148/godsa/bsa222

“Get in, Mike.”

―Masuklah, Mike.‖

Penerapan teknik transposisi, frasa menjadi kata, terjadi pada tuturan (39),
(40), dan (42). Frasa go ahead diterjemahkan menjadi ‗teruskan‘, frasa make the
peace menjadi ‗mendamaikan‘, dan get in menjadi ‗masuklah‘. Pada contoh (41),
transposisi yang terjadi adalah perubahan jenis kata vacation pada BSu
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merupakan nomina diterjemahkan menjadi verba ‗berlibur‘ dalam BSa. Sementara
itu penerapan peminjaman murni terjadi pada penerjemahan nama karakter dan
nama tempat seperti Tom, Sonny, Mike, dan Florida.
5. Transposisi + Reduksi
Ada tiga temuan data yang diterapkan dengan memadukan teknik
transposisi dan reduksi sekaligus. Berikut ketiga data tersebut,

No Data

BSu

BSa

(43) 002/godsu/bsu13/godsa/bsa13

“Come on, stick
it in.”

―Ayo, masukkan‖

(44) 055/godsu/bsu62/godsa/bsa93

“Take them when
they come out.”

―Sikat mereka begitu
keluar.‖

(45) 075/godsu/bsu81/godsa/bsa122

“Don‟t do
anything rash
until you‟ve
heard what he
has to say.”

―Jangan lakukan apapun
dengan tergesa-gesa
sebelum kau mendengarkan
apa yang dikatakannya.‖

Transposisi frasa menjadi kata terjadi pada tuturan (43) dan (44). Frasa
come on menjadi ‗ayo‘, dan come out menjadi ‗keluar‘. Sementara pada temuan
(45) transposisi yang terjadi adalah ajektiva rash diterjemahkan menjadi adverbia
‗dengan tergesa-gesa‘.
Pada temuan (43) penghilangan dilakukan pada kata it, sehingga pada BSa
menjadi tidak diketahui apa yang hendak dimasukkan tersebut. Diceritakan
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hubungan badan, sehingga it mengacu pada alat kelamin. Alasan kesopanan
melandasi pemilihan reduksi. Contoh (44), reduksi yang dilakukan adalah pada
kata they. Penghilangan ini tidak mendistorsi makna karena ada kata sebelumnya
them yang diterjemahkan menjadi ‗mereka‘, sehingga tidak perlu lagi
menambahkan ‗mereka‘ untuk kedua kalinya. Pada (45) penghilanagan terjadi
pada frasa has to. Frasa tersebut bisa diterjemahkan menjadi ‗harus‘, sehingga
terjemahan menjadi ―…apa yang harus dikatakannya‖.
6. Penambahan + Peminjaman murni
Perpaduan teknik ini, penambahan dan peminjaman murni, ditemukan
sebanyak tiga kasus. Berikut temuan tersebut,

No Data

BSu

BSa

(46) 036/godsu/bsu40/godsa/bsa58

“I want you to go
to California
tonight.”

―Kuminta kau pergi ke
California malam ini
juga.‖

(47) 048/godsu/bsu52/godsa/bsa76

“Tom, never forget
your parents.”

―Tom, jangan pernah
melupakan orang tuamu
sendiri.‖

(48) 130/godsu/bsu106/godsa/bsa158

“Paulie, pull over,
I gotta take a leak.”

―Paulie, tepikan
mobilnya, aku mau
buang air kecil.‖

Teknik peminjaman murni diterapkan pada nama tempat dan nama
karakter seperti California, Tom dan Paulie. Teknik penambahan pada contoh
(46) dilakukan dengan penambahan
kata to
‗juga‘
commit
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untuk menggabungkan dengan tuturan sebelumnya yang juga berisi suruhan.
Contoh (47), penambahan kata ‗sendiri‘ dilakukan dalam BSa. Penambahan
dilakukan untuk menyangatkan isi nasihat dalam tuturan, untuk tidak melupakan
orang tua dari mitra tutur. Contoh (48), kata ‗mobilnya‘ ditambahkan dalam BSa.
Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas maksud penutur yang sedang
mengendarai mobil.
7. Modulasi + Peminjaman murni
Selanjutnya, ada tiga temuan data yang diterjemahkan dengan perpaduan
dua teknik sekaligus, modulasi dan peminjaman murni. Berikut temuan data
tersebut,

No Data

BSu

BSa

(49) 012/godsu/bsu26/godsa/bsa34

“Before you bring
him in, tell
Santino to come
here”

―Sebelum kau
memanggilnya kemari,
panggil Santino terlebih
dahulu.‖

(50) 062/godsu/bsu74/godsa/bsa110

“Send Luca Brasi
to see me,”

―Panggil Luca Brasi
kemari,‖

(51) 080/godsu/bsu82/godsa/bsa124

“Be sure you
bring Paulie.“

―Jangan lupa mengajak
Paulie.‖

Peminjaman murni dilakukan pada penerjemahan nama karakter seperti
Santino, Luca Brasi, dan Paulie. Pada contoh (49), modulasi terjadi pada
perubahan fokus penekanan antara BSu dan BSa. BSu fokus pada keterangan
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menjadi pada keterangan waktu, kapan Santino harus dipanggil, ―…terlebih
dahulu.‖. Sementara itu modulasi juga terjadi pada contoh (50). ―..to see me,‖
pada BSu bermaksud tujuan dari pemanggilan Luca Brasi, pada BSa penekanan
berubah menjadi keterangan tempat ―…kemari,‖. Contoh (51) pergeseran sudut
pandang terjadi antara BSu dan BSa. Isi Bsu bermaksud memastikan sesuatu hal,
sedangkan dalam BSa menjadi bergeser mengingatkan untuk tidak lupa.
8. Transposisi + Penambahan
Varian teknik kuplet, transposisi dan penambahan, ditemukan sebayak tiga
data. Berikut ketiga data tersebut,

No Data

BSu

BSa

(52) 047/godsu/bsu48/godsa/bsa70

“Pick me up early in
the morning.”

―Jemput aku besok
pagi-pagi sekali.‖

(53) 056/godsu/bsu64/godsa/bsa95

“Come on, enough.”

―Ayo, sudah cukup.‖

(54) 086/godsu/bsu83/godsa/bsa125

“Get dressed and get
ready to get down
there.”

―Sekarang ganti
pakaian dan bersiaplah
pergi ke sana.‖

Pada tiga temuan diatas (52), (53), (54) teknik transposisi diterapkan pada
penerjemahan frasa menjadi kata seperti pick up menjadi ‗jemput‘, come on
menjadi ‗ayo‘, dan get down menjadi ‗pergi‘. Sementara itu pada contoh (52)
penambahan terjadi pada kata ‗besok‘ dalam BSa. Meskipun istilah besok tidak
ada dalam BSu, tapi maksud tuturan tersebut memang menyuruh untuk
commit to user
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pada kata keterangan ‗sudah‘ dalam BSa. Terakhir, contoh (54) terjadi
penambahan kata keterangan waktu ‗sekarang‘. Penambahan-penambahan yang
dilakukan tidak mendistorsi makna, melainkan memperjelas maksud tuturan.
9. Amplifikasi linguistik + Peminjaman murni
Penggunaan dua teknik sekaligus, teknik amplifikasi linguistik dan
peminjaman murni, dalam satu data ditemukan sebanyak dua kasus. Berikut
temuan datanya,

No Data

Bsu

BSa

(55) 071/godsu/bsu78/godsa/bsa117

“Tell Tom.”

―Katakan pada Tom.‖

(56) 109/godsu/bsu97/godsa/bsa145

“OK, leave Freddie
out.”

―OK, kita lupakan saja
Freddie.‖

Peminjaman murni dilakukan pada penerjemahan nama tokoh karakter
seperti Tom dan Freddie. Pada contoh (55), amplifikasi linguistik dilakukan
dengan menambahkan kata ‗pada‘ dalam BSa. Hal ini perlu dilakukan agar tidak
terjadi distorsi makna. Apabila menggunakan teknik harfiah akan terjadi
pergeseran maksud, seakan-akan penutur sedang berbicara pada Tom, sedangkan
maksud tuturan adalah untuk memberitahukan kepada Tom. Contoh (56),
amplifikasi linguistik dilakukan dengan menambahkan unsur ‗kita‘ yang melekat
secara tersirat dalam BSu. Konteks situasi yang sedang melakukan diskusi
membuat maksud penutur untuk merujuk pada seluruh peserta pertemuan.
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10. Harfiah + Generalisasi
Perpaduan teknik harfiah dan generalisasi teridentifikasi sebanyak satu
data. Berikut data tersebut,

014/godsu/bsu29/godsa/bsa39
(57) BSu:
“You must excuse my daughter,
your wife‟s goddaughter, for not
doing your family the respect of
coming today.”

BSa:
―Anda harus memaafkan putri saya, anak
baptis istri Anda, karena tidak memberikan
penghormatan kepada keluarga Anda
dengan datang hari ini.‖

Secara keseluruhan penerjemahan BSu ke BSa dilakukan dengan
penerapan teknik harfiah. Teknik generalisasi tampak pada penerjemahan
goddaughter menjadi ‗anak baptis‘. Goddaughter dalam BSu secara spesifik
merujuk pada anak baptis berjenis kelamin perempuan. Sementara dalam BSa
diterjemahkan menjadi ‗anak baptis‘ yang berlaku umum, bisa perempuan
maupun laki-laki.
11. Modulasi + Reduksi
Varian kuplet, teknik modulasi dan reduksi yang ditemukan berjumlah
satu data. Berikut temuannya,

039/godsu/bsu44/godsa/bsa63
(58) BSu:

commitcome
to user
“When you get through with college,
and

BSa:
―Sesudah kuliahmu selesai,
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talk to me.”

temui aku.‖

Teknik modulasi terjadi pada pergeseran fokus tuturan antara BSu dan
BSa. Dalam BSu penekanannya adalah pada you atau mitra tutur ketika lulus
kuliah, sedangkan dalam BSa penerjemah menggeser fokus pada kuliahnya.
Sementara teknik reduksi terjadi pada pelesapan come and talk menjadi satu verba
‗temui‘.
12. Penambahan + Reduksi
Sebanyak satu data teridentifikasi dilakukan dengan penerapan dua teknik
sekaligus yaitu teknik penambahan dan reduksi. Berikut temuan datanya,

053/godsu/bsu57/godsa/bsa84
(59) BSu;

BSa:

“If you reconsider, call me at
my hotel.”

―Kalau kau mau mempertimbangkan usulku,
hubungi aku di hotel.‖

Contoh di atas (53) teknik penambahan terjadi pada kata ‗usulku‘ dalam
BSa. Penerapan ini untuk memperjelas tuturan, kaitan suatu pertimbangan
memang dekat dengan sebuah usul. Selanjutnya penerapan teknik reduksi terjadi
pada kata my dalam BSu. Penghilangan ini tepat karena my merujuk pada
kepemilikan, sedangkan maksud tuturan adalah hotel yang dipakai menginap oleh
penutur bukan hotel milik penutur.
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13. Transposisi + Modulasi
Temuan varian kuplet lainnya adalah penerepan teknik transposisi dan
modulasi. Berikut temuan tersebut,

064/godsu/bsu75/godsa/bsa112
(60) BSu:

BSa:

“Get in, I want to talk to
you.”

―Masuklah, ada yang ingin aku bicarakan
padamu.‖

Contoh (60), teknik transposisi dilakukan pada penerjemahan frasa get in
menjadi kata ‗masuklah‘. Sementara itu penerapan teknik modulasi terjadi pada
pergeseran fokus tuturan antara BSu dan BSa. Dalam BSu, penekanannya adalah
penutur yang ingin berbicara pada mitra tutur. Pada BSa penekanan bergeser
menjadi hal-hal yang ingin dibicarakan.
14. Padanan lazim + Penambahan
Sebanyak satu data ditemukan menerapkan perpaduan teknik padanan
lazim dan penambahan. Berikut temuan tersebut,

067/godsu/bsu77/godsa/bsa115
(61) BSu:

BSa:

“Get the papers while I get the
key.”

―Beli koran sementara kuambil kunci
kamar.‖
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Pada contoh (61), teknik padanan lazim diterapkan dalam penerjemahan
papers menjadi koran. Istilah papers lazim dipadankan menjadi ‗koran‘ selain
surat kabar. Sementara teknik penambahan kata ‗kamar‘ dalam BSa. Dalam BSu
hanya disebutkan kunci saja, sedangkan dalam BSa diterjemahkan menjadi kunci
kamar. Penambahan ini dilakukan untuk memperjelas maksud tuturan bahwa yang
dimaksud adalah kunci kamar karena penutur dan mitra tutur sedang menginap di
sebuah hotel.
15. Partikularisasi + Peminjaman murni
Ada satu data teridentifikasi dengan menerapkan dua teknik sekaligus,
yaitu teknik partikularisasi dan peminjaman murni. Berikut data tersebut,

069/godsu/bsu78/godsa/bsa117
(62) BSu:

BSa:

“Tell Gatto to get the car from
the lot.”

―Suruh Gatto mengeluarkan mobil dari tempat
parkir.‖

Teknik partikularisasi diterapkan dalam penerjemahan lot menjadi tempat
parkir. Istilah the lot mengacu pada tanah lapang secara umum belum tentu
berfungsi sebagai tempat parkir. Dalam BSa diterjemahkan secara presisi menjadi
‗tempat parkir‘. Penerapan ini dibantu konteks yang menaungi tuturan tersebut,
yaitu merujuk pada tempat parkir mobil. Penerapan peminjaman murni terjadi
pada penerjemahan nama karakter, Gatto.
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16. Penambahan + Partikularisasi
Berikut temuan data yang menerapkan teknik penambahan dan
partikularisasi sekaligus,

096/godsu/bsu87/godsa/bsa130
(63) BSu:

BSa:

“You have to talk some
sense to him.”

Teknik

―Kau harus mengingatkan dirinya agar
menggunakan akal sehat.‖

partikularisasi

terjadi

pada

penerjemahan

talk

menjadi

‗mengingatkan‘. Kata talk cenderung umum, berbicara bisa berisi macam-macam,
termasuk mengingatkan ataupun yang lain. Teknik penambahan dilakukan dengan
menambahkan ‗agar menggunakan akal sehat‘. Dalam hal ini penerapan
penambahan mengalami distorsi makna, some sense yang dimaksud pada BSu
adalah cara penutur mengingatkan seseorang, bukan tujuan dari peringatannya.
Agar tidak terjadi distorsi makna, dapat diterjemahkan menjadi ―Kau harus bicara
padanya dengan akal sehat.‖
17. Amplifikasi linguistik + Harfiah
Penerapan

teknik

amplifikasi

linguistik

teridentifikasi sebanyak satu data. Berikut temuannya,
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104/godsu/bsu91/godsa/bsa137
(64) BSu:
“OK, stick around, you can handle
the phone.”

BSa:
―Oke, kau boleh tetap disini, kau bisa
menangani telepon.‖

Frasa stick around diterjemahkan dengan menambahkan unsur linguistik
‗kau‘ dalam BSa. Meskipun tidak tertuang secara eksplisit dalam BSu, kata ‗kau‘
tersirat dalam tuturan. Unsur ‗kau‘ melekat pada frasa stick around. Penambahan
unsur linguistik tersebut menunjukkan penerapan teknik amplifikasi linguistik.
Selain penerapan teknik amplifikasi linguistik, tuturan diterjemahkan dengan
teknik harfiah.
18. Adaptasi + Peminjaman murni
Varian teknik kuplet lainnya dalam penelitian ini adalah penerapan teknik
adaptasi dan peminjaman murni sekaligus. Berikut datanya,

114/godsu/bsu97/godsa/bsa145
(65) BSu:
“Get rid of Sollozzo and everything
falls in line.”

BSa:
―Singkirkan Sollozzo, maka yang lain
akan mengikuti.‖

Penerjemahan nama Sollozzo dilakukan dengan peminjaman murni, tanpa
melakukan perubahan pada nama tersebut. Sementara teknik adaptasi tampak
pada penerjemahan frasa falls in line menjadi ‗akan mengikuti‘. Istilah falls in line
commitapabila
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dikenal pada budaya BSu sehingga
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mengalami distorsi makna karena tidak dikenal dalam budaya BSa. Penggunaan
teknik adaptasi ini dirasa tepat karena makna pada BSu bukan makna secara
harfiah.
19. Partikularisasi + Transposisi

119/godsu/bsu99/godsa/bsa148
(66) BSu:
“Anyway I need you on the phone
here in the house, that‟s more
important.”

BSa:
―Lagi pula aku membutuhkan bantuanmu
menjaga telepon di sini di rumah. Itu lebih
penting.‖

Teknik transposisi dilakukan dengan menerjemahkan kalimat kompleks
pada BSu menjadi dua kalimat sederhana dalam BSa. Selanjutnya teknik
partikularisasi dilakukan dalam penerjemahan you menjadi ‗bantuanmu‘. Kata you
merujuk pada seseorang secara umum, sedangkan dalam BSa diterjemahkan
secara spesifik menjadi ‗bantuanmu‘. Penggunaan teknik partikularisasi pada
contoh ini masih sesuai dengan logika tuturan yang membutuhkan bantuan mitra
tutur untuk menjaga telepon.
c. Varian triplet
Selain varian teknik tunggal dan kuplet, ditemukan pula penerjemahan
dengan varian teknik triplet. Varian triplet adalah penerjemahan satu data tertentu
dengan menerapkan tiga teknik penerjemahan sekaligus. Pada penelitian ini,
sebanyak 15 data tuturan diterjemahkan dengan varian triplet. Temuan tersebut
commit to user
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Tabel 4.4 Teknik penerjemahan varian triplet

No

Teknik Penerjemahan

Nomor Urut
Data

Jumlah Persentase

1.

Harfiah + Peminjaman murni +
Transposisi

033, 079, 097, 098,
115

5

33,3%

2.

Modulasi + Peminjaman murni +
Penambahan
Peminjaman murni + Penambahan +
Transposisi

004, 027

2

13,3%

018

1

6,7%

4.

Deskripsi + Peminjaman murni + Reduksi

054

1

6,7%

5.

Partikularisasi + Peminjaman murni +
Penambahan
Harfiah + Peminjaman murni + Reduksi

058

1

6,7%

085

1

6,7%

Harfiah + Partikularisasi + Peminjaman
murni
Modulasi + Peminjaman murni +
Transposisi
Adaptasi + Reduksi + Transposisi

095

1

6,7%

128

1

6,7%

141

1

6,7%

Adaptasi + Peminjaman murni +
Transposisi

142

1

6,7%

15

100%

3.

6.
7.
8.
9.
10.

Total

1. Harfiah + Peminjaman murni + Transposisi
Sebanyak lima data teridentifikasi menerapkan tiga teknik penerjemahan
sekaligus, yaitu teknik harfiah, peminjaman murni dan transposisi. Berikut kelima
temuan tersebut,
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No Data

BSu

BSa

(67) 033/godsu/bsu40/godsa/bsa57

“Instruct my sons, all
three of them, that
they will accompany
me to the hospital to
see poor Genco. “

―Perintahkan putraku,
ketiganya, bahwa
mereka akan
menemaniku ke rumah
sakit untuk
mengunjungi Genco
yang malang.‖

(68) 079/godsu/bsu82/godsa/bsa123

“Get over to my
father‟s house, bring
Paulie Gatto.”

―Datanglah ke rumah
ayahku, ajak Paulie
Gatto.‖

(69) 097/godsu/bsu87/godsa/bsa131

“So talk to Sonny,
talk to the
caporegimes; you‟ll
save a lot of
bloodshed.”

―Jadi bicaralah pada
Sonny, bicaralah pada
Caporegime; kau bisa
mencegah banyak
pertumpahan darah.‖

(70) 098/godsu/bsu87/godsa/bsa131

“You take care of
Sonny and the other
two kids.”

―Kau tangani Sonny
dan kedua anak
lainnya.‖

(71) 115/godsu/bsu97/godsa/bsa145

“You don‟t have to
go after the
Tattaglias.”

―Kau tidak perlu
memburu Keluarga
Tattaglia.‖

Selain menerapkan teknik harfiah, kelima data di atas juga diterjemahkan
menggunakan teknik peminjaman murni dan transposisi. Peminjaman murni
terjadi pada penerjemahan nama tokoh seperti Genco, Paulie Gatto, Sonny,
Tattaglia. Peminjaman murni terjadi pula pada penerjemahan istilah asing
caporegime. Sementara transposisi terjadi pada pergeseran frasa menjadi kata,
seperti pada penerjemahan all three of them menjadi ‗ketiganya‘, get over menjadi
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2. Modulasi + Peminjaman murni + Penambahan
Dua

data

tuturan diterjemahkan

menggunakan

teknik

modulasi,

peminjaman murni dan penambahan sekaligus dalam satu data. Berikut data yang
ditemukan,

No Data

BSu

BSa

(72) 004/godsu/bsu14/godsa/bsa15

“Keep Enzo here,
send him to hide
with our cousins in
Long Island.”

―Pertahankan Enzo di sini,
sembunyikan ia di rumah
sepupu kita di Long
Island.‖

(73) 027/godsu/bsu40/godsa/bsa56

“I want you to fly
there tomorrow and
settle this business
for Johnny.”

―Aku ingin kau terbang ke
sana besok pagi dan
menyelesaikan masalah
Johnny.‖

Dari dua data di atas (72) dan (73), teknik peminjaman murni diterapkan
pada penerjemahan nama tokoh dan nama tempat, seperti Long Island dan Johnny.
Teknik penambahan pada contoh (72) tampak dari penggunaan kata ‗rumah‘
dalam BSa. Informasi mengenai rumah tidak ada secara eksplisit pada BSu, untuk
memperjelas maka penerjemah menambahkan kata ‗rumah‘. Sementara itu,
penambahan pada contoh (73) terlihat pada penggunaan kata ‗pagi‘ pada BSa.
Serupa dengan kasus (72), informasi ‗pagi‘ tidak diterangkan dalam BSu. Selain
teknik peminjaman murni dan penambahan pada dua kasus di atas ditemukan pula
penerapan teknik modulasi. Modulasi pada (72) terjadi pada perubahan sudut
pandang antara BSu dan BSa. Pada BSu (72) bersembunyi yang dimaksud dalam
to user Enzo. Sementara itu pada BSa
tuturan merupakan suatu tujuan commit
dari mengirim
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bersembunyi menjadi proses aktif dari Enzo bukan sebagai tujuan. Terakhir,
temuan modulasi pada kasus (73). Ujaran Bsu memiliki maksud agar masalah
diselesaikan demi kebaikan Johnny, sedangkan pada BSa bergeser menjadi
posesif yaitu masalah yang dimiliki oleh Johnny.
3. Peminjaman murni + Penambahan + Transposisi
Penggunaan tiga teknik sekaligus yaitu teknik peminjaman murni,
penambahan dan transposisi, dilakukan pada satu temuan data. Berikut
temuannya,

(74) 018/godsu/bsu33/godsa/bsa45
BSu:

BSa:

“Give this affair to Clemenza and
tell him to be sure to use reliable
people, people who will not be
carried away by the smell of
blood.”

―Serahkan masalah ini kepada Clemenza dan
katakan padanya agar memastikan
menggunakan orang yang bisa diandalkan,
orang yang tidak akan terseret emosi saat
mencium bau darah.

Teknik peminjaman murni diterapkan pada penerjemahan nama karakter,
Clemenza. Teknik transposisi tampak pada penerjemahan kata reliable menjadi
frasa ‗yang bisa diandalkan‘. Teknik penambahan terjadi pada penggunaan kata
‗mencium‘ pada BSa, sedangkan pada BSu tidak diterangkan mengenai hal
tersebut.
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4. Deskripsi + Peminjaman murni + Reduksi
Sebanyak satu data diterjemahkan dengan perpaduan tiga teknik sekaligus,
teknik deskripsi, peminjaman murni dan reduksi. Berikut temuan tersebut,

(75) 054/godsu/bsu57/godsa/bsa84
BSu:

BSa:

“Mr. Woltz suggested you bring an
overnight bag and he‟ll get you to
the airport in the morning.”

―Mr. Woltz menyarankan Anda membawa
tas berisi pakaian ganti dan akan mengantar
Anda ke bandara besok pagi.‖

Teknik peminjaman murni terjadi pada penerjemahan nama Mr. Woltz.
Teknik reduksi terjadi pada he‟ll dalam BSu yang tidak dituangakn secara
eksplisit dalam BSa. Terakhir penerapan teknik deskripsi dilakukan pada
penerjemahan overnight bag menjadi ‗tas berisi pakaian ganti‘. Overnight bag di
deskripsikan berdasarkan isinya.
5. Partikularisasi + Peminjaman murni + Penambahan
Penerapan varian kuplet, teknik partikularisasi, peminjaman murni dan
penambahan sekaligus ditemukan sebanyak satu data. Berikut datanya,

(76) 058/godsu/bsu71/godsa/bsa105
BSu:

BSa:

“Santino, get some sleep tonight, you look
like the devil himself.”

―Santino, kau perlu tidur malam ini,
wajahmu mirip setan.‖
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Teknik partikularisasi terjadi pada penerjemahan you menjadi wajahmu.
Kata you mengacu pada seluruh bagian tubuh secara umum, diterjemahkan
menjadi ‗wajahmu‘ yang lebih spesifik. Teknik penambahan terjadi pada
penambahan kata ‗kau‘ dalam BSa, sedangkan dalam BSu tidak tertuang secara
tersurat. Penerjemahan nama, Santino, merupakan bentuk dari teknik peminjaman
murni.
6. Harfiah + Peminjaman murni + Reduksi
Satu data diterjemahkan menggunakan teknik harfiah, peminjaman murni
dan reduksi sekaligus. Berikut data tersebut,

(77) 085/godsu/bsu83/godsa/bsa124
BSu:

BSa:

“If you want to talk to me, get me on
Pop’s special phone but don‟t call me
unless it‟s really important.”

―Kalau kau ingin berbicara denganku,
hubungi aku melalui telepon khusus Pop,
tapi jangan menelepon kecuali sangat
penting.‖

Peminjaman murni terjadi pada penerjemahan istilah Pop. Teknik reduksi
terjadi pada penghilangan kata me dan it‟s dalam BSu. Masing-masing dapat
diterjemahkana sehingga menjadi ―…tapi jangan menelponku kecuali telepon
yang sangat penting.‖ Selain dua teknik tersebut, tuturan diterjemahkan dengan
teknik harfiah.
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7. Harfiah + Partikularisasi + Peminjaman murni
Varian triplet yang lain adalah penerepan teknik harfiah, partikularisasi
dan peminjaman murni. Berikut satu temuan datanya,

(78) 095/godsu/bsu87/godsa/bsa130
BSu:

BSa:

“I want you to talk Sonny into
taking it.”

―Aku ingin kau membujuk Sonny
menerimanya.‖

Partikularisasi terjadi pada penerjemahan kata talk yang sangat umum,
menjadi kata ‗membujuk‘ yang spesifik. Penerjemahan nama tokoh menggunakan
teknik peminjaman murni.

Selain kedua teknik tersebut

data tuturan

diterjemahkan secara harfiah.
8. Modulasi + Peminjaman murni + Transposisi

(79) 128/godsu/bsu105/godsa/bsa157
BSu;

BSa:

“Paulie, you and Rocco gotta
staff and supply it until the word
comes down for the rest of the
soldiers to use it.”

―Paulie, kau dan Rocco harus menempatkan
staf dan perbekalan di sana sampai prajuritprajurit lain diperintahkan menggunakannya.‖

Nama Paulie dan Rocco diterjemahkan dengan menerapkan teknik
peminjaman murni. Transposisi terjadi pada penerjemahan verba supply menjadi
nomina ‗perbekalan‘. Sementara modulasi terjadi pada pergeseran fokus antara
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mencari orang dan disuruh membekalinya sampai perintah turun. Sementara fokus
BSa adalah pada prajurit yang diperintah bukan pada perintahnya.
9. Adaptasi + Reduksi + Transposisi
Penerapan tiga teknik sekaligus, teknik adaptasi, reduksi dan transposisi,
teridentifikasi sebanyak satu data. Berikut temuan tersebut,

(80) 141/godsu/bsu128/godsa/bsa190
BSu:

BSa:

“Get out of this street, you punk, and ―Tinggalkan jalanan ini, sialan, dan jangan
stay out of this hospital when it‟s not datang ke rumah sakit kalau tidak pada
visiting hours.”
waktu berkunjung.‖

Adaptasi dilakukan pada penerjemahan istilah punk dalam Bsu menjadi
‗sialan‘ dalam BSa. Istilah punk hanya dikenal dalam Bsu tidak pada BSa. Istilah
tersebut merupakan umpatan untuk seseorang yang dianggap tidak berguna.
Penggunaan ‗sialan‘ dianggap bisa dipahami sebagai umpatan dalam BSa.
Selanjutnya transposisi terjadi pada penerjemahan frasa get out menjadi kata
‗tinggalkan‘. Reduksi you dilakukan sehingga tidak tertuang dalam BSa. ‗Sialan
kau‘ bisa dilakukan agar tidak terjadi reduksi you. Meskipun demikian, reduksi
tersebut tidak mengakibatkan terjadinya distorsi makna.
10. Adaptasi + Peminjaman murni + Transposisi
Satu

data

diterjemahkan

dengan

menggunakan

peminjaman murni dan transposisi.commit
Berikut
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(81) 142/godsu/bsu128/godsa/bsa190
BSu:

BSa:

“Phil, lock this punk up.” ―Phil, kurung keparat ini.‖

Teknik adaptasi terjadi seperti pada contoh (80), namun dalam kasus ini
diterjemahkan

menjadi

‗keparat‘.

Peminjaman

murni

dilakukan

dalam

penerjemahan nama tokoh, Phil. Sementara itu, transposisi terjadi pada
penerjemahan frasa lock up menjadi kata ‗kurung‘.
3. Penilaian kualitas terjemahan
Kualitas suatu terjemahan diidentifikasi berdasarkan tiga hal, yaitu
keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan. Hasil penerjemahan yang ideal adalah
pesan yang dialihkan akurat, berterima dengan kaidah BSa, dan mudah dipahami
bagi pembaca sasaran. Pada penelitian ini, penilaian dilakukan oleh informan.
Rater untuk menilaian keakuratan dan keberterimaan. Pembaca sasaran untuk
menilai keterbacaan. Teknis penilaian dilakukan dengan memberikan kuesioner
pada masing-masing informan. Diharapkan tiap-tiap informan memberikan nilai
sesuai dengan parameter yang ada. Apabila ada perbedaan yang mencolok dalam
penilaian, penulis melakukan wawancara pada semua informan. Wawancara yang
dimaksud adalah berdiskusi mengenai data tersebut. Jika setelah diskusi tidak
terjadi kesepakatan penilaian, maka penulis membuat keputusan berdasarkan
parameter penilaian dan argumentasi dari masing-masing rater.
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a. Keakuratan
Keakuratan berkaitan erat dengan kesepadanan makna antara BSu dan
BSa. Pesan pada BSu harus tersampaikan secara akurat ke dalam BSa. Dalam
pelaksanaannya, penilaian keakuratan dilakukan menggunakan instrumen tingkat
keakuratan. Parameter yang digunakan adalah sebagai berikut, parameter akurat
adalah makna kata, istilah teknis, frasa, klausa atau kalimat bahasa sumber
dialihkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran; sama sekali tidak terjadi distorsi
makna. Kurang akurat adalah sebagian besar makna kata, istilah teknis, frasa,
klausa atau kalimat bahasa sumber sudah dialihkan secara akurat ke dalam bahasa
sasaran. Namun, masih terdapat distorsi makna atau terjemahan makna ganda
(taksa) atau ada makna yang dihilangkan, yang mengganggu keutuhan pesan.
Sementara tidak akurat adalah makna kata, istilah teknis, frasa, klausa atau
kalimat bahasa sumber dialihkan secara tidak akurat ke dalam bahasa sasaran atau
dihilangkan (deleted) (Nababan, 2010).
Hasil penilaian kualitas terjemahan tindak tutur ilokusi direktif dalam
novel The Godfather, teridentifikasi sebanyak 127 data merupakan terjemahan
yang akurat, 15 data kurang akurat, dan 10 data tidak akurat. Berikut tabel hasil
temuan penilaian kualitas terjemahan dalam hal keakuratan,
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Tabel 4.5 Penilaian keakuratan hasil penerjemahan

No.

Keakuratan

No. Urut Data

Jumlah Persentase

1

Akurat

002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010,
011, 012, 013, 015, 017, 018, 019, 020, 024,
025, 026, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034,
035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043,
044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052,
054, 055, 056, 059, 060, 061, 062, 063, 064,
065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 074,
075, 076, 077, 079 080, 081, 082, 084, 085,
086, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095,
097, 098, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 109,
111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
152

127

83,5%

2.

Kurang
Akurat

001, 016, 021, 023, 027, 053, 058, 073, 083,
099, 110, 114, 126, 136, 139

15

9,9%

3.

Tidak
Akurat

014, 022, 057, 078, 087, 096, 104, 106, 107,
116

10

6,6%

152

100%

Jumlah

1. Akurat
Sebanyak 127 data (83,5%) tergolong terjemahan yang akurat. Berikut
contoh temuan terjemahan akurat,

009/godsu/bsu23/godsa/bsa29

BSu:

BSa:

“Not to our paisan”

―Jangan kepada paisan kita‖
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Penerjemahan tuturan di atas tergolong dalam penerjemahan yang akurat.
Makna dalam BSu tersampaikan dalam BSa. Tuturan terjadi setelah ada seorang
tamu yang membutuhkan bantuan untuk menyelamatkan menantunya. Setelah
menyanggupi permohonan tersebut, Don pun memberikan arahan kepada siapa
tugas itu diberikan. Maksud Bsu berisi pesan supaya tugas tersebut tidak
diserahkan pada paisan atau kawan Italianya. Begitu pula pada terjemahan Bsa,
makna Bsu tersampaikan dengan baik.

015/godsu/bsu29/godsa/bsa39

Contoh

lain

BSu:

BSa:

“May I speak to
you alone?”

―Boleh saya berbicara empat
mata dengan Anda?‖

adalah

tindak

tutur

dengan

nomor

data

015/godsu/bsu29/godsa/ bsa39. Data tersebut termasuk penerjemahan yang akurat.
Makna dalam Bsu tersampaikan dengan akurat. Dalam Bsu, penutur memohon
pada mitra tutur untuk melakukan pembicaraan berdua saja, tanpa ada orang lain.
Berbicara empat mata, dalam BSa, memiliki makna yang sepadan dengan BSu.
Berbicara empat mata berarti berbicara berdua saja.
2. Kurang akurat
Dalam penelitian ini, sebanyak 15 data (9,9%) teridentifikasi sebagai
penerjemahan kurang akurat. Berikut beberapa contoh temuannya,

001/godsu/bsu13/godsa/bsa12

BSu:

BSa:

“Johnny,
the face,
commitnot
to in
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I‟m making a picture.”

aku sedang membuat film.‖

Data di atas termasuk penerjemahan kurang akurat. Kekurangakuratan
terjadi pada making a picture yang diterjemahkan menjadi‘ membuat film‘.
Apabila tuturan tersebut tidak terikat konteks maka terjemahan termasuk akurat. Namun

diceritakan penutur adalah seorang seniman peran sehingga makna BSu adalah ia
sedang bermain dalam sebuah film. Sementara istilah membuat film lebih tepat
dituturkan oleh produser atau sutradara sebuah film. Agar terjemahan menjadi
akurat, ―Johnny, jangan diwajah, aku sedang bermain film.‖ dapat digunakan
sebagai alternatif.

073/godsu/bsu81/godsa/bsa121

BSu:

BSa:

“Be home tomorrow
morning eight sharp.”

―Datanglah ke rumah
besok tepat pukul delapan.‖

Tuturan nomor urut 073 tergolong terjemahan kurang akurat. Ada pesan
dalam Bsu yang tidak tersampaikan dalam BSa. Informasi mengenai keterangan
pagi tidak tersampaikan pada BSa. Agar lebih akurat, diterjemahkan menjadi
―Datanglah ke rumah besok pagi pukul delapan tepat.‖
3. Tidak akurat
Sepuluh data (6,6%) merupakan terjemahan tidak akurat. Berikut contoh
temuan terjemahan tidak akurat,

014/godsu/bsu29/godsa/bsa39

BSu:
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daughter, your wife‟s
goddaughter, for not
doing your family the
respect of coming
today.”

putri saya, anak baptis istri
Anda, karena tidak
memberikan penghormatan
kepada keluarga Anda
dengan datang hari ini.‖

Tuturan di atas tergolong terjemahan tidak akurat. Makna BSu tidak
tersampaikan dalam BSa. Tuturan dilakukan oleh Bonasera yang sedang
memohonkan maaf untuk putrinya karena putrinya tidak bisa hadir karena sakit.
Namun dalam BSa, ungkapan ‗dengan datang hari ini‘ bermakna putrinya datang.
―Anda harus memaafkan putri saya, anak baptis istri Anda, karena tidak bisa
datang memberikan penghormatan kepada keluarga Anda hari ini.‖ Bisa menjadi
pilihan untuk menjaga keakuratan pesan BSu.

022/godsu/bsu39/godsa/bsa55

BSu:

BSa:

“I want you to be my
companion,“

―Aku ingin kau menjadi
temanku, ―

Contoh lain, ketidakakuratan terjadi pada penerjemahan my companion
menjadi ‗temanku‘. Tuturan dilakukan oleh seseorang kepada anak baptisnya.
Pesan dalam BSa menyiratkan jika keduanya belum saling kenal. Sementara
makna BSu adalah penutur ingin mitra tutur untuk menemaninya atau tinggal
bersama untuk sementara waktu. Pada contoh ini terjadi distorsi makna antar BSu
dan BSa. Terjemahan yang lebih akurat menjadi ―aku ingin kau menemaniku‖.
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b. Keberterimaan
Keberterimaan adalah derajat kealamiahan suatu teks terjemahan terhadap
kaidah dan budaya BSa. Penilaian dilakukan dengan menggunakan instrumen
tingkat keberterimaan dengan parameter tertentu. Yang termasuk terjemahan
berterima adalah terjemahan terasa alamiah; istilah teknis yang digunakan lazim
digunakan dan akrab bagi pembaca; frasa, klausa dan kalimat yang digunakan
sudah sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Terjemahan kurang
berterima adalah terjemahan sudah terasa alamiah; namun ada sedikit masalah
pada penggunaan istilah teknis atau terjadi sedikit kesalahan gramatikal.
Terjemahan tidak berterima adalah terjemahan yang tidak alamiah atau terasa
seperti karya terjemahan; istilah teknis yang digunakan tidak lazim digunakan dan
tidak akrab bagi pembaca; frasa, klausa dan kalimat yang digunakan tidak sesuai
dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia (Nababan, 2010).
Pada penelitian ini, teridentifikasi sebanyak 118 data termasuk terjemahan
berterima, 31 data tergolong terjemahan kurang berterima dan tiga data termasuk
dalam terjemahan tidak berterima. Berikut temuan keberterimaan disajikan dalam
bentuk tabel,
Tabel 4.6 Penilaian keberterimaan hasil penerjemahan

No.

Keberterimaan

1.

Berterima

No. Urut Data
001, 002, 004, 005, 007, 008, 011, 012, 013,
014, 015, 016, 017, 019, 020, 021, 022, 023,
024, 025, 027, 029, 031, 033, 034, 035, 036,
commit
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77,6%
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049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057,
058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066,
067, 068, 069, 070, 071, 072, 074, 078, 079,
080, 081, 082, 083, 084, 088, 090, 091, 092,
093, 096, 098, 099, 100, 102, 105, 108, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151,
152

2.

Kurang
Berterima

003, 006, 009, 010, 018, 026, 028, 030, 032,
040, 041, 042, 073, 075, 076, 077, 085, 086,
087, 089, 094, 097, 101, 103, 104, 109, 118,
119, 127, 128, 150

31

20,4%

3.

Tidak Berterima

095, 106, 107

3

2,0%

152

100%

Jumlah

1. Berterima
Terjemahan berterima teridentifikasi sebanyak 118 data (77,6%). Berikut
beberapa contoh temuan terjemahan berterima,

011/godsu/bsu23/godsa/bsa30

BSu:

BSa:

“Loan me a hundred
dollars”

―Pinjami aku seratus
dolar.‖

Data di atas termasuk dalam terjemahan berterima. Hasil penerjemahan
tidak ada yang bertentangan dengan kaidah dan budaya BSa. Penambahan akhiran
–i pada pinjami sesuai dengan kaidah kebahasaan BSa.
2. Kurang berterima
Temuan terjemahan kurang berterima sebanyak 31 data (20,4%). Berikut
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086/godsu/bsu83/godsa/bsa125

BSu:

BSa:

“Get dressed and get
ready to get down
there.”

―Sekarang ganti pakaian dan
bersiaplah pergi ke sana.‖

Contoh ini merupakan terjemahan kurang berterima. Tuturan dilakukan
seorang anak kepada ibunya. Terjemahan pada BSa tidak sesuai dengan budaya
BSa. Tuturan cenderung tidak sopan apabila diperuntukkan bagi seorang ibu.
Lebih berterima apabila menggunakan sapaan Ibu seperti, ―Ibu, berganti pakaian
dan bersiaplah pergi ke sana‖.
3. Tidak berterima
Sebanyak tiga data (2,0%) tergolong terjemahan tidak berterima. Berikut
contoh temuannya,

095/godsu/bsu87/godsa/bsa130

BSu:

BSa:

“I want you to talk
Sonny into taking it.”

―Aku ingin kau membujuk
Sonny menerimanya.‖

Terjemahan di atas dinilai tidak berterima karena tuturan BSa tidak
gramatikal. Terjemahan tidak sesuai dengan kaidah BSa. Verba ganda terjadi
dalam BSa yaitu ‗membujuk‘ dan ‗menerima‘. Agar lebih berterima, dapat
diterjemahkan menjadi ―Aku ingin kau membujuk Sonny supaya ia mau
menerimanya.‖
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c. Keterbacaan
Keterbacaan adalah derajat mudah tidaknya suatu teks terjemahan dapat
dipahami. Penilaian dilakukan terhadap pembaca sasaran dengan menggunakan
instrumen tingkat keterbacaan. Dengan parameter sebagai berikut, data tergolong
mudah dipahami bila kata, istilah teknis, frasa, klausa, dan kalimat terjemahan
dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Tergolong sedang bila pada
umumnya terjemahan dapat dipahami oleh pembaca; namun ada bagian tertentu
yang perlu perhatian khusus. Terakhir, terjemahan yang sulit dipahami oleh
pembaca sasaran (Nababan, 2010).
Teridentifikasi sebanyak 137 tuturan (90,1%) tergolong terjemahan yang
mudah dipahami. Terjemahan dengan keterbacaan sedang sebanyak 13 data
(8,6%) dan dua data (1,3%) digolongkan dalam keterbacaan rendah. Berikut
temuan yang disajikan dalam tabel,
Tabel 4.7 Penilaian keterbacaan hasil penerjemahan

No. Keterbacaan
1

Tinggi

No. Urut Data
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 011,
012, 013, 015, 016, 017, 019, 020, 021, 022,
023, 024, 025, 026, 027, 029, 030, 031, 032,
034, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043,
044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052,
053, 054, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062,
063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071,
072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080,
081, 082, 083, 084, 086, 087, 088, 089, 090,
091, 092, 093, 094, 096, 097, 098, 099, 100,
102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116,
117, 118,
120, 121, 122,
commit
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123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 152

2.

Sedang

009, 010, 014, 018, 028, 033, 035, 055, 085,
095, 101, 119, 128

13

8,6%

3

Rendah

106, 107

2

1,3%

150

100%

Jumlah

1. Mudah
Sebanyak 138 tuturan (90,8%) teridentifikasi sebagai tuturan yang mudah
dipahami, Berikut contoh temuannya,

005/godsu/bsu21/godsa/bsa25

BSu:

BSa:

“do your job.” ―lakukan tugasmu.‖

Tuturan BSa di atas merupakan terjemahan yang mudah dipahami. Penutur
memerintah mitra tutur untuk melakukan tugasnya. Tidak ada masalah bagi
pembaca sasaran untuk menangkap makna yang hendak disampaikan.
2. Sedang
Terjemahan sedang ditemukan sebanyak 13 data (8,6%). Berikut contoh
temuannya,

009/godsu/bsu23/godsa/bsa29

BSu:

BSa:

“Not to our paisan” ―Jangan kepada paisan kita‖
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Hasil penerjemahan tergolong terjemahan dengan keterbacaan sedang.
Tingkat kesedangan dipengaruhi adanya penggunaan istilah asing paisan dalam
terjemahan. Lebih mudah dipahami apabila paisan diterjemahkan menjadi kawan
senegara, atau kawan Italia karena penutur merupakan keturunan Italia.

014/godsu/bsu29/godsa/bsa39

BSu:

BSa:

“You must excuse my
daughter, your wife‟s
goddaughter, for not
doing your family the
respect of coming
today.”

―Anda harus memaafkan
putri saya, anak baptis istri
Anda, karena tidak
memberikan penghormatan
kepada keluarga Anda
dengan datang hari ini.‖

Temuan keterbacaan sedang yang lain adalah pada penggunaan kalimat
dengan struktur yang kompleks. Hasil penerjemahan perlu dibaca ulang untuk
lebih memahaminya.
3. Rendah
Dua data yang dihilangkan secara keseluruhan digolongkan ke dalam hasil
penerjemahan dengan tingkat keterbacaan rendah. Hal tersebut dianggap
mengganggu pemahaman pembaca terhadap suatu informasi tertentu.
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B. Pembahasan
Subbab ini berisi pembahasan dari hasil temuan data pada penelitian ini.
Hasil temuan penelitian ini meliputi fungsi tindak tutur direktif, penerapan teknik
penerjemahan dan penilaian kualitas terjemahan. Pembahasan ini menghubungkan
ketiga aspek temuan penelitian tersebut. Adapun yang dibahas adalah hubungan
keterkaitan

antara

fungsi

ilokusi

direktif

dan

penggunaan

teknik

penerjemahannya. Selanjutnya, dampak penerapan teknik penerjemahan dan
kualitas terjemahannya. Pembahasan juga mengevaluasi keterkaitan dari tiga
variabel penelitian ini yaitu hubungan antara fungsi ilokusi direktif, penerapan
teknik penerjemahan dan dampaknya terhadap kualitas terjemahan.
1. Fungsi tuturan ilokusi direktif dan teknik penerjemahan
a. Penerapan fungsi tuturan ilokusi direktif
Penelitian ini mengkaji tindak tutur direktif yang ditemukan pada novel
The Godfather karya Mario Puzo. Setidaknya ada tiga pendapat ahli mengenai
pembagian jenis tindak tutur. Searle (1979: 1-30) membagi menjadi lima jenis
tuturan meliputi asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasi. George Yule
(1996: 53-54) membagi tindak tutur menjadi lima jenis fungsi umum, yaitu
deklarasi, representatif, ekspresif, direktif, komisif. Kreidler (1998) membagi
menjadi tujuh jenis yaitu fatis, performatif, komisif, ekspresif, verdiktif, asertif,
dan direktif. Meskipun ketiga pendapat tersebut berbeda dalam pembagian jenis
tuturan, namun tidak pada bagian tuturan direktif. Tindak tutur direktif adalah
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melakukan sesuatu. Tindak tutur direktif bersifat prospektif, maksudnya berkaitan
dengan tindakan di masa yang akan datang. Penutur tidak bisa meminta mitra
tutur untuk melakukan sesuatu hal pada masa lampau. Setiap tindak tutur dengan
jenis direktif adalah obyek kajian yang diteliti. Temuan tindak tutur direktif
sebanyak 152 data diklasifikasikan sesuai dengan fungsinya. Dalam setiap tuturan
direktif mengandung suatu fungsi ilokusi atau subtindak tutur tertentu. Fungsi
ilokusi direktif yang ditemukan pada penelitian ini ada delapan macam meliputi
memerintah,

menyarankan,

meminta,

memohon,

melarang,

menasihati,

membujuk, dan menyilakan.
Fungsi ilokusi direktif yang paling dominan pada penelitian ini adalah
memerintah. Tindak tutur ilokusi direktif memerintah ada sebanyak 76 data
(50,0%). Dominasi temuan ini senada dengan tema cerita novel. Novel The
Godfather bercerita tentang kehidupan mafia keturunan Italia yang tinggal di
Amerika. Setiap keluarga mafia memiliki struktur kepemimpinan yang rapi, garis
komando yang jelas antara atasan dan bawahan. Diceritakan Don sebagai
pemimpin tertinggi memiliki penasihat Tom Hagen. Dibawahnya ada Caporegime
Tessio dan Clemenza. Di bawah Caporegime ada algojo lapangan seperti Paulie
Gatto, Rocco Lampone, dan Luca Brasi. Setiap algojo membawahi beberapa
anggota dibawahnya. Ketiga anak Don; Sonny, Fredie, dan Michael; juga terlibat
dalam bisnis keluarga. Struktur yang rapi ini membantu penentuan penerapan
ilokusi direktif memerintah.
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Fungsi ilokusi memerintah teridentifikasi dilakukan oleh penutur yang
memiliki kedudukan lebih superior dari mitra tutur. Superioritas seorang penutur
dapat dilihat dari kedudukannya di struktur organisasi keluarga mafia. Don
Corleone terasa wajar jika memerintah putranya, namun terasa tidak logis jika
sebaliknya, misal Sonny memerintah Don. Superioritas penutur ilokusi direktif
memerintah juga tampak dari kekuatan dari fisik untuk menguasai mitra tutur. Hal
ini tampak pada saat penculikan Tom Hagen oleh Sollozzo. Secara hubungan
kerja, mereka tidak berhubungan secara langsung. Namun beberapa temuan fungsi
memerintah dilakukan oleh Sollozzo terhadap Hagen. Pada saat penculikan,
Sollozzo beserta pengawalnya mampu mendominasi Hagen secara fisik sehingga
tercipta tuturan direktif memerintah. Contoh lainnya adalah ujaran seorang kapten
polisi kepada Michael, dominasi penutur ada pada kedudukannya sebagai polisi
dan kekuatan fisik si kapten beserta bawahannya. Tuturan Sonny kepada seorang
detektif polisi juga teridentifikasi sebagai tuturan direktif memerintah. Dominasi
penutur ada pada kepemilikan uang, sehingga Sonny terasa logis ketika
mengujarkan suatu perintah pada polisi. Meskipun secara kedudukan sosial
keduanya sulit untuk dibandingkan. Tindak tutur ilokusi memerintah juga
teridentifikasi pada tuturan Clemenza kepada Michael. Sebagai anak Don
kedudukan Michael cenderung lebih tinggi dari Clemenza. Namun pada saat
Clemenza memberikan instruksi mengenai penggunaan pistol, kedudukannya
lebih superior dibanding Michael. Superioritasnya dikarenakan ia lebih ahli dalam
urusan pembunuhan dan penggunaan senjata api dibanding mitra tutur. Dalam
novel sang Godfather, fungsi ilokusi direktif memerintah teridentifikasi dituturkan
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oleh penutur yang memiliki kedudukan lebih dominan dibanding mitra tutur.
Dominasi tersebut bisa dipengaruhi oleh kedudukan sosial yang melekat, kekuatan
fisik, kekayaan, dan keahlian khusus yang dimiliki penutur.
Berikutnya fungsi ilokusi direktif yang ditemukan adalah menyarankan.
Tuturan tersebut berjumlah 22 data (14,5%). Penerapan fungsi menyarankan
berdasarkan konteks situasi dan hubungan logis dalam tuturan. Menyarankan
ditandai dengan tuturan yang mengandung saran-saran dari suatu kejadian
tertentu. Misal, penutur menyarankan mitra tutur untuk mengganti supir yang
lebih sehat untuk menjalankan tugas. Saran tersebut dilandasi pada kejadian
bahawa si supir sering tidak masuk kerja karena masalah kesehatan.
Lain halnya fungsi memerintah, kedudukan sosial antara penutur dan mitra
tutur pada fungsi menyarankan tidak memiliki kecenderungan yang sama. Contoh
berdasarkan temuan penelitian, fungsi menyarankan tampak pada ujaran istri
kepada suami, perawat kepada pembesuk pasien, sekretaris pada mitra kerja
pimpinannya, ayah kepada anak, seorang bawahan terhadap atasan. Contoh
tersebut menunjukkan tidak ada dominasi kedudukan yang superior maupun
inferior antara penutur dan mitra tutur.
Selanjutnya ditemukan 17 data (11,1%) tuturan direktif dengan fungsi
meminta. Penetapan fungsi meminta berdasarkan kelogisan dalam konteks yang
menaungi sebuah tuturan. Fungsi meminta memiliki kadar suruhan yang lebih
halus dari fungsi memerintah. Teridentifikasi hubungan antara penutur dan mitra
tutur ada yang sangat dekat seperti
ayah ke
anak. Ada pula yang tidak dekat atau
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belum saling kenal sebelumnya, seperti antara dokter dan pembesuk pasien.
Beberapa temuan menunjukkan kedudukan penutur lebih superior, misal ujaran
pimpinan terhadap bawahan. Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih menunjukkan
nilai rasa kehalusan dalam memerintah.
Temuan fungsi direktif memohon dalam penelitian ini teridentifikasi
sebanyak 11 data (7,2%). Dari data tersebut, bila ditilik dari segi kedudukan
penutur dan mitra tutur tampak suatu kecenderungan yang sama. Kedudukan
penutur lebih rendah atau inferior dari mitra tutur. Penerapan tuturan ini
berdasarkan isi dan maksud dari tuturan tersebut. Isi tuturan memohon berkaitan
erat dengan kepentingan penutur. Kepentingan tersebut disampaikan secara halus
agar mitra tutur bersedia memenuhi isi tuturan tersebut.
Sebanyak sepuluh (6,6%) data tindak tutur direktif dengan fungsi
melarang. Fungsi melarang bermaksud agar mitra tutur tidak melakukan suatu hal.
Kecenderungan kedudukan antara penutur dan mitra tutur pada fungsi melarang
serupa dengan fungsi memerintah. Kedudukan penutur cenderung lebih superior
dibanding mitra tutur. Penanda umum tuturan ini adalah bentuk negatif seperti
not, don‟t, never pada Bsu dan kata ‗jangan‘, ‗tidak‘ pada Bsa.
Dalam sepuluh temuan fungsi melarang terdapat satu data yang mengalami
pergeseran pragmatik. Fungsi melarang pada BSu diterjemahkan menjadi fungsi
memerintah pada BSa.
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136/godsu/bsu115/godsa/bsa171

BSu:

BSa:

“Don‟t worry about it.” ―Lupakan saja.‖

Pada BSu tampak fungsi melarang dengan penanda don‟t, tapi bentuk negatif
tersebut tidak tampak pada BSa. Penerapan fungsi memerintah pada BSa didasari
pada konteks situasi yang menaunginya, yaitu kedudukan penutur lebih superior
dari mitra tutur. Diceritakan tuturan ini dilakukan oleh Clemenza kepada anak
buahnya ketika menyampaikan kematian salah satu anggota yang lain. Ia
memerintahkan bawahannya tersebut untuk tidak mempermasalahkan berita
tersebut.
Fungsi ilokusi direktif menasihati teridentifikasi sebanyak sembilan data
(5,9%). Penerapan fungsi ini berdasarkan isi topik ujaran. Ujaran penutur
memiliki nilai-nilai positif untuk kebaikan mitra tutur. Dari ujaran tersebut,
diharapkan mitra tutur mengikuti isi nasihat tersebut. Meskipun novel ini
menceritakan kehidupan mafia yang dekat dengan kejahatan, ditemukan pula
ujaran-ujaran yang bersifat positif yang berisi nasihat. Penerapan fungsi ini
menunjukkan adanya kedekatan emosional antara penutur dan mitra tutur, seperti
ayah ke anak.
Selanjutnya temuan fungsi ilokusi direktif membujuk. Pada penelitian ini
terdapat empat data (2,7%) tuturan dengan fungsi tersebut. Penerapan fungsi ini
berdasarkan konteks situasi dan hubungan logis dalam tuturan tersebut. Tuturan
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dilakukan agar mitra tutur setuju dengan maksud penutur. Indikasi penerapan
fungsi ini adalah adanya iming-iming di balik ujaran apabila mitra tutur menuruti
suatu bujukan itu.
Terakhir, fungsi ilokusi direktif menyilakan. Pada penelitian ini terdapat
tiga data (2,0%). Penerapan fungsi ini berdasarkan isi tuturan, pembolehan mitra
tutur untuk melakukan suatu hal yang diinginkannya. Ditunjukkan pula dalam
hubungan keduanya ada rasa hormat penutur terhadap mitra tutur.
Tuturan direktif pada penelitian ini teridentifikasi dapat konstruksi
imperatif, deklaratif dan interogatif. Imperatif ditandai dengan penggunaan verba
langsung diawal tuturan tanpa menyertakan subyek berisi suruhan. Deklaratif
berkonstrusi lengkap subyek, predikat dan obyek berisi pernyataan atau deklarasi.
Interogatif berkonstruksi kalimat tanya. Penerapan fungsi suatu tuturan ilokusi
direktif tidak dipengaruhi oleh konstruksi susunan kalimat ujaran. Maksudnya
suatu jenis dan fungsi ilokusi tertentu dapat berkonstruksi imperatif, deklaratif
atau interogatif. Perbedaan konstruksi mempengaruhi nilai rasa kehalusan dalam
suatu suruhan. Bentuk interogatif lebih halus dibanding dalam bentuk imperatif.
Jadi, penerapan fungsi ilokusi direktif berdasarkan pada sebagai berikut,
-

Konteks situasi yang menaungi dan hubungan logis yang tercipta dalam
ujaran tersebut.

-

Isi topik tuturan sehingga dapat mendeteksi tujuan dari tuturan tersebut.

-

Kedudukan sosial penutur dan mitra tutur, termasuk hubungan jarak antara
commit to user
keduanya.

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
152

Dalam 152 data tuturan direktif, satu data mengalami pergeseran. Fungsi
ilokusi direktif melarang pada BSu sedangkan dalam BSa menjadi fungsi
memerintah.
b. Teknik Penerjemahan
Data dalam penelitian penerjemahan tindak tutur ilokusi direktif dalam
novel Sang Godfather berjumlah 152 tuturan. Berdasarkan data tersebut,
teridentifikasi sebanyak 244 teknik penerjemahan digunakan dalam penerjemahan
tuturan dari bahasa Inggris (BSu) ke bahasa Indonesia (BSa). Berikut tabel
frekuensi penerapan teknik penerjemahan,
Tabel 4.8 Frekuensi penggunaan teknik penerjemahan

VarianTeknik
No.

Teknik Penerjemahan

Jumlah
Tunggal Kuplet Triplet

Persentase
(%)

1

Teknik Harfiah

42

31

7

80

32,8

2

Teknik Peminjaman
Murni

-

36

14

50

20,5

3

Teknik Transposisi

24

9

33

13,5

4

Teknik Reduksi

15

10

3

28

11,5

5

Teknik Penambahan

3

9

4

16

6,6

6

Teknik Modulasi

6

5

3

14

5,7

7

Teknik Partikularisasi

2

3

2

7

2,9

8

Teknik Adaptasi

3

1

2

6

2,5

9

Teknik Amplifikasi
Linguistik

2

3

-

5

2,0

10

Teknik Penghilangan

2

commit to user

2

0,8

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
153

10

Teknik Padanan Lazim

-

1

-

1

0,4

11

Teknik Deskripsi

-

-

1

1

0,4

12

Teknik Generalisasi

-

1

-

1

0,4

75

124

45

244

100

Total

Berdasarkan frekuensi penggunaan teknik penerjemahan, ada tiga varian
dalam penerapan teknik penerjemahan dalam satu data kajian. Varian tunggal
menerapkan satu teknik dalam penerjemahan satu data tuturan, varian kuplet
menggunakan perpaduan dua teknik penerjemahan sekaligus, dan varian triplet
menerapkan tiga teknik penerjemahan sekaligus. Adanya variasi frekuensi teknik
penerjemahan disebabkan oleh karakteristik teknik penerjemahan itu sendiri.
Teknik penerjemahan adalah cara yang digunakan untuk menerjemahkan dari BSu
ke dalam BSa. Penerapannya pada tataran kata, frasa, klausa dan kalimat. Ditinjau
dari tingkat tataran penerapannya, tampak bahwa teknik penerjemahan berada
pada tataran mikro (Molina dan Albir, 2002). Oleh karena itu, penerapan lebih
dari satu teknik penerjemahan mungkin terjadi. Berbagai varian frekuensi teknik
penerjemahan juga terdapat dalam penelitian oleh Roswita Silalahi (2009) dalam
desertasinya. Bahkan dalam disertasi tersebut, ditemukan pula varian kwartet,
yaitu penerapan sampai empat teknik penerjemahan sekaligus dalam satu data.
Varian teknik ini merupakan implikasi dari kuasa penerjemah. Dalam
menerjemahkan suatu teks, penerjemah memiliki kuasa untuk memilih cara yang
akan digunakan karena teknik penerjemahan dapat bersifat manasuka atau wajib.
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Temuan varian teknik dalam penelitian ini merupakan efek dari pilihan yang di
ambil oleh penerjemah novel The Godfather.
Persebaran varian tersebut meliputi 75 data diterjemahkan dengan varian
tunggal, 62 data diterjemahkan dengan varian kuplet, dan sisanya 25 data dengan
varian triplet. Implikasi temuan data ini senada dengan karakteristik dari suatu
tuturan. Tuturan cenderung memiliki konstruksi kalimat sederhana yang pendek,
misalnya ―Jangan pergi!‖ Tuturan direktif dalam sebuah novel jarang ditemui
dalam berbentuk kalimat kompleks yang terdiri dari beberapa klausa tapi
cenderung kalimat pendek. Terlebih apabila dikaitkan dengan tema novel Sang
Godfather, yang bercerita tentang kehidupan mafia yang rahasia, sehingga tuturan
dilakukan dengan kalimat yang cenderung pendek. Bentuk pendek dari suatu
tuturan novel ini tampak dari persebaran varian teknik penerjemahan. Dari 152
data, varian tunggal mendominasi sebanyak 49,3%, varian kuplet 40,8%, dan
varian triplet hanya 9,9%.
Dari 244 teknik penerjemahan yang digunakan, teknik harfiah diterapkan
sebanyak 80 kali (32,8%), teknik peminjaman murni sebanyak 50 kali (20,5%), 33
kali (13,5%) penggunaan teknik transposisi, teknik reduksi digunakan sebanyak
28 kali (11,5%), teknik penambahan diterapkan sebanyak 16 kali (6,6%), teknik
modulasi sebanyak 11 kali (5,7%), teknik partikularisasi sebanyak tujuh kali
(2,9%), teknik modulasi sebanyak enam kali (2,5%), teknik amplifikasi linguistik
digunakan sebanyak lima kali (2,0%), teknik penghilangan sebanyak dua kali
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(0,8%), teknik padanan lazim, deskripsi dan penghilangan masing masing
digunakan sebanyak satu kali (0,4%)
Penggunaan teknik harfiah sebanyak 80 kali (32,8%) merupakan temuan
penggunaan teknik penerjemahan yang paling dominan. Teknik harfiah dilakukan
dengan menerjemahkan kata demi kata dalam BSu ke dalam BSa. Kata demi kata
tersebut disertai penyesuaian struktur BSu ke BSa. Penerjemahan adalah
pengalihan pesan dari Bsu ke BSa yang bertujuan agar pembaca sasaran
memahami pesan dalam BSu. Agar tujuan tersebut tercapai, penyesuaian hasil
penerjemahan terhadap struktur BSa perlu dilakukan. Penyesuaian juga dilakukan
agar terjemahan lebih alamiah dan lebih mudah dipahami. Dengan adanya
penyesuaian, kecenderungan perbedaan struktur sintaksis antara BSu dan BSa
terutama dalam sistem frasa, dapat diakomodasi melalui teknik ini. Misal, frasa
nomina beautiful girl yang diterjemahkan secara harfiah menjadi ‗gadis cantik‘.
Struktur sintaksis keduanya berbeda. Dalam BSu, induk frasa (head) girl dan
beautiful

sebagai

kata

sifat

yang

menerangkan

(Modifier)

berstruktur

Modifier+Head. Sebaliknya dalam BSa, berstruktur Head+Modifier.
BSu dan BSa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, bukanlah bahasa yang
serumpun sehingga banyak kesepakatan kaidah tiap-tiap bahasa yang berbeda,
misal penggunaan tenses dalam BSu yang tidak ada dalam BSa. Namun demikian
antara BSu dan BSa masih memiliki kesamaan. Konstruksi pembentuk kalimat
dalam BSu dan BSa cenderung memiliki kesamaan. Unsur pembentuknya adalah
subyek (S), predikat (P), obyek (O) dan keterangan (K) dengan berbagai variasi.
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Terutama dalam kalimat sederhana, penerapan teknik harfiah bisa dilakukan.
Contoh, penerjemahan I need you menjadi ‗aku butuh kamu‘. Secara konstruksi
sama, I dan ‗aku‘ sebagai subyek, need dan ‗butuh‘ sebagai predikat, dengan you
dan ‗kamu‘ sebagai obyek. Kesamaan ini juga mempengaruhi dominasi teknik
penerjemahan.
Selain itu, objek kajian penelitian ini adalah tindak tutur yang
mengandung ilokusi direktif yang ada dalam novel The Godfataher. Karakteristik
temuan data tuturan dalam penelitian ini berkonstruksi sederhana dalam bentuk
kalimat yang cenderung pendek. Misal, temuan data “do your job”, “not to our
paisan”, “don‟t speak”, “be my friend”, dll. Konstruksi yang pendek ini
cenderung menghasilkan penerapan teknik harfiah.
Dominasi selanjutnya adalah penerapan teknik peminjaman murni. Teknik
ini ditemukan sebanyak 50 kali (20,5%). Teknik peminjaman murni adalah teknik
yang diterapkan dengan meminjam kata atau ungkapan dari BSu. Peminjaman
dilakukan tanpa melakukan penyesuaian, baik penyesuaian ejaan maupun
penyesuaian dalam pelafalan. Peminjaman murni dalam penelitian ini diterapkan
pada penerjemahan nama tokoh karakter, nama tempat dan istilah asing. Tolok
ukur peminjaman adalah ada tidaknya suatu istilah tersebut di dalam kamus resmi
BSa. Apabila istilah tersebut sudah tercantum dalam kamus, maka istilah tersebut
bukan suatu peminjaman. Karakter atau penokohan merupakan unsur penting
dalam sebuah novel. Penokohan merujuk pada pelaku kejadian dalam novel untuk
membentuk suatu alur cerita. Begitu pula dalam penggunaan istilah nama tempat.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
157

Selanjutnya, istilah asing dalam penelitian ini didasari latar belakang cerita dalam
novel ini, yaitu mengenai kehidupan orang-orang Italia yang tinggal di Amerika.
Latar belakang tersebut mengakibatkan adanya beberapa istilah asing dalam
bahasa Italia dalam penelitian ini seperti caporegimes, paisan, pezzonovante.
Menurut Herman, dalam esai yang berjudul Translation of Names in
Children‟s Literature karya Lincoln Fernandes (2006), penerjemahan nama dapat
dilakukan dengan cara sebagai berikut,
They can be copied, i.e. reproduced in the target text exactly as
they were in the source text. They can be transcribed, i.e.
transliterated or adapted on the level of spelling, phonology, etc. A
formally unrelated name can be substituted in the target text for
any given name in the source text (…). And insofar as a (…) name
in a source text is enmeshed in the lexicon of that language and
acquires „meaning‟, it can be translated. (Hermans dalam
Fernandes, 2006)
Teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut:
1. Penerjemahan nama dilakukan dengan mengopi nama karakter persis
seperti nama karakter pada teks Bahasa Sumber (BSu). Teknik ini dikenal
dengan teknik pure borrowing yaitu peminjaman murni. Penerjemahan
dilakukan tanpa melakukan perubahan (Molina dan Albir 2002: 509-511).
Contohnya, karakter Don Corleone diterjemahkan tetap menjadi Don
Corleone.
2. Dengan mengubah pengucapan dalam fonologinya. Hal ini sama dengan
konsep teknik penerjemahan naturalized borrowing yaitu peminjaman
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disesuaikan dengan kaidah BSa (Molina dan Albir 2002: 509-511).
Contohnya, karakter Johnny diterjemahkan menjadi Joni.
3. Yang ketiga adalah dengan mengganti nama dalam teks BSa dengan istilah
nama yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali, baik makna ataupun
pelafalannya. Teknik ini dikenal dengan istilah adaptation (adaptasi),
Contohnya, karakter Don Corleone diterjemahkan menjadi Susilo
Bambang Yudhoyono.
4. Penerjemahan dilakukan dengan mengartikan nama karakter tersebut
sesuai dengan makna semantiknya. Teknik ini dikenal dengan teknik
literal translation (penerjemahan harfiah). Dalam teks anak-anak banyak
sekali dijumpai karakter yang tidak nyata (fiksi) seperti Granma Duck,
dalam serial Walt Disney, yang diterjemahkan menjadi Nenek Bebek.
Penerapan teknik peminjaman murni dalam penelitian ini cenderung tepat.
Dengan peminjaman murni, atmosfir yang hendak dibangun dalam novel ini, yaitu
kehidupan di Amerika, dapat tersampaikan ke pembaca sasaran. Pembaca sasaran
novel ini adalah orang dewasa, sehingga ketika melafalkan ataupun mengingat
nama dalam bahasa asing tidaklah terlalu menjadi masalah. Penggunaan teknik ini
juga merupakan bentuk penghormatan terhadap pilihan penulis novel terhadap
penamaan suatu tokoh tertentu.
Peminjaman murni juga dilakukan dalam beberapa istilah asing bahasa
Italia. Meskipun penerapan tersebut untuk menggambarkan bahwa tokoh utama
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adalah keturunan Italia, namun sebaiknya diberi penjelasan tambahan agar
pembaca sasaran memahami penggunaan istilah tersebut.
Temuan ketiga, penerapan teknik transposisi sebanyak 33 kali (13,5%).
Teknik ini dilakukan dengan melakukan perubahan kategori gramatikal.
Penerapan teknik ini dapat bersifat wajib ataupun manasuka. Wajib dilakukan
manakala penerjemah tidak memiliki padanan yang sama, misal kata reliable
diterjemahkan menjadi frasa ‗yang dapat dipercaya‘. Padanan kata per kata
reliable tidak ditemukan dalam BSa. Bersifat manasuka ketika penerjemahan
dilakukan sesuai dengan keinginan dan gaya penerjemah. Misal satu kalimat
kompleks diterjemahkan menjadi dua kalimat sederhana. Manasuka menjadi
kuasa penerjemah dalam melakukan pilihan.
Teknik reduksi yang diterapkan terjadi sebanyak 28 kali (11,5%). Dalam
penelitian ini, penerapan teknik ini dipandang tidak masalah karena objek kajian
yang berupa novel, antar satu data dengan data yang lain saling berkaitan dan
saling membantu menyampaikan informasi yang dimaksud. Selain itu,
penyampaian makna didukung oleh narasi penulis sehingga meskipun mengalami
reduksi, pembaca masih dapat memahami isi cerita. Selain itu, penerapan teknik
ini ada pula yang didasari pada alasan kesopanan. Seperti pada data
no.002/godsu/bsu13/godsa/bsa13, istilah yang direduksi mengacu pada alat
kelamin yang apabila dituangkan secara eksplisit akan terkesan vulgar. Teknik ini
bersifat manasuka.
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Teknik reduksi dilakukan dengan penghilangan secara parsial. Sementara
teknik penghilangan dilakukan dengan menghilangkan secara menyeluruh. Ada
dua data dengan teknik penghilangan yaitu “Take a look at this list me and Tessio
made up” dan “Tessio, give Clemenza your copy.” Penghilangan terjadi bisa
karena kesilapan si penerjemah. Kemungkinan lain adalah masalah teknis di
pengetikan atau percetakan. Penulis berkeyakinan tuturan tersebut masih bisa
diterjemahkan dan isi pesan bukanlah isu-isu sensitif yang perlu dihilangkan.
Teknik modulasi pada penelitian ini bersifat manasuka. Dalam temuan
sebanyak 14 kali (5,7%), terdapat satu data yang mengalami pergeseran fungsi
ilokusi direktif. Seperti pada data no.136/godsu/bsu115/godsa/bsa171,

BSu:

BSa:

“Don‟t worry about it.” ―Lupakan saja.‖

Fungsi ilokusi direktif melarang dalam BSu menjadi fungsi memerintah dalam
BSa. Pergeseran ini mengakibatkan pesan mengalami sedikit distorsi makna.
Penerapan teknik penambahan dan amplifikasi linguistik dilakukan dengan
mengeksplisitkan makna BSu ke dalam BSa. Perbedaanya adalah unsur yang
ditambahkan dalam penerapan teknik amplifikasi linguistik merupakan unsurunsur linguistik yang melekat dalam Bsu. Seperti pada tuturan hungry? yang dapat
diterjemhakan menjadi ‗kamu lapar?‘ Kamu merupakan unsur linguistik yang
melekat pada tuturan hungry? Sementara teknik penambahan lebih bebas
penambahannya. Seperti memparafrasa
reason menjadi ‗bicaralah baik-baik‘.
commitkata
to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
161

Penerjemahan ini juga bersifat manasuka yang dilakukan agar pembaca sasaran
lebih mudah memahami isi tuturan.
Teknik adaptasi dilakukan sebanyak enam kali (2,5%). Penerapan teknik
ini pada data data yang mengandung unsur budaya yang hanya ada di BSu atau
hanya ada di BSa saja. Penerapan teknik ini juga pada frasa idomatik yang apabila
dilakukan penerjemahan harfiah akan terjadi distorsi makna. Seperti pada contoh,

078/godsu/bsu82/godsa/bsa123

“You‟ll have to carry
the ball, Sonny.”

―Kau yang harus
membawa bola, Sonny.‖

Penerjemah menerapkan teknik harfiah, padahal tuturan di atas termasuk
kolokasi. Maksud tuturan tersebut tidak ada hubungannya dengan bola, melainkan
bermaksud menyarankan mitra tutur untuk mengambil alih posisi pimpinan.
Dalam kasus seperti ini penerjemah harus jeli dengan melakukan teknik adaptasi
bukan secara harfiah.
Temuan teknik lain yang bersifat manasuka adalah penerapan teknik
partikularisasi (2,9%), padanan lazim (0,4%), deskripsi (0,4%) dan generalisasi
(0,4%). Penerapan teknik-teknik tersebut dimaksudkan agar terjemahan menjadi
lebih mudah dipahami bagi pembaca sasaran.
c. Penerapan fungsi ilokusi direktif dan penggunaan teknik penerjemahan
Penggunaan teknik penerjemahan tertentu terhadap penerjemahan suatu
fungsi ilokusi direktif tidak memiliki pola khusus. Persebarannya merata dan
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terjadi pada hampir seluruh temuan fungsi ilokusi direktif. Pada fungsi membujuk
hanya ditemukan varian tunggal, sedangkan pada fungsi menyilakan tidak
ditemukan varian triplet. Temuan terbanyak adalah penerapan fungsi memerintah
yang diterjemahkandengan teknik harfiah, yaitu sebanyak 15 data. Diikuti dengan
fungsi memerintah dengan teknik reduksi sebanyak sembilan data. Temuan
terkecil sebanyak satu data yang tersebar merata di setiap fungsi direktif dan
setiap varian teknik.
Hubungan fungsi ilokusi direktif dan teknik penerjemahan dapat
digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh penggunaan teknik tertentu terhadap
pergeseran pragmatik dalam suatu tuturan. Prinsip penerjemahan tuturan ilokusi
adalah makna ilokusi tidak mengalami pergeseran. Pergeseran dapat terjadi pada
jenis atau fungsi ilokusinya. Dari 152 temuan data tuturan, satu data mengalami
pergeseran fungsi ilokusi. Data tersebut diterjemahkan menggunakan teknik
modulasi. Teknik yang diterapkan dengan mengganti sudut pandang antara BSu
dan BSa. Fungsi melarang pada BSu diterjemahkan menjadi fungsi memerintah
dalam BSa. Penggunaan teknik modulasi dalam penerjemahan suatu tindak tutur
dapat menjadi pertimbangan bagi penerjemah, meskipun tidak semua penerapan
teknik modulasi mengakibatkan pergeseran fungsi ilokusi. Dalam temuan 14 kali
penggunaan teknik modulasi hanya satu data yang mengalami pergeseran.
Persebaran penggunaan teknik penerjemahan terhadap fungsi ilokusi
direktif dituangkan dalam tabel berikut ini,
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Tabel 4.9 Penerapan fungsi ilokusi direktif dan teknik penerjemahan

No
1.

Fungsi
Direktif

Varian

memerintah

Tunggal

Teknik
Penerjemahan
Harfiah

Reduksi

Kuplet

Partikularisasi
Modulasi
Penghilangan
Amplifikasi
linguistik
Harfiah +
Transposisi
Harfiah +
Peminjaman
murni
Modulasi +
Peminjaman
murni
Peminjaman
murni +
Penambahan
Modulasi +
Reduksi
Penambahan +
Transposisi
Transposisi +
Reduksi
Peminjaman
murni +
Transposisi
Modulasi +
Transposisi
Partikularisasi +
Peminjaman
murni
Amplifikasi
linguistik +
Peminjaman
commit to
murni

No Urut Data

Jml

Per
sentase

005,019,024,
026,065,074,0
82,116,117,13
1,132,138,144,
146,149
010,073,089,
090,102,110,
120,122,129
030
084,088,125
106,107
133

15

9,9%

9

5,9%

1
3
2
1

0,7%
2,0%
1,3%
0,7%

006,060,081,
134,143,147
007,028,029,
032,093,101,
127,135
012,062,080

6

3,9%

8

5,3%

3

2,0%

036,130

2

1,3%

039

1

0,7%

047,056

2

1,3%

055

1

0,7%

057,094,124,
151

4

2,6%

064

1

0,7%

069

1

0,7%

071,109

2

1,3%
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Triplet

2

menyarankan

Tunggal

Kuplet

Peminjaman
murni +
Reduksi
Partikularisasi +
Penambahan
Peminjaman
murni +
Penambahan +
Transposisi
Modulasi +
Peminjaman
murni +
Penambahan
Harfiah +
Peminjaman
murni +
Transposisi
Harfiah +
Partikularisasi +
Peminjaman
murni
Modulasi +
Peminjaman
murni +
Transposisi
Adaptasi +
Reduksi +
Transposisi
Adaptasi +
Peminjaman
murni +
Transposisi
Harfiah

Reduksi
Adaptasi
Penambahan +
Reduksi
Harfiah +
Transposisi
Harfiah +
Peminjaman
murni
Peminjaman
murni +
Reduksi
commit to

083,123,126

3

2,0%

096

1

0,7%

018

1

0,7%

027

1

0,7%

033,079,097,
098

4

2,6%

095

1

0,7%

128

1

0,7%

141

1

0,7%

142

1

0,7%

043,077,105,
112,118,148,1
50
070,121
087
053

7

4,6%

2
1
1

1,3%
0,7%
0,7%

072

1

0,7%

078,100,111,
113

4

2,6%

099,108

2

1,3%

user
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Triplet

3

meminta

Tunggal

Kuplet

4

memohon

Tunggal

Kuplet

5

melarang

Tunggal

Kuplet

Adaptasi +
Peminjaman
murni
Modulasi +
Penambahan +
Peminjaman
murni
Deskripsi +
Peminjaman
murni +
Reduksi
Harfiah +
Peminjaman
murni +
Transposisi
Harfiah
Reduksi
Modulasi
Partikularisasi
Transposisi +
Reduksi
Harfiah +
Peminjaman
murni
PadananLazim
+ Penambahan
Penambahan +
Transposisi
Adaptasi
Harfiah

Harfiah +
Peminjaman
murni
Harfiah +
Generalisasi
Partikularisasi +
Transposisi
Harfiah
Modulasi

Penambahan
Adaptasi
commit to
Harfiah +

114

1

0,7%

004

1

0,7%

054

1

0,7%

115

1

0,7%

003,011,020,
022,025,152
034,068,139
042
052
002

6

3,9%

3
1
1
1

2,0%
0,7%
0,7%
0,7%

013,035,145

3

2,0%

067

1

0,7%

086

1

0,7%

015
017,044,045,
046,061,137,
140
001

1
7

0,7%
4,6%

1

0,7%

014

1

0,7%

119

1

0,7%

016,063
031,136

2
2

1,3%
1,3%

1
1
1

0,7%
0,7%
0,7%

076
091
user
009

Terjadi
pergese
ran
fungsi
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6

menasihati

7

membujuk

8

menyilakan

Peminjaman
murni
Harfiah +
Transposisi
Reduksi +
Transposisi
Triplet
Harfiah +
Peminjaman
murni +
Reduksi
Tunggal
Penambahan
Amplifikasi
linguistik
Harfiah
Kuplet
Harfiah +
Transposisi
Peminjaman
murni +
Penambahan
Triplet
Partikularisasi +
Peminjaman
murni +
Penambahan
Tunggal
Harfiah
Reduksi
Tunggal
Harfiah
Kuplet
Harfiah +
Transposisi
Amplifikasi
linguistik +
Harfiah
Jumlah

037

1

0,7%

075

1

0,7%

085

1

0,7%

021,051
023

2
1

1,3%
0,7%

049
008,050,059

1
3

0,7%
2,0%

048

1

0,7%

058

1

0,7%

038,092,103
066
041
040

3
1
1
1

2,0%
0,7%
0,7%
0,7%

104

1

0,7%

152

100%

2. Dampak penerapan teknik penerjemahan terhadap kualitas terjemahan
Dari 152 data kajian, kualitas terjemahan tindak tutur ilokusi direktif
dalam novel The Godfather cenderung memiliki kualitas yang baik. Terjemahan
akurat mendominasi penelitian ini, dibanding terjemahan yang kurang akurat atau
tidak akurat. Begitu pula pada aspek keberterimaan dan keterbacaan. Data yang
dikaji teridentifikasi dominan pada
terjemahan
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keterbacaan yang tinggi. Persentase tiap-tiap aspek kualitas—akurat, berterima,
mudah dipahami—untuk hasil penerjemahan yang baik cenderung dominan,
seperti akurat 83,6%, berterima 77,6%, keterbacaan tinggi 90,1%. Dilihat dari
persentase temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan 12 temuan teknik
penerjemahan cenderung berdampak baik terhadap kualitas terjemahan tindak
tutur ilokusi direktif dalam novel The Godfather. Berdasarkan frekuensi
penggunaan teknik penerjemahan, teknik harfiah dan peminjaman murni
mendominasi dalam penelitian ini. Kedua teknik ini cenderung memberikan nilai
positif pada kualitas terjemahan. Meskipun demikian, ada pula temuan teknik
harfiah dengan keakuratan rendah. Dalam jumlah yang tidak signifikan, harfiah
dengan keakuratan rendah dijumpai pada penerjemahan tuturan yang mengandung
figuratif, makna kiasan bila diterjemahkan secara harfiah cenderung terjadi
distorsi makna.
Terjemahan akurat dipengaruhi kesepadanan makna antara BSu dan BSa.
Kekurangakuratan dipengaruhi adanya sebagian pesan yang tak tersampaikan.
Sementara ketidakakuratan dipengaruhi perbedaan makna antara BSu dan BSa,
sehingga maksud tuturan menjadi tidak sesuai dengan alur cerita yang dibangun
dalam novel ini.
Terjemahan berterima diidentifikasi dengan penyesuaian terhadap kaidah
dan budaya dalam bahasa Indonesia. Data yang kurang berterima disebabkan oleh
pelanggaran norma-norma kesopanan dalam budaya BSa, misal tuturan pada ibu
tanpa sapaan langsung, tuturan pada atasan tapi menggunakan kata sapaan kau
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bukan Anda. Terakhir, ketidakberterimaan dipengaruhi adanya kesalahan
gramatikal dalam BSa, seperti pada tuturan ―Aku ingin kau membujuk Sonny
menerimanya‖.
Tingkat keterbacaan diidentifikasi berdasarkan tingkat kemudahan suatu
data untuk dipahami. Keterbacaan sedang dan rendah dipengaruhi oleh
penggunaan istilah asing dan tuturan dalam bentuk kalimat kompleks.
Dua data yang mengalami penghilangan secara menyeluruh digolongkan
ke dalam terjemahan tidak akurat, tidak berterima dan rendah keterbacaannya. Hal
tersebut dilakukan karena penulis berkeyakinan bahwa penghilangan tersebut
mengganggu keutuhan cerita untuk membangun alur cerita dalam novel ini.
Pembahasan mengenai dampak penerapan teknik penerjemahan terhadap
kualitas terjemahan dibagi menjadi tiga subbab, yaitu dampaknya terhadap tingkat
keakuratan terjemahan, tingkat keberterimaan dan tingkat keterbacaan.
a. Dampak penerapan teknik penerjemahan terhadap tingkat keakuratan
Terjemahan yang akurat sebanyak 127 (83,6%) dihasilkan dari penerapan
varian teknik tunggal, kuplet dan triplet. Penerapan varian tunggal teknik harfiah
dominan menghasilkan terjemahan akurat, diikuti teknik reduksi, modulasi,
adaptasi, penambahan, partikularisasi dan amplifikasi linguistik. Sebanyak 51 data
dengan varian kuplet, dengan berbagai variasi kombinasi, menghasilkan
terjemahan yang akurat pula. Sementara terjemahan akurat yang dihasilkan dari
penerapan varian triplet ditemukancommit
sebanyak
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Penerapan varian tunggal yang menghasilkan tujuh data terjemahan
kurang akurat disebabkan oleh penggunaan teknik reduksi, harfiah, modulasi,
penambahan, amplifikasi linguistik. Penerapan reduksi dengan menghilangkan
informasi dalam BSu mengakibatkan terjemahan menjadi kurang akurat. Enam
data yang menerapkan teknik kuplet menyebabkan terjemahan menjadi kurang
akurat. Sementara pada penerjemahan triplet, dua data dihasilkan kurang akurat.
Sepuluh terjemahan termasuk kategori terjemahan tidak akurat. Pada lima
data tuturan, ketidakakuratan diakibatkan penerapan teknik penghilangan, harfiah
dan adaptasi. Lima data lain yang tidak akurat teridentifikasi menerapkan varian
kuplet. Tidak ditemukan varian triplet yang menghasilkan terjemahan yang tidak
akurat.
Berikut tabel yang menunjukkan hubungan antara penerapan suatu teknik
tertentu terhadap keakuratan hasil penerjemahan,
Tabel 4.10 Tingkat keakuratan dan penerapan teknik penerjemahan

No

1

Keakuratan

Varian
Teknik

Akurat

Tunggal

No Urut Data

Jml

Persentase
(%)

003, 005, 011, 017,
019, 020, 024, 025,
026, 038, 041, 043,
044, 045, 046, 049,
061, 063, 065, 074,
077, 082, 092, 103,
105, 112, 117, 118,
131, 132, 137, 138,
140, 144, 146, 148,
149, 150, 152

39

25,7

Reduksicommit to user010, 034, 066, 068,

12

7,9

Teknik
Penerjemahan
Harfiah
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070, 089, 090, 102,
120, 121, 122, 129
Modulasi

031, 042, 084, 088,
125

5

3,3

Adaptasi

015, 091

2

1,3

Penambahan

051, 076

2

1,3

Partikularisasi

030, 052

2

1,3

Amplifikasi Linguistik

133

1

0,7

63

41,4

Subtotal tunggal
Kuplet

Harfiah + Peminjaman
murni

007, 009, 013, 028,
029, 032, 035, 093,
100, 101, 111, 113,
127, 135, 145

15

9,9

Harfiah + Transposisi

006, 008, 037, 040,
050, 059, 060, 072,
081, 134, 143, 147

12

7,9

Penambahan +
Transposisi
Reduksi + Transposisi

047, 056, 086

3

2,0

002, 055, 075

3

2,0

Modulasi +
Peminjaman murni
Peminjaman murni +
Penambahan
Peminjaman murni +
Transposisi
Amplifikasi linguistik
+ Peminjaman murni
Peminjaman murni +
Reduksi
Modulasi + Reduksi

012, 062, 080

3

2,0

036, 048, 130

3

2,0

094, 124, 151

3

2,0

071, 109

2

1,3

108, 123

2

1,3

039

1

0,7

064
Modulasi +
Transposisi
067
Padanan lazim +
Penambahan
069
Partikularisasi +
Peminjaman murni
119
Partikularisasi +
Transposisi
commit to user
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0,7

1

0,7

1

0,7

1

0,7
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Subtotal kuplet
Triplet

Kurang
Akurat

33,6

Modulasi +
Peminjaman murni +
Penambahan
Peminjaman murni +
Penambahan +
Transposisi
Harfiah + Peminjaman
murni + Transposisi

004

1

0,7

018

1

0,7

033, 079, 097, 098,
115

5

3,3

Deskripsi +
Peminjaman murni +
Reduksi
Harfiah + Peminjaman
murni + Reduksi
Harfiah +
Partikularisasi +
Peminjaman murni
Modulasi +
Peminjaman murni +
Transposisi
Adaptasi + Reduksi +
Transposisi
Adaptasi +
Peminjaman murni +
Transposisi
Subtotal triplet

054

1

0,7

085

1

0,7

095

1

0,7

128

1

0,7

141

1

0,7

142

1

0,7

13

8,6

127

83,6

Subtotal akurat
2

51

Tunggal

Reduksi

073, 110, 139

3

2,0

Harfiah

016

1

0,7

Modulasi

136

1

0,7

Penambahan

021

1

0,7

Amplifikasi Linguistik

023

1

0,7

7

4,6

1

0,7

1

0,7

3

2,0

Subtotal tunggal
Kuplet

Harfiah + Peminjaman
murni

001

053
Penambahan +
Reduksi
Peminjaman
murni
commit
to+user083, 099, 126
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Reduksi
Adaptasi +
Peminjaman murni
Subtotal kuplet
Triplet

Modulasi +
Peminjaman murni +
Penambahan
Partikularisasi +
Peminjaman murni +
Penambahan
Subtotal triplet

114

1

0,7

6

3,9

027

1

0,7

058

1

0,7

2

1,3

15

9,9

Subtotal kurang akurat
3

Tidak
Akurat

Tunggal

Harfiah

022, 116

2

1,3

Adaptasi

087

1

0,7

Penghilangan

106, 107

2

1,3

5

3,3

Subtotal tunggal
Kuplet

Harfiah + Generalisasi

014

1

0,7

Peminjaman murni +
Transposisi

057

1

0,7

Harfiah + Peminjaman
murni

078

1

0,7

Partikularisasi +
Penambahan

096

1

0,7

Amplifikasi linguistik
+ Harfiah

104

1

0,7

5

3,3

10

6,6

152

100

Subtotal kuplet
Subtotal tidak akurat
Total
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b. Dampak penerapan teknik penerjemahan terhadap tingkat keberterimaan
Terjemahan

berterima

teridentifikasi

sebanyak

118

(77,6%).

Penerjemahannya dihasilkan dari penerapan varian teknik tunggal, kuplet dan
triplet. Sejumlah 59 data berterima diterapkan dengan varian tunggal. Teknik
harfiah dominan menghasilkan terjemahan berterima diikuti teknik reduksi,
modulasi, adaptasi, penambahan, partikularisasi dan amplifikasi linguistik.
Sebanyak 49 (32,2%) data berterima dihasilkan dari penerapan varian kuplet.
Penerapan varian triplet menghasilkan data berterima sebanyak 10 data (6,6%).
Penerapan varian tunggal yang menghasilkan 14 data terjemahan kurang
berterima. Hal ini diakibatkan penggunaan teknik harfiah, reduksi, modulasi,
adaptasi, penambahan, partikularisasi. Sebanyak 13 data terjemahan berterima
dihasilkan dari penerapan varian kuplet. Penerapan varian triplet pada empat data
menghasilkan terjemahan yang kurang berterima.
Terjemahan yang tidak berterima dihasilkan dari penerapan teknik
penghilangan. Selain itu, satu data dengan varian triplet, harfiah + partikularisasi
+ peminjaman murni, menghasilkan terjemahan yang tidak berterima pula.
Berikut tabel yang menunjukkan hubungan antara penerapan suatu teknik
tertentu terhadap keberterimaan hasil penerjemahan.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
174

Tabel 4.11 Tingkat keberterimaan dan penerapan teknik penerjemahan

No
1

Keberterimaan

Berterima

Varian
Teknik
Tunggal

Teknik
Penerjemahan

No Urut Data

Persentase
(%)

Harfiah

005, 011, 016,
017, 019, 020,
022, 024, 025,
038, 043, 044,
045, 046, 049,
061, 063, 065,
074, 082, 092,
105, 112, 116,
117, 131, 132,
137, 138, 140,
144, 146, 148,
149, 152

35

23,0

Reduksi

034, 066, 068,
070, 090, 102,
110, 120, 121,
122, 129, 139

12

7,9

Modulasi

031, 084, 088,
125, 136

5

3,3

Adaptasi

015, 091

2

1,3

Penambahan

021, 051

2

1,3

Amplifikasi
Linguistik

023, 133

2

1,3

Partikularisasi

052

1

0,7

59

38,8

Subtotal tunggal
Kuplet

Jml

Harfiah +
Peminjaman
murni

001, 007, 013,
029, 035, 078,
093, 100, 111,
113, 135, 145

12

7,9

Harfiah +
Transposisi

008, 037, 050,
059, 072, 081,
134, 143, 147

9

5,9

Peminjaman
murni + Reduksi

083, 099, 108,
123, 126

5

3,3
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Reduksi +
Transposisi
Peminjaman
murni +
Penambahan
Modulasi +
Peminjaman
murni
Peminjaman
murni +
Transposisi
Penambahan +
Transposisi
Harfiah +
Generalisasi
Modulasi +
Reduksi
Penambahan +
Reduksi
Modulasi +
Transposisi
Padanan lazim +
Penambahan
Partikularisasi +
Peminjaman
murni
Amplifikasi
linguistik +
Peminjaman
murni
Partikularisasi +
Penambahan
Adaptasi +
Peminjaman
murni
Subtotal kuplet
Triplet

002, 055, 060

3

2,0

036, 048, 130

3

2,0

012, 062, 080

3

2,0

057, 124, 151

3

2,0

047, 056

2

1,3

014

1

0,7

039

1

0,7

053

1

0,7

064

1

0,7

067

1

0,7

069

1

0,7

071

1

0,7

096

1

0,7

114

1

0,7

49

32,2

4

2,6

2

1,3

1

0,7

033, 079, 098, 115
Harfiah +
Peminjaman
murni +
Transposisi
004, 027
Modulasi +
Peminjaman
murni +
Penambahan
Deskripsi
+ to user054
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murni + Reduksi
Partikularisasi +
Peminjaman
murni +
Penambahan
Adaptasi +
Reduksi +
Transposisi
Adaptasi +
Peminjaman
murni +
Transposisi
Subtotal triplet

058

1

0,7

141

1

0,7

142

1

0,7

10

6,6

118

77,6

Subtotal berterima
2

Kurang
Berterima

Tunggal

Harfiah

003, 026, 041,
077, 103, 118, 150

7

4,6

Reduksi

010, 073, 089

3

2,0

Modulasi

042

1

0,7

Adaptasi

087

1

0,7

Penambahan

076

1

0,7

Partikularisasi

030

1

0,7

14

9,2

009, 028, 032,
101, 127

5

3,3

006, 040

2

1,3

075

1

0,7

086

1

0,7

094

1

0,7

104

1

0,7

109
Amplifikasi
linguistik
+ to user
commit

1

0,7

Subtotal tunggal
Kuplet

Harfiah +
Peminjaman
murni
Harfiah +
Transposisi
Reduksi +
Transposisi
Penambahan +
Transposisi
Peminjaman
murni +
Transposisi
Amplifikasi
linguistik +
Harfiah
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Peminjaman
murni
Partikularisasi +
Transposisi
Subtotal kuplet

119

Triplet

Peminjaman
murni +
Penambahan +
Transposisi
Harfiah +
Peminjaman
murni + Reduksi
Harfiah +
Peminjaman
murni +
Transposisi
Modulasi +
Peminjaman
murni +
Transposisi
Subtotal triplet

1

0,7

13

8,6

018

1

0,7

085

1

0,7

097

1

0,7

128

1

0,7

4

2,6

31

20,4

Subtotal kurang berterima
3

Tidak
Berterima

Tunggal

Penghilangan

106, 107

2

1,3

Triplet

Harfiah +
Partikularisasi +
Peminjaman
murni

095

1

0,7

3

2,0

152

100

Subtotal tidak berterima
Total

c. Dampak penerapan teknik penerjemahan terhadap tingkat keterbacaan
Hasil penerjemahan yang mudah dipahami teridentifikasi sebanyak 127
(83,6%). Penerjemahannya dihasilkan dari penerapan varian teknik tunggal,
kuplet dan triplet. Sejumlah 72 data (47,4%) dengan tingkat keterbacaan tinggi
commitSeperti
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keberterimaan, penerapan teknik harfiah dominan menghasilkan terjemahan yang
mudah dipahami. Sebanyak 55 (36,2%) data dengan keterbacaan tinggi dihasilkan
dari penerapan varian kuplet. Penerapan varian triplet menghasilkan data dengan
keterbacaan tinggi sebanyak 10 data (6,6%).
Penerapan varian tunggal yaitu teknik reduksi mengakibatkan satu data
dengan keterbacaan sedang. Tujuh data dengan varian kuplet menyebabkan
terjemahan dengan tingkat keterbacaan sedang. Penerapan varian triplet
mengakibatkan sebanyak lima data tergolong terjemahan dengan keterbacaan
sedang.
Terjemahan yang sulit dipahami diakibatkan dari penerapan teknik
penghilangan. Sebanyak dua data dengan teknik penghilangan meyebabkan
terjemahan dengan tingkat keterbacaan rendah.
Berikut tabel yang menunjukkan hubungan antara penerapan suatu teknik
tertentu terhadap keterbacaan terjemahan,
Tabel 4.12 Tingkat keterbacaan dan penerapan teknik penerjemahan

No

Keterbacaan

Varian
Teknik

1

Tinggi

Tunggal

Teknik
Penerjemahan
Harfiah

No Urut Data

003, 005, 011, 016,
017, 019, 020, 022,
024, 025, 026, 038,
041, 043, 044, 045,
046, 049, 061, 063,
065, 074, 077, 082,
092, 103, 105, 112,
116, 117, 118, 131,
132, 137, 138, 140,
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150, 152
Reduksi

034, 066, 068, 070,
073, 089, 090, 102,
110, 120, 122, 129,
139, 121

14

9,2

Modulasi

031, 042, 084, 088,
125, 136

6

3,9

Adaptasi

015, 087, 091

3

2,0

Penambahan

021, 051, 076

3

2,0

Amplifikasi
Linguistik

023, 133

2

1,3

Partikularisasi

030, 052

2

1,3

72

47,4

Subtotal tunggal
Kuplet

Harfiah +
Peminjaman
murni

001, 007, 013, 029,
032, 078, 093, 100,
111, 113, 127, 135,
145

13

8,6

Harfiah +
Transposisi

006, 008, 037, 040,
050, 059, 060, 072,
081, 134, 143, 147

12

7,9

4

2,6

4

2,6

3

2,0

3

2,0

3

2,0

2

1,3

2

1,3

1

0,7

057, 094, 124, 151
Peminjaman
murni +
Transposisi
083, 099, 108, 123
Peminjaman
murni + Reduksi
012, 062, 080
Modulasi +
Peminjaman
murni
036, 048, 130
Peminjaman
murni +
Penambahan
047, 056, 086
Penambahan +
Transposisi
002, 075
Reduksi +
Transposisi
053, 126
Penambahan +
Reduksi
039
Modulasi +
Reduksi
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064

1

0,7

067

1

0,7

069

1

0,7

071, 109

2

1,3

096

1

0,7

104

1

0,7

Adaptasi +
Peminjaman
murni
Subtotal kuplet

114

1

0,7

55

36,2

Triplet

079, 097, 098, 115

4

2,6

004, 027

2

1,3

054

1

0,7

058

1

0,7

141

1

0,7

142

1

0,7

10

6,6

127

83,6

Modulasi +
Transposisi
Padanan lazim +
Penambahan
Partikularisasi +
Peminjaman
murni
Amplifikasi
linguistik +
Peminjaman
murni
Partikularisasi +
Penambahan
Amplifikasi
linguistik +
Harfiah

Harfiah +
Peminjaman
murni +
Transposisi
Modulasi +
Peminjaman
murni +
Penambahan
Deskripsi +
Peminjaman
murni + Reduksi
Partikularisasi +
Peminjaman
murni +
Penambahan
Adaptasi +
Reduksi +
Transposisi
Adaptasi +
Peminjaman
murni +
Transposisi
Subtotal triplet
Subtotal tinggi
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2

Sedang

Tunggal

Reduksi

010

1

0,7

Kuplet

Harfiah +
Peminjaman
murni

009, 028, 035, 101

4

2,6

Harfiah +
Generalisasi

014

1

0,7

Reduksi +
Transposisi

055

1

0,7

Partikularisasi +
Transposisi
Subtotal kuplet

119

1

0,7

7

4,6

Triplet

018

1

0,7

033

1

0,7

085

1

0,7

095

1

0,7

128

1

0,7

5

3,3

13

8,6

2

1,3

152

100

Peminjaman
murni +
Penambahan +
Transposisi
Harfiah +
Peminjaman
murni +
Transposisi
Harfiah +
Peminjaman
murni + Reduksi
Harfiah +
Partikularisasi +
Peminjaman
murni
Modulasi +
Peminjaman
murni +
Transposisi
Subtotal triplet
Subtotal sedang
3

Rendah

Tunggal

Penghilangan

106, 107

Total
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3. Hubungan fungsi ilokusi direktif, teknik penerjemahan dan kualitas
terjemahan
Komponen utama dalam penelitian ini adalah fungsi ilokusi direktif,
penggunaan teknik penerjemahan dan penilaian kualitas terjemahan. Berawal dari
temuan data tiap-tiap komponen, kemudian secara berurutan dikaji keterkaitan
ketiganya. Pertama, keterkaitan antara penerapan fungsi ilokusi direktif dan
penggunaan teknik penerjemahan. Kedua, hubungan antara penerapan teknik dan
dampaknya terhadap hasil penerjemahan. Ketiga, hubungan ketiganya yaitu
hubungan penerapan fungsi ilokusi direktif dengan penggunaan teknik
penerjemahan serta dampaknya terhadap kualitas terjemahan.
Analisis ketiga komponen tersebut menunjukkan bahwa penerapan teknik
penerjemahan memberi pengaruh terhadap pergeseran fungsi ilokusi dalam suatu
tuturan tertentu. Selain itu, penerapan teknik juga menentukan tingkat kualitas
terjemahan. Penerapan teknik penerjemahan berdampak pada kesepadanan makna
antara BSu dan BSa, kesesuaian dengan kaidah BSa, dan mudah tidaknya
terjemahan untuk dipahami. Apabila pesan tuturan yang disampaikan sepadan,
tidak bertentangan dengan kaidah BSa, mudah dipahami dan tidak terjadi
pergeseran fungsi ilokusi; maka akan menghasilkan terjemahan yang berkualitas
tinggi.
Secara detail, hubungan ketiga komponen tersebut disajikan dalam tabel
berikut,
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183

Tabel 4.13 Penerapan fungsi ilokusi direktif, teknik penerjemahan dan kualitas terjemahan
No

1.

Fungsi
direktif

Varian

memerintah

Tunggal

Kuplet

Teknik
penerjemahan

Keakuratan
Jml

Akurat

14
(9,2%)
7 (4,6%)

Kurang
akurat

Keberterimaan
Tidak
akurat

Ber
terima

1
(0,7%)

14
(9,2%)
6 (3,9%)

Harfiah

15

Reduksi

9

Modulasi
Penghilangan

3
2

3 (2,0%)

Partikularisasi
Amplifikasi
linguistik
Harfiah +
Peminjaman murni
Harfiah +
Transposisi
Peminjaman murni
+ Transposisi
Modulasi +
Peminjaman murni
Peminjaman murni
+ Reduksi
Peminjaman murni
+ Penambahan
Amplifikasi
linguistik +

1
1

1 (0,7%)
1 (0,7%)

1 (0,7%)

8

8 (5,3%)

6

6 (3,9%)

4

3 (2,0%)

3

3 (2,0%)

3

1 (0,7%)

2
2

2 (1,3%)

Keterbacaan

Kurang

Tidak

berterima

berterima

1 (0,7%)

15
(9,9%)
8 (5,3%)

3 (2,0%)

3 (2,0%)

Rendah

1
(0,7%)

2 (1,3%)

2
(1,3%)

1 (0,7%)

1 (0,7%)
1 (0,7%)

4 (2,6%)

4 (2,6%)

6 (3,9%)

5 (3,3%)

1 (0,7%)

6 (3,9%)

3 (2,0%)

1 (0,7%)

4 (2,6%)

3 (2,0%)

3 (2,0%)

3 (2,0%)

3 (2,0%)

2 (1,3%)

2 (1,3%)

2 (1,3%)

2 (1,3%)

1 (0,7%)

2 (1,3%)

Sedang

3 (2,0%)

2
(1,3%)

1
(0,7%)

Tinggi

1 (0,7%)

2 (1,3%)

2
(1,3%)

Ket
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Triplet

Peminjaman murni
Penambahan +
Transposisi
Transposisi +
Reduksi
Modulasi + Reduksi
Modulasi +
Transposisi
Partikularisasi +
Peminjaman murni
Partikularisasi +
Penambahan
Harfiah +
Peminjaman murni
+ Transposisi
Peminjaman murni
+ Penambahan +
Transposisi
Modulasi +
Peminjaman murni
+ Penambahan
Harfiah +
Partikularisasi +
Peminjaman murni
Modulasi +
Peminjaman murni
+ Transposisi
Adaptasi + Reduksi
+ Transposisi

2

2 (1,3%)

2 (1,3%)

1

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1
1

1 (0,7%)
1 (0,7%)

1 (0,7%)
1 (0,7%)

1 (0,7%)
1 (0,7%)

1

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1

1
(0,7%)

4

4 (2,6%)

1

1 (0,7%)

1

3 (2,0%)

1 (0,7%)

1

1 (0,7%)

1

1 (0,7%)

1
(0,7%)

1 (0,7%)

3 (2,0%)

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1

2 (1,3%)

1
(0,7%)

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1
(0,7%)

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1
(0,7%)

1
(0,7%)
1 (0,7%)

185

2

menyarankan

Tunggal

Kuplet

Triplet

3

meminta

Tunggal

Adaptasi +
Peminjaman murni
+ Transposisi
Harfiah
Reduksi
Adaptasi

1

1 (0,7%)

1 (0,7%)

7
2
1

7 (4,6%)
2 (1,3%)

4 (2,6%)
2 (1,3%)

Harfiah +
Peminjaman murni
Peminjaman murni
+ Reduksi
Harfiah +
Transposisi
Penambahan +
Reduksi
Adaptasi +
Peminjaman murni
Modulasi +
Penambahan +
Peminjaman murni
Deskripsi +
Peminjaman murni
+ Reduksi
Harfiah +
Peminjaman murni
+ Transposisi
Harfiah

4

3 (2,0%)

2

1 (0,7%)

1

1 (0,7%)

Reduksi

1
(0,7%)
1
(0,7%)
1 (0,7%)

1 (0,7%)

3 (2,0%)
1 (0,7%)

7 (4,6%)
2 (1,3%)
1 (0,7%)

4 (2,6%)

4 (2,6%)

2 (1,3%)

2 (1,3%)

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1 (0,7%)

6

5 (3,3%)

3

2 (1,3%)

1
(0,7%)
1 (0,7%)

5 (3,3%)
3 (2,0%)

1 (0,7%)

6 (3,9%)
3 (2,0%)

186

Kuplet

4

memohon

Tunggal
Kuplet

5

melarang

Tunggal

Kuplet

Modulasi
Partikularisasi
Harfiah +
Peminjaman murni
Transposisi +
Reduksi
PadananLazim +
Penambahan
Penambahan +
Transposisi
Harfiah
Adaptasi
Harfiah +
Peminjaman murni
Harfiah +
Generalisasi
Partikularisasi +
Transposisi
Harfiah
Modulasi

1
1
3

1 (0,7%)
1 (0,7%)
3 (2,0%)

1 (0,7%)
1 (0,7%)
3 (2,0%)

1 (0,7%)
1 (0,7%)
2 (1,3%)

1

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1

1 (0,7%)

7
1
1

7 (4,6%)
1 (0,7%)

Penambahan
Adaptasi
Harfiah +
Peminjaman murni
Harfiah +
Transposisi

1 (0,7%)
7 (4,6%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)

1 (0,7%)

1

1
(0,7%)

1 (0,7%)
7 (4,6%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)

1 (0,7%)

1

1 (0,7%)

2
2

1 (0,7%)
1 (0,7%)

1
1
1

1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)

1 (0,7%)

1

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1
(0,7%)
1
(0,7%)

1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)

1
(0,7%)

2 (1,3%)

2 (1,3%)

2 (1,3%)

2 (1,3%)

1 (0,7%)

Ada
per
ge
seran

1 (0,7%)
1 (0,7%)

1 (0,7%)

1
(0,7%)
1 (0,7%)

187

Triplet

6

menasihati

Tunggal

Kuplet

Triplet

7

membujuk

Tunggal

8

menyilakan

Tunggal
Kuplet

Total

Reduksi +
Transposisi
Harfiah +
Peminjaman murni
+ Reduksi
Penambahan
Amplifikasi
linguistik
Harfiah
Harfiah +
Transposisi
Peminjaman murni
+ Penambahan
Partikularisasi +
Peminjaman murni
+ Penambahan
Harfiah
Reduksi
Harfiah
Harfiah +
Transposisi
Amplifikasi
linguistik + Harfiah

1

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1

1 (0,7%)

1 (0,7%)

2
1

1 (0,7%)

1
3
1

3
1
1
1

2 (1,3%)
1 (0,7%)

1 (0,7%)
3 (2,0%)

1 (0,7%)
3 (2,0%)

1 (0,7%)
3 (2,0%)

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1 (0,7%)

1 (0,7%)

3 (2,0%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)

2 (1,3%)
1 (0,7%)

1
152

1
(0,7%)

2 (1,3%)
1 (0,7%)

1

1 (0,7%)
1 (0,7%)

1 (0,7%)

127
(83,6%)

15
(9,9%)

1
(0,7%)
10
(6,6%)

118
(77,6%)

1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)

3 (2,0%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)

1 (0,7%)

1 (0,7%)

31
(20,4%)

3
(2,0%)

137
(90,1%)

13
(8,6%)

2
(1,3%)
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Berdasarkan tabel 4.13, tuturan dengan jumlah data terbanyak, 15 data,
adalah tindak tutur dengan fungsi memerintah yang diterjemahkan dengan varian
tunggal teknik harfiah. Yang menghasilkan 14 terjemahan akurat dan satu tidak
akurat, 14 terjemahan berterima dan satu kurang berterima, kelima belas data
tersebut tergolong terjemahan dengan keterbacaan tinggi. Diikuti sebanyak
sembilan data tuturan dengan fungsi memerintah yang diterjemahkan dengan
varian tunggal teknik reduksi. Kesembilan data tersebut teridentifikasi tujuh
akurat dan dua terjemahan kurang akurat, enam berterima dan tiga kurang
berterima, delapan tergolong mudah dipahami dan satu termauk dalam terjemahan
dengan tingkat keterbacaan sedang. Lalu, persebaran terbanyak terjadi pada data
berjumlah satu, yaitu satu data fungsi tindak tutur tertentu diterjemahkan dengan
satu macam varian teknik penerjemahan, baik tunggal, kuplet maupun triplet.
Sepuluh tuturan diterjemahkan dengan tidak akurat. Berikut kesepuluh
temuan tersebut; (1) satu data berfungsi memerintah dan menerapkan varian
tunggal teknik harfiah; (2) dua fungsi memerintah dengan teknik penghilangan;
(3) dua fungsi memerintah dengan varian kuplet, teknik peminjaman murni
dengan transposisi dan teknik partikularisasi dengan penambahan; (4) satu fungsi
menyarankan dengan varian tunggal teknik adaptasi; (5) satu fungsi menyarankan
dengan varian kuplet, teknik harfiah dengan peminjaman murni; (6) satu fungsi
meminta dengan teknik harfiah; (7) satu fungsi memohon dengan penerapan
kuplet, teknik harfiah dengan generalisasi; (8) satu fungsi menyilakan dengan
kuplet, teknik amplifikasi linguistik dengan harfiah.
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Tiga data tergolong dalam tuturan yang tidak berterima. Temuan tersebut
meliputi, sebanyak dua data dengan fungsi memerintah yang diterjemahkan
dengan varian tunggal teknik penghilangan dan satu data fungsi memerintah
dengan varian triplet, teknik harfiah, partikularisasi disertai peminjaman murni.
Dua data berfungsi memerintah dengan penerapan varian tunggal penghilangan
termasuk dalam tuturan yang sulit dipahami.
Temuan 93 data dengan berbagai macam fungsi ilokusi direktif dan teknik
penerjemahan teridentifikasi sebagai terjemahan yang akurat, berterima dan
mudah dipahami. Sementara dua data berfungsi memerintah yang diterjemahkan
dengan varian tunggal penghilangan mengakibatkan terjemahan menjadi tidak
akurat, tidak berterima dan sulit dipahami.
Sebanyak satu data yang diterjemahkan dengan teknik modulasi
mengalami pergeseran fungsi ilokusi. Pergeseran fungsi melarang pada BSu
menjadi fungsi memerintah dalam BSa. Pergeseran tersebut menghasilkan
terjemahan yang kurang akurat, namun tetap berterima dan mudah dipahami.
4. Temuan nilai budaya
Pada tahap ini, hasil temuan dan pembahasan pada penelitian ini ditinjau
kembali pada konteks sumber data yaitu novel The Godfather karya Mario Puzo.
Temuan nilai budaya membahas hubungan antara (1) penerapan fungsi ilokusi
direktif, (2) penggunaan teknik penerjemahannya, (3) dampak terhadap kualitas
terjemahan terhadap konteks sumber data penelitian ini. Pembahasan bertujuan
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Singkatnya, temuan nilai budaya mengevaluasi apakah tema cerita dalam novel
Bsu termasuk penggambaran karakter tersampaikan dengan baik pada hasil
penerjemahan dalam bahasa Indonesia.
Dominasi tuturan dengan fungsi memerintah senada dengan tema cerita
pada novel ini yaitu mengisahkan kehidupan mafia (lihat Bab II.4. Sekilas Novel
The Godfather). Lebih lanjut dalam fungsi memerintah, isi tuturan berisi hal-hal
yang sesuai dengan kehidupan mafia, seperti perencanaan pembunuhan,
penggunaan senjata api, penyuapan petugas hukum, dll. Penerapan fungsi
memerintah tidak mengalami pergeseran fungsi ilokusinya. Maksudnya fungsi
memerintah pada BSu diterjemahkan tetap dalam fungsi memerintah dalam BSa.
Tidak adanya pergeseran ini menunjukkan isi pesan-pesan tuturan dengan fungsi
memerintah dalam BSu tetap tersampaikan dalam bentuk perintah dengan isi yang
sepadan. Dengan kata lain, tema cerita mafia tersampaikan dalam BSa.
Selanjutnya dari sisi penokohan, tokoh utama dalam novel ini adalah Don
Corleone. Dikisahkan ia seorang yang tegas, santun, cinta keluarga dan suka
menolong. Ketegasannya ditandai dengan penerapan fungsi memerintah yang ia
tuturkan.

Kesantunannya tampak dari beberapa tuturan dengan fungsi

menyarankan dan meminta, padahal secara kedudukan dapat dengan mudah
memberikan perintah. Kebaikan hatinya tampak dari beberapa tuturan menasihati
yang ia lakukan pada anggota keluarganya. Karakter suka menolong ditunjukkan
dari tuturan permohonan yang ditujukan padanya. Hanya satu data yang
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mengalami pergeseran, sehingga secara umum dapat disimpulkan karakter Don
Corleone dalam BSa tercermin dalam BSa.
Selain penerapan fungsi yang tidak mengalami pergeseran, indikasi lain
adalah kualitas hasil penerjemahan yang cenderung akurat, berterima dan mudah
dipahami. Jadi, penerjemahan tuturan ilokusi direktif dalam novel The Godfather
berhasil menjaga kekhasan tema termasuk karakter penokohan ke dalam
terjemahan bahasa Indonesia.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari dua bagian. Bagian simpulan dan saran. Simpulan
berisi hasil dari seluruh rangkaian penelitian dalam novel The Godfather karya
Mario Puzp. Diawali analisis penerapan fungsi tuturan ilokusi direktif. Kemudian,
evaluasi penggunaan teknik penerjemahannya. Terakhir, dampaknya terhadap
hasil kualitas terjemahan. Bagian saran berisi masukan penulis dalam kaitannya
pada penelitian ini.
A. Simpulan
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut,
1. Sebanyak 152 data tindak tutur ilokusi direktif menerapkan delapan fungsi
ilokusi direktif, yaitu memerintah, menyarankan, meminta, memohon,
melarang, menasihati, membujuk, menyilakan. Dengan komposisi, fungsi
memerintah sebanyak 76 data (50,0%), fungsi menyarankan berjumlah 22
data (14,5%), fungsi meminta 17 data (11,1%), fungsi memohon
berjumlah 11 data (7,2%), fungsi melarang sebanyak 10 data (6,6%),
fungsi menasihati sebanyak 9 data (5,9%), fungsi membujuk 4 data (2,7%)
dan menyilakan dengan 3 data (2,0%).
2. Penerjemahan 152 data tuturan menggunakan 12 teknik penerjemahan
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kali. Teknik tersebut meliputi teknik harfiah 80 kali (32,8%), peminjaman
murni 50 kali (20,5%), transposisi 33 kali (13,5%), reduksi 28 kali
(11,5%), penambahan 16 kali (6,6%), modulasi 14 kali (5,7%),
partikularisasi 7 kali (2,9%), adaptasi 6 kali (2,5%), amplifikasi linguistik
5 kali (0,8%), penghilangan 2 kali (0,4%), padanan lazim, deskripsi dan
generalisasi masing-masing 1 kali (0,4%). Beberapa penerapan teknik
harfiah perlu mendapat perhatian khusus. Terjemahan menjadi tidak akurat
karena

tuturan

mengandung

makna

figuratif,

sehingga

apabila

diterjemahkan secara harfiah terjadi distorsi makna. Selain itu, sebanyak
dua data tuturan ilokusi direktif dihilangkan atau tidak dituangkan dalam
terjemahan. Hal ini sebaiknya dihindari karena dapat mengganggu
keutuhan cerita.
3. Teknik yang dominan digunakan, dalam penelitian ini, adalah teknik
penerjemahan harfiah dan teknik peminjaman murni. Teknik harfiah
dilakukan dengan penerjemahan kata demi kata disertai penyesuaian
dengan kaidah bahasa sasaran. Dominasi teknik ini dipengaruhi pada data
penelitian yang berupa tuturan, cenderung berkonstruksi pendek.
Selanjutnya, kesamaan susunan pembentuk kalimat antara BSu dan BSa
pun berperan dalam dominasi penerapan teknik ini. Selain teknik harfiah,
teknik yang dominan muncul selanjutnya adalah teknik peminjaman
murni. Teknik ini dilakukan dengan meminjam seutuhnya kata yang ada
dalam BSu tanpa adanya perubahan. Teknik ini diterapkan pada nama
tokoh, nama tempat dan istilah asing. Penerapan ini dilakukan untuk
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membentuk nuansa cerita yang dibangun dalam novel, sebagai bentuk
penghormatan terhadap penulis novel, dan pembaca sasaran novel ini yaitu
dewasa sehingga dianggap tidak menimbulkan masalah jika dilakukan
peminjaman murni.
4. Kualitas terjemahan tuturan ilokusi direktif dalam novel ini ditinjau dari
tiga aspek, yaitu keakuratan keberterimaan dan keterbacaan. Dari segi
keakuratan, 127 data (83,5%) merupakan hasil terjemahan akurat, 15 data
(9,9%) kurang akurat, dan 10 data (6,6%) tidak akurat. Berdasarkan
tingkat keberterimaan, data berterima ditemukan sebanyak 118 data
(77,6%), data kurang berterima berjumlah 31 data (20,4%), dan tiga data
(2,0%) tergolong tidak berterima. Dari sisi keterbacaan, 137 (90,1%)
tergolong data dengan tingkat keterbacaan tinggi, 13 data keterbacaan
sedang (8,6%), dan dua data (1,3%) terjemahan keterbacaan rendah.
Kualitas terjemahan tindak tutur ilokusi direktif dalam novel The
Godfather cenderung baik. Persentase terjemahan akurat, berterima dan
mudah dipahami, sangat tinggi. Namun demikian, beberapa data, dalam
jumlah sedikit, masih kurang dalam hal kualitas. Hal ini perlu menjadi
perhatian bagi penerjemah.
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B. Saran
Berikut beberapa saran dari penulis terkait penelitian tindak tutur ilokusi
direktif dalam novel The Godfather karya Mario Puzo, terkait penelitian lain di
bidang penerjemahan, kajian mengenai penerjemahan tindak tutur masih
mempunyai ruang untuk penelitian lanjutan. Penelitian dengan sumber data yang
berbeda, penelitian dengan genre novel yang berbeda, penelitian dengan jenis
tuturan ilokusi yang lain, dll.
Dalam praktiknya, penerjemahan tindak tutur memerlukan perhatian
khusus penerjemah. Agar makna tuturan tersampaikan dengan tepat, hendaknya
para praktisi penerjemah, khususnya penerjemah novel, terus meningkatkan
kompetensi penerjemahannya antara lain dengan menambah pemahaman di
bidang pragmatik mengenai tindak tutur.
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