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BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan temuan yang ada sebelumnya, ditemukan sedikit
penelitian yang membahas klausa kompleks (taxis) dari pendekatan
Linguistik Sistemik Fungsional. Penelitian-penelitian tersebut membahas
bentuk (interdependency) dan terdapat 1 penilitian yang membahas tentang
makna (logical semantic), tetapi baru sebatas projection belum membahas
expansion. Oleh karenanya, makna (logical semantic) khususnya
expansion merupakan novelty dalam penelitian ini. Pergeseran logical
semantic merupakan bagian dari kebaruan dalam penelitian ini. Penelitian
ini menemukan bahwa pergeseran terjemahan taksis dapat dilihat dari dua
hal, yakni betuk (interdependency) dan makna (logical semantic). Dilihat
dari tema budaya, penelitian ini dapat menambah khasanah budaya Bsa
tentang logical semantic dalam klausa kompleks yang belum didapati
dalam Bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia hanya ditemukan
bentuk klausa kompleks, yaitu: kalimat majemuk bertingkat dan kalimat
majemuk setara.
Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya,
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.
1. Realisasi Bentuk dan Makna Klausa Kompleks dalam Teks Bsa Novel
The Old Man and the Sea Karya Terjemahan Deera Army
Berdasarkan hasil penelitian, bentuk paratactic merupakan bentuk
yang paling dominan dalam Novel The Old Man and The Sea karya
terjemahan Deera Army. Bentuk ini menunjukkan bahwa klausa yang
banyak digunakan adalah klausa kompleks dengan penanda paratactic
(1,2,3…) dan direct speech.
Sedangkan makna logikal yang paling banyak adalah extension
dengan penanda (+) yang berarti menambah, memilih, menentang.
Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa makna yang digunakan
dalam terjemahan novel The Old Man and the Sea ini memiliki makna
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yang sederhana karena banyak penanda taksis ‘dan’, ‘tetapi’, ‘sehingga’,
‘atau’ , (,), (;).
Dengan demikian, dari bentuk dan makna yang digunakan dapat
ditarik kesimpulan bahwa Novel The Old Man and The Sea karya
terjemahan Deera Army banyak menggunakan klausa kompleks namun
mengandung makna yang sederhana sehingga mudah dipahami.
2. Teknik Penerjemahan Penanda Taksis yang Dimanfaatkan dalam
Terjemahan Novel The Old Man and The Sea
Terdapat beberapa jenis teknik terjemahan penanda taksis yang
ditemukan dalam novel The Old Man and the Sea karya terjemahan Deera
Army. Namun, teknik padanan lazim yang paling banyak ditemukan
dengan persentase 67,41%. Teknik ini banyak digunakan untuk terjemahan
taksis paratactic extension (dengan penanda and, or, but, dan lain
sebagainya), diikuti teknik transposisi untuk terjemahan taksis paratactic
locution (dengan penanda said, asked, told, dan lain sebagainya), teknik
eksplisitasi untuk taksis hypotactic enhancement (dengan penanda when,
and then, while, because, dan lain sebagainya), dan teknik implisitasi
untuk taksis hypotactic elaboration (dengan penanda where, that, if, as,
dan lain sebagainya).
Karena teknik padanan lazim yang paling dominan maka dapat
disimpulkan bahwa terjemahan penanda taxis pada Novel The Old Man
and The Sea karya penerjemah Deera Army adalah baik.
3. Pergeseran Terjemahan dalam Novel The Old Man and the Sea
Pada pergeseran tataran, ditemukan pergeseran klausa kompleks pada
tataran intedependensi, yakni pergeseran klausa kompleks paratactic
diterjemahkan ke dalam klausa kompleks hypotactic, dan pergeseran
klausa kompleks hypotactic diterjemahkan ke dalam klausa kompleks
paratactic. Namun, paling banyak ditemukan pergeseran klausa kompleks
ke dalam klausa kompleks yang beda baik dalam bentuk paratactic
maupun hypotactic dan di dalamnya didapati klausa simplek. Pergeseran
tataran ini berdampak positif
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terjemahan novel The Old Man and The Sea karya terjemahan Deera Army
mudah dipahami.
Pada pergeseran struktur, kasus yang ditemukan lebih pada pergeseran
theme dan rheme. Karena kebanyakan penanda taksis berupa single word
yang bentuknya sama dengan penanda taksis teks bahasa sumber maka
tidak ditemukan pergeseran struktur yang berkaitan dengan terjemahan
penanda taksis pada teks terjemahan novel The Old Man and The Sea
karya terjemahan Deera Army. Penanda taksis ini lebih banyak
diterjemahkan dengan teknik terjemahan lazim. Hal ini menunjukkan
bahwa terjemahan penanda taksis pada teks terjemahan novel The Old
Man and The Sea karya terjemahan Deera Army memiliki tingkat akurasi
yang tinggi.
Dalam pergeseran kelas kata, ditemukan beberapa kasus. Berdasarkan
temuan, pergeseran kelas kata ini lebih disebabkan oleh teknik transposisi
yang merupakan teknik penerjemahan dengan mengubah kategori
gramatikal. Pergeseran ini banyak terjadi pada klausa kompleks paratactic
locution dan idea. Kata kerja verbal seperti told, said, asked, explained dan
kata kerja mental thought pada teks Bsu novel The Old Man and The Sea
berubah menjadi kata benda kata(nya), tanya(nya), jelas(nya), pikir(nya)
dalam bahasa sasaran.
Di dalam penelitian ini ditemukan banyak pergeseran makna (logical
semantic). Berdasarkan temuan, didapati pergeseran logical semantic (1)
dari projection menjadi expansion atau sebaliknya, (2) dari makna
extension menjadi enhancement, (3) dari makna elaboration menjadi
enhancement, (3) dari makna elaboration berubah menjadi extension.
Menurut penulis, dari sudut pandang Linguistik Sistemik Fungsional,
pegeseran dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu pergeseran bentuk
(interdependency) dan pergeseran makna (logical semantic).
4. Kualitas Terjemahan Klausa Kompleks dalam Novel The Old Man
and the Sea Karya Terjemahan Deera Army
Berdasarkan data hasil rata-rata kualitas terjemahan penanda taksis
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terdapat 631 data akurat, 66 kurang akurat, dan 4 tidak akurat. Dari
ketiganya diperoleh hasil rata-rata keakuratan 2,89. Untuk keberterimaan
terdapat 684 data berterima, 12 kurang berterima, dan 5 tidak berterima.
Dari ketiganya diperoleh hasil rata-rata keberterimaan 2,96. Untuk
keterbacaan terdapat 687 data dengan keterbacaan tinggi, 9 dengan
keterbacaan sedang, dan 5 dengan keterbacaan rendah. Dari ketiganya
diperoleh hasil rata-rata keterbacaan 2,97.
Dengan demikian, apabila hasil keakuratan, keberterimaan dan
keterbacaan dirata-rata akan menjadi 2.94. Hasil rata-rata ini menunjukkan
kualitas terjemahan bahwa novel The Old Man and The Sea karya
terjemahan Deera Army ini merupakan novel terjemahan yang baik.
B. Saran
Penelitian ini baru mengkaji novel The Old Man and The Sea karya
terjemahan Deera Army yang berfokus pada bentuk dan makna klausa
kompleks. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang
penerjemahan bentuk dan makna klausa kompleks dalam novel yang
sejenis. Namun demikian, perlu bagi para peneliti untuk melakukan
penelitian terhadap novel lainnya sehingga didapatkan gambaran yang
lebih lengkap mengenai penerjemahan bentuk dan makna klausa kompleks
dalam novel. Hal ini penting tidak hanya secara teoritis tetapi juga secara
praktis.
a) Saran untuk Peneliti
Peneliti lain dapat menggunakan novel atau karya sastra lainnya sebagai
bahan pertimbangan untuk mengembangkan penelitian yang lebih terinci
dan mendalam tentang penerjemahan klausa kompleks, khususnya logical
semantic.
b) Saran untuk Penerbit
Penerbit diharapkan untuk benar-benar lebih selektif ketika akan
menerbitkan hasil terjemahan, terutama menyangkut kualitas dalam hal
klausa kompleks.
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c) Saran untuk Pembaca
Disarankan untuk para pembaca teks terjemahan agar lebih cermat dan
kritis dalam menilai produk terjemahan, sehingga tidak sekadar menerima
hasil terjemahan semata, tetapi mampu melihat apakah bentuk dan makna
teks terjemahan sepadan dengan teks bahasa sumber.
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