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ABSTRAK

Supana. T12090005. 2012. KAJIAN TERJEMAHAN PENANDA KOHESI
PADA NOVEL WINGS KARYA DANIELLE STEEL KE DALAM BAHASA
INDONESIA. DISERTASI. Progran S3 Linguistik Minat Utama Penerjemahan,
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Promotor: Prof. Dr. H.D. Edi
Subroto. Ko-Promotor: Prof. Dr. Sri Samiati Tarjana.
Penelitian ini mengkaji terjemahan penanda kohesi dalam novel Wing ke
dalam bahasa Indonesia Sang Penerbang. Fokus dalam penelitian ini adalah (1)
menemukan perubahan terjemahan penanda kohesi dalam novel Wings, (2)
menemukan teknik penerjemahan penanda kohesi, (3) mengungkapkan alasan
penerjemah dalam menggunakan teknik penerjemahan penanda kohesi, (4)
mengungkapkan kesepadanan makna dan keberterimaan terjemahan penanda kohesi,
dan (5) mengungkapkan keterbacaan terjemahan penanda kohesi.
Teori kohesi yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini
adalah teori kohesi Halliday (1983). Dalam teori ini penanda kohesi gramatikal
dipilah menjadi 4, yaitu penanda kohesi gramatikal pengacuan, penyulihan,
pelesapan,
dan perangkaian.
Empat macam penanda kohesi gramatikal ini
digunakan sebagai dasar analisis terjemahan penanda kohesi novel Wings ke dalam
bahasa Indonesia Sang Penerbang.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Strategi penelitian yang
digunakan adalah studi kasus terpancang. Data dalam penelitian ini berupa penanda
kohesi dalam novel Wings dan terjemahannya, informasi alasan penerjemahan
penanda kohesi, serta informasi kesepadanan makna, keberterimaan, dan keterbacaan
terjemahan penanda kohesi. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive
sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik analisis isi, kuesioner, dan
wawancara mendalam. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis model
interaktif.
Ada lima temuan dalam penelitian ini. Pertama, terjemahan penanda kohesi
dalam novel Wings mengalami perubahan, baik perubahan jenis penanda kohesi
maupun perubahan tataran. Perubahan ini disebabkan oleh perbedaan sistem persona
antara BSu dan BSa, perbedaan struktur gramatika, perbedaan kelaziman penggunaan
penanda kohesi, dan perbedaan konteks sosiobudaya. Perubahan penanda kohesi
dalam terjemahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan yang bersifat wajib
(perubahan yang harus dilakukan karena perbedaan gramatika dan konteks
sosiobudaya) dan perubahan yang bersifat pilihan (perubahan yang dilakukan oleh
penerjemah karena alasan strategis). Kedua, ada 9 teknik yang digunakan dalam
menerjemahkan penanda kohesi, yaitu 1) teknik penerjemahan harfiah, 2) teknik
amplifikasi sekaligus transposisi, 3) teknik amplifikasi, 4) teknik reduksi, 5)
modulasi, 6) kompresi linguistik, 7) adaptasi, 8) transposisi dan 9) teknik variasi.
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Ketiga, ada enam alasan yang mendasari dalam menggunakan 9 macam teknik
penerjemahan tersebut, yaitu 1) mengutamakan makna, 2) menghindari kerancuan, 3)
menghindari kemubaziran penggunaan bahasa, 4) membuat variasi, 5) agar mudah
dipahami, dan 6) menyesuaikan dengan sosiobudaya BSa. Penggunaan 9 macam
teknik tersebut dimaksudkan oleh penerjemah agar karya terjemahannya seperti
karya asli dalam bahasa Indonesia, bukan sebagai karya terjemahan sehingga
pembaca dapat dengan lancar dan mudah dalam memahami karya terjemahannya.
Keempat, Pengalihan makna penerjemahan penanda kohesi dalam terjemahan novel
Wings dapat dinyatakan sudah baik. Hal ini berdasarkan penilaian para pakar bahwa
77,28% pengalihan makna penanda kohesi sudah akurat. Sementara itu, pengalihan
makna penerjemahan penanda kohesi yang dinilai kurang akurat yaitu 17,66%, dan
pengalihan makna yang dinilai tidak akurat hanya 4,57%. Nilai keberterimaan
terjemahan pemanda kohesi dalam novel lebih tinggi dari pada nilai kesepadanan
pengalihan maknanya. Nilai keberterimaan terjemahan penanda kohesi ini mencapai
87,10%. Terjemahan penanda kohesi yang dinilai kurang berterima hanya mencakup
8,11% dan terjemahan penanda kohesi yang dipandang tidak berterima hanya
mancapai 4,79%. Kelima, nilai keterbacaan terjemahan penanda kohesi jauh lebih
tinggi dari nilai kesepadanan makna dan kewajaran bahasa. Hal ini terlihat dari nilai
terjemahan yang mudah dipahami yang mencapai 99,54%. Terjemahan yang agak
sulit dipahami hanya 0,34% dan yang sulit dipahami hanya 0,11%.
Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerjemahan
penanda kohesi novel Wings ke dalam bahasa Indonesia Sang Penerbang dilakukan
dengan baik. Terjemahan penanda kohesi mudah dipahami dan sebagian besar makna
dialihkan secara akurat.
Kata kunci: terjemahan, penanda kohesi, kesepadanan makna, keberterimaan, dan
keterbacaan.
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ABSTRACT

Supana. T12090005. 2012. THE STUDY ON THE TRANSLATION OF
COHESIVE DEVICES IN DANIELLE STEEL’S WINGS INTO INDONESIAN.
DISSERTATION. Supervisors I: Prof. Dr. H.D. Edi Subroto. II: Prof. Dr. Sri
Samiati Tarjana. Doctorate Program on Translation Studies, Postgraduate Program,
Sebelas Maret University.
This research is a study on the translation of cohesive devices from English
into Indoesian. Using the translation of Danielle Steel‟s Wings into Indonesian by
Monica Dwi Chresnayani as a case sudy, this reseacrh focuses its discussion on (1)
finding the change in the translation of cohesive device in the novel, (2) exploring the
techniques used in translating the cohesive device, (3) confirming the reasons
underlining the use of specific techniques in translating the cohesive device, (4)
exploring the equivalence and naturalness of the cohesive device translation, and (5)
analyzing the readability of the cohesive device tanslation.
The theory of cohesion as the basis of this study is the one from Halliday.
Halliday (1983) states that grammatical cohesive device can appear in four kinds;
reference, substitution, ellipsis, and conjunction. All four kinds of devices are found
to be used in the translation of Wings in Indonesian.
The research is a descriptive qualitative study. The strategy used is embedded
case study. The data of the research were the English-Indonesian translation of
cohesive devices of the novel, the techniques of translating the cohesive markers, the
information on translator‟s reasons for using the techniques, the information on the
equivalence of meanings, the naturalness and on the readability of the translated
cohesive devices. The sample of the research were drawn purposively, and the data
were collected with such data collecting techniques as questionnaire, content analysis,
and in-depth interviewing. To assure the validity of the data, this research employed
data and technique triangulation. The data collected were then analyzed in interactive
model.
There are five findings in this reserch. Firstly, the cohesive devices are
changed significantly in the translation, in term of the kind of the cohesive devices as
well as its rank. This change is caused by the difference between personal pronoun
system in source language with the one in target language, the difference of
gramatical structure in languages in question, the difference of naturalness in the use
of cohesive devices, and the difference in sociocultural context. The nature of the
change in the translation is twofolds; obligatory (when target language gramatical
rule and sociocultural context require it), and optional (when the translator did it for
some personal and strategic reasons. Secondly, there are nine techniques used in the
translation of the devices; literal, amplification and transpostition at times, reduction,
amplification, modulative literal, linguistic compression, adaptation, and
commit to user
xxii

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

transposition. Thirdly, the translator used those nine techniques on the basis of
several reasons; emphasizing meaning, avoiding misleading and redundancy,
employing various model of expressions to avoid monotony, making the translation
more comprehensible, and adapting with target language sociocultural context. With
these all, the translation was read as an original work in Indonesian instead of a
translation so the reader would understand it more easily. Fourhtly, the transfer of
meaning in the translation of cohesive devices in Wing was carried out succesfully.
There are 77.28 % devices translated accurately. Only 17.66 % of the devices were
translated less accurately, and smaller percentage, 4.75 %, were translated
inaccurately. Meanwhile, in terms of its naturalness, the percentage was significantly
high. There are 87.10 % natural cohesive devices translation, 8.11 % less natural, and
4.79 % not natural. With the high percentage in accuracy and naturalness, this
translation is easy to understand. Fiftly, the readability of the translation is
outstanding. Almost all, 99.54 %, translations of the cohesive devices were readable.
Only 0.34 % of the translation were somewhat difficult to understand and 0.11 %
were not readable.
From all these features, it can be concluded that the translation of cohesive
devices in Wings into Indonesian is carried out succesfully. The translation is easy to
understand and almost all devices are translated accurately.
Key words: translation, cohesive devices, equivalence, naturalness, readability
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerjemahan mungkin dilakukan dengan berbagai tujuan, namun tujuan
terakhir penerjemahan adalah untuk mencapai kesepadanan pada tingkat teks, bukan
kesepadanan pada tingkat kata atau frasa (Baker, 1992). Berkaitan dengan hal ini
seorang penerjemah yang baik terlebih dahulu akan membaca teks yang akan
diterjemahkan sedikitnya sekali untuk memahami inti pesan teks itu. Pemahaman
pesan dalam teks yang akan diterjemahkan ini memungkinkan penerjemah dapat
menghasilkan teks terjemahan yang utuh sebagai satu unit kebahasaan.
Kesepadanan pada tingkat teks dalam terjemahan antara teks bahasa sumber
(TSu) dan teks bahasa sasaran (TSa) tidak berarti bahwa kedua teks itu harus
memiliki bentuk yang sama. Hal ini karena teks selalu terikat oleh bahasa dan budaya
tertentu dan tiap masyarakat bahasa memiliki cara-cara yang lebih disukai dalam
menyusun tipe-tipe teks yang bermacam-macam (Baker, 1992). Berkaitan dengan
keterikatan teks dengan konteks budaya, Larson (1989) menyatakan bahwa
terjemahan yang terbaik adalah terjemahan yang menggunakan bentuk bahasa
sasaran. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa terjadinya perubahan bentuk dalam
penerjemahan tidak terhindarkan, bahkan perubahan ini menjadi tuntutan sehingga
makna teks terjemahan dapat dipahami dengan mudah oleh pembacanya.
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Tuntutan perubahan bentuk dalam penerjemahan agar TSa sesuai dengan
kaidah bahasa sasaran (BSa) menarik untuk diperhatikan dan dikaji karena dapat
memberikan masukan

demi kemajuan dunia penerjemahan khususnya. Salah satu

aspek yang perlu dikaji berkaitan dengan perbedaan sistem bahasa antara bahasa
sumber (BSu) dan bahasa sasaran (BSa) adalah mengenai penanda kohesi. Penanda
kohesi merupakan aspek penting dalam sebuah teks karena penanda ini memiliki
fungsi memadukan antarbagian dalam teks menjadi satu kesatuan. Perbedaan antara
BSu dan BSa juga tercermin dari perbedaan penanda kohesi antara kedua bahasa itu
karena kohesi menjadi salah satu ciri penting yang terdapat dalam teks. Sebagai salah
satu ciri teks, kohesi dapat membedakan teks dengan yang bukan teks (Halliday &
Hasan, 1983).
Mengingat pentingnya kedudukan kohesi dalam sebuah teks, maka penanda
kohesi patut dikaji tidak terkecuali dalam konteks penerjemahan. Kohesi merupakan
permasalahan yang sangat menantang dalam penerjemahan karena setiap bahasa
memiliki penanda kohesi sendiri dan memiliki keunikan dalam pemakaian penanda
kohesi itu (Shciller, 2006). Kohesi menunjuk pada relasi yang tampak dalam sebuah
wacana atau teks (Verschueren, 1999). Relasi kohesi sebagian diungkapkan melalui
tatabahasa dan sebagian diungkapkan melalui kosa kata. Oleh karena itu dikenal
adanya kohesi gramatikal dan kohesi leksikal (Halliday & Hasan, 1983). Aspek-aspek
kebahasaan yang menghubungkan antarbagian teks dan yang membuat teks menjadi
kohesif disebut dengan penanda kohesi. Berkaitan dengan adanya kohesi gramatikal
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dan kohesi lekisal tersebut, penanda kohesi juga dapat dipilahkan menjadi penanda
kohesi gramatikal dan penanda kohesi leksikal.
Penelitian tentang kohesi bukannya belum dilakukan, namun penelitian
terhadap masalah ini sepanjang yang penulis ketahui baru difokuskan pada sabagian
penanda kohesi

dan tidak dilakukan secara holistik. Penelitian terhadap

penerjemahan penanda kohesi, khususnya dari bahasa Inggris ke dalam bahasa
Indonesia, yang telah dilakukan sebelumnya di antaranya dikerjakan oleh Frans
Made Brata (2007) dan Zainal Arifin (2006). Penelitian yang telah dilakukan ini
secara lebih rinci akan dipaparkan dalam Bab II, subbab kajian pustaka.
Berhubung penelitian penerjemahan penanda kohesi masih dalam lingkup
yang terbatas, maka masih diperlukan penelitian terhadap tipe-tipe kohesi lainnya,
seperti tipe kohesi pelesapan, penyulihan, dan perangkaian. Di samping itu penelitian
penerjemahan penanda kohesi secara holistik atau secara menyeluruh perlu dilakukan
untuk mendapatkan gambaran penerjemahan penanda kohesi secara komprehensif.
Penelitian secara holistik

terhadap terjemahan penanda kohesi adalah

penelitian yang tidak hanya dilakukan pada terjemahan penanda kohesi itu sendiri,
baik yang mengalami perubahan maupun tidak, teknik penerjemahan penanda kohesi,
kesepadanan makna dan kewajaran atau keberterimaan teks terjemahannya (aspek
objektif), tetapi juga perlu dilakukan kajian alasan pemilihan teknik penerjemahan
penanda kohesi oleh penerjemah (aspek genetif) dan

juga keterbacaan teks

terjemahan (aspek afektif). Penelitian terhadap penerjemahan penanda kohesi dalam
berbagai aspek tersebut, yakni aspek objektif, genetif, dan afektif, dapat
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menghasilkan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam mengenai penerjemahan
penanda kohesi.
Berdasar kerangka pemikiran tersebut, penelitian terjemahan penanda kohesi
ini dilakukan secara holistik. Adapun teks yang

dikaji penerjemahan penanda

kohesinya adalah novel yang berjudul Wings karya Danielle Steel dan terjemahannya
yang dikerjakan oleh Monica Dwi Chresnayani dengan judul Sang Penerbang .
Novel dalam versi bahasa Inggris tersebut diterbitkan oleh Dell Publishing, New
York, tahun 1994. Versi terjemahan novel tersebut diterbitkan oleh PT Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, pada tahun 1995. Danielle Steel termasuk pengarang yang
sangat produktif. Novel-novelnya telah diterjemahkan ke dalam 28 bahasa dan dapat
dijumpai di 47 negara. Ia menulis novel sejak tahun 1973, hingga tahun 2009 tidak
kurang dari 78 novel telah ditulisnya. Sebanyak 46 novel karangannya menjadi novel
best seller di Amerika. Dengan fakta ini maka kualitas novel-novel karya Danielle
Steel tidak diragukan lagi termasuk novel yang berjudul Wings yang menjadi salah
satu karya best seller Danielle Steel.
Novel yang berjudul Wings tersebut mengisahkan seorang penerbang wanita
berbakat yang bernama Cassie. Ayah Cassie, Pat, merupakan seorang penerbang
veteran Perang Dunia I. Pat memiliki lapangan terbang sendiri dan sebuah pesawat
kecil Jennie

untuk digunakan untuk jasa angkutan barang, selain itu sesekali juga

digunakan untuk memberikan les terbang bagi orang yang menginginkannya. Pat
memiliki 4 orang putri dan seorang anak laki-laki. Pat menginginkan anak lakilakinya, Christhopher, menjadi penerbang yang ulung dan meneruskan usahanya.
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Namun anak laki-lakinya tidak berminat memasuki dunia penerbangan. Justru
anaknya yang ke-4, Cassie, yang sangat berminat dan berbakat dalam dunia
penerbangan. Pat melarang Cassie untuk berlatih terbang karena Pat meragukan
bahwa perempuan dapat menjadi penerbang yang handal. Namun demikian Nick,
teman Pat sewaktu PD I dan yang bekerja membantu Pat dalam usaha angkutan
dengan pesawat terbang, secara sembunyi-sembunyi melatih Cassie menerbangkan
pesawat. Nick mengetahui bakat dan kemampuan Cassie dalam menerbangkan
pesawat setelah mengetahui Cassie mampu mendaratkan pesawat dalam badai. Pat
akhirnya mengakui kemampuan Cassie setelah putrinya itu memenangkan beberapa
nomor dalam suatu air show.
Dalam suatu lomba menerbangkan pesawat, Cassie memperoleh banyak
gelar juara, namun naas adiknya, Chishtopher, tewas karena kecelakaan saat
mengikuti lomba. Karena kemampuannya, Cassie direkrut sebuah perusahaan
pesawat raksasa untuk menguji pesawat-pesawat yang diproduksinya. Selain itu
Cassie juga dijadikan model dalam iklan bagi pesawat-pesawat produksi perusahaan
tersebut. Pemilik perusahaan pesawat itu, seorang duda yang bernama Desmond
Williams, akhirnya menikahi Cassie dengan tujuan agar Cassie mau melaksanakan
proyek prestisiusnya, yaitu menerbangkan pesawat produksi perusahaan itu
mengelilingi dunia. Berhubung dunia pada saat itu memanas karena menjelang
Perang Dunia II, penerbangan keliling dunia diubah menjadi penerbangan melintasi
Pasifik. Di tengah-tengah menjalankan penerbangan melintasi Pasifik pesawat Cassie
mengalami kerusakan dan pesawat itu mendarat ke laut. Setelah berhari-hari
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terdampar di suatu pulau akhirnya Cassie berhasil diselamatkan. Akhirnya Cassie
bercerai dengan suaminya, kemudian bersama Nick, ia bergabung dengan angkatan
udara Amerika Serikat.
Penerjemahan novel Wings menjadi Sang Penerbang tersebut menunjukkan
adanya perubahan pola kohesi. Sebagai contoh adalah kutipan berikut.
(1-1)

“I don‟t know …” He looked thoughtful, “Ten years ago maybe…about
1926”. He was grinning at and they were both laughing (hal.24) .
“Entahlah …” Nick berpikir keras, “sepuluh tahun lalu mungkin…sekitar
tahun 1926”. Lelaki itu menyeringai dan keduanya tertawa (hal. 36).
Kutipan teks BSu dan BSa tersebut terdiri dari 3 kalimat: (1) “I don‟t know

…”; (2) He looked thoughtful, “Ten years ago maybe…about 1926; dan (3) He was
grinning at and they were both laughing. Di dalam kalimat ini ada elemen teks yang
berkaitan secara kohesif, yaitu I dalam kalimat pertama, he dalam kalimat kedua dan
he dalam kalimat ketiga. Ketiga unsur dalam teks tersebut merupakan penanda kohesi
yang mengacu pada orang yang sama,

yaitu Nick. Namun demikian pola kohesi

antara teks BSu dan BSa dalam terjemahan tersebut menunjukkan adanya perbedaan.
Penanda kohesi I yang berelasi secara kohesif dengan penanda kohesi he dalam
kalimat ke-2 dan ke-3 tidak tampak dalam terjemahan karena terjemahan kalimat ke-1
secara keseluruhan diparafrase menjadi “Entahlah…”. Penanda kohesi he dalam
kalimat kedua dalam terjemahan diubah menjadi „Nick‟, sedangkan kata he dalam
kalimat ke-3 diubah menjadi „lelaki itu‟. Terjemahan tersebut tidak hanya
menunjukkan terjadinya perubahan pola kohesi, tetapi juga telah terjadi perubahan
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jenis penanda kohesi, yaitu dari penanda kohesi gramatikal pengacuan persona he
dalam kalimat 2 menjadi kohesi leksikal „Nick‟, demikian juga dalam kalimat ke-3
terjadi perubahan dari penanda kohesi gramatikal pengacuan persona he menjadi
penanda kohesi leksikal, selain itu juga terjadi perubahan tataran, yakni dari tataran
kata menjadi frase. Perubahan pola kohesi dalam penerjemahan tersebut terjadi bukan
karena tanpa alasan dan tentu saja memiliki dampak terhadap kualitas terjemahan.
Perubahan pola kohesi yang juga terjadi dalam kutipan tersebut adalah
perubahan yang terjadi pada klausa ke-2 kalimat ke-3, they were both laughing
„keduanya tertawa‟. Kata they dan both di sini memiliki relasi kohesi pengacuan.
Kata they itu sendiri mengacu pada Pat dan sahabatnya, Nick, yang terdapat dalam
kalimat sebelumnya. Dalam terjemahan tersebut terjadi perubahan, yaitu they sebagai
pronomina persona menjadi „nya‟ sebagai unsur pembatas dalam frase „keduanya‟.
Meskipun terjadi perubahan penanda kohesi dalam terjemahan seperti tampak
dalam kutipan terjemahan tersebut, tidak berarti teks BSa tidak kohesif. Perubahan
penanda kohesi dalam penerjemahan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara
bahasa yang satu dan bahasa lainnya, tiap-tiap bahasa memiliki cara-cara yang lebih
disukai dalam menyusun sebuah teks sebagaimana telah dinyatakan Baker di atas.
Sebenarnya kutipan dialog tersebut dapat saja diterjemahkan dengan bentuk
yang tidak jauh berbeda dengan teks sumbernya, dengan tidak mengadakan
perubahan-perubahan yang cukup mencolok, misalnya diterjemahkan: “Saya tidak
tahu…”. Dia berpikir keras, “sepuluh tahun yang lalu mungkin…sekitar tahun 1926”.
Dia menyeringai lalu mereka berdua tertawa.
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Namun demikian penerjemah telah membuat keputusan untuk melakukan
perubahan yang tentu saja dengan berbagai pertimbangan. Terjadinya perubahanperubahan khususnya perubahan penanda kohesi tentu saja menjadi permasalahan
yang menarik dalam dunia penerjemahan dan perlu diteliti lebih lanjut.
Pilihan terhadap penerjemahan novel sebagai objek dalam penelitian ini
didasarkan pada pemikiran bahwa jenis karya ini menampilkan bebagai tokoh cerita
dengan berbagai latar belakang dan hubungan antartokoh yang beragam. Ada tokohtokoh cerita yang memiliki hubungan keluarga, ada tokoh-tokoh yang memiliki
hubungan kerja, ada yang memiliki hubungan atasan dan bawahan, hubungan suami
istri, dan sebagainya. Dengan hubungan antartokoh yang beragam ini data yang
ditemukan mengenai penanda kohesi juga bervariasi dan dengan demikian hasil
kajian juga lebih komprehensif.

B. Pembatasan Masalah
Penelitian ini adalah penelitian mengenai terjemahan penanda kohesi dalam
penerjemahan sebuah novel Inggris – Indonesia secara holistik, yang meliputi aspek
objektif, genetif, dan afektif. Aspek objektif yang dikaji dalam peneltian ini adalah
terjemahan penanda kohesi yang terdapat dalam penerjemahan novel yang berjudul
Wings ke dalam bahasa Indonesia dengan judul terjemahan Sang Penerbang dan
teknik penerjemahan yang digunakannya. Penanda kohesi yang dikaji dalam
penelitian ini dibatasi pada terjemahan penanda kohesi gramatikal. Pembatasan pada
kajian kohesi gramatikal ini disebabkan kajian kohesi gramatikal ini sudah
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menyangkut objek yang luas. Penanda kohesi gramatikal meliputi penanda kohesi
pengacuan, penyulihan, pelesapan, dan perangkaian. Apabila objek penelitian ini
diperluas lagi dengan penelitian terjemahan kohesi leksikal dikhawatirkan hasil
penelitian tidak mendalam. Penelitian penanda kohesi leksikal terhadap terjemahan
dapat dilakukan pada kesempatan lain.
Aspek objektif dalam peneltian terjemahan penanda kohesi ini juga mencakup
kajian kesepadanan makna dan kewajaran atau keberterimaan terjemahan penanda
kohesi. Aspek genetik yang diteliti dibatasi pada alasan yang mendasari penerjemah
dalam menggunakan teknik penerjemahan penanda kohesi. Segi afektif dalam kajian
ini juga dibatasi

pada respon pembaca terhadap keterbacaan teks terjemahan,

khususnya terjemahan penanda kohesi.

C. Rumusan Masalah
Masalah yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.
(1) Bagaimanakah terjemahan penanda kohesi dalam terjemahan novel Wings ke
dalam bahasa Indonesia Sang Penerbang? Dalam permasalahan ini
diungkapkan terjemahan penanda kohesi, baik yang mengalami perubahan
maupun tidak mengalami perubahan, dan teknik penerjemahan penanda
kohesi.
(2) Apa alasan yang mendasari penerjemah dalam memilih teknik penerjemahan
penanda kohesi dalam penerjemahan novel Wings menjadi Sang Penerbang?
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(3) Bagaimanakah kesepadanan makna dan keberterimaan terjemahan penanda
kohesi dalam penerjemahan novel Wings menjadi Sang Penerbang?
(4) Bagaimanakah respon pembaca terhadap keterbacaan terjemahan novel Wings
menjadi Sang Penerbang,

khususnya yang berkaitan dengan terjemahan

penanda kohesi?

D. Tujuan Penelitian
Berdasar permasalahan penelitian tersebut maka tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut.
(1) Menemukan dan mendeskripsikan secara rinci terjemahan penanda kohesi
dalam terjemahan novel Wings menjadi Sang Penerbang, menjelaskan
perubahan yang terjadi dalam terjemahan penanda kohesi dan menjelaskan
teknik penerjemahan penanda kohesi.
(2) Menemukan dan menjelaskan

alasan yang mendasari pemilihan teknik

penerjemahan penanda kohesi dalan terjemahan novel Wings menjadi Sang
Penerbang.
(3) Memahami dan mendeskripsikan secara rinci

kesepadanan makna dan

keberterimaan terjemahan penanda kohesi dalam novel tersebut.
(4) Memahami keterbacaan teks terjemahan penanda kohesi dalam novel Wings
menjadi Sang Penerbang.

E. Manfaat Penelitian
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Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut.
(1) Bermanfaat untuk mengkaji lebih lanjut bahkan menyusun teori terjemahan
khususnya mengenai penerjemahan penanda kohesi terutama dalam terjemahan
novel dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia.
(2) Memberi masukan kepada penerjemah, khususnya penerjemah novel, mengenai
perubahan yang terjadi dalam penerjemahan khususnya perubahan penanda
kohesi sehingga penerjemah bisa melakukan penerjemahan penanda kohesi
dengan baik.
(3) Memberikan wawasan bagi pembaca teks terjemahan mengenai terjemahan
penanda kohesi dalam penerjemahan sehingga dapat memahami teks-teks
terjemahan dengan baik.
(4) Memberikan pelatihan penerjemahan khususnya penerjemahan penanda kohesi
dalam novel.

F. Tata Organisasi Penulisan
Disertasi ini disusun dalam enam bab. Bab I berupa pendahuluan penelitian,
yang di dalamnya terdapat subbab latar belakang masalah, permasalahan yang diteliti,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan tata organisasi penulisan.
Dalam subbab latar belakang penelitian dikemukakan alasan-alasan pentingnya
penelitian penerjemahan penanda kohesi. Cakupan aspek yang akan diteliti
dikemukakan dalam subbab pembatasan masalah. Sementara itu, subbab rumusan
masalah mengemukakan secara rinci aspek-aspek yang diteliti dalam bentuk kalimat
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tanya. Dalam subbab tujuan penelitian dirumuskan tujuan penelitian sebagai jawaban
dari rumusan masalah. Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini
dirumuskan dalam subbab manfaat penelitian.
Subbab kajian teori, kajian pustaka dan kerangka pikir penelitian
dikemukakan dalam Bab II.

Dalam subbab kajian teori dikemukakan teori

penerjemahan dan teori tentang kohesi. Teori ini sebagai landasan untuk melakukan
kajian penerjemahan penanda kohesi. Dalam subbab kajian pustaka dikemukakan
penelitian mengenai penerjemahan penanda kohesi yang telah dilakukan sebelumnya.
Sementara itu, subbab kerangka pikir berisi tentang keterkaitan aspek-aspek yang
diteliti yang mencerminkan alur pemikiran yang mendasari penelitian penerjemahan
penanda kohesi.
Bab III berisi metodologi penelitian. Dalam bab ini dikemukakan strategi
penelitian, objek penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik sampling, teknik
pengumpulan data dan analisis data. Bab ini merupakan jalan yang harus ditempuh
dalam melakukan penelitian.
Bab IV berupa analisis data. Dalam bab IV ini dianalisis penerjemahan
penanda kohesi, teknik penerjemahan penanda kohesi yang dipilih oleh penerjemah
dan alasan pemilihan

teknik penerjemahan.

Dalam bab ini pula dianalisis

kesepadanan makna penerjemahan penanda kohesi dan tingkat keterbacaan
terjemahan penanda kohesi.
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Pembahasan dalam penelitian ini dikemukakan dalam bab V. Dalam bab ini
diungkapkan interpretasi penerjemahan penanda kohesi dengan mempertimbangkan
aspek objektif, aspek genetif, dan aspek afektif.
Bab IV merupakan bab terakhir yang terdiri dari simpulan dan saran.
Penarikan simpulan penelitian ini terutama didasarkan pada pembahasan yang
dipaparkan dalam Bab V. Berdasar simpulan inilah dikemukakan saran, baik saran
untuk peneliti, penerjemah, maupun pengajar bahasa Inggris.
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BAB II
KAJIAN TEORI, KAJIAN PUSTAKA, DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori
1. Pengertian Penerjemahan
Banyak ahli telah mengemukakan pengertian penerjemahan namun dengan
penekanan yang tidak selalu sama. Catford (1974) mendefinisikan penerjemahan
sebagai penggantian materi teks dalam satu bahasa (bahasa sumber) dengan materi
teks yang sepadan ke dalam bahasa lain (bahasa sasaran). Pendapat Catford ini masih
tampak umum, belum memberikan gambaran yang rinci. Pengertian mengenai
“materi teks” dalam definisi tersebut dapat menimbulkan berbagai penafsiran.
Pengertian “materi teks” dapat ditafsirkan sebagai pesan dalam teks, dapat pula
dipahami sebagai gaya bahasa dalam teks, atau kedua-duanya. Definisi penerjemahan
senada dinyatakan oleh Meethan dan Hudson, bahwa penerjemahan adalah
penggantian sebuah teks ke dalam bahasa kedua yang sepadan (dalam Bell, 1991).
Batasan penerjemahan yang dinyatakan oleh House (dalam Bell, 1991)
memberikan

penekanan

kepada

kesepadanan

makna

dalam

penerjemahan

sebagaimana dia nyatakan penerjemahan adalah penggantian sebuah teks dalam BSu
dengan teks yang secara semantik sepadan dalam BSa. Penjelasan ini mengandung
arti bahwa pemahaman makna sebuah teks BSu sangat penting dalam penerjemahan,
tanpa pemahaman makna ini hasil penerjemahan dianggap gagal.
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Batasan yang juga menekankan kesepadanan makna dalam penerjemahan
disampaikan oleh Larson. Penerjemahan menurut Larson (1989) merupakan
pengalihan makna dari BSu ke BSa. Pengalihan ini dilakukan dari bentuk bahasa
pertama ke dalam bentuk bahasa kedua melalui struktur semantik. Maknalah yang
harus dialihkan atau harus dipertahankan, sedangkan bentuk boleh diubah. Pernyataan
Larson ini dengan tegas menekankan betapa pentingnya mempertahankan aspek
makna dalam penerjemahan. Di sisi lain pendapat Larson ini tidak memberikan
perhatian yang serius terhadap aspek bentuk atau struktur lahir teks.
Definisi penerjemahan yang memberikan perhatian terhadap kedudukan
makna dan gaya bahasa dalam penerjemahan dinyatakan oleh Dubois sebagaimana ia
nyatakan bahwa penerjemahan adalah pengungkapan dalam bahasa lain (atau bahasa
target) apa yang telah diungkapkan dalam suatu bahasa (bahasa sumber) dengan
mempertahankan kesepadanan makna dan gaya (dalam Bell, 1991: 5). Pendapat ini
memandang bahwa makna dan gaya dalam penerjemahan memiliki kedudukan yang
sama penting. Dalam penerjemahan keduanya harus dipertahankan.
Batasan penerjemahan yang juga memberikan perhatian pada makna dan gaya
dinyatakan oleh Nida & Taber: Penerjemahan adalah memproduksi ke dalam bahasa
sasaran padanan bahasa sumber yang wajar dan sedekat mungkin, pertama dalam hal
maknanya dan kedua dalam hal gayanya (dalam Widyamartana, 1991). Definisi ini
memberikan kedudukan yang tidak sama terhadap makna dan gaya. Aspek makna
mendapat prioritas utama dalam penerjemahan, artinya dalam penerjemahan makna
teks BSu harus dipertahankan kesepadanannya. Adapun gaya bahasa boleh diubah
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
16

demi kesepadanan maknanya. Pendapat yang disampaikan oleh Nida dan Taber ini
didasarkan pada kenyataan bahwa tiap-tiap bahasa memiliki karakter sendiri-sendiri,
perbedaan antara bahasa yang satu dengan bahasa lainnya pasti ada, termasuk
kecenderungan-kecenderungan yang lebih disukai oleh masyarakat dalam menyusun
teks tertentu sebagaimana telah dinyatakan dalam bab pendahuluan.
Berdasarkan beberapa definisi yang telah disampaikan di atas dapat
dinyatakan, bahwa penerjemahan merupakan pengalihan suatu teks dari bahasa yang
satu (BSu) ke bahasa lain (BSa), dalam pengalihan ini makna harus ditransfer setepattepatnya sementara itu gaya bahasa teks yang diterjemahkan boleh diubah sesuai
dengan tujuan penerjemahan. Dalam konteks perubahan gaya bahasa Simatupang
(2000) menyatakan bahwa pekerjaan penerjemahan, paling sedikit ada empat hal
besar aturan (ber)bahasa yang perlu diperhatikan untuk mencapai kewajaran, yaitu
aturan gramatikal, aturan kolokasi, aturan fonologi, dan aturan tatakrama berbahasa.
Pendapat ini mengimplikasikan bahwa perubahan bentuk dalam penerjemahan tidak
dapat dihindari, termasuk perubahan pola penanda kohesi yang menjadi fokus dalam
penelitian ini

2. Pergeseran dalam Penerjemahan
Pergeseran bertitik tolak dari kesepadanan formal dalam proses pengalihan
dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran (Catford, 1974). Kesepadanan formal
adalah satuan kebahasaan dalam bahasa sumber yang menempati tempat yang sesuai
atau tempat yang sama di dalam bahasa sasaran. Pergeseran formal dalam terjemahan
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sangat dimungkinkan sehubungan dengan usaha untuk membuat terjemahan agar
menjadi wajar, sesuai dengan tatabahasa BSa sehingga mudah dipahami oleh
pembaca.
Catford (Catford, 1974) memilahkan pergeseran dalam terjemahan menjadi
tiga, yaitu

pergeseran tataran

(unit shift atau rank shift)), pergeseran struktur

(structure shift) dan pergeseran kelas kata (class shift). Pergeseran tataran terjadi
apabila sebuah tataran dalam bahasa sumber mempunyai padanan tataran yang
berbeda dalam bahasa sasaran. Tataran yang terdapat dalam bahasa antara lain tataran
fonem, tataran morfem, tataran kata, tataran frase, tataran klausa, tataran kalimat, dan
tataran alinea. Contoh pergeseran tataran yaitu kata adept diterjemahkan menjadi
„sangat terampil‟. Adept tersebut merupakan satuan kebahasaan dalam tataran kata,
sementara itu terjemahannya, yakni „sangat terampil‟ merupakan satuan kebahasaan
yang berupa frase. Penerjemahan adept menjadi „sangat terampil‟ tersebut terjadi
pergereran tataran. Pergeseran tataran bisa terjadi dari tataran kata menjadi frase, dari
klausa menjadi kalimat, dari kalimat menjadi alinea, dan sebagainya.
Pergeseran kelas kata adalah satuan kebahasaan dalam bahasa sumber dan
terjemahannya dalam sasaran termasuk kelas kata yang berbeda. Kelas kata adalah
golongan kata yang memiliki kesamaan perilaku formal; klasifikasi atas nomina,
adjektif, dan sebagainya (Harimurti Kridalaksana, 1933: 104). Rochayah Machali
(2000: 68) memberikan contoh terjemahan yang mengalami pergeseran kelas kata,
yaitu sebagai berikut.
(2-1) The neighbours were hostile to the family
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Kalimat tersebut diterjemahkan „Para tetangga itu memusuhi keluarga itu‟. Kata
hostile dalam BSu tersebut merupakan kata sifat sedangkan terjemahannya
„memusuhi‟ merupakan kata kerja. Dengan demikian dalam penerjemahan tersebut
terjadi pergeseran kelas kata.
Pergeseran struktur dalam terjemahan terjadi apabila padanan dalam bahasa
sumber mempunyai perubahan urutan elemen dengan bahasa sasaran (Catford, 1974).
Struktur adalah organisasi berbagai unsur bahasa yang masing-masing merupakan
pola bermakna (Harimurti Kridalaksana, 1993: 202). Pendapat yang sama dinyatakan
oleh Catford (1974), bahwa struktur adalah susunan segmen-segmen. Sementara itu
Verhaar (1996) memberikan uraian yang lebih rinci tentang struktur sebagaimana ia
nyatakan: Istilah struktur lazimnya adalah nama susunan tuturan (atau konstituen di
dalamnya) dari kiri ke kanan, yaitu sebagai susunan segmen-segmen. Struktur terdiri
atas segmen atau konstituen dari suatu tuturan. Pergeseran struktur dalam terjemahan
bisa terjadi pada berbagai unit kebahasaan, antara lain frase, klausa, dan kalimat.
Contoh pergeseran struktur dalam penerjemahan yaitu frase green tea yang
diterjemahkan „teh hijau‟. Struktur kelompok nomina green tea adalah modifier yang
diikuti inti (head). Sementara itu, struktur kelompok kata terjemahannya, yakni „teh
hijau‟, adalah inti (head ) yang diikuti oleh modifier. Penerjemahan green tea menjadi
„teh hijau‟ tersebut terjadi pergeseran struktur.
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3. Teknik Penerjemahan
Dalam penerjemahan, teknik penerjemahan dibedakan dengan metode
penerjemahan. Di samping itu teknik penerjemahan juga dibedakan dengan strategi
penerjemahan. Ketiganya memiliki kaitan yang sangat erat. Metode penerjemahan
adalah sebuah proses tertentu yang dilakukan sesuai dengan tujuan penerjemah,
metode penerjemahan mempengaruhi hasil terjemahan secara keseluruhan (Molina &
Albir, 2002). Jika seorang penerjemah sudah menentukan untuk menerjemahkan
suatu teks dengan metode penerjemahan bebas, misalnya, maka hasil terjemahannya
secara keseluruhan berupa terjemahan bebas.
Newmark membagi metode penerjemahan menjadi dua kelompok, yaitu
kelompok metode penerjemahan yang dekat dengan BSu dan metode penerjemahan
yang dekat dengan BSa (dalam Rochayah Machali, 2000). Kelompok metode yang
pertama dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut.
(1) Metode penerjemahan kata-demi-kata yaitu kata-kata teks BSu langsung
diikuti kata-kata teks BSa, contoh: It‟s raining cats and dogs diterjemahkan
„Ia sedang hujan kucing-kucing dan anjing-anjing‟.
(2)

Metode penerjemahan harfiah yaitu konstruksi gramatikal BSu
dicarikan padanannya yang terdekat dalam BSa, tetapi penerjemahan leksikal
atau kata-katanya dilakukan terpisah dari konteks, contoh: It‟s raining cats
and dogs diterjemahkan „Hujan kucing dan anjing‟.

(3)

Metode

penerjemahan

setia

yaitu

menerjemahkan

dengan

mereproduksi makna kontekstual BSu dengan dibatasi oleh struktur
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gramatikalnya, contoh: Ben is too well aware that he is naughty
diterjemahkan „Ben menyadari terlalu baik bahwa ia nakal‟.
(4)

Metode penerjemahan semantis yaitu penerjemahan yang tidak hanya
mereproduksi makna kontekstual BSu, tetapi juga mengkompromikan
gramatikalnya terhadap BSa, contoh: Ben is too well aware that he is naughty
diterjemahkan „Ben sangat sadar bahwa ia nakal‟.
Metode penerjemahan yang memberi penekanan pada BSa juga dibedakan

menjadi 4, yaitu sebagai berikut.
(1) Adaptasi, yaitu metode penerjemahan dengan melakukan peralihan budaya,
teks asli ditulis kembali dengan diadaptasikan ke dalam BSa dengan tidak
mengorbankan hal-hal penting teks asli, misalnya tema dan alur. Contohnya
adalah Baratayuda sebagai saduran dari Mahabarata.
(2) Penerjemahan bebas, yaitu metode penerjemahan yang mengutamakan isi dan
mengorbankan bentuk, biasanya berbentuk parafrase yang lebih panjang atau
lebih pendek dari aslinya. Contoh: Hollywood Rage for remakes
diterjemahkan „Hollywood kekurangan Cerita Lantas Rame-Rame Bikin Film
Ulang‟.
(3) Penerjemahan idiomatik, yaitu mereproduksi pesan ke BSa dengan
menggunakan kesan keakraban dan ungkapan idiomatik yang tidak didapati
pada versi aslinya. Contoh: How are you? Diterjemahkan „Hai, apa kabar?‟
(4) Penerjemahan komunikatif, yaitu metode yang berusaha mereproduksi pesan
ke BSa dengan menyesuaikan dengan khalayak pembaca yang dituju, aspek
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kebahasaan dan isi terjemahan langsung dapat dimengerti oleh pembaca.
Contoh: Kata spine apabila terjemahan ditujukan kepada kalangan ilmuwan
biologi maka diterjemahkan „spina‟, namun apabila terjemahan ditujukan pada
pembaca umum maka diterjemahkan menjadi „duri‟.
Sementara itu, strategi penerjemahan adalah prosedur yang dilakukan oleh
penerjemah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul ketika
melakukan penerjemahan (Molina & Albir, 2002). Strategi penerjemahan diperlukan
untuk memahami satuan-satuan kebahasaan dalam teks yang diterjemahkan, misalnya
untuk membedakan makna primer dan makna sekunder unit kebahasaan yang
dihadapi, menentukan relasi konseptual antarunit kebahasaan, mencari informasi
untuk memahami teks, dan sebagainya. Di samping itu strategi penerjemahan juga
digunakan untuk menata satuan kebahasaan yang diterjemahkan, misalnya dengan
menggunakan parafrase, menghindari kata-kata yang mirip dengan kata-kata dalam
BSu, dan sebagainya.
Strategi penerjemahan membuka jalan untuk menemukan pemecahan satuansatuan mikro teks. Solusi yang ditemukan tersebut diwujudkan dengan menggunakan
teknik penerjemahan tertentu. Dengan demikian strategi dan teknik penerjemahan
juga memiliki keterkaitan yang erat, karena teknik penerjemahan juga mencerminkan
strategi yang digunakan oleh penerjemah.
Adapun teknik penerjemahan mengacu pada cara penerjemahan satuan-satuan
mikro teks, misalnya kata, frase, klausa, dan kalimat. Sebagaimana telah disebutkan
di atas, jika metode penerjemahan berdampak pada keseluruhan teks yang
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diterjemahkan atau makro teks, maka teknik penerjemahan hanya berdampak pada
satuan-satuan mikro teks.
Metode dan teknik penerjemahan memiliki keterkaitan yang erat, yaitu
mengenai keselarasan yang terdapat antara keduanya. Secara logis, bila penerjemah
ingin membuat teks terjemahan yang dekat dengan BSu maka dalam teks
terjemahannya

akan

banyak

ditemukan

teknik

penerjemahan

peminjaman

(borrowing). Berikut ini berbagai teknik dalam penerjemahan yang dikemukakan
oleh Molina & Albir (2002).
(1) Adaptasi (adaptation), yaitu menggantikan elemen budaya BSu dengan elemen
budaya yang mempunyai sifat yang sama dalam BSa, dan unsur budaya yang
menggantikan tersebut akrab bagi pembaca sasaran. Ungkapan as white as snow,
misalnya, digantikan dengan ungkapan „seputih kapas‟, bukan „seputih salju‟
karena kapas lebih akrab dalam masyarakat BSa dari pada salju. Contoh lainnya
yaitu Dear sir sebagai pembuka surat berbahasa Inggris diterjemahkan „Dengan
hormat‟ dalam surat berbahasa Indonesia.
(2) Amplifikasi (amplification) adalah teknik penerjemahan yang mengeksplisitkan
atau memparafrase suatu informasi yang implisit dalam bahasa sumber. Kata
ramadan, misalnya, diparafrase menjadi „bulan puasa kaum muslim‟. Teknik
amplikasi ini mirip dengan teknik addition, yakni pemberi tambahan informasi
yang tidak terdapat dalam bahasa sumber.
(3) Peminjaman (borrowing), yakni menerjemahkan dengan mengambil kata atau
rangkaian kata dari bahasa sumber, baik peminjaman dengan tanpa perubahan,
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misalnya harddisk yang diterjemahkan menjadi harddisk, maupun peminjaman
yang dinaturalisasi sesuai aturan ejaan dalam bahasa sasaran, misalnya kata
standard diterjemahkan „standar‟.
(4) Calque, yaitu penerjemahan kata atau frase bahasa sumber secara literal, dapat
secara leksikal atau struktural. Misalnya interest rate diterjemahkan menjadi
„tingkat suku bunga‟, dan frase Ecole normale dalam bahasa Perancis
diterjemahkan Normal school dalam bahasa Inggris.
(5) Kompensasi (compensation), yaitu memasukkan informasi atau dampak stilistika
pada bagian lain dalam BSa karena elemen tersebut tidak dapat ditempatkan pada
tempat yang sama seperti dalam Bsu.
(6) Deskripsi (description), yaitu menggantikan istilah dalam BSu dengan deskripsi
mengenai bentuk dan fungsinya. Misalnya kata nyewu diterjemahkan „peringatan
kematian seseorang pada hari keseribu‟. Contoh lainnya yaitu kata dalam bahasa
Italia panettone diterjemahkan menjadi „kue tradisional Italia yang dimakan pada
saat Tahun Baru‟.
(7) Kreasi diskursif (discursive creation), yaitu menetapkan sebuah padanan
sementara yang sepenuhnya tidak dapat diprediksi karena di luar konteks. Teknik
ini lazim diterapkan dalam menerjemahkan judul buku atau judul film.
Contohnya Wings sebagai judul sebuah novel diterjemahkan menjadi Sang
Penerbang.
(8) Generalisasi (generalization), yaitu menerjemahkan kata dengan menggunakan
istilah yang lebih umum atau lebih netral. Kata penthouse, misalnya,
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diterjemahkan menjadi „tempat tinggal‟, dan becak diterjemahkan menjadi vehicle
(subordinat ke superordinat).
(9) Amplifikasi linguistik (linguistic amplification), yaitu mnerjemahkan dengan cara
menambah unsur-unsur linguistik dalam teks bahasa sasaran. Teknik ini lazim
diterapkan dalam pengalihbahasaan secara konsekutif atau dalam sulih suara
(dubbing).
(10) Kompresi linguistik (linguistic compression), yaitu menerjemahkan dengan cara
mensintesa unsur-unsur linguistik dalam teks bahasa sasaran. Contoh: kula lan
panjenengan sedaya diterjemahkan menjadi „kita‟. Teknik ini dapat diterapkan
dalam pengalihbahasaan simultan atau dalam penerjemahan teks film.
(11) Partikularisasi

(particularization),

yaitu

menerjemahkan

kata

dengan

menggunakan istilah yang lebih khusus. Contohnya yaitu kelapa muda dalam
konteks tertentu dapat diterjemahkan „cengkir‟, „degan‟, atau „bluluk‟.
(12) Modulasi (modulation), yaitu menerjemahkan dengan mengubah sudut
pandang, fokus, atau kategori kognitif dalam kaitannya dengan teks sumber.
Misalnya menerjemahkan kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Contoh lainnya
yaitu You are going to have a child diterjemahkan menjadi „Anda akan menjadi
seorang bapak‟.
(13) Reduksi (reduction), yaitu menyaring informasi dalam teks BSu. Teknik ini
berlawanan dengan teknik amplifikasi. Misalnya penerjemahan dari bahasa
Inggris the month of fasting menjadi ramadan dalam bahasa Arab. Teknik ini
mirip dengan teknik penghilangan (omission atau deletion atau subtraction) atau
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implisitasi. Dengan kata lain, informasi yang eksplisit dalam teks bahasa sumber
dijadikan implisit dalam teks bahasa sasaran.
(14) Substitusi (substitution), yaitu penggantian elemen paralinguistik menjadi
elemen linguistik, misalnya gerak isyarat meletakkan tangan di dada dalam
masyarakar Arab diterjemahkan „terima kasih‟.
(15) Transposisi (transposition), teknik ini dilakukan dengan menggantikan kategori
gramatikal

BSu,

misalnya

medical

student

diterjemahkan

„mahasiswa

kedokteran‟. Kata medical tersebut berupa kata sifat sedangkan „mahasiswa‟
sebagai kata benda. Teknik ini sama dengan teknik pergeseran kategori, struktur
dan unit.
(16) Variasi (variation), yaitu mengganti elemen linguistik atau paralinguistik yang
mempengaruhi aspek variasi bahasa, misalnya penggantian dialek geografi, dialek
sosial dan gaya bahasa. Teknik ini lazim diterapkan dalam menerjemahkan
naskah drama. Misalnya kata you dalam suatu dialog antara seorang anak dengan
ayahnya diterjemahkan menjadi kata sapaan „ayah‟.
(17) Penerjemahan harfiah (literal translation) yakni menerjemahkan ungkapan kata
demi kata. Misalnya, kalimat I will ring you diterjemahkan menjadi „Saya akan
menelpon Anda‟.
(18) Kesapadan Lazim (established equivalent) adalah teknik untuk menggunakan
istilah atau ungkapan yang sudah lazim (berdasarkan kamus atau penggunaan
sehari-hari). Misalnya idiom book worm dalam BSu diterjemahkan menjadi idiom
„kutu buku‟ dalam Bsa.
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4. Proses Penerjemahan
Proses penerjemahan itu terjadi di dalam memori. Proses ini diawali dengan
menganalisis teks BSu untuk memahami maknanya, makna ini masih bersifat
universal, belum terikat oleh bentuk bahasa tertentu.

Makna ini kemudian

diungkapkan dalam bahasa kedua (BSa) (Bell, 1991).
Para sarjana dalam menjelaskan proses penerjemahan banyak yang
menggunakan bagan. Nida (dalam Bassnett, 1991) membuat bagan berikut untuk
menjelaskan proses penerjemahan.

SOURCE LANGUAGE

RECEPROR LANGUAGE

TEXT

TRANSLATION

ANALYSIS

RESTRUCTURING

TRANSFER

Gambar 2.1: Bagan Proses Penerjemahan oleh Nida
Proses penerjemahan yang tampak pada bagan tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu
analisis, transfer, dan restrukturisasi atau penyelarasan. Analisis teks BSu ini
dilakukan dalam rangka menemukan makna dan gaya teks BSu. Menurut Rochayah
(2003:33) analisis pada dasarnya untuk menjawab pertanyaan mengenai: (1) pada
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
27

dasarnya,

apa

maksud

pengarang

menuliskan

teks

ini?;

(2)

bagaimana

pengarang/penulis menyampaikan maksud tersebut?; (3) bagaimana pengarang
mewujudkan gaya tersebut dalam pemilihan kata, frase, dan kalimat? Semua
pertanyaan ini merupakan pertanyaan dasar yang harus jelas jawabannya bagi
penerjemah.
Sesudah mempunyai gambaran yang jelas terhadap makna dan gaya teks BSu,
proses selanjutnya adalah transfer atau pengalihan teks sumber ke dalam teks sasaran.
Dalam tahap transfer, penerjemah harus menggantikan semua unsur BSu dengan
unsur BSa yang sepadan. Segala unsur dalam teks BSu, baik isi maupun bentuknya,
harus disepadankan. Hal yang penting dalam kesepadanan ini adalah bahwa
kesepadanan bukanlah kesamaan, penerjemah mungkin harus banyak sekali
melakukan perubahan bentuk namun maknanya harus tetap sepadan atau
dipertahankan.
Dalam upaya pengalihan ini terdapat beberapa pertanyaan yang harus
dikaitkan dengan pertanyaan dalam analisis. Di antara pertanyaan tersebut adalah:
Apakah maksud yang ingin disampaikan penulis teks BSu harus dipertahankan dalam
teks terjemahan? Dapatkah penerjemah mengubah maksud dalam teks? Pada
dasarnya penerjemah harus mempertahankan maksud yang ingin disampaikan penulis
teks BSu karena penerjemahan merupakan pengalihan pesan dalam BSu ke dalam
BSa.
Sesudah tahap analisis dan transfer, tahap berikutnya adalah penyerasian.
Pada tahap ini penerjemah dapat menyesuaikan bahasanya yang masih terasa kaku
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untuk disesuaikan dengan kaidah bahasa sasaran. Di samping itu, mungkin juga
terjadi penyerasian dalam hal peristilahan, misalnya apakah menggunakan istilah
yang umum atau yang baku.
Pada tahap penyerasian ini penerjemah dapat melakukannya sendiri, atau
dilakukan orang lain. Akan lebih baik apabila penyerasian itu dilakukan oleh orang
lain. Hal ini disebabkan bahwa penerjemah biasanya secara psikologis akan
menganggap terjemahannya sudah baik, peristilahannya sudah tepat, bahasanya
cukup alamiah, dan sebagainya. Selain itu penerjemahan sebaiknya dilakukan secara
tim, selain ada penerjemah juga ada anggota tim sebagai penyerasi terjemahan.
Bagan yang dikemukakan oleh Nida tersebut masih tampak sederhana
dan hanya merupakan garis besarnya saja, dan oleh karena itu beragam penafsiran
dapat diberikan. Untuk itu ada sarjana yang memodifikasi bagan tersebut agar lebih
jelas, misalnya Suryawinata (dalam Nababan, 2003: 25) memodifikasi bagan tersebut
menjadi bagan berikut.

Proses Batin
Analisis

Transfer

Restrukturisasi

Teks

Isi,

Isi,

Teks

Bahasa

Makna

Makna

Bahasa

Sumber

Pesan

Pesan

Sasaran

Padanan
Pemahaman

1

2
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Evaluasi dan Revisi

Gambar 2.2: Bagan Proses Penerjemahan oleh Suryawinata
Proses penerjemahan yang tampak dalam bagan tersebut terdiri dari 3 tahap,
yaitu analisis teks BSu, transfer, dan restrukturisasi. Analisis teks BSu ini,
sebagaimana telah dinyatakan di atas, bertujuan untuk memahami isi, makna, pesan
dan gaya bahasa teks BSu. Pemahaman ini dilakukan melalui pembacaan yang cermat
terhadap teks BSu.
Setelah pemahaman teks BSu tercapai kemudian dilakukan proses transfer.
Proses transfer ini merupakan proses batin, proses yang terjadi dalam pikiran
penerjemah. Aktivitas proses transfer ini adalah mencari padanan isi, makna, pesan
dan gaya teks BSu dalam BSa. Proses pencarian padanan ini tidak mudah,
penerjemah harus mencari makna dan gaya yang sepadan antara teks BSu dan teks
BSa. Kesulitan ini antara lain disebabkan bahwa bahasa selalu terkait dengan konteks
sosiobudaya. Sementara itu konteks sosiobudaya antara bahasa yang satu dengan
bahasa lainnya selalu ada perbedaan, dan perbedaan ini kadangkala sangat besar.
Oleh karena sulitnya dalam mencari padanan antara isi, makna, pesan teks BSu dan
BSa maka dalam proses transfer ini perlu diadakan evaluasi dan revisi.
Setelah tahap transfer tercapai, tahap selanjutnya adalah restrukturisasi atau
penyelarsan. Penyelarasan atau restrukturisasi ialah pengubahan proses pengalihan
menjadi bentuk stilistik yang cocok dengan bahasa sasaran, pembaca, atau pendengar
(Harimurti Kridalaksana dalam Nababan, 2003
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memperhatikan ragam bahasa untuk menentukan gaya bahasa yang sesuai dengan
jenis teks yang diterjemahkan.
Larson (1984:4) membuat bagan proses penerjemahan sebagai berikut.

Teks yang akan
diterjemahkan

Terjemahan

Pengungkapan
kembali maknanya

Penafsiran makna

MAKNA

Gambar 2.3: Bagan Proses Penerjemahan oleh Larson
Proses penerjemahan yang tampak pada bagan yang dibuat oleh Larson
tersebut diawali dengan penafsiran makna teks yang akan diterjemahkan. Setelah
makna dalam teks BSa dipahami dengan baik, selanjutnya makna ini diungkapkan
kembali ke dalam teks BSa.
Bagan proses penerjemahan yang dikemukakan oleh Larson tersebut pada
dasarnya sama dengan bagan yang dikemukakan oleh Nida di atas. Namun Larson
memberikan bingkai yang berbeda pada teks BSu (teks yang akan diterjemahkan) dan
teks BSa (terjemahan). Teks BSu dibingkai dengan segi empat sedangkan teks BSa
dalam bingkai segi tiga. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk BSu tidak harus sama
dengan bentuk teks BSa, karena karakter BSu tidak sama dengan karakter BSa.
Sebagai contoh, kalimat aktif dalam teks BSu boleh saja diterjemahkan ke dalam BSa
dalam bentuk kalimat pasif.
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Dalam bagan Larson tersebut, makna dibingkai dalam bentuk lingkaran. Hal
ini mengandung maksud bahwa makna BSu harus dipahami secara utuh dan
diungkapkan secara penuh ke dalam teks BSa.

5. Kompetensi Penerjemah
Bell (1991) mendefinisikan kompetensi penerjemah sebagai pengetahuan dan
ketrampilan yang harus dimiliki penerjemah dalam melakukan penerjemahan.
Sementara itu Wills menyatakan bahwa kompetensi penerjemah didasarkan pada
pengetahuan yang mendalam mengenai BSu dan BSa, termasuk segi-segi pragmatik
(dalam Arozco dan Albir, 2002). Definisi lain mengenai kompetensi penerjemah
dinyatakan oleh PACTE (Process of the Acquisition of Translation Competence
Evaluation), bahwa kompetensi penerjemah didefinisikan sebagai sistem yang
mendasari pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan seseorang agar dia mampu
menerjemahkan (dalam Orozco, 2002). Berdasar beberapa definisi ini dapat
dinyatakan bahwa kompetensi penerjemah mencakup dua unsur penting, yaitu
pengetahuan tentang penerjemahan dan ketrampilan dalam menerjemahkan.
Mengenai dua unsur kompetensi penerjemah ini tentu saja memerlukan penjelasan
lebih lanjut agar didapatkan gambaran yang lebih rinci.
Menurut Pinchuck (1977 ) kompetensi dan kinerja penerjemah mencakup: (1)
Penguasaan bahasa asing selain bahasanya sendiri.; (2) pemahaman yang baik tentang
sastra, budaya, dan sejarah negara tempat asal teks yang akan diterjemahkan; (3)
Proses mental yang mendasari penerjemahan yang berupa konsep-konsep yang
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tersimpan dalam pikiran. Penerjemahan sebagai proses di mana kata-kata diubah
menjadi konsep dan konsep ini diungkapkan kembali ke dalam kata-kata; (4)
Kepemilikan ilmu dalam bidang tertentu sesuai dengan teks yang diterjemahkan
Sementara itu PACTE (2003) menjelaskan bahwa kompetensi penerjemah terdiri
dari 6 sub-kompetensi, yaitu: (1) sub-kompetensi dua bahasa yang terlibat dalam
penerjemahan;

(2)

sub-kompetensi

ekstralinguistik;

(3)

sub-kompetensi

instrumental/profesional; (4) sub-kompetensi psiko-fisiologis; (5) sub-kompetensi
transfer; dan (6) sub-kompetensi strategis.
Sub-kompetensi bahasa adalah sistem yang mendasari pengetahuan dan
kemampuan bahasa untuk berkomunikasi dalam dua bahasa yang terlibat dalam
penerjemahan. Sub-kompetensi ekstra linguistik adalah pengetahuan yang eksplisit
dan implisit terhadap kata-kata dalam bidang pengetahuan umum dan khusus.
Pengetahuan lain yang tercakup dalam sub-kompetensi ekstra linguistik ini adalah
pengetahuan tentang budaya baik budaya BSu maupun BSa, pengetahuan tentang
teori penerjemahan, serta pengetahuan ensiklopedik dan tematik. Sub-kompetensi
instrumental/profesional yakni kompetensi yang terkait dengan

kemampuan

penerjemah dalam menggunakan alat bantu penerjemahan, misalnya penggunaan
teknologi baru. Adapun sub-kompetensi psiko-fisiologis adalah kemampuan
menggunakan aspek psikomotorik, kognitif, dan atitudional. Sub-kompetensi transfer
adalah kemampuan untuk melakukan proses transfer dari teks BSu ke dalam teks
BSa, dengan cara memahami teks sumber dan mengungkapkan kembali ke dalam
bahasa sasaran. Sementara itu, sub-kompetensi strategis adalah kemampuan untuk
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memecahkan permasalahan yang dihadapi penerjemah selama proses penerjemahan
berlangsung. Strategi penerjemah dalam melakukan penerjemahan ini diwujudkan
dengan memilih teknik-teknik penerjemahan yang sesuai untuk memecahkan
permasalahan yang dihadapinya.

6. Kesepadanan dalam Penerjemahan
Kesepadanan dalam penerjemahan menentukan berhasil atau tidaknya suatu
terjemahan, karena penerjemahan pada prinsipnya merupakan pengalihan pesan suatu
teks yang sepadan dari bahasa yang satu ke bahasa lainnya. Secara deskriptif
kesepadanan merujuk pada hubungan yang tampak antara tuturan dalam BSu dan
BSa yang berkorespondensi satu dengan lainnya secara langsung. Sedangkan secara
preskriptif kesepadanan menunjuk antara ekspresi dalam BSu dan terjemahannya
yang baku dalam BSa, contohnya adalah kamus (Harvey dalam Miyanda, 2007).
Kesepadanan

merupakan

salah

satu

prosedur

dalam

penerjemahan.

Kesepadanan dalam penerjemahan merujuk pada keselarasan makna antara ekspresi
BSu dan dan BSa. Sementara itu kesepadanan makna secara total dalam
penerjemahan tidak mungkin terjadi karena teks terikat oleh bahasa dan budaya
tertentu

(Miyanda, 2007).

Hal yang sama dinyatakan oleh Bell (1991) bahwa

kesepadanan total dalam penerjemahan adalah mustahil. Berkaitan dengan ini
Rochayah Machali (2000: 106) menyatakan kesepadanan bukanlah kesamaan.
Kesepadanan makna dalam penerjemahan seharusnya tidak dipandang sebagai
kesepadanan total tetapi hanya kesepadanan parsial karena fakta menunjukkan bahwa
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semua aspek dari istilah-istilah yang terdapat dalam BSu tidak selalu tercakup ketika
diterjemahkan ke dalam BSa (Miyanda, 2007).
Di dalam penerjemahan, pergeseran tidak hanya terjadi pada tataran bentuk
tetapi juga bisa terjadi pada tataran pesan. Berkaitan dengan pergeseran bentuk dan
pesan ini, Rochayah Machali (2000) memberikan rambu-rambu seberapa jauh
pergeseran bisa ditoleransi agar kesepadanan tetap terjaga sebagaimana ia nyatakan
bahwa penerjemah hendaknya mempertahankan makna referensial di atas segala
campur tangan lain di dalam kegiatan penerjemahan. Jadi sejauh perubahan yang ada
tidak menyebabkan perubahan truth, maka kesepadanannya masih dapat berterima.
Bell (1991) membagi kesepadanan berdasar sifat bahasa itu sendiri, yaitu
sebagai struktur formal dan sebagai sistem komunikasi. Berdasar sifat bahasa ini
kesepadanan dalam penerjemahan dibagi menjadi dua, yaitu kesepadanan formal
yaitu kesepadanan yang bebas konteks dan kesepadanan fungsional, yaitu
kesepadanan yang berorientasi pada nilai-nilai komunikasi teks.
Nida (dalam Basnett, 1991) juga membagi kesepadanan menjadi dua, yaitu
kesepadanan formal dan dinamik. Kesepadanan formal memusatkan pada pesan yang
mencakup bentuk dan isi. Kesepadanan ini dimaksudkan agar pembaca terjemahan
memahami sebanyak-banyaknya konteks BSu. Sementara itu, kesepadanan dinamik
didasarkan pada prinsip-prinsip efek yang sepadan., pembaca teks terjemahan akan
merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan pembaca teks BSu. Pada
prinsipnya pembagian kesepadanan menjadi dua oleh Bell dan Nida adalah sama.
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Sementara itu Pym (2007) menyebutkan adanya tiga kemungkinan kesepadanan
dalam penerjemahan, yaitu kesepadanan pada tataran bentuk, kesepadanan acuan,
dan kesepadanan pada tataran fungsi, sebagaimana ia nyatakan:
Equivalence,…, says that the translation will have the same value … as the
source text. Sometimes the value is on the level of form (two words translated
by two words) ; sometimes it is reference (Friday is always the day before
Saturday); sometimes it is function (the function “bad luck on 13” correspons
on Friday in English, to Tuesday in Spanish) (2007: 273).
Berhubung dengan adanya tiga tataran kesepadanan tersebut, kesepadanan dalam
penerjemahan dapat dicapai hanya dengan satu tataran kesepadanan (Pym, 2007).
Hal ini juga sejalan dengan pendapat Miyanda di atas.

7. Keberterimaan
Keberterimaan merujuk pada kesesuaian terjemahan
norma dan budaya yang berlaku dalam bahasa sasaran,

dengan kaidah-kaidah,
baik pada tataran mikro

maupun pada tataran makro (Nababan, dkk, 2011). Pendapat ini menunjukkan bahwa
ada dua unsur penting pada keberterimaan terjemahan, yaitu kaidah bahasa sasaran
dan budaya bahasa sasaran. Terjemahan yang berterima pada masyarakat pembaca
adalah terjemahan yang bahasanya disusun sesuai dengan kaidah bahasa sasaran.
Terjemahan yang susunan bahasanya terikat oleh kaidah bahasa sumber akan terasa
asing bagi pembacanya. Selain kesesuaian dengan kaidah bahasa sasaran, terjemahan
yang berterima adalah terjemahan yang sesuai dengan sosiobudaya masyarakat
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pendukung

bahasa

sasaran.

Terjemahan

yang

mengabaikan

norma-norma

sosiobudaya bahasa sasaran akan sangat terasa asing bagi pembacanya.
Gagasan keberterimaan terjemahan tersebut berdasar pada realitas, bahwa
bahasa yang satu dengan bahasa lainnya memiliki perbedaan kaidah. Bahasa
merupakan perangkat hubungan yang kompleks antara makna dan bentuk. Tiap
bahasa memiliki bentuk yang khas untuk mewakili maknanya, sehingga dalam
menerjemahkan, makna yang sama mungkin harus diungkapkan dalam bahasa lain
dalam bentuk yang sangat berbeda (Larson, 1989). Berkaitan dengan kaidah bahasa
ini schaffner (dalam Jawad, 2007) menyatakan bahwa konsep norma bahasa memiliki
dua segi penting dalam pendekatan linguistik terhadap penerjemahan. Dalam satu
sisi, pendekatan ini menfokuskan pada norma bahasa sumber dan bahasa sasaran.
Tercakup dalam fokus ini adalah bagaimana membuat teks terjemahan yang benar,
sesuai dengan gramatika bahasa sasaran. Pada sisi lain, relasi antara sistem bahasa
sumber dan bahasa sasaran menjadi pemandu bagi penerjemah dalam menghasilkan
terjemahan yang susunan bahasanya sesuai dengan gramatika bahasa sasaran.
Di samping adanya perbedaan kaidah antara bahasa yang satu dengan bahasa
lainnya, tiap bahasa juga terikat oleh budaya. Dua bahasa yang mirip sekalipun tidak
dipandang sebagai gambaran realitas yang sama (Sapir dalam Bassnett, 1991).
Perbedaan norma-norma sosiobudaya juga tercermin dalam bahasa. Dalam konteks
penerjemahan, terjemahan yang berterima adalah terjemahan yang selaras dengan
norma-norma sosiobudaya bahasa sasaran. Terjemahan yang mengabaikan normanorma sosiobudaya bahasa sasaran dapat membingungkan pembacanya.
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8. Keterbacaan
Keterbacaan menunjuk pada derajat kemudahan sebuah tulisan untuk
dipahami maksudnya (Adjat Sakri, 1993: 135). Sementara itu, menurut Richards
(1985) keterbacaan adalah seberapa mudah teks tertulis dapat dibaca dan dipahami.
Berdasar definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa keterbacaan suatu teks
menyangkut masalah bahasa dan isi teks. Menurut Nababan (2003) faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap tingkat keterbacaan teks meliputi penggunaan kata-kata baru,
penggunaan kata asing dan daerah, penggunaan kata taksa dan kalimat taksa,
penggunaan kalimat asing, penggunaan kalimat tak lengkap, panjang rata-rata
kalimat, dan penggunaan kalimat kompleks.
Penggunaan kata-kata baru dalam suatu teks di satu sisi dapat memperkaya
kosa kata suatu teks, namun di sisi lain penggunaan kata-kata baru ini dapat
mengakibatkan keterbacan teks menjadi rendah. Semakin banyak suatu teks
menggunakan kata-kata baru yang masih asing bagi pembaca, semakin rendah
keterbacaan teks itu. Demikian juga penggunaan kata-kata asing dan daerah, semakin
banyak suatu teks menggunakan kata asing dan daerah maka akan menyebabkan
kesulitan bagi pembaca untuk memahami isi teks itu.
Kata taksa dan kalimat taksa adalah kata dan kalimat yang memiliki makna
ganda. Penggunaan kata dan kalimat yang demikian itu dalam suatu teks akan
menimbulkan kesulitan bagi pembaca untuk memahami isinya, lebih-lebih jika tidak
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ada konteks yang membimbing pembaca untuk menentukan makna yang mana yang
dimaksud oleh kata dan kalimat taksa tersebut, misalnya kata bank dalam kalimat
berikut.
(2-2) I was on my way to the bank.
Kata bank dalam kalimat tersebut memiliki dua makna, yaitu bermakna „lembaga
keuangan‟ dan „tepi sungai‟. Kalimat tersebut merupakan kalimat taksa yang dapat
membingungkan pembaca. Namun dengan konteks yang memadai ambiguitas dalam
kalimat tersebut dapat diatasi.
Penggunaan kalimat tak lengkap juga dapat mengakibatkan kesulitan dalam
memahami isi kalimat itu. Kalimat yang tidak lengkap tidak dapat diukur dari
panjang pendeknya kalimat, tetapi dilihat dari terpenuhinya fungsi-fungsi yang
seharusnya ada dalam kalimat itu. Misalnya kalimat: “Orang yang sedang duduk di
pinggir kolam yang sangat jernih yang seolah-olah tidak menghiraukan apa yang
terjadi di sekelilingnya”. Kalimat ini meskipun cukup panjang tetapi ada salah satu
fungsi yang seharusnya ada namun tidak terpenuhi, yaitu fungsi predikat. Kalimat itu
baru memenuhi salah satu fungsi kalimat, yaitu subjek, sehingga kalimat itu sulit
dipahami isinya. Penambahan predikat, misalnya “sedang merenung”, pada akhir
rangkaian kata tersebut akan memudahkan pembaca dalam memahami isinya.
Panjang rata-rata kalimat juga merupakan salah satu faktor yang menentukan
keterbacaan sebuah teks. Kalimat yang panjang membutuhkan konsentrasi yang
tinggi dari pada kalimat yang pendek. Seseorang yang membaca suatu kalimat
seharusnya tidak berhenti sebelum kalimat selesai dibaca karena kalimat mengandung
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satu ide yang utuh. Jika seseorang dalam membaca sebuah kalimat

kemudian

berhenti di tengah-tengah kalimat maka akan terganggu atau tidak lancar dalam
memahami maknanya. Berkaitan dengan hal ini, kalimat yang panjang akan
menyulitkan pembaca dalam memahami isinya karena saat membaca kalimat yang
panjang pembaca dimungkinkan akan berhenti membaca sebelum kalimat itu selesai
dibaca. Demikian juga kalimat kompleks, jenis kalimat ini juga mempengaruhi
tingkat keterbacaan. Kalimat kompleks pada umumnya berupa kalimat yang panjang
karena kalimat kompleks merupakan gabungan dari dua atau lebih kalimat tunggal.
Semakin banyak kalimat tunggal yang dipadukan dalam sebuah kalimat kompleks,
maka kalimat itu akan semakin panjang dan akan mengakibatkan isinya semakin sulit
dipahami.
9. Teks
Kajian kohesi tidak dapat dipisahkan dari kajian teks karena kohesi
merupakan hubungan antarbagian dalam teks. Oleh karena itu dalam membahas
kohesi juga perlu dipaparkan teks dan beberapa hal yang berkaitan dengan teks.
Teks digunakan dalam linguistik untuk mengacu setiap pesan baik lisan
maupun tulis, yang membentuk keseluruhan yang padu (Halliday & Hasan, 1983).
Keutuhan pesan dan kepaduan unit bahasa yang disebut dengan teks memiliki
keterkaitan yang erat. Pesan dalam sebuah teks tidak dapat dipahami secara utuh
apabila bagian-bagian teks dipisah-pisahkan. Konsep mengenai teks tersebut juga
mengandung makna bahwa bagian-bagian teks memiliki keterkaitan yang sangat erat.
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Sebuah teks sebagai satu unit kebahasaan dapat berupa teks lisan atau tulis,
dapat berbentuk prosa atau puisi, dialog atau monolog. Teks bisa dalam bentuk
sebuah ungkapan yang berupa frase, satu kalimat, hingga dalam bentuk novel atau
drama. Sebuah teks tidak ditentukan oleh ukurannya, misalnya harus dalam jumlah
kalimat tertentu, jumlah paragrafnya tertentu, dan sebagainya.
Sebuah teks merupakan unit bahasa dalam pemakaian (Halliday & Hasan,
1983). Sebuah teks digunakan untuk menyampaikan suatu pesan yang utuh. Sebuah
frase, misalnya, apabila digunakan untuk menyampaikan pesan yang utuh maka
sudah merupakan sebuah teks. Sebaliknya, sebuah rangkaian ratusan atau bahkan
ribuan kalimat

apabila tidak menyampaikan suatu pesan tertentu maka bukan

merupakan sebuah teks.

10. Tekstur
Konsep tekstur sangat tepat untuk menyatakan ciri untuk menjadi sebuah teks,
tekstur teks membedakan teks dengan yang bukan teks. Sebagai penentu teks dan
yang bukan teks yaitu kohesi dan register (Halliday & Hassan, 1983). Kohesi
merupakan relasi antarbagian dalam sebuah teks, penafsiran elemen yang satu dalam
teks tergantung pada elemen yang lain. Sementara itu register adalah konteks situasi
pemakaian bahasa.
Kohesi dan register secara bersama-sama menentukan teks sebagai teks atau
bukan. Sebuah teks harus memiliki konteks situasi yang konsisten, atau dengan kata
lain memiliki register yang konsisten. Selain itu sebuah teks juga harus memiliki
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kepaduan antarbagian yang ada di dalamnya, atau dengan kata lain sebuah teks harus
kohesif. Sebuah teks tidak cukup untuk disebut sebagai sebuah teks apabila hanya
memiliki sebuah register yang konsisten saja, tetapi juga harus kohesif. Sebaliknya,
sebuah teks yang hanya kohesif tetapi tidak memiliki register yang konsisten juga
bukan merupakan sebuah teks. Keduanya harus ada dalam sebuah teks karena
keduanya merupakan tekstur sebuah teks.

11. Kohesi
Halliday & Hasan (1983) membahas kohesi secara khusus dalam bukunya
Cohesion in English. Menurut mereka, konsep kohesi adalah konsep makna; kohesi
mengacu pada hubungan makna yang terdapat dalam sebuah teks. Lebih lanjut
dinyatakan bahwa kohesi terjadi bila penafsiran beberapa unsur wacana terikat oleh
unsur-unsur lain. Satu unsur mensyaratkan unsur yang lain, dalam arti isi satu unsur
itu tidak dapat dipahami tanpa bantuan unsur yang lain.
Kohesi merupakan ciri yang menentukan sebuah unit bahasa menjadi sebuah
teks. Kohesi terjadi jika penafsiran sebuah elemen dalam teks tergantung pada elemen
lain. Satu elemen mempersyaratkan elemen yang lain, dalam arti elemen itu tidak
dapat dipahami tanpa bantuan elemen lain. Dua elemen dalam teks yang berelasi
secara kohesif masing-masing disebut dengan elemen yang mempersyaratkan
(presupposing) dan elemen yang dipersyaratkan (presupposed). Contohnya sebagai
berikut:
(2-3) Wash and core six cooking apples. Put them into a fireproof dish.
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Kata them dalam kalimat kedua tersebut berkaitan secara kohesif dengan six cooking
apples dalam kalimat pertama. Pemahaman makna them tersebut mempersyaratkan
adanya six cooking apples. Untuk itu elemen them dalam kalimat kedua tersebut
disebut

dengan

elemen

yang

mempersyaratkan

(presupposing),

mempersyaratkan elemen lain agar dapat dipahami dengan baik,

yakni

sedangkan six

cooking apples sebagai elemen yang dipersyaratkan (presupposed), yakni elemen
yang disyaratkan adanya bagi elemen lain agar elemen itu dapat dipahami dengan
baik.
Beberapa ahli membedakan kohesi dan koherensi. Baker (1992) menyatakan
bahwa kohesi merupakan jaringan leksikal, gramatikal, dan relasi-relasi lain yang
menghubungkan bagian-bagian dalam sebuah teks sedangkan koherensi

adalah

jaringan hubungan konseptual yang mendasari struktur permukaan sebuah teks.
Lebih lanjut Baker menjelaskan bahwa kohesi merupakan hubungan permukaan,
kohesi menghubungkan bersama-sama rangkaian kata-kata dan ekspresi-ekspresi
yang tampak, yang berada dalam kalimat dan paragraf. Dengan kata lain dapat
dinyatakan bahwa kohesi adalah bentuk permukaan dari koherensi dan kohesi sebagai
alat untuk memahami makna konseptual dalam suatu teks.
Menurut Bell (1991) kohesi adalah hubungan komponen-komponen yang
saling mendukung dalam bentuk lahir teks dalam urutan klausa atau kalimat. Klausaklausa atau kalimat-kalimat dalam sebuah teks dihubungkan oleh komponenkomponen yang disebut dengan kohesi dalam rangka membentuk satu kesatuan yang
utuh. Seperti halnya Baker, Bell juga membedakan kohesi dari koherensi. Menurut
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Bell (1991) koherensi adalah susunan dan urutan konsep dan relasi dunia nyata yang
mendasari dan diwujudkan dengan struktur permukaan teks. Dalam pernyataan ini
ditegaskan adanya keterkaitan antara kohesi dan koherensi, bahwa kohesi merupakan
realisasi dari koherensi.
Verschueren (1999) menyatakan bahwa kohesi pada umumnya digunakan
untuk menunjuk penanda hubungan yang tampak dalam sebuah wacana atau teks.
Pendapat ini pada dasarnya tidak berbeda dengan pendapat yang telah disebutkan di
atas. Pendapat ini juga dapat diartikan bahwa terdapat relasi antarbagian teks yang
menjadikan teks itu menjadi satu kesatuan. Relasi yang menghubungkan antarelemen
teks itu disebut kohesi.
Berkaitan dengan permasalahan kohesi Eggins (1994) menyatakan kohesi
mengacu pada cara kita mengaitkan bersama rangkaian wacana. Pendapat ini
mengisyaratkan bahwa wacana terdiri dari bagian-bagian dan terdapat relasi
antarbagian ini. Secara lebih lanjut Eggins (1994) menjelaskan bahwa gagasan inti di
balik kohesi adalah adanya relasi semantik antara satu bagian dengan bagian lain
dalam sebuah teks. Kehadiran suatu relasi setidaknya membuat satu bagian
bergantung pada bagian lain. Gagasan ini menunjukkan adanya kaitan erat antara
kohesi dan relasi makna. Dalam pendapat terdahulu yang telah dinyatakan di atas
relasi makna dalam sebuah teks disebut koherensi.
Berdasarkan beberapa definisi tentang kohesi yang telah dinyatakan di atas
dapat dinyatakan, bahwa kohesi adalah jaringan leksikal dan gramatikal yang
menghubungkan bagian-bagian suatu teks, relasi bagian-bagian teks ini didasari oleh
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adanya relasi makna. Cakupan bagian-bagian teks yang berelasi secara kohesif
menurut para ahli juga tidak sama. Halliday & Hasan (1983) menyatakan bahwa
kohesi mencakup hubungan antarkalimat dalam sebuah teks. Menurut Bell (1991)
hubungan antarbagian teks yang bernilai kohesif adalah hubungan antarklausa dan
kalimat. Sementara itu, Baker (1992) menyatakan bahwa kohesi mencakup hubungan
antarbagian dalam kalimat dan paragraf. Dalam penelitian ini, kohesi dimaknai
bagian-bagian teks yang menghubungkan antarklausa dan antarkalimat dalam sebuah
teks sebagaimana yang dinyatakan oleh Bell (1991) tersebut.
Perlu juga dijelaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan penanda kohesi,
sebagaimana tampak dalam judul disertasi ini, adalah aspek leksikal dan gramatikal
yang menghubungkan antarbagian dalam suatu teks. Sebagai contoh adalah kalimat
berikut.
(2-4) Bapak gubernur hadir dan memberikan sambutan dalam pertemuan itu.
Kata “dan” dalam kalimat tersebut menandai keterkaitan antara klausa “Bapak
Gubernur akan datang” dengan klausa „memberi sambutan dalam pertemuan ini”.
Dengan demikian kata “dan” menjadi penanda kohesi dalam kalimat tersebut.

12. Penanda Kohesi
Penanda kohesi adalah ciri yang menunjukkan adanya kohesi. Sementara itu,
kohesi adalah jaringan leksikal dan gramatikal yang menghubungkan bagian-bagian
dalam sebuah teks. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penanda kohesi adalah
ciri yang menunjukkan adanya hubungan antarbagian dalam sebuah teks.
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Kohesi terjadi apabila penafsiran suatu unsur dalam teks tergantung pada
unsur lainnya. Unsur atau elemen dalam teks yang penafsirannya mempersyaratkan
unsur lainnya merupakan penanda kohesi. Sebagai contoh kata he dalam kalimat
berikut.
(2-5) Pat delivered the baby himself, in the little sack he had slowly begun to add on
to.
Kata he dalam klausa kedua pada kalimat tersebut penafsirannya memerlukan elemen
lain, yaitu Pat yang terdapat dalam klausa pertama. Kata he dalam klausa tersebut
merupakan penanda kohesi karena penafsiran maknanya memerlukan elemen lain.
Halliday & Hasan memilahkan penanda kohesi menjadi 5 macam, yang masingmasing penanda kohesi tersebut akan dipaparkan pada subbab tipe-tipe kohesi.

13. Tipe-Tipe Kohesi
Tipe-tipe kohesi yang digunakan untuk menganalisis kohesi dalam penelitian
ini adalah tipe-tpe kohesi yang dikemukakan oleh Halliday & Hasan dalam bukunya
Cohesion in English (1983). Relasi kohesi sebagian diungkapkan melalui tatabahasa
dan sebagian diungkapkan melalui kosa kata. Oleh karena itu dibedakan adanya
kohesi gramatikal dan kohesi leksikal

a. Kohesi Gramatikal
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Kohesi gramatikal diungkapkan melalui tatabahasa. Jenis kohesi ini dapat
dibedakan menjadi empat, yaitu pengacuan (referensi), penyulihan (substitusi),
pelesapan (elipsis), dan perangkaian (konjungsi).

1) Pengacuan
Pengacuan terjadi apabila pembaca harus menemukan kembali identitas terhadap
satuan lingual yang dibaca dengan mengacu pada satuan lingual yang lain dalam
sebuah teks (Baker, 1992). Sementara itu, Sumarlam(2003: 23) menyatakan bahwa
pengacuan atau referensi adalah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa satuan
lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual yang lain (atau suatu acuan) yang
mendahului dan mengikutinya.
Berdasar arah acuannya, relasi pengacuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
pengacuan eksoforik dan indoforik. Pengacuan eksoforik adalah pengacuan yang
memberikan isyarat bahwa acuan harus dicari dalam konteks situasi. Contohnya
kalimat berikut.
(2-6) That must have cost a lot of money
Makna that dalam kalimat tersebut tidak dapat dimengerti tanpa mengetahui konteks
situasi yang menyertai teks tersebut. Konteks situasi yang menyertai kalimat tersebut
misalnya seseorang yang bertamu dan melihat bahwa tuan rumah memiliki benda
antik, kemudian tamu itu mengucapkan kalimat seperti di atas. Pemahaman konteks
situasi ini memungkinkan seseorang mengetahui apa makna that dalam kalimat di
atas.
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Pengacuan indoforik adalah pengacuan yang terdapat dalam teks. Pengacuan
indoforik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anafora dan katafora. Pengacuan
anafora adalah pengacuan pada bagian teks yang telah dinyatakan sebelumnya, atau
mengacu pada bagian teks sebelah kiri teks. Sebagai contoh kalimat berikut.
(2-7) Mrs. Thatcher has resigned. She announced her decision this morning.
Kata ganti she dalam kalimat kedua pada contoh kalimat tersebut mengacu pada Mrs.
Thatcher yang terdapat pada kalimat pertama. Dengan demikian kedua satuan lingual
tersebut memiliki relasi kohesi pengacuan. Kata Mrs. Thatcher tersebut terdapat di s ebelah
kiri she dan dinyatakan lebih dahulu dari pada kata she.
Pengacuan kataforik adalah pengacuan pada bagian teks yang dinyatakan
lebih kemudian, atau pengacuan pada bagian yang terletak di sebelah kanan teks.
Contohnya kalimat berikut.
(2-8) Who is she? She is Mrs. Mary, Mr. John‟s wife.
Pronomina persona she dalam kalimat pertama pada contoh kalimat di atas mengacu
pada

Mrs. Mary yang terdapat dalam kalimat kedua. Kata she dan Mrs. Mary

tersebut berelasi secara kohesif. Kata Mrs. Mary tersebut terletak di sebelah kanan
she dan dinyatakan lebih kemudian dari padakata she.
Kohesi gramatikal pengacuan dibagi menjadi 3, yaitu 1) pengacuan persona,
2) pengacuan demonstratif, dan 3) pengacuan komparatif (Halliday & Hasan, 1983).

a) Pengacuan persona
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Kategori persona mencakup 3 jenis persona, yaitu kata ganti persona
(pronomina), penentu milik (pronomina posesif) yang secara gramatikal berfungsi
sebagai inti, dan penentu milik (ajektif posesif) yang secara struktural berfungsi
sebagai modifier (pewatas). Demi kemudahan pembahasan, penentu milik yang
pertama tersebut akan disebut dengan pronomina posesif dan penentu milik yang
kedua disebut dengan ajektif posesif. Ketiga klas persona tersebut merupakan
perwujudan sistem persona. Semua persona ini merupakan suatu pengacuan.
Klasifikasi pengacuan pronomina persona ini dapat dibuat tabel sebagai berikut.
Tabel 2.1: Klasifikasi Pengacuan Pronomina BSu
Kategori semantik
Eksistensial
Posesif
Fungsi gramatikal
Inti
Modifier
Klas
Benda (kata ganti)
Determiner
Persona: Penutur
I „aku‟, „saya‟, me „ku‟ Mine „milikku
my „ku‟
Mitra tutur, dengan you „kamu‟
yours „milikmu‟
your „mu‟
atau tanpa orang lain
Penutur dan orang lain we, us, „kami‟, „kita‟
Ours „milik kami/ our
„kami‟,
kita‟
„kita‟
Orang lain, laki-laki
he, him „dia‟, „ia‟
his „miliknya‟
his „nya‟
Orang lain, perempuan she, her „dia‟, „ia‟
hers „miliknya‟
her „nya‟
Orang lain, objek
they, them „mereka‟
theirs „milik mereka‟ their „mereka‟
Objek
it „ini‟
Its „miliknya‟
its „nya‟
(Diadaptasi dari Halliday & Hasan, 1983)
Secara tradisional persona dibedakan menjadi 3, yaitu O1, O2, dan O3. Sistem
persona digunakan untuk mengacu orang atau objek yang relevan. Perbedaan
mendasar antarpersona ditentukan oleh peran persona itu dalam proses komunikasi.
Berdasar peran tuturnya, persona dapat dibedakan menjadi penutur dan mitra tutur.
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Semua bentuk persona juga dapat dipilahkan menjadi dua, yaitu sebagai
partisipan dalam berbagai proses (kata kerja) dan sebagai pemilik (possessor) dari
suatu entitas. Jika pronomina persona sebagai partisipan maka pronomina itu
merupakan klas kata benda atau subklas pronomina dan berfungsi sebagai inti (head)
dalam kelompok kata benda (nominal group). Pronomina yang termasuk kelompok
ini yaitu: I, you, we, he, she, it, they, one.
Sementara itu, pronomina posesif termasuk kelas determiner, pronomina ini
berfungsi sebagai inti (head) dalam kelompok nomina. Pronomina yang menjadi inti
tersebut yaitu mine, yours, ours, his, hers,, its, theirs. Ajektif posesif berfungsi
sebagai pewatas dalam suatu kelompok nomina. Kata yang menjadi ajektif posesif ini
antara lain my, your, our, his, her, its, their, one‟s.
Fungsi sintaksis antara ketiga kategori persona tersebut (pronomina persona,
pronomina posesif, ajektif posesif) tidak memiliki keterkaitan atau tidak harus sama
dengan fungsi sintaktik acuannya. Berikut ini sebagai contohnya:
(2-9)

John has moved to a new house

(2-10) John‟s house is beautiful

He had it built last year

(2-11) That new house is John‟s
Pengacuan persona he dalam kalimat kedua berfungsi sebagai inti. Acuan he dalam
kalimat (2-9) John berupa proper noun yang juga berfungsi sebagai inti. Acuan he
dalam kalimat (2-10) berupa ajektif posesif

yang berfungsi sebagai deiktik.

Sementara itu acuan he dalam kalimat (2-11) adalah pronomina posesif
berfungsi sebagai inti (head).

commit to user

yang

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
50

Sementara itu, Sumarlam (2003) membuat klasifikasi pengacuan pronomina
dalam bahasa Indonesia sebagai berikut.
Tunggal

Aku, saya, hamba, gua/gue, ana/ane
terikat lekat kiri: kuterikat lekat kanan: -ku

Jamak

Kami, kami semua, kita

Tunggal

Kamu, anda, anta/ante
terikat lekat kiri: kauterikat lekat kanan: -mu

Tamak

Kamu semua, kalian, kalian semua

Tunggal

Ia, dia, beliau
terikat lekat kiri: diterikat lekat kanan: -nya

Jamak

mereka, mereka semua

PERSONA

Gambar 2.4: Klasifikasi Pengacuan Pronomina BSa
Pronomina dalam bahasa Inggris (BSu) dengan pronomina dalam bahasa Indonesia
(BSa), sebagaimana tampak dalam bagan pronomina

dalam bahasa Inggris dan

bahasa Indonesia tersebut, memiliki beberapa perbedaan. Dalam BSu dibedakan
antara pronomina O3 tunggal laki-laki dan O3 tunggal perempuan, sedangkan dalam
BSa tidak dibedakan. Pronomina persona O3 tunggal laki-laki dalam bahasa Inggris
yaitu he,

sedangkan O3 tunggal perempuan yaitu she. Dalam BSa tidak ada

perbedaan semacam ini.
Perbedaan pronomina antara BSu dan BSa lainnya yaitu pronomina penentu
posesif (posesive determiner). Dalam BSu terdapat pronomina posesif, misalnya hers.
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Pronominal posesif ini memilki dua acuan, yaitu yang memiliki (posessing) dan yang
dimiliki (posessed). Pronominal semacam ini tidak terdapat dalam BSa. Perbedaan
lainnya adalah adalah pronominal it yang mengacu pada benda mati yang terdapat
dalam BSu namun tidak terdapat dalam BSa. Semua pronomina bahasa Indonesia
hanya dapat mengganti nomina orang, nama orang, atau hal-hal lain yang
dipersonifikasikan (Harimurti Kridalaksana, 2007). Selain perbedaan tersebut, dalam
BSa terdapat pronominal yang digunakan untuk menggantikan orang yang dipandang
terhormat, misalnya pronomina beliau. Pronomina semacam ini tidak terdapat dalam
BSu. Pronominal O1 jamak

antara BSu dan BSa juga berbeda. Dalam BSu hanya

ada sebuah pronominal O1 jamak, yaitu we. Dalam BSa dibedakan O1 jamak yang
acuannya tidak termasuk O2, yakni kami, dan O1 jamak yang acuannya mencakup
O1 dan O2, yakni kita (Badudu, 1983).

b) Pengacuan Demonstratif
Pengacuan demonstratif pada dasarnya merupakan penunjukkan verbal.
Pembaca mengidentifikasi acuan dengan menempatkan acuan itu pada skala
kedekatan. Sistem pengacuan demonstratif dapat dibagankan sebagai berikut.

netral

the
dekat
dekat

jauh

jauh (tidak dekat)
tunggal:
this
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selektif

partisipan
jamak:

these

these

tempat:

here

there

waktu:

now

then

sirkumstan

Gambar 2.5: Bagan Sistem Pengacuan Demonstratif BSu
Pengacuan demonstratif here, there, now, then mengacu pada “tempat” sebuah proses
dalam hal tempat dan waktu. Pengacuan demonstratif tersebut

secara tipikal

berfungsi sebagai adjunct (kata keterangan) dalam klausa, bukan sebagai elemen
dalam kelompok nomina, contohnya kata here dalam kalimat berikut.
(2-12) He came here yerterday.
Pengacuan demonstratif here, there, now, then memiliki fungsi sekunder sebagai
kualifier, contohnya: That man there.
Pengacuan penunjukkan lainnya, yaitu this, these, that, those, the mengacu
tempat beradanya suatu benda yang berpartisipasi dalam suatu proses dan oleh karena
itu merupakan elemen dalam suatu kelompok nomina (nominal group). Pengacuan
penunjukkan tersebut termasuk determiner dan memiliki fungsi eksperensial sebagai
deiktik. Dalam struktur logika jenis penunjukkan tersebut berfungsi baik sebagai
modifier atau sebagai inti, kecuali the yang hanya berfungsi sebagai modifier. Dalam
hal ini, penunjukkan nomina menyerupai posesif, yakni dapat berfungsi sebagai
modifier dan head, meskipun tidak seperti posesif, penunjukkan hanya memiliki satu
bentuk, tidak ada pembedaan antara demonstratif determiner dan demonstratif
pronoun yang sejajar dengan posesif determiner your dan posesif pronoun yours.
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Pengacuan demonstratif pada dasarnya mengacu secara eksoforik terhadap
sesuatu dalam konteks situasi dan biasanya disertai dengan gerak isyarat. Contohnya
the dalam kalimat berikut.
(2-13) Look at the flower!
Pada umumnya kata this, these, here untuk menunjuk sesuatu yang dekat
dengan pembicara. Kata that, those, there menunjuk sesuatu yang berjarak dengan
pembicara, yakni menunjuk pada sesuatu yang dekat dengan O2.
Sistem pengacuan demonstratif dalam BSa dapat dilihat dalam bagan
(Sumarlam, 2003) berikut.

Waktu

kini: kini, sekarang, saat ini
lampau: kemarin, dulu, …yang dulu
y.a.d.:besok, …depan, …yang akan datang
netral: pagi, siang, sore, pukul 12

DEMONSTRATIF
(PENUNJUKKAN)

Tempat

dekat dengan penutur: sini, ini
agak dekat dengan penutur: situ, itu
jauh dengan penutur: sana
menunjuk secara eksplisit: Sala, Yogya

Gambar 2.6 : Bagan Sistem Pengacuan Demonstratif BSa
Secara umum pengacuan demonstratif dalam BSu dan BSa dapat dinyatakan
sama.

Namun demikian ada beberapa perbedaan antara keduanya. Dalam BSu

pronomina demonstratif yang acuannya tempat keberadaan suatu benda dibedakan
atas pronomina demonstratif tunggal dan jamak. Perbedaan semacam ini tidak
terdapat dalam BSa. Perbedaan lainnya adalah jarak padapenunjukan tempat. Dalam
BSa dibedakan atas penunjukkan tempat yang jaraknya dekat, agak dekat, dan jauh.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
54

Sementara itu, penunjukkan tempat dalam BSu hanya dibedakan penunjukkan tempat
yang dekat dan jauh.

c) Pengacuan Komparatif
Pengacuan komparatif dibagi dua, yaitu pengacuan komparatif umum dan
pengcuan komparatif tertentu (Halliday & Hasan, 1983). Pengacuan komparatif ini
(Halliday & Hasan, 1983) dapat dibagankan sebagai berikut.

Umum
(deiktik)

Identitas

same, equal, identical, identically

similaritas

such similar, so similarly, likewise

Perbedaan

other, different, else, differently,
otherwise

Perbandingan
Numeratif

more, fewer, less, futher, additional;
so-, as-, equally-, + quantifier, eg:
so many

Partikular
(non-deiktik)
Epitet

comparative adjective dan adverb, eg:
better; so-, as-, more-, less-, equally- +
comparative adjectives and adverbs, eg:
equally good

Gambar 2.7: Bagan Pengacuan Komparatif dalam BSu
Perbandingan umum menyatakan kesamaan antarsuatu hal. Kesamaan itu
dapat berbentuk identitas, bahwa dua benda mungkin sama. Contoh perbandingan ini
tampak dalam kalimat berikut.
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(2-14) It is the same cat as the one we saw yesterday.
Perbandingan umum juga dapat berupa kemiripan dua hal. Contohnya kalimat
berikut.
(2-15) It is a similar cat as the one we saw yesterday.
Perbandingan umum juga dapat berbentuk perbandingan dua hal yang berbeda.
Contohnya kalimat berikut.
(2-16)

It is a different cat as the one we saw yesterday.
Perbandingan umum diwujudkan dengan kelas ajektiva dan adverb tertentu.

Fungsi ajektiva ini dalam kelompok kata benda sebagai deiktik (identical dalam the
identical two cards) dan sebagai epitet (identical dalam two identical cards). Adapun
fungsi adverb dalam klausa yaitu sebagai adjunct (identically dalam the others
performed identically)
Perbandingan khusus merupakan perbandingan antara suatu hal dalam hal ciri
khususnya. Perbandingan khusus merupakan perbandingan dalam hal kualitas dan
kuantitas. Perbandingan khusus juga diwujudkan dengan kata sifat dan adverb
sebagaimana perbandingan umum, namun bukan kata sifat dan adverb tertentu.
Perbandingan khusus diwujudkan kata sifat dan adverb pada umumnya, dalam bentuk
komparatif.
Fungsi kata sifat dalam perbandingan khusus tersebut tidak sebagai deiktik,
namun sebagai numeratif (misal more dalam more cards) dan berfungsi sebagai
epitet (misal better dalam better cards). Fungsi adverb dalam perbandingan khusus
sebagai adjunct dalam klausa (contoh better dalam the others performed better) dan
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juga berfungsi sebagai submodifier (such dalam such good cards, identically dalam
identically designed house), atau sebagai numeratif (so dalam so many words), atau
adjunct (equally dalam the others performed equally badly).
Pengacuan komparatif dalam BSu tersebut secara umum memiliki pengertian
yang sama dengan pengacuan komparatif dalam BSa, yakni membandingkan dua hal
atau lebih. Dalam BSa, kata-kata yang digunakan dalam pengacuan perbandingan
antara lain: seperti, bagai, bagaikan, laksana, sama dengan, tidak berbeda dengan,
persis seperti, dan persis sama dengan (Sumarlam, 2003). Dalam BSa belum
ditemukan pembahasan tentang pengacuan perbandingan khusus

seperti yang

dikemukakan oleh Halliday & Hasan di atas. Perbandingan khusus yaitu
perbandingan dua hal atau lebih dalam hal kualitas atau kuantitasnya. Contoh
perbandingan khusus dalam BSa yaitu sebagai berikut.
(2-17) Hasil panen padi musim ini sangat bagus, namun masih lebih bagus

panen

musim lalu.
Frase “lebih bagus” dalam klausa kedua kalimat tersebut merupakan pengacuan
perbandingan khusus. Frase tersebut membandingan kualitas hasil panen padi musim
ini dan musim lalu.

2) Penyulihan
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Penyulihan adalah penggantian suatu elemen dengan elemen lain (Halliday &
Hasan, 1983). Contoh:
(2-18) My axe is too blunt. I must get a sharper one.
(2-19) You think Joan already knows? – I think everybody does.
Dalam contoh (2-18) kata one dalam kalimat ke-2 menggantikan kata axe dalam
kalimat ke-1. Sementara itu, dalam contoh (2-19), kata does dalam kalimat kedua
menggantikan kata knows dalam kalimat ke-1. Dalam kalimat (2-18) sangat
dimungkinkan kata one diganti dengan axe, kata does dalam kalimat (2-19) sangat
dimungkinkan diganti dengan knows.
Secara umum dapat dinyatakan bahwa elemen pengganti memiliki fungsi
struktural yang sama dengan elemen yang diganti. Dalam contoh di atas kata one dan
axe keduanya sebagai inti dalam kelompok nomina; kata does dan knows keduanya
sebagai inti dalam kelompok verba. Hal ini yang membedakan dengan pengacuan,
sebagaimana telah dinyatakan bahwa acuan dengan elemen yang mengacunya tidak
selalu memiliki fungsi struktural yang sama.
Kohesi pengacuan dan penyulihan juga memiliki perbedaan, pengacuan pada
dasarnya merupakan pengacuan non-verbal dan arah pengacuannya adalah berbagai arah
(anaforik dan kataforik). Penyulihan pada dasarnya merupakan relasi verba. Penyulihan
pada umumnya bersifat endoforik dan arahnya adalah anaforik.
Kohesi penyulihan memiliki beberapa tipe. Kohesi penyulihan merupakan
relasi gramatikal, tipe-tipe kohesi penyulihan juga didasarkan secara gramatikal dari
pada secara semantik. Tipe-tipe kohesi penyulihan dapat dibedakan atas 3 macam
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penyulihan, yaitu nomina, verba dan klausa. Tidak seperti halnya penyulihan dalam
Bsu, kohesi penyulihan dalam BSa dibedakan atas 4 macam, yaitu penyulihan
nomina, penyulihan verba, penyulihan frase, dan penyulihan klausa (Sumarlam,
2003).

a) Penyulihan Nomina
Kata-kata yang termasuk penyulihan nomina yaitu one, ones, dan same. Kata
one dan ones selalu berfungsi sebagai inti dalam kelompok nomina dan hanya dapat
mengganti elemen yang juga berfungsi sebagai inti dalam kelompok nomina.
Kata same sebagai penyulih nomina pemakaiannya didahului dengan the (the
same). Jika kata one hanya menggantikan kata benda sebagai inti, maka the same
mempersyaratkan seluruh kelompok nomina termasuk semua elemen yang
dimodifikasikannya. Elemen yang memodifikasi the same sangat mungkin ditambah
dengan bentuk kualifier, misalnya dengan kata but, with, without. Contoh: The same
without the toast.
Penyulihan nomina dalam BSu tersebut memiliki pebedaan dengan
penyulihan nomina dalam BSa. Penyulihan nomina dalam BSu hanya berupa kata
one, ones, dan same. Sementara itu, dalam BSa semua nomina bisa menjadi penyulih
nomina, sebagaimana dinyatakan Sumarlam (2003) bahwa penyulihan nomina adalah
penggantian satuan lingual yang berkategori nomina dengan satuan lingual lain yang
juga berkategori nomina. Contoh penyulihan nomina dalam BSa sebagai berikut.
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(2-20) Pagi-pagi Pak Darmo pergi ke pasar hewan. Di tempat itu dijual berbagai
binatang ternak.
Kata “binatang” dalam kalimat kedua tersebut menyulih kata “hewan” dalam kalimat
pertama. Kata “hewan” dan “binatang” tersebut berkategori nomina.

b) Penyulihan Verba
Dalam bahasa Inggris penyulihan verba berupa kata do, does, did, dan done.
Kata ini berfungsi sebagai inti dalam kelompok verba dan posisinya pada bagian
akhir dalam kelompok verba. Contoh penyulihan verba done terdapat dalam kalimat
berikau.
(2-21) He never really succeeded in his ambitions. He might have done, one felt, had
it not been for the restlessness of his nature.
Kata done dalam kalimat kedua tersebut menggantikan succeeded in his ambition.
Kata done ini merangkaikan dua kalimat secara anaforik.
Sebagaimana penyulihan nomina, penyulihan verba dalam BSu juga memiliki
perbedaan dengan penyulihan verba dalam BSa. Penyulih verba dalam BSu hanya
berupa kata do/does, did, dan done. Sementara itu, penyulih verba dalam dalam BSa
juga berupa kata yang berkategori verba, sebagaimana dinyatakan Sumarlam (2003)
bahwa penyulihan verba adalah penggantian satuan lingual yang berkategori verba
dengan satuan lingual lainnya yang juga berkategori verba. Contoh penyulihan verba
dalam BSa sebagai berikut.
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(2-22) Anak itu sejak tadi menangis. Dia merajuk terus karena belum dibelikan
mobil-mobilan.
Verba “merajuk” dalam kalimat kedua contoh di atas menyulih kata “menangis”
dalam kalimat pertama. Baik kata “menangis” maupun kata “merajuk” merupakan
kata yang berkategori verba.

c) Penyulihan Klausa
Kohesi penyulihan klausa adalah penyulihan elemen yang berupa klausa
dengan elemen lain. Dalam bahasa Inggris elemen penyulih klausa yaitu kata so dan
not. Contoh penyulihan klausa terdapat dalam kalimat berikut.
(2-23) Is there going to be an earthquake? It says so.
Kata so dalam kalimat tersebut menggantikan keseluruhan klausa: Is there going to
be an earthquake?
Penyulihan klausa dalam BSu tersebut memiliki perbedaan dengan
penyulihan klausa dalam BSa. Kata yang menyulih klausa dalam BSu hanya berupa
kata, yaitu kata so dan kata not. Sementara itu, penyulih klausa dalam BSa tidak
hanya berupa kata, tetapi juga berupa frase. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh
Sumarlam (2003) bahwa penyulihan klausa adalah penggantian satuan lingual
tertentu yang berupa klausa atau kalimat dengan satuan lingual lainnya yang berupa
kata atau frase. Penyulih klausa dalam BSa bukan hanya berupa kata tetapi juga
berupa frase. Berikut contoh penyulihan klausa dalam BSa.
(2-24) Cassie : “Sudah cukup untuk hari ini?” tanya Cassie.
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Nick

: “Ya, tampaknya begitu,” jawab Nick sendu

Kata begitu dalam kalimat jawaban Nick pada contoh di atas menggantikan klausa
“Sudah cukup untuk hari ini” dalam kalimat yang diucapkan Cassie. Dalam contoh
tersebut, sebuah kata menggantikan sebuah klausa.

3) Pelesapan
Pelesapan atau ellipsis adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa
penghilangan atau pelesapan satuan lingual tertentu yang telah disebutkan
sebelumnya (Sumarlam, 2003: 30). Elipsis merupakan suatu penghilangan satuan
lingual. Dengan kata lain satuan lingual tidak diganti dengan satuan lingual apa pun
(Baker, 1992).
Penyulihan dan pelesapan sangat mirip satu sama lain, pelesapan merupakan
penyulihan kosong. Pelesapan terjadi apabila ada elemen dalam struktur kalimat atau
klausa yang dikosongkan yang penafsirannya memerlukan elemen lain dalam teks.
Elemen yang dihilangkan adalah yang mengisi slot struktur tertentu yang harus diisi
dengan elemen yang terdapat dalam teks. Contoh:
(2-25) John brought some carnations, and Chatherine some sweet pies.
Di dalam klausa kedua pada kalimat di atas, ada elemen yang dilesapkan, yaitu unsur
predikat. Predikat yang dilesapkan ini hanya dapat ditafsirkan berdasar elemen yang
terdapat dalam klausa pertama, yaitu brought. Klausa kedua dalam kalimat tersebut
secara lengkap yaitu: Chaterine brought some sweet pies.
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Pelesapan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pelesapan nomina, pelesapan verba, dan
pelesapan klausa. Sementara itu, dalam BSa kohesi pelesapan dibedakan menjadi 4,
yaitu pelesapan kata, pelesapan frase, pelesapan klausa, dan pelesapan kalimat
(Sumarlam, 2003). Pelesapan nomina dan verba dalam BSu termasuk pelesapan kata
dalam BSa. Sementara itu, pelesapan frase dalam BSa tidak terdapat dalam BSu.

a) Pelesapan Nomina
Pelesapan nomina yang dimaksudkan di sini adalah pelesapan dalam
kelompok nomina. Struktur kelompok nomina yaitu berupa inti (head) yang dilekati
modifikasi opsional. Modifikasi ini ada yang mendahului inti dan ada yang
mengikutinya. Modifikasi yang mendahului inti disebut dengan pre-modifier
sedangkan yang mengikuti disebut dengan post-modifier. Contoh kelompok nomina:
those two electric trains with pantograph. Inti kelompok nomina ini adalah trains,
those two electric sebagai premodifier, sedangkan post modifiernya adalah with
pantograph.
Dalam pelesapan nomina, inti kelompok nomina tidak dinyatakan dan salah
satu unsur modifikasi dalam kelompok nomina ini berfungsi sebagai inti. Contoh:
(2-26) Which hat will you wear? This is the best.
Dalam jawaban dari pertanyaan tersebut ada kata yang dilesapkan, yaitu hat.
Kelompok nomina the best apabila dinyatakan secara lengkap adalah the best hat.
Oleh karena

kata hat dilesapkan maka kata best menjadi inti dalam kelompok

nomina the best.
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Pelesapan nomina dalam BSu tersebut sangat berbeda dengan pelesapan kata
nomina dalam BSa. Hal ini disebabkan bahwa pelesapan nomina dalam BSu hanya
terjadi kelompok nomina. Struktur kelompok nomina antara BSu dan BSa sangat
berbeda. Pewatas kelompok nomina dalam BSu pada umumnya berada di sebelah kiri
inti (head). Sementara itu, pewatas kelompok nomina BSa berada di sebelah kanan.
Di samping itu, pelesapan kata (nomina) dalam BSa tidak dikaitkan dengan kelompok
nomina. Berikut contoh pelesapan nomina dalam BSa.
(2-27) Budi berjalan mengendap-endap, lalu dengan cepat menyergap Anton dari
belakang.
Kata “Budi” dalam klausa pada contoh di atas dilesapkan dalam klausa kedua. Kata
“Budi” dalam konteks kalimat tersebut bukan merupakan kelompok nomina, namun
hanya sebagai kata nomina.

b) Pelesapan Verba
Pelesapan verba didefinisikan sebagai kelompok verba yang stukturnya tidak
dinyatakan secara penuh. Contoh:
(2-28) Have you been swimming? Yes I have.
Kelompok verba dalam jawaban tersebut yaitu have merupakan pelesapan verba.
Kata have ini sebenarnya terdiri dari have been swimming, tidak ada kemungkinan
lain dalam menafsirkan kata have tersebut. Dengan demikian dalam jawaban dari
pertanyaan tersebut terjadi pelesapan verbal. Pelesapan verbal dapat dibedakan
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menjadi dua, yaitu pelesapan verba yang berupa lexical elypsis (pelesapan leksikal)
dan operator elypsis (pelespan operator).
Pelesapan leksikal dalam pelesapan verba terjadi jika verba tidak dimunculkan
dalam kelompok verba. Kelompok verba dalam kalimat tanya tersebut yaitu have
been swimming, sedangkan kelompok verba dalam kalimat jawabannya berupa have.
Ada verba leksikal yang dilesapkan dalam kelompok verba jawaban ini, yaitu
swimming. Dengan demikian dalam kalimat tersebut terjadi pelesapan verba leksikal.
Pelesapan operator disebut juga pelesapan dari kiri (ellipsis from left). Dalam
pelesapan operator verba, verba leksikal tetap utuh. Contoh:
(2-29) What have you been doing? Cooking
Kata cooking sebagai jawaban kalimat tersebut terdiri dari have been cooking.
Dengan demikian kata have sebagai operator dalam kalimat tersebut telah dilesapkan.
Pelesapan operator selalu disertai dengan pelesapan subyek dari klausa tempat
operator itu berada. Kata-kata yang termasuk operator di antaranya: can, could,
will,would, shall, should, may, might, must, ought to, is to, have.
Sebagaimana pelesapan nomina tersebut, pelesapan

verba dalam BSu juga

sangat berbeda dengan pelesapan kata verba dalam BSa. Pelesapan verba dalam BSu
terjadi dalam kelompok verba, sementara itu pelesapan verba dalam BSa tidak terkait
dengan kelompok verba. Contoh pelesapan verba dalam BSa sebagai berikut.
(2-30) Dia menyukai lagu itu. Aku juga.
Kata “menyukai” dalam kalimat pertama pada contoh tersebut dilesapkan dalam
kalimat kedua.
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c) Pelesapan Klausa
Klausa dalam bahasa Inggris terdiri dari dua bagian, yaitu elemen modal dan
elemen proposisional. Contoh:
(2-31) The Duk was / going to plant arrow of poplar in the park.
The Duk was dalam kalimat tersebut sebagai elemen modal, sedangkan going to plant
arrow of poplar in the park merupakan elemen proposisional. Berkaitan dengan hal
ini maka pelesapan klausa dapat dipilahkan menjadi dua, yaitu pelesapan modal dan
pelesapan proposisi. Secara khas pelesapan modal terjadi ketika menjawab
pertanyaan what „apa‟. Contoh:
(2-32) What are they doing? Holding hands.
Modal yang dilesapkan dalam pertanyaan tersebut adalah They were.
Pelesapan proposisional umumnya terjadi pada jawaban terhadap pertanyaan
yes/no. Contoh:
(2-33) Has the plane landed? Yes, it has.
Proposisi yang dilesapkan dalam jawaban pertanyaan tersebut yaitu landed.
Pelesapan klausa dalam BSu tersebut pada prinsipnya sama dengan pelesapan
klausa dalam BSa. Contoh pelesapan klausa dalam BSa sebagai berikut.
(2-34) Sumantri pernah menyaksikan sendratari Ramayana di Prambanan. Saya juga
pernah.
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Kalimat kedua dalam contoh tersebut terjadi pelesapan proposisional, yakni
“menyaksikan sendratari Ramayana di Prambanan”. Contoh kalimat berikut terjadi
pelesapan modal.
(2-35) Apa yang sedang kamu lakukan di situ? Menyambung kabel.
Kalimat kedua dalam contoh kalimat tersebut terjadi pelesapan modal, yakni “saya
sedang”.

4) Perangkaian (Konjungsi)
Halliday dan Hasan (1983) menyatakan bahwa kohesi adalah hubungan
kalimat-kalimat dalam sebuah teks. Kalimat-kalimat dalam teks hanya mengikuti
kalimat-kalimat lain sebelumnya. Sementara itu, Baker(1992) menyatakan konjungsi
adalah penggunaan penanda formal untuk menghubungkan kalimat, klausa, dan
paragraf yang satu dengan yang lain. Dua definisi ini memiliki perbedaan, yaitu
berkenaan dengan hubungan antarunit bahasanya, jika definisi yang pertama dibatasi
pada hubungan antarunit kalimat sedangkan definisi kedua tidak hanya dibatasi pada
unit kalimat, tetapi juga klausa dan paragraph. Dalam penelitian ini definisi yang
kedua lah yang digunakan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Sumarlam (2001:
32): Konjungsi adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang dilakukan dengan cara
menghubungkan unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana.
Kohesi perangkaian dapat dipilah menjadi 4, yaitu aditif, adversatif, kausal,
dan temporal (Halliday & Hasan, 1983). Kata-kata dan kelompok kata yang menjadi
penanda keempat jenis kohesi itu sebagai berikut.
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(1) Aditif : and, and also, furthermore , in addition, besides, that is, I mean, in
other worlds, likewise, similarly, in the same way, nor, and … not,
alternatively, for instance, thus, or, or else, insidentally, by the way, on the
other hand, by contrast.
(2) Adversatif : yet, though, only, but, however, nevertheless, despite this, in
fact, actually, as a matter of fact, on the other hand, at the same time,
instead, rather, on the contrary, at least, I mean, in any case, in either
case, anyhow, at any rate, however it is.
(3) Kausal : so, then, hence, therefore, consequently, because of this, for this
reason, on account of this, as a result, in consequence, for this purpose,
with this in mind, for, because, it follows, on this basis, arising out of this,
to this end, in that case, in such an event, that being so, under the
circumstances, otherwise, under other circumstances, in this respect, in
this regard, with reference to this, in other respect, aside from this.
(4) Temporal : then, next, after that, just then, at the same time, before that,
finally, at last, first…then, at first…in the end, at once, thereupon, soon,
after a time, next day, an hour later, meanwhile, until then, at this moment,
secondly, finally, first…next, up to now, hitherto, henceforward, to sum up,
in short, briefly, to resume, to return to the point. (Diadaptasi dari Halliday
& Hasan, 1983)
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Kohesi perangkaian dalam BSu tersebut juga terdapat dalam BSa. Berdasar pada
makna satuan-satuan yang dihubungkan oleh konjungsi, Harimurti Kridalaksana
(2007) mengidentifikasi adanya 18 macam konjungsi, yaitu sebagai berikut.
(1)

Penambahan, misalnya: dan, selain, tambahan lagi.

(2)

Urutan, misalnya: lalu, lantas, kemudian.

(3)

Pilihan, misalnya: atau, entah … entah.

(4)

Gabungan, misalnya: baik … maupun.

(5)

Perlawanan, misalnya: tetapi, hanya, sebaiknya.

(6)

Temporal, misalnya: ketika, setelah itu.

(7)

Perbandingan, misalnya: sebagaimana, seolah-olah.

(8)

Sebab, misalnya: karena, lantaran.

(9)

Akibat, misalnya: sehingga, sampai-sampai.

(10)

Syarat, misalnya: jikalau, asalkan

(11)

Tak bersyarat, misalnya: meskipun, biarpun.

(12)

Pengandaian, misalnya: andai kata, seumpama, sekiranya.

(13)

Harapan, misalnya: agar, supaya, biar.

(14)

Perluasan, misalnya: yang, di mana, tempat.

(15)

Pengantar objek, misalnya: bahwa, yang.

(16)

Cara, misalnya: sambil, seraya.

(17)

Perkecualian, misalnya: kecuali, selain.

(18)

Pengantar wacana, misalnya: sebermula, adapun, maka.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
69

Pemilahan konjungsi oleh Harimurti Kridalaksana tersebut lebih rinci dari pada yang
dikemukakan oleh Halliday dan Hasan. Namun demikian pada pembagian konjungsi
oleh dua pakar tersebut prinsipnya sama. Perbedaannya hanya menyangkut pemilahan
konjungsi. Beberapa jenis konjungsi yang dikemukakan Harimurti Krdalaksana
tersesebut dapat dimasukkan ke dalam satu jenis konjungsi yang dikemukakan oleh
Halliday & Hasan. Penanda kohesi penambahan, urutan, pilihan, dan gabungan,
perluasan, pengantar objek, dan pengantar wacana dapat dimasukkan ke dalam kohesi
aditif. Konjungsi adversatif dalam klasifikasi Halliday dan Hasan mencakup
konjungsi perlawanan, konjungsi syarat, dan konjungsi tak bersyarat. Sementara itu,
konjungasi kausal mencakup konjungsi sebab, konjungsi akibat, pengandaian, dan
harapan. Adapun konjungsi temporal dalam Halliday & Hasan sama dengan
konjungsi temporal yang dikemukakan oleh Harimurti Kridalaksana.

b. Kohesi Leksikal
Kohesi leksikal mengacu pada peran yang dimainkan dalam pemilihan kosa
kata dalam menyusun relasi-relasi dalam sebuah teks (Baker, 1992:202). Pendapat
yang pada dasarnya sama dinyatakan Riyadi Santosa (1996:67), bahwa kohesi
leksikal merupakan sistem kohesi yang melihat hubungan leksikal yang terdapat di
dalam suatu teks. Kohesi leksikal dibedakan menjadi dua, yaitu reiterasi dan kolokasi.
Reiterasi yaitu bentuk kohesi leksikal yang meliputi pengulangan bentuk kata.
Reiterasi dapat berupa pengulangan (repetisi), sinonim atau sinonim dekat,
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superordinat dan kata umum (general words). Halliday dan Hasan (1983) memberi
contoh reiterasi sebagai berikut.
(2-36) There‟s a boy climbing that tree
a.The boy‟s going to fall if he doesn‟t take care
b.The lad‟s going to fall if he doesn‟t take care
c. The child‟s going to fall if he doesn‟t take care
d.The idiot‟s going to fall if he doesn‟t take care
Dalam kalimat a tersebut ada pengulangan (repetisi) kata boy dengan boy dengan
kalimat yang mendahuluinya. Dengan demikian kohesi leksikal kalimat a dengan
kalimat yang mendahuluinya merupakan reiterasi dalam bentuk repetisi. Dalam
kalimat b terdapat kata lad, kata ini memiliki makna yang sama dengan kata boy
dalam kalimat yang mendahuluinya. Relasi kohesi kalimat b dengan kalimat yang
mendahuluinya termasuk reiterasi bertipe sinonim. Adapun dalam kalimat c terdapat
kata child, kata ini merupakan superordinat dari kata boy yang terdapat dalam kalimat
yang mendahuluinya. Oleh karena itu relasi kohesi kalimat c dengan kalimat yang
mendahuluinya merupakan reiterasi jenis superordinat. Sementara itu kalimat d dan
kalimat yang mendahuluinya terdapat relasi, yakni dengan adanya kata idiot dalam
kalimat d dan kata boy dalam kalimat yang mendahuluinya. Kata idiot merupakan
kata umum (general word). Makna kata ini tidak hanya dapat meliputi boy saja, tetapi
juga kata lain misalnya kata girl, man. Relasi leksikal yang demikian ini merupakan
reiterasi tipe kata umum (general word).
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Kolokasi adalah kata-kata yang diasosiasikan dengan kata-kata lain.
Pengasosiasian kata yang satu dengan kata lainnya ini disebabkan adanya relasi
makna. Kohesi leksikal yang termasuk cakupan kolokasi ini yaitu sebagai berikut.
(1) Berbagai jenis oposisi. Berdasarkan sifatnya, kontras atau oposisi makna
dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu oposisi mutlak, oposisi kutub,
oposisi hubungan, oposisi hirarkial, dan oposisi majemuk” (Sumarlam, 2003).
Oposisi mutlak adalah pertentangan makna secara mutlak, misalnya oposisi
antara kata hidup dan mati. Oposisi kutub adalah oposisi makna yang bersifat
gradasi, misalnya antara kata kaya dan miskin, besar dan kecil, dan
sebagainya. Oposisi hubungan adalah oposisi makna yang saling melengkapi,
misalnya kata bapak dan ibu, jual dan beli, dan sebagainya. Oposisi hirarkial
adalah oposisi makna yang menyatakan deret jenjang atau tingkatan, misalnya
kata kilogram, kuwintal, dan ton, kata detik, menit, jam, hari, dan sebagainya.
Oposisi majemuk adalah oposisi yang terjadi pada beberapa kata (lebih dari
dua kata), misalnya kata berdiri, duduk, jongkok, dan berlari.
(2) Pasangan kata yang memiliki hubungan keseluruhan – bagian, seperti carbrake, house-window, baju-saku, dan sebagainya. Relasi kata semacam ini
disebut meronimi.
(3) Relasi kata-kata yang sama-sama menjadi bagian dari keseluruhan, misalnya
mulut, dagu, kening yang merupakan bagian tubuh manusia. Relasi kata-kata
semacam ini disebut dengan ko-meronimi.
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(4) Kata-kata yang menjadi anggota kelas kata yang lebih tinggi, misalnya
mawar, melati, tulip yang masing-masing termasuk bunga. Relasi kata-kata
semacam ini disebut dengan ko-hiponimi.
Ada pasangan kata-kata yang sulit dicari hubungan semantiknya. Pasangan
kata-kata itu antara lain: laugh … joke, blade … sharp, garden … dig, dan
sebagainya. Pasangan kata-kata ini akan muncul dalam konteks yang sama.
Kolokasi semacam ini sebenarnya tidak hanya dibatasi oleh pasangan kata, namun
juga berbentuk rangkaian kata. Misalnya rangkaian kata poetry … literature
…reader …writer … style; sky … cloud …rain, dan sebagainya. Kolokasi
semacam ini karena klasifikasinya belum jelas maka tidak dijadikan bagian dalam
kajian ini.

14. Satuan Rangkaian Kohesi (Tie)
Satuan rangkaian kohesi (tie) adalah sepasang elemen yang berkaitan secara
kohesif. Sebagai contoh adalah kalimat berikut:
(2-37) Wash and core six cooking apples. Put them into a fireproof dish
Di dalam kalimat tersebut ada dua elemen yang berkaitan secara kohesif, yaitu them
dalam kalimat kedua dan six cooking apples. Pemaknaan kata them mengacu secara
anaforik pada six cooking apples. Kedua elemen tersebut merupakan
rangkaian kohesi (tie). Kalimat berikut memiliki dua rangkaian kohesi.
(2-38) Wash and core six cooking apples. Put the apples into a fireproof dish
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Di dalam teks tersebut terdapat dua pasang kohesi. Pasangan yang pertama adalah
pengacuan demonstratif the dalam kalimat kedua yang mengacu six cooking apples
pada kalimat pertama. Pasangan kedua adalah kohesi leksikal; repetisi: aples. Kata
apples dalam kalimat kedua mengacu pada kata apples dalam kalimat pertama.
Dengan demikian di dalam teks tersebut terdapat dua pasangan kohesi.
Satuan rangkaian kohesi dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu immediate (tak
berjarak), mediated, dan remote. Kohesi tak berjarak merupakan bentuk kohesi yang
sederhana, yakni kohesi menghubungkan sebuah kalimat dengan kalimat yang
mendahuluinya, tanpa disela oleh kalimat lain. Sebagi contoh adalah kalimat 1 dan 2
dalam teks berikut.
The last word ended in a long bleat, so like a sheep that Alice quite started (1).
She looked at the Queen, who seemed to have suddenly wrapped in herself up in
wool (2). Alice wrapped her eyes, and looked again (3). She couldn‟t make out
what had happened at all (4). Was she in shop (5)? And that was really – was it
really a sheep that was sitting on the other side of the counter (6)? Rub as she
would, she could nothing more of it (7). (dalam Halliday & Hasan, 1983:330 )

Dalam kalimat (2), she mengacu pada Alice dalam kalimat (3). Kohesi ini merupakan
bentuk presuposisi yang paling sederhana, yakni menghubungkan sebuah kalimat
dengan kalimat yang mendahului secara langsung.
Kalimat (5) dalam teks di atas terdapat elemen kohesi she, sementara itu target
acuannya berupa elemen yang sama, yakni she, dalam kalimat (4). Untuk memahami
acuan she dalam kalimat (5) ini harus ditelusuri sampai kalimat (3), yakni Alice.
Ikatan kohesi yang demikian ini disebut dengan mediated (kohesi berjarak). Elemen
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yang mengantarai kohesi berjarak mediated tidak harus sama seperti dalam contoh di
atas, yakni she. Mungkin saja elemen yang mengantarai dalam bentuk yang berbeda,
misalnya her.
Kalimat (7) dalam teks di atas terdapat kohesi leksikal rub dalam klausa rub
as she would. Kata rub ini mengacu pada rub dalam kalimat (3), yakni dalam Alice
rubbed her eyes. Kalimat (4) – (6) dalam teks tersebut tidak terdapat acuan untuk kata
rub. Kohesi semacam ini merupakan kohesi berjarak yang disebut dengan remote.
Sebuah ikatan kohesi juga dimungkinkan sebagai kohesi mediated dan
sekaligus remote. Kata she dalam kalimat (7) tidak memiliki acuan dalam kalimat (6).
Hal ini disebut dengan remote. Kata she dalam kalimat (7) tersebut berkaitan dengan
she dalam kalimat (5). Hal ini harus ditelusuri lagi hingga ditemukan acuannya.
Dalam kalimat (4) juga terdapat kata she yang masih berkaitan dengan she dalam
kalimat (7) dan (5). Penelusuran she ini akhirnya sampai pada Alice dalam kalimat
(3). Alice inilah yang menjadi acuan she dalam kalimat (7). Jadi she dalam kalimat
(7) dan elemen kohesinya dalam kalimat (3) selain sebagai kohesi remote juga
sebagai kohesi mediated.

B. Kajian Pustaka
Penelitian terjemahan penanda kohesi dari bahasa Inggris ke dalam berbagai
bahasa lain pernah dilakukan, termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Kajian
penerjemahan penada kohesi dari bahasa Inggris ke bahasa lain selain bahasa
Indonesia di antaranya dilakukan oleh Li Xiuying (2009) dalam artikelnya yang
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berjudul An analysis of the Cohesive Devices Adopted by Burton Watson and William
H. Nienhauser, J.R. in Translating Shi Ji (Records of the Historian) Into English. Di
dalam artikel ini dibahas penerjemahan penanda kohesi teks dalam bahasa Cina yang
berjudul Shi ji ke dalam bahasa Inggris oleh dua orang penerjemah, yaitu Burton
Watson dan William H. Nienhauser, J.R. Penanda kohesi yang dikaji hanya penanda
kohesi pengacuan dan perangkaian. Penanda kohesi pengacuan dalam teks Shi ji
biasanya dilesapkan. Misalnya apabila terdapat orang yang sama dalam rangkaian
klausa maka orang itu hanya disebutkan pada klausa yang pertama, dalam klausaklausa berikutnya nama orang itu dilesapkan. Burton Watson dalam terjemahannya
lebih banyak mengeksplisitkan penanda kohesi tersebut daripada William H.
Nienhauser, J.R. Sementara itu konjungsi dalam teks Shi ji sering dilesapkan, namun
dieksplisitkan oleh kedua penerjemah tersebut. Sementara itu Schiller (2006) dalam
artikelnya yang berjudul Website Translation: Issues of Cohesion mengkaji
penerjemahan website yang difokuskan pada permasalahan kohesi dalam website.
Dalam artikel ini dibahas fitur-fitur utama website yang diikuti dengan pembahasan
kohesi dalam linguistik dan kohesi dalam media visual. Setelah itu dilanjutkan
dengan pembicaraan kohesi dalam website dan signifikansinya dalam penerjemahan.
Penelitian tentang penerjemahan penanda kohesi juga pernah dilakukan oleh
Mahlberg

(2006) dalam artikelnya yang berjudul Lexical Cohesion: Corpus

Linguistic Theory and Application in English Language Teaching. Artikel ini
membahas kohesi leksikal khususnya strategi leksikal yang diterapkan dalam teks
BSu, ciri-ciri jaringan kohesi dan tipe-tipe struktur semantik yang terdapat dalam teks
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BSu. Setelah itu baru mengkaji teks BSa dalam hal strategi kohesi leksikal dan
struktur semantiknya. Apabila teks BSu dan BSa memiliki strategi kohesi leksikal
yang sama maka teks BSu dan BSa dipandang sepadan. Dalam artikel ini tidak
dikemukakan analisis teks BSu dan BSa sebagai padanannya, jadi sifatnya hanya
teoritis. Sementara itu Saedi (1997) dalam artikel yang berjudul “Lexical Cohesion
and Translation Equivalence”, dalam Meta: Translators‟ Journal, membahas
kesepadanan kohesi leksikal dalam penerjemahan. Dalam artikel ini dinyatakan
bahwa kohesi merupakan salah satu fitur teks yang penting. Sebagai salah satu fitur
teks, kohesi dapat membedakan teks dengan yang bukan teks. Dalam membahas
kesepadanan kohesi leksikal terlebih dahulu harus memahami strategi leksikal yang
diterapkan dalam teks BSu dan tipe-tipe struktur semantik yang terdapat dalam
untaian leksikal yang bersifat kohesif di dalam teks BSu. Setelah itu baru mengkaji
teks BSa dalam hal strategi kohesi leksikal dan struktur semantiknya. Apabila teks
BSu dan BSa memiliki strategi kohesi leksikal yang sama maka teks BSu dan BSa
dipandang sepadan. Dalam artikel ini tidak dikemukakan analisis teks BSu dan BSa
sebagai padanannya, namun hanya dikemukakan teks BSu dan analisis kohesi
leksikalnya.
Penelitian terjemahan penanda kohesi dari bahasa Inggris ke dalam bahasa
Indonesia di antaranya dilakukan oleh Zainal Arifin dalam tesisnya yang berjudul
Analisis Terjemahan Penanda Kohesi Rujukan dalam Buku Civic Culture Karya
Gabriel A. Almond Politik dan Sydney Verba menjadi Budaya Politik oleh Sahat
Simamora (2006). Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin ini dibatasi
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
77

pengkajian terjemahan penanda kohesi rujukan (referensi). Tipe-tipe kohesi lainnya,
yaitu penanda kohesi penyulihan, pelesapan, perangkaian dan penanda kohesi leksikal
tidak dikaji dalam penelitian ini.
Penelitian penanda kohesi dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia juga
pernah dilakukan oleh Frans Made Brata (2007) dalam artikel yang berjudul
Cohesion and Coherence Shift of Expression in Translation. Novel yang diteliti
dalam artikel ini adalah novel yang berjudul “Miror Image” dan terjemahannya
“Belahan Jiwa”. Dalam artikel ini dibahas tentang eksplisitasi dalam penerjemahan .
Elemen-elemen teks BSu dalam penerjemahan dapat menjadi lebih eksplisit dari teks
BSa. Sebagai contoh: …a wall diterjemahkan „…tembok pemisah‟. Selain itu juga
membahas perubahan bentuk dan fungsi unit kebahasaan dalam penerjemahan.
Contohnya: …the light of my life diterjemahkan „…permata hidupku‟. Pembahasan
pada artikel ini difokuskan pada eksplisitasi

makna penanda kohesi khususnya

eksplisitasi makna leksikal.
Berdasar penelitian dan pembahasan tentang kohesi yang telah dikemukakan
di atas menunjukkan bahwa kohesi menjadi kajian yang menarik dalam
penerjemahan. Kajian kohesi telah dilakukan dari bahasa Inggris ke dalam berbagai
bahasa lain termasuk bahasa Indonesia. Penelitian tentang terjemahan penanda kohesi
yang telah dilakukan ada yang hanya mencakup sebagian dari tipe-tipe kohesi dan
ada yang mencakup semua tipe kohesi. Penelitian

penerjemahan penanda kohesi

dari bahasa Inggris ke dalam berbagai bahasa, selain bahasa Indonesia, yang telah
disebutkan di atas ada yang dilakukan hanya pada sebagian penanda kohesi dan ada
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juga yang dilakukan secara menyeluruh, meliputi semua penanda kohesi. Sementara
itu, penelitian tentang penerjemahan kohesi yang telah dilakukan dari bahasa Inggris
ke dalam bahasa Indonesia baru mencakup sebagian tipe penanda kohesi, khususnya
penanda kohesi referensial, penelitian terhadap tipe-tipe lainnya belum dilakukan.
Untuk itu masih diperlukan penelitian terhadap tipe-tipe kohesi lainnya, seperti tipe
kohesi pelesapan, penyulihan, perangkaian, dan konjungsi leksikal. Penelitian
penerjemahan penanda kohesi di sini dilakukan terhadap penerjemahan penanda
kohesi gramatikal yang mencakup kohesi pengacuan, pelesapan, penyulihan, dan
perangkaian. Di samping itu, penelitian ini juga dilakukan secara holistik, yakni
penelitian yang mencakup aspek objektif, genetif, dan afektif. Penelitian semacam ini
memberikan gambaran terjemahan penanda kohesi secara komprehensif.

C. Kerangka Pikir
Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan bagan berikut.

Terjemahan Penanda Kohesi

Faktor Genetik:
Faktor
yang
mendasari
pemilihan
teknik
penerjemahan
penanda kohesi
oleh
penerjemah

Faktor Objektif:
Terjemahan
penanda kohesi,
teknik
penerjemahan,
kesepadanan
makna, dan
kewajaran
terjemahan
penanda kohesi
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Gambaran
terjemahan
penanda
kohesi secara
komprehensif

Gambar 2.8 : Bagan Kerangka Pikir
Bagan kerangka pikir tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan
secara holistik agar mendapatkan gambaran tentang terjemahan penanda kohesi
dalam penerjemahan novel Wings menjadi Sang Penerbang secara komprehensif.
Aspek genetik dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi
pemilihan teknik penerjemahan penanda kohesi oleh penerjemah. Faktor genetik ini
memberikan penjelasan alasan penerjemah dalam pemilih teknik penerjemahan
penanda kohesi tertentu. Alasan itu misalnya agar terjemahan mudah dipahami,
menghindari kerancuan, dan sebagainya.
Faktor objektif dalam konteks penelitian ini mencakup penerjemahan penanda
kohesi, teknik yang digunakan dalam penerjemahan penanda kohesi, kesepadanan
makna dan kewajaran terjemahan penanda kohesi. Penerjemahan penanda kohesi ada
yang mengalami perubahan dan ada yang tidak mengalami perubahan. Hal ini terkait
dengan perbedaan sistem konteks sosiobudaya antara antara BSu dan BSa.
Terjemahan penanda kohesi dalam terjemahan novel Wings, baik yang mengalami
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perubahan

maupuntidak,

perlu

diungkapkan

kesepadanan

maknanya

dan

kewajarannya.
Faktor afektif dalam penelitian ini berupa tanggapan pembaca terhadap
keterbacaan terjemahan penanda kohesi. Terjemahan penanda kohesi yang dikerjakan
oleh penerjemah, baik yang mengalami perubahan maupun tidak, perlu diungkapkan
tingkat keterbacaannya oleh pembaca.
Dengan penelitian secara menyeluruh ini dapat menghasilkan simpulan
penelitian yang lebih komprehensif, karena tidak hanya mengungkapkan terjemahan
penanda kohesi saja, namun juga mengungkapkan latar belakang penerjemahan
penanda kohesi dan tanggapan pembaca terjemahan terhadap tingkat keterbacaan teks
terjemahan, khususnya terjemahan penanda kohesi.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Strategi Penelitian
Penelitian ini bersifat holistik, yakni penelitian yang mencakup aspek objektif,
genetif, dan afektif. Aspek objektif dalam penelitian ini yaitu terjemahan penanda
kohesi dalam novel Wings ke dalam bahasa Indonesia. Di samping itu, aspek objektif
dalam penelitian ini juga mencakup kajian tentang teknik penerjemahan penanda
kohesi, kesepadanan makna dan kewajaran atau keberterimaan terjemahan penanda
kohesi. Alasan yang mendasari pemilihan teknik penerjemahan penanda kohesi oleh
penerjemah merupakan aspek genetif. Sementara itu, aspek afektifnya berupa
tanggapan pembaca terhadap

keterbacaan teks khususnya terjemahan penanda

kohesi dalam novel tersebut.
Sesuai dengan permasalahan penelitian ini, yaitu terjemahan penanda kohesi
dalam terjemahan novel yang berjudul Wings, kesepadanan makna dan kewajaran
terjemahan penanda kohesi,

alasan penggunaan teknik penerjemahan penanda

kohesi serta tanggapan pembaca terhadap keterbacaan terjemahan penanda kohesi,
maka jenis penelitian dan strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini

mampu menangkap berbagai informasi

kualitatif dengan deskripsi teliti dan penuh nuansa.
Permasalahan dan fokus yang dikaji dalam penelitian ini sudah ditentukan,
sebagaimana tampak dalam rumusan masalah sebelum peneliti terjun ke lapangan.
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Jenis penelitian ini secara khusus bisa disebut sebagai studi kasus terpancang
(embedded case study research) (Sutopo, 2006 ). Penelitian ini terarah pada sasaran
dengan satu karakteristik, yaitu terjemahan novel yang berjudul Wings. Penelitian
yang demikian ini disebut sebagai studi kasus tunggal (Sutopo, 2006:140).

B. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah terjemahan penanda kohesi dalam novel Wings karya
Danielle Steel dan terjemahannya Sang Penerbang oleh Monica Dwi Chresnayani.
Novel tersebut diterbitkan oleh Dell Publishing, New York pada tahun 1994
dan terjemahannya diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, pada tahun
1995.

C. Data dan Sumber Data
Data dalam penelitian ini yaitu: 1) penanda kohesi yang terdapat dalam novel
berjudul Wings dan terjemahannya Sang Penerbang dalam bahasa Indonesia, 2)
teknik penerjemahan penanda kohesi yang dilakukan penerjemahan dana alasan yang
mendasarinya,

dan

3)

informasi

mengenai

tanggapan

pembaca

terhadap

penerjemahan penanda kohesi yang terdapat dalam terjemahan novel Wings
khususnya mengenai kesepadanan makna, keberterimaan, dan keterbacaan teks
terjemahannya.
Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu: 1) novel yang berjudul Wings
berbahasa Inggris dan terjemahannya Sang Penerbang dalam bahasa Indonesia, 2)
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penerjemah novel Wings, yakni Monica Dwi Chresnayani, 3) pembaca ahli, dan 4)
pembaca teks terjemahan.
Pembaca ahli sebagai narasumber yang

dimintai informasi mengenai

kesepadanan makna dan keberterimaan terjemahan dalam penelitian ini adalah
pembaca ahli yang memiliki kualifikasi: 1) kepakaran dalam linguistik bidang
penerjemahan dan 2) kepakaran dalam linguistik bidang wacana. Pakar linguistik
dalam bidang penerjemahan yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini yaitu
Dr. Issy Yuliasri, M.Pd. Dia adalah sarjana dengan pendidikan S3 Program Studi
Linguistik Minat Utama Penerjemahan. Penelitian untuk disertasinya berjudul Kajian
Terjemahan Inggris-Indonesia Humor dalam Komik Walt Disney Donald Duck dari
Perspektif Pragmatik Lintas Budaya (2011). Saat ini beliau sebagai tenaga edukatif
UNES Semarang, baik pada Program Studi S1 maupun S2, mata kuliah yang diampu
antara lain Translation dan interpreting. Sejak 2011 hingga sekarang dia sebagai
anggota IATIS (International Association for Translation and Intercultural Studies),
organisasi profesi/ ilmiah dalam bidang penerjemahan.
Sementara itu, pakar linguistik yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini
adalah Dr. Tri Wiratno, M.A. Dia adalah sarjana dengan pendidikan S3 Program
Studi Linguistik. Penelitian untuk disertasinya berjudul Makna Metafungsional Teks
Ilmiah dalam Bahasa Indonesia pada Jurnal Ilmiah (2009). Saat ini beliau sebagai
dosen Jurusan Sastra Inggris dan dosen Pascasarjana UNS Surakarta dengan minat
akademik Linguistik Sistemik Fungsional dan Analisis Wacana. Beberapa buku dan
penelitian yang berkaitan dengan analisis wacana telah ditulisnya.
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berkaitan dengan analisis wacana tersebut di antaranya: Mecerna Buku Teks Bahasa
Inggris melalui Pemahaman Gramatika (2002) dan Kiat Menulis Karya Ilmiah dalam
Bahasa Inggris (2003). Sementara itu, penelitian yang berkaitan dengan analisis
wacana yang telah dilakukannya di antaranya: Model Genre-Based untuk Penulisan
Teks Ilmiah dalam Bahasa Indonesia pada Jurnal Ilmiah (2007) dan Posisi Semiotik
Genre Makro dan Mikro di dalam Koran dan Majalah di Indonesia (2010). Pembaca
ahli dalam linguistik bidang penerjemahan dan bidang wacana tersebut dimintai
informasi tentang kesepadanan makna dan keberterimaan terjemahan penanda kohesi.
Sementara itu, pembaca teks terjemahan diambil dari pembaca terjemahan pada
umumnya. Pembaca yang diminta menilai keterbacaan teks terjemahan ini adalah 3
orang mahasiswa Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS Surakarta. Pemilihan
mahasiswa sebagai pembaca teks terjemahan ini dengan pertimbangan mereka sudah
memiliki kemampuan dalam memahami isi sebuah teks, termasuk teks terjemahan.

D. Teknik Sampling
Teknik cuplikan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik ini lebih
tepat disebut sebagai cuplikan dengan criterion-based selection (Goetz & LeComte
dalam Sutopo, 2006:229). Dalam teknik ini pemilihan sampel

didasarkan pada

pemilikan informasi yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh informan. Hal ini
karena sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif tidak sebagai yang
mewakili populasinya tetapi lebih cenderung mewakili informasinya (Sutopo,
2006:64).
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Teknik sampling tersebut digunakan untuk pengambilan informan, yakni pakar
penerjemahan, pakar linguistik khususnya dalam bidang wacana, dan pembaca novel
terjemahan. Di dalam teknik ini pengambilan/pemilihan sampel didasarkan pada
pemilikan informasi yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh informan. Hal ini
karena sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif tidak sebagai yang
mewakili populasinya tetapi lebih cenderung mewakili informasinya (Sutopo,
2006:64). Di dalam teknik purposive sampling, peniliti memilih informan,

pakar

penerjemahan dan pakar linguistik, yang dipandang paling tahu tentang masalah yang
diteliti, yaitu mengenai kesepadanan dan keterbacaan teks terjemahan.

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
simak catat, kuesioner, dan wawancara mendalam.
1.Teknik Simak dan Catat.
Teknik simak catat ini pada prinsipnya sama dengan content analysis (analisis
isi). Di dalam teknik ini peneliti sebagai instrumen kunci melakukan penyimakan
secara cermat, terarah dan teliti terhadap sumber data dalam rangka memperoleh data
yang diinginkan. Hasil penyimakan ini kemudian dicatat sebagai data (Edi Subroto,
1992). Teknik simak dan catat ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai
berikut.
(1)

Membaca novel yang berjudul Wings beserta terjemahannya secara teliti.
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(2)

Menggarisbawahi/menandai terjemahan penanda kohesi yang terdapat
dalam novel Wings dan terjemahannya.

(3)

Mencatat terjemahan penanda kohesi yang telah ditandai dalam kartu data.

(4)

Memberi kode pada setiap kartu data yang menjelaskan tentang nomor urut
data dan nomor halaman tempat ditemukannya data penanda kohesi baik
dalan BSu maupun BSa.

(5)

Mengklasifikasikan terjemahan penanda kohesi sesuai dengan jenis
permasalahannya.

(6)

Mereduksi sekaligus menganalisis hasil kajian dokumen yang diperoleh,
maksudnya data yang sama akan mengalami proses penyisihan dan dalam
proses ini tentu saja terjadi analisis.

2. Kuesioner
Kuesioner merupakan daftar pertanyaan bagi pengumpulan data dalam
penelitian (Sutopo, 2006:81). Pengumpulan data dengan kuesioner ini dilakukan
secara tertulis (teknik angket).

Kuesioner dalam penelitian ini bersifat terbuka

(open-ended questionnaire), artinya selain diberikan alternatif jawabannya, di dalam
kuesioner juga diberi ruang yang cukup untuk memberikan kesempatan kepada
responden untuk menulis alasan mengapa ia menjawab demikian, atau berkaitan
dengan masalah-masalah yang ditanyakan.
Kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulan data nilai
kesepadanan makna terjemahan penanda kohesi, keberterimaan terjemahan penanda
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kohesi,

dan

keterbacaan

terjemahan.

Kuesioner

yang

digunakan

untuk

mengumpulkan data kesepadanan makna dan keberterimaan diberikan kepada pakar
linguistik dalam bidang wacana dan bidang penerjemahan pada bulan Oktober 2011.
Kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data keterbacaan terjemahan
penanda kohesi diberikan kepada pembaca teks terjemahan pada 21 September 2011.
Pembaca teks terjemahan ini berjumlah tiga orang mahasiswa dari Fakultas Sastra
dan Seni Rupa, UNS. Setelah data melalui kuesioner terkumpul khususnya data
tentang kesepadanan makna dan keberterimaan terjemahan penanda kohesi kemudian
ditindaklanjuti untuk mendalami data yang terkumpul melalui kuesioner tersebut.

3. Wawancara Mendalam (in-depth interviewing).
Wawancara mendalam bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat,
tidak dalam suasana formal, dan bisa dilakukan secara berulang pada informan yang
sama (Patton dalam Sutopo, 2006).

Kelonggaran dan kelenturan cara ini akan

mampu mengorek kejujuran informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya
(Sutopo, 2006). Teknik wawancara ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai
berikut.
Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data
berupa

informasi

tentang

alasan

penerjemahan penanda kohesi.

penerjemah

dalam

menggunakan

teknik

Wawancara dengan penerjemah dalam rangka

mengumpulkan data alasan penerjemahan penanda kohesi ini dilakukan di Jakarta,
pada hari Jum‟at, tanggal 9 Maret 2012. Sebelum wawancara dilakukan, materi
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wawancara terlebih dahulu dikirimkan kepada penerjemah melalui email dengan
tujuan agar pengumpulan data lebih efektif.
Teknik wawancara tersebut juga dilakukan kepada pakar linguistik dalam
bidang wacana dan pakar linguistik dalam bidang penerjemahan. Wawancara ini
dilakukan untuk mengkonfirmasi dan mendalami data yang diperoleh melalui
kuesioner yang sebelumnya telah diisi oleh para pakar tersebut.

F. Validitas Data
Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
trianggulasi. Trianggulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu (Moleong, 1994:178). Denzim
membedakan 4 macam trianggulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan
penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori (dalam Moleong, 1994:178).
Teknik validitas data yang digunakan di sini adalah trianggulasi sumber data.
Trianggulasi data (sumber) yaitu pengumpulan data sejenis dari beberapa sumber data
yang berbeda. Dalam konteks penelitian ini, trianggulasi sumber data diterapkan
dalam pengambilan informan untuk menilai kesepadanan makna dan keberterimaan
terjemahan penanda kohesi. Informan yang diminta memberikan penilaian terhadap
kesepadanan makna dan keterbacaan bukan hanya satu, tetapi dua orang pakar.
Teknik trianggulasi data juga diterapkan dalam konteks pengumpulan data
keterbacaan teks terjemahan. Data keterbacaan terjemahan penanda kohesi tidak
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hanya dikumpulkan dari seorang pembaca, tetapi tiga orang pembaca. Penggunaan
teknik trianggulasi data tersebut dipandang dapat meningkatkan validitas data.

G. Teknik Analisis Data
Penelitian ini bersifat kualitatif. Analisis penelitian kualitatif bersifat induktif,
bahwa semua simpulan dibentuk dari semua informasi yang diperoleh dari lapangan
(Sutopo, 2006: 230). Proses analisis dilakukan bersamaan dengan proses
pengumpulan data. Setiap pengumpulan data diikuti dengan beragam teknik refleksi
agar pengumpulan data selanjutnya lebih terarah, semakin mantap dan mendalam.
Setiap data yang diperoleh akan dibandingkan dengan data lain untuk melihat
keterkaitannya sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu untuk memantapkan dan
pendalaman data, proses yang dilakukan selalu dalam bentuk siklus, selalu dilakukan
verifikasi data.
Unit analisis dalam penelitian ini yaitu terjemahan penanda kohesi dalam
penerjemahan novel Wings dan teknik penerjemahan penanda kohesi yang dilakukan
oleh penerjemah, kesepadanan makna dan keberterimaan terjemahan penanda kohesi,
alasan penerjemah dalam menggunakan teknik penerjemahan penanda kohesi, dan
keterbacaan terjemahan penanda kohesi. Proses analisis dilakukan sejak awal
bersamaan dengan proses pengumpulan data dalam bentuk refleksi. Proses
analisisnya akan dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif. “Dalam
model ini, tiga komponen analisisnya yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan
simpulan atau verifikasinya, aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan
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proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus” (Sutopo, 2006: 230). Reduksi
data yaitu proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang
terkumpul. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan
simpulan penelitian dapat dilakukan. Adapun simpulan merupakan pokok-pokok
pikiran yang dapat ditarik dari sajian data, sedangkan verifikasi merupakan
penelusuran kembali data cepat atau pengecekan kembali yang telah diteliti.
Selanjutnya Sutopo menjelaskan dalam model analisis tersebut peneliti
aktivitasnya tetap selalu bergerak di antara komponen analisis dengan pengumpulan
datanya selama proses pengumpulan data masih berlangsung (2006:230). Proses
analisis interaktif tersebut dapat digambarkan dengan diagram berikut ini.

Pengumpulan
data
(1)

(2)

Reduksi
data

Sajian
data
(3)
Penarikan
simpulan/verifikasinya

Gambar 3.1 : Bagan Proses Analisis Interaktif
Dalam model analisis tersebut apabila simpulan akhir dirasakan kurang
mantap atau masih ada keragu-raguan maka peneliti akan kembali ke lapangan untuk
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menggali data sehingga didapatkan data yang dapat mendukung sebagai penguat
simpulan akhirnya.
Berdasarkan model analisis tersebut, penelitian ini diawali dengan
mengumpulkan data yang berupa terjemahan penanda kohesi dalam terjemahan novel
berjudul Wings menjadi Sang Penerbang. Tiap penanda kohesi dalam novel Wings
memilki jumlah yang banyak bahkan mencapai ribuan. Penanda kohesi she, misalnya,
dalam novel tersebut berjumlah 4363 buah. Penanda kohesi yang terjemahannya
dipandang sama hanya

diambil satu, sebagai yang mewakilinya, dan yang lainnya

disisihkan. Proses penyisihan ini disebut dengan reduksi data. Reduksi data ini
dilakukan terus-menerus sampai didapatkan data yang dipandang cukup lengkap dan
mewakili tiap-tiap terjemahan penanda kohesi tertentu. Proses pengumpulan data dan
reduksi data sebagai bagian dari analisis ini juga diterapkan dalam menganalisis
kesepadanan makna dan keterbacaan terjemahan penanda kohesi serta alasan
pemilihan teknik penerjemahan oleh penerjemah.
Data yang terkumpul melalui proses reduksi tersebut kemudian disajikan
dalam bentuk uraian (sajian data) sesuai dengan pokok permasalahannya.
Permasalahan perubahan penerjemahan penanda kohesi, misalnya,
dalam

bentuk

uraian

mengenai

perubahan-perubahan

yang

diungkapkan
terjadi

dalam

penerjemahan penanda kohesi dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
perubahan dalam penerjemahan penanda kohesi.
Berdasar uraian ini simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan
penelitian dirumuskan. Untuk mendapatkan simpulan yang mantap, maka simpulan
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ini perlu diverifikasi. Apabila dalam verifikasi ada kejanggalan-kejanggalan atau
sesuatu yang meragukan maka peneliti kembali ke pengumpulan data, atau
memeriksa reduksi data, atau sajian data. Proses siklus ini akan dilakukan terusmenerus hingga memperoleh simpulan yang mantap.
Teknik analisis dalam penelitian ini juga diterapkan analisis

kualitatif

menurut spradley (1997) yang mencakup analisis domain, analisis taksonomi, analisis
komponensial, dan analisis tema budaya. Analisis taksonomi bertujuan memperoleh
gambaran secara umum terhadap objek penelitian. Analisis taksonomi dalam konteks
penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran penanda kohesi dalam bahasa
Inggris sebagai BSu dan bahasa Indonesia sebagai BSa. Pemahaman sistem penanda
kohesi dalam kedua bahasa tersebut dapat memberikan gambaran tentang perubahanperubahan yang mungkin terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi dari bahasa
Inggris ke dalam bahasa Indonesia.
Analisis taksonomi bertujuan menjabarkan domain yang dipilih secara lebih
rinci. Dalam konteks penelitian ini, domain yang dipilih yaitu penerjemahan penanda
kohesi gramatikal, teknik penerjemahan penanda kohesi, alasannya pemilihan teknik
penerjemahan penanda kohesi oleh penerjemah, kesepadanan makna

dan

keberterimaan terjemahan penanda kohesi, dan tingkat keterbacaan terjemahan
penanda kohesi.
Analisis komponensial bertujuan mencari ciri spesifik pada setiap struktur
internal dengan cara mengkontraskan antarelemen. Analisis komponensial dalam
konteks penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji perubahan-perubahan yang
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terjadi dalam penerjemahan tiap penanda kohesi, teknik penerjemahan yang
digunakannya dan alasan penerjemah dalam pemilihan teknik penerjemahan penanda
kohesi, kesepadanan makna dan keberterimaan serta keterbacaan terjemahan penanda
kohesi.
Analisis tema bertujuan mencari hubungan antara domain dan bagaimana
hubungan domain dengan keseluruhan. Dalam konteks penelitian ini, analisis tema
dilakukan dengan memahami penerjemahan

penanda kohesi secara utuh.

Pemahaman penerjemahan penanda kohesi secara menyeluruh ini dilakukan dengan
mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda
kohesi,

penggunaan

teknik

penerjemahan

penanda

kohesi

kesepadanan makna dan keterbacaan penerjemahan penanda kohesi.
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BAB IV
ANALISIS DATA

A. Pengantar
Setidaknya ada dua model dalam menganalisis penanda kohesi, yakni model
analisis yang dikemukakan oleh Halliday dan Hasan (1976) dan yang dikemukakan
oleh Hoey (1991). Model yang dikemukakan oleh Hoey lebih memfokuskan pada
kohesi leksikal. Sementara itu, Halliday dan Hasan tidak hanya mengemukakan
kohesi gramatikal secara rinci, tetapi juga mencakup kohesi leksikal yang luas. Ada
10 macam penanda kohesi yang dikemukakan oleh Hoey dalam menganalisis sebuah
teks, yaitu 1) simple lexical repetition, 2) complex lexical repetition, 3) simple
mutual paraphrase,
paraphrase,

4) simple partial paraphrase,

5) antonymous complex

6) other complex paraphrase, 7) substitution, 8) co-reference,

9)

ellipsis, dan 10) deixis (dalam Sherries, 1995). Sementara itu Halliday dan Hasan
(1976) secara umum membagi kohesi menjadi dua, yaitu kohesi gramatikal dan
kohesi leksikal. Kohesi gramatikal ini masih dipilah menjadi empat, yaitu pengacuan,
penyulihan, pelesapan, dan konjungsi. Berikut ini kohesi yang dikemukakan oleh
Halliday dan Hasan dan cakupannya.
(1) Pengacuan

(reference),

mencakup

pengacuan

pronomina

persona,

demonstratif, dan komparatif.
(2) Penyulihan (substitution), mencakup substitusi nomina, verba, dan klausa.
(3) Pelesapan (ellipsis), meliputi pelesapan nomina, verba, dan klausa.
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(4) Konjungsi (conjunction), meliputi konjungsi aditif, adversatif, temporal, dan
kausal.
(5) Kohesi leksikal (lexical cohesion), yang mencakup kohesi leksikal umum,
repetisi, sinonimi, antonimi, hiponimi, dan meronimi.
Dalam menganalisis penerjemahan penanda kohesi baik penanda kohesi
dalam TSu (teks sumber) maupun TSa (teks sasaran) pada prinsipnya digunakan
model analisis yang dikemukakan Halliday & Hasan (1976), karena dalam model ini
dikemukakan kohesi gramatikal secara rinci yang menjadi kajian dalam penelitian ini.
Dalam model ini ada 3 hal yang perlu dikaji dalam TSu, yaitu sebagai berikut.
(1) Mengidentifikasi penanda kohesi dan acuannya sebagai sebuah rangkaian
yang kohesif (tie).
(2) Mengungkapkan arah pengacuan penanda kohesi, apakah arah acuannya
eksoforik atau indoforik, jika indoforik apakah anaforik atau kataforik.
(3) Menjelaskan jarak penanda kohesi dengan acuannya, apakah penanda kohesi
dan acuannya tidak berjarak (immediate) atau berjarak (mediated), jika
berjarak apakah termasuk jenis berjarak kontrol atau remote.
Setelah menganalisis penanda kohesi dalam TSu kemudian dilanjutkan
menganalisis penanda kohesi dalam TSa. Dalam analisis ini diungkapkan hal-hal
sebagai berikut.
(1) Kajian penanda kohesi dalam TSa sebagai terjemahan dari TSu yang
sebelumnya telah dianalisis.
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(2) Arah pengacuan terjemahan penanda kohesi.
(3) Jarak penanda kohesi dengan acuannya.
(4) Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi baik perubahan
jenis penanda kohesi, arah acuan maupun jarak antara penanda kohesi dengan
acuannya.
Penentuan penanda kohesi yang dianalisis didasarkan pada perbedaan acuan
penanda kohesi tertentu. Misalnya penanda kohesi she dalam penerjemahan novel
Wings yang acuannya manusia dan benda mati maka penanda kohesi yang acuannya
berbeda itu dipilih untuk dianalisis. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkapkan
berbagai hal yang dapat diacu oleh penanda suatu kohesi.
Selain perbedaan acuan, pilihan penanda kohesi yang dianalisis juga
mempertimbangkan keberagaman terjemahan penanda kohesi yang pada prinsipnya
memiliki acuan yang sama. Sebagai contoh, penanda kohesi she yang acuannya O3
tunggal yang berupa manusia yang memiliki terjemahan yang beragam, misalnya „ia‟,
„Cassie‟, „gadis itu‟, dan sebagainya. Penanda kohesi dengan terjemahannya yang
beragam itu dipilih untuk dianalisis. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkapkan
berbagai teknik dan alasan yang mendasarinya dalam menerjemahkan penanda
kohesi.
Dalam analisis, penanda kohesi tertentu dan terjemahannya dianalisis secara
tuntas terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan analisis terhadap penanda kohesi
lain. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi penerjemahan
penanda kohesi tertentu. Dalam analisis ini, alinea TSu dan TSa yang dianalisis
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penerjemahan penanda kohesinya ditampilkan secara berdampingan dan diketik rapat
(satu spasi). Pada prinsipnya tiap alinea hanya satu penanda kohesi yang dikaji
penerjemahannya. Hal ini untuk mempermudah pemberian nomor pada tiap data
penanda kohesi yang dianalisis. Penanda kohesi yang dikaji penerjemahannya
tersebut dicetak tebal, miring, dan bergaris bawah. Apabila dalam satu alinea terdapat
beberapa penanda kohesi yang sama dengan penanda kohesi yang dianalisis, misalnya
dalam satu alinea terdapat 4 penanda kohesi she, penanda kohesi yang sama dengan
penanda kohesi yang dianalisis itu diceatak tebal dan bergaris bawah, tidak dicetak
miring. Hal ini untuk mempermudah penelusuran rangkaian kohesinya. Acuan sebuah
penanda kohesi yang acuannya berada dalam alinea yang berbeda, bagian alinea yang
terdapat acuan penanda kohesi tersebut akan dikutip dan ditempatkan di atas alinea
yang dianalisis penanda kohesinya. Guna mempermudah analisis tiap kalimat yang
terdapat dalam alinea yang dikaji penerjemahan penanda kohesinya diberi nomor. Di
samping itu alinea yang ditampilkan juga diberi keterangan dari halaman berapa
alinea itu di ambil. Berikut ini contoh analisis penanda kohesi she.
“Never mind, little one,” he said,
watching her turn away from
him, as he swaddled his new
daughter (1). She was a pretty
one, probably the prettiest of all,
but she wasn‟t the boy he had
planned on (2). He touched his
wife‟s cheek, and then pulled her
chin around and forced her to
look at him (3). :It‟s no matter,
Oona (4). She‟s a healthy little
girl (5). She‟ll be a joy to you one
day (6).”

“Tidak apa-apa, Sayang,” Pat berkata
ketika dilihatnya Oona memalingkan
muka sewaktu Pat membungkus bayinya
rapat-rapat (1). Bayi perempuan itu amat
cantik, bisa jadi yang paling cantik dari
semua anak mereka, tapi ia bukan anak
laki-laki seperti yang didambakannya (2).
Disentuhnya pipi istrinya lalu di
pegangnya dagunya dan diputarnya
wajah istrinya menghadapnya (3). “Tidak
apa-apa, Oona (4). Dia sehat (5). Dia
akan jadi kesayanganmu kelak (6).”
(Hal: 14)
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(Hal: 5)
Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Pat dengan istrinya, Oona,
sesaat setelah Oona melahirkan bayi perempuan. Kalimat (2) dalam alinea di atas
terdapat dua penanda kahesi she. Penanda kohesi she yang pertama secara anaforik
mengacu pada daughter yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi she dan
acuannya ini termasuk kohesi tak berjarak (immediate) karena terdapat dalam kalimat
yang berdampingan. Penanda kohesi she yang kedua dalam kalimat (2) secara
anaforik mengacu pada daughter yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi
dan acuannya ini merupakan kohesi tak berjarak karena terdapat dalam kalimat yang
berdampingan.
Penanda kohesi she dalam kalimat (5) secara anaforik mengacu pada daughter
yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi she dan acuannya ini termasuk
kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote (remote). Rangkaian kohesi ini
dinyatakan berjarak kontrol karena penanda kohesi she dan acuannya dipisahkan oleh
beberapa kalimat. Kalimat yang memisahkan antara penanda kohesi dengan acuannya
ini terdapat kalimat, yakni kalimat (2), yang juga terdapat penanda kohesi she yang
memiliki acuan yang sama dengan she dalam kalimat (5) di atas. Penanda kohesi she
dalam kalimat (5) dengan acuannya daughter (dalam kalimat 1) dinyatakan berjarak
jenis remote karena antara penanda kohesi dan acuannya terdapat kalimat, yakni
kalimat 3 dan 4, yang tidak terdapat penanda kohesi yang mengacu pada daughter
tersebut.
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Penanda kohesi she dalam kalimat (6) juga mengacu pada daughter dalam
kalimat (1). Penanda kohesi she dan acuannya ini juga termasuk kohesi berjarak jenis
kontrol sekaligus remote. Penanda kohesi ini dinyatakan berjarak kontrol karena
antara penanda kohesi she dan acuannya, yaitu daughter dalam kalimat (1),
dipisahkan oleh kalimat (2) – (5) dan di antara kalimat yang memisahkannya itu juga
terdapat penanda kohesi yang juga mengacu pada daugther, yakni she dalam kalimat
(2) dan she dalam kalimat (5). Penanda kohesi tersebut sekaligus dinyatakan berjarak
remote karena penanda kohesi she dengan acuannya dipisahkan oleh kalimat yang di
dalamnya tidak terdapat penanda kohesi yang mengacu pada daughter, yakni kalimat
(3) dan kalimat (4).
Berdasar analisis tersebut terlihat bahwa semua penanda kohesi she dalam
alinea di atas secara anaforik mengacu pada acuan yang sama, yakni daughter.
Penanda kohesi she dalam alinea di atas memiliki 4 rangkaian kohesi (tie).
Penanda kohesi she yang pertama dalam kalimat (2) diterjemahkan „bayi
perempuan itu‟. Terjemahan penanda kohesi she tersebut terjadi perubahan jenis
penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi
kohesi leksikal. Di samping itu, penerjemahan she tersebut juga terjadi perubahan
tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase. Frase „bayi perempuan itu‟ merupakan
frase nomina. Unsur inti frase tersebut adalah „bayi perempuan‟ dan

kata „itu‟

sebagai atribut. Berdasarkan hubungan antarunsurnya frase tersebut termasuk frase
penunjuk atau penentu. Atribut frase tersebut menunjukkan arah pengacuan, yaitu
mengacu secara anaforik. Unsur inti frase tersebut juga merupakan frase.
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Unsur inti frase „bayi perempuan itu‟ tersebut, yakni „bayi perempuan‟, juga
berupa frase nomina. Unsur inti frase „bayi perempuan‟ yaitu „bayi‟ dan „perempuan‟
sebagai atribut. Unsur inti frase tersebut, yakni „bayi‟, memiliki relasi kohesif dengan
„bayi‟ dalam kalimat (1). Dengan demikian kohesi ini termasuk kohesi leksikal jenis
repetisi. Adapun atribut frase tersebut, yakni „perempuan‟ merupakan eksplisitasi
komponen makna acuan penanda kohesi she.
Penerjemahan she menjadi „bayi perempuan itu‟ tersebut disebabkan oleh
perbedaan sistem bahasa antara BSu dan BSa. Bahasa Inggris sebagai BSu
membedakan persona O3 tunggal laki-laki dan perempuan. Penanda kohesi he
digunakan untuk O3 laki-laki, sedangkan she digunakan untuk O3 perempuan.
Sementara itu dalam bahasa Indonesia sebagai BSa tidak memiliki perbedaan bentuk
penanda kohesi pengacuan persona O3 laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara
BSu dan BSa ini tentu saja membawa dampak pada penerjemahan dari bahasa Inggris
ke dalam bahasa Indonesia. Jika penanda kohesi she dan he dalam TSu, terutama
teks yang di dalamnya terdapat penanda kohesi she dan he , diterjemahkan menjadi
„ia‟ dan atau „dia‟ yang juga sebagai penanda kohesi O3 tunggal, maka berpotensi
akan menimbulkan kebingungan bagi pembaca untuk menentukan acuan „ia‟ dan
„dia‟ tersebut. Hal ini tidak menimbulkan permasalahan dalam BSu karena persona
O3 laki-laki dan perempuan memiliki bentuk yang berbeda. Itulah sebabnya penanda
kohesi she dalam alinea tersebut diterjemahkan „bayi perempuan itu‟.
Penanda kohesi she yang kedua dalam kalimat (2) diterjemahkan „ia‟. Dalam
BSa, „ia‟ juga merupakan penanda kohesi O3 tunggal. Penerjemahan she ini tidak
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mengalami perubahan jenis penanda kohesi maupun perubahan tataran. Penanda
kohesi „ia‟ secara anaforik mengacu pada „bayi perempuan itu‟ dalam kalimat yang
sama dan termasuk kohesi tak berjarak karena terdapat dalam klausa yang
berdampingan.
Penerjemahan menanda kohesi she menjadi „ia‟ dalam kalimat (2) tersebut
tidak menimbulkan kerangcuan karena penanda kohesi „ia‟ itu sebagai subjek (S)
sebuah klausa yang predikatnya (P) sudah menjelaskan bahwa „ia‟ itu seorang anak.
Sementara itu, dalam alinea tersebut terdapat tiga orang yang diacu oleh penanda
kohesi O3 tunggal, yakni Pat, Oona, dan seorang bayi perempuan (Cassie). Penanda
kohesi „ia‟ dalam kalimat (2) TSa tersebut tidak mungkin mengacu pada Pat dan
Oona, karena „ia‟ tersebut adalah seorang anak.
Penanda kohesi she dalam kalimat (5) diterjemahkan „dia‟ dalam kalimat (5)
TSa. Dalam BSa, „dia‟ tersebut juga merupakan penanda kohesi O3 tunggal
sebagaimana she. Penerjemahan she tersebut tidak mengalami perubahan jenis
penanda kohesi maupun perubahan tataran. Penanda kohesi „dia‟ ini secara anaforik
mengacu pada „bayi perempuan itu‟ dalam kalimat (2). Penanda kohesi „dia‟ dan
acuannya termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote. Kohesi ini
dinyatakan berjarak kontrol karena penanda kohesi „dia‟ dan acuannya dipisahkan
oleh beberapa kalimat dan di antara kalimat yang memisahkannya itu terdapat
penanda kohesi yang memiliki acuan yang sama (ko-referen) dengan penanda kohesi
„dia‟. Kohesi tersebut juga dinyatakan berjarak remote karena penanda kohesi „dia‟
dan acuannya dipisahkan oleh beberapa kalimat dan di antara kalimat yang
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memisahkannya itu ada yang tidak memiliki penanda kohesi yang acuannya sama
dengan acuan „dia‟.
Penerjemahan penanda kohesi she menjadi „dia‟ dalam kalimat (5) tersebut
juga tidak akan menimbulkan kerancuan bagi pembaca karena penanda kohesi „dia‟
berada dalam kalimat langsung yang dituturkan oleh Pat. Tuturan Pat itu ditujukan
kepada Oona, penanda kohesi „dia‟ tersebut tidak mungkin mengacu pada Oona,
tetapi mengacu pada seorang bayi yang baru lahir. Penanda kohesi pronomina yang
mengacu pada mitra tutur adalan penanda kohesi O2, yakni kamu.
Penanda kohesi she dalam kalimat (6) juga diterjemahkan „dia‟ dalam kalimat
(6) TSa. Penanda kohesi „dia‟ ini secara anaforik juga mengacu pada „bayi
perempuan itu‟ dalam kalimat (2). Penanda kohesi „dia‟ dan acuannya tersebut
termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote. Penerjemahan penanda
kohesi she menjadi „dia‟ dalam kalimat (6) ini juga tidak menimbulkan kerancuan
dengan alasan yang sama dengan penerjemahan she menjadi „dia‟ dalam kalimat (5)
di atas.
Penanda kohesi pengacuan persona „ia‟ dan „dia‟ tersebut digunakan secara
bergantian untuk menerjemahkan penanda kohesi she yang memiliki acuan yang
sama. Dalam terjemahan tersebut „ia‟ dan „dia‟ dipandang sama, meskipun dalam
BSa keduanya memiliki perbedaan pemakaian. Misalnya, apabila pronomina persona
03 dipentingkan (ditekankan) maka digunakan penanda kohesi „dia‟ (Badudu: 1983).
Alinea TSu di atas memiliki 4 penanda kohesi she. Penerjemahan keempat
penanda kohesi tersebut tidak mengalami perubahan acuan dan jarak antara penanda
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kohesi dengan acuannya. Perubahan yang terjadi adalah perubahan tipe penanda
kohesi. Penanda kohesi she yang pertama mengalami perubahan tipe penanda kohesi,
yakni dari kohesi gramatikal menjadi leksikal, namun tidak mengubah acuannya.
Perubahan ini disebabkan adanya perbedaan sistem bahasa antara BSu dan BSa.
Berikut ini contoh analisis penanda kohesi she yang acuannya berupa benda
mati.
“Shall we give it a whirl? he
asked, waving at the Jenny (1).
She was sitting there, waiting for
them, an old friend, jus as they
were (2).
(Hal: 59)

“Mau mulai sekarang?” tanya Nick
sambil melambaikan tangan ke arah
Jenny (1). Pesawat itu berdiri di sana
menunggu mereka dengan setia, seperti
kawan lama (2).
(Hal: 88)

Penanda kohesi she dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada Jenny yang terdapat dalam kalimat (1). Jenny adalah nama merek pesawat,
nama lengkapnya adalah Curtis Jenny. Acuan penanda kohesi she tersebut bukan
manusia tetapi benda mati. Penanda kohesi she dan acuannya tersebut merupakan
kohesi tak berjarak karena terdapat dalam kalimat yang berdampingan.
Penanda kohesi she tersebut diterjemahkan „pesawat itu‟ dalam kalimat (2)
TSa. . Penerjemahan she ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yaitu dari kohesi
gramatikal menjadi penanda kohesi leksikal. Terjemahan she tersebut, yani „pesawat
itu‟, berelasi secara kohesif dengan Jenny dalam kalimat (1) TSa. Relasi kohesif
antara „Jenny‟ dan „pesawat itu‟ merupakan relasi superordinat.
Selain terjadi perubahan penanda kohesi, terjemahan tersebut juga terjadi
perubahan tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase. Frase „pesawat itu‟
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merupakan frase nomina. Unsur inti frase tersebut adalah „pesawat‟ dan kata „itu‟
sebagai atributif. Berdasar hubungan makna antarunsurnya frase tersebut merupakan
frase penentu atau penunjuk. Unsur inti frase tersebut, yakni pesawat‟ merupakan
eksplisitasi acuan she. Sementara itu, atribut „itu‟ dalam frase tersebut menunjukkan
arah pengacuan, yakni pengacuan secara anaforik.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam penerjemahan she
tersebut tidak terjadi perubahan acuan, arah pengacuan, dan jarak penanda kohesi
dengan acuannya. Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan she tersebut hanyalah
perubahan tipe penanda kohesi, yakni dari kohesi gramatikal menjadi leksikal.
Perubahan ini disebabkan adanya perbedaan penggunaan penanda kohesi pronomina
O3 tunggal antara BSu dan BSa. Dalam BSu, pronomina persona she dapat
digunakan untuk untuk menggantikan benda mati tertentu, yang dalam konteks ini
adalah pesawat. Sementara itu, dalam BSa penggunaan pronomina persona O3,
misalnya ia, untuk menggantikan benda mati tidak lazim. Berdasarkan kenyataan ini,
perubahan tersebut disebabkan oleh faktor perbedaan sistem kebahasaan.

B. Penerjemahan Penanda Kohesi Gramatikal
Penanda kohesi gramatikal secara umum dapat dibagi menjadi empat, yaitu
penanda kohesi gramatikal pengacuan, penyulihan (substitusi), pelesapan, dan
perangkaian (konjungsi). Jenis-jenis kohesi gramatikal itu masih dipilah-pilah
menjadi beberapa jenis yang lebih kecil yang jumlahnya cukup banyak. Misalnya saja
penanda kohesi pengacuan persona saja dapat dibedakan menjadi 28 macam.
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Mengingat macam penanda kohesi yang cukup banyak maka akan menimbulkan
kerumitan dalam memberikan nomor data yang akan dianalisis terjemahan penanda
kohesinya. Demi kemudahan dan kepraktisannya, semua data penanda kohesi yang
termasuk pengacuan (reference), tanpa mempertimbangkan tipenya,

akan

ditambahkan huruf R di samping nomor urut. Misalnya data 1R adalah data nomor 1
pengacuan, 2R untuk data nomor 2 pengacuan, dan seterusnya. Hal yang sama juga
diterapkan pada data penanda kohesi lain. Penanda kohesi penyulihan (substitution)
ditambahkan huruf S di samping nomor urut data, pelesapan (ellipsis) ditambahkan
huruf E di samping nomor urut data, dan konjungsi (conjunction) ditambahkan huruf
C di samping nomor urut data. Analisis penerjemahan penanda kohesi ini akan diikuti
oleh analisis teknik penerjemahan penanda kohesi agar lebih efisien.

1. Penerjemahan Penanda Kohesi Gramatikal Pengacuan
Penanda kohesi gramatikal pengacuan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu
pengacuan persona, pengacuan demonstratif, dan pengacuan komparatif.
a. Penerjemahan Penanda Kohesi Gramatikal Pengacuan Persona.
1) Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Persona O3 Perempuan
a) Penerjemahan Penanda Kohesi She
Penanda kohesi she merupakan partisipan suatu proses dari suatu entitas. She
ini sebagai klas kata benda dan berfungsi sebagai inti (head) dalam suatu kelompok
kata benda (frase). Penanda kohesi ini termasuk O3 tunggal untuk yang berkelamin
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perempuan. She memiliki makna eksistensial. Berikut ini analisis dan temuan
penerjemahan penanda kohesi she teknik penerjemahan yang digunakannya.
1R
He ‟d bought the Curtiss Jenny
with the last money he had left in
1918, and managed to bring
Oona and the girls out by
Christmas (1). There was a small
shack on the far edge, near a
stream, shaded by some old trees
(2). And that was where they
lived, while he flew anyone who
had the price of a charter, and did
frequent mail runs in the old
Jenny (3). She was a reliable
little plane, and he saved every
penny he could (4). By spring he
was able to buy a de Haviland
D.H.4.A, which he used to carry
mail and cargo (5).
(Hal: 4)

Pesawat Curtiss Jenny itu dibelinya
dengan uangnya yang terakhir pada tahun
1918 (1). Ketika natal tiba, ia telah
berhasil membawa Oona dan anak-anak
tinggal
bersamanya
(2).
Mereka
menempati pondok kecil dekat sungai,
dinaungi pohon-pohon tua, sementara ia
sibuk menerbangkan siapa saja yang
sanggup membayar sewa atau terbang
mengantar surat (3). Jenny tua itu benarbenar dapat diandalkan dan ia menabung
setiap sen yang didapatnya sehingga
waktu musim semi tiba, ia sudah bisa
membeli pesawat de Haviland tipe
D.H.4.A., yang digunakannya untuk
menerbangkan surat-surat dan muatan
kargo (4).
(Hal: 11-12)

Penanda kohesi she dalam kalimat (4) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada the old Jenny „Jenny tua‟ (Jenny adalah merek pesawat) yang terdapat dalam
kalimat (3). Penanda kohesi she dan acuannya ini termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi she tersebut diterjemahkan „Jenny tua itu‟ dalam kalimat (4) TSa.
Penerjemahan penanda kohesi tersebut mengalami perubahan tipe penanda kohesi,
yakni dari kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi kohesi leksikal. „Jenny tua
itu‟ berelasi secara kohesif dengan Curtiss Jenny dalam kalimat (1) TSa. Curtiss
Jenny adalah jenis pesawat kecil yang memiliki dua tempat duduk, Curtiss Jenny
dalam konteks alinea tersebut adalah pesawat yang sudah tua.
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Penerjemahan penanda kohesi she tersebut selain terjadi perubahan tipe
kohesi juga terjadi perubahan tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase. Frase
„Jenny tua itu‟ berunsur inti „Jenny tua‟ dan kata „itu‟ sebagai atributnya. Kata „itu‟
dalam frase tersebut menunjukkan arah acuan, yakni mengacu secara anaforik. Unsur
inti frase tersebut, yakni „Jenny tua‟, juga merupakan frase nomina yang unsur intinya
„Jenny‟ dan „tua‟ sebagai atribut. Unsur inti frase ini, yakni Jenny, adalah acuan she.
Sementara itu, atributnya, yakni „tua‟, merupakan bentuk eksplisitasi konponen
makna acuan she.
Perubahan tersebut disebabkan adanya perbedaan penggunaan penanda kohesi
pronomina O3 tunggal antara BSu dan BSa. Dalam BSu, pronomina persona O3
tunggal she dapat digunakan untuk menggantikan benda mati tertentu, yang dalam
konteks ini adalah pesawat. Sementara itu, dalam BSa (bahasa Indonesia) semua
pronomina, termasuk pronomina O3 tunggal, hanya dapat mengganti nomina orang,
nama orang, atau hal-hal lain yang dipersonifikasikan (Harimurti Kridalaksana,
2007). Dengan kata lain, pronomina tidak lazim digunakan untuk menggantikan
benda mati. Berkaitan dengan hal ini, jika penanda kohesi she tersebut diterjemahkan
„ia‟ atau „dia‟ maka terjemahan akan terasa janggal. Berdasarkan kenyataan ini,
perubahan tersebut disebabkan oleh faktor perbedaan sistem kebahasaan. Penanda
kohesi she yang mengacu pada benda mati (pesawat) selain diterjemahkan „Jenny tua
itu‟ juga diterjemahkan menjadi „pesawat itu‟.
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Pada prinsipnya penerjemahan penanda kohesi she dalam alinea tersebut tidak
mengalami perubahan acuan dan arah pengacuan. Perubahan yang terjadi yaitu jarak
penanda kohesi dengan acuannya dan tipe kohesi.
2R
“Has Oona gotten smart
and left you yet (1)? I figured she
would pretty quick after you
brought her out here,” Nick said
casually, and let himself into the
chair across from Pat‟s desk, as he
lit a cigarrete, and his old friend
laughed and shook his head in
answer (2).
(Hal: 9)

“Apa Oona sudah pintar sekarang dan lari
darimu (1)? Kupikir ia sudah langsung
lari begitu dibawa ke sini,” komentar
Nick santai sambil menjatuhkan dirinya
ke kursi di depan meja Pat dan
menyalakan rokoknya (2). Sahabatnya
yang lebih tua itu tertawa dan
menggelengkan kepala sebagai jawaban
(3).
(Hal:19)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Nick dan Pat. Penanda
kohesi she dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu pada Oona yang
terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi she dan acuannya tersebut termasuk
kohesi tak berjarak karena terdapat dalam kalimat yang berdampingan.
Penanda kohesi she tersebut diterjemahkan menjadi „ia‟ dalam kalimat (2)
TSa. Terjemahan she tersebut, yakni „ia‟, secara anaforik juga mengacu pada Oona
yang terdapat dalam kalimat (2) TSa. Penerjemahan penanda kohesi tersebut tidak
mengalami perubahan jenis penanda kohesi, arah pengacuan dan jarak penanda
kohesi dengan acuannya.
3R
“You can sleep on our couch, if
”Kau bisa tidur di sofa ruang
Oona doesn‟t mind (1). She‟s got a
tamu, kalau Oona tidak keberatan (1).
soft spot for you anyway, always
Dia suka padamu, selalu bilang betapa
telling me how handsome you are,
gantengnya
kau
dan
betapa
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
109

and how lucky the girls are with a lad
like you (2). I‟m sure she won‟t mind
having you on the couch, till you‟re
ready to rent a room at Mrs. Wilson‟s
(3).”
(Hal: 13-14)

beruntungnya gadis-gadis ada pemuda
seperti kau (2). Aku yakin dia tidak
keberatan kau tidur di sofa sampai kau
bisa menyewa kamar di tempat Mrs.
Wilson (3).”
(Hal: 25)

Alinea di atas perupakan penggalan dialog antara Pat dengan Nick. Penanda
kohesi she dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu pada Oona yang
terdapat dalam kalimat (1). She dan acuannya tersebut merupakan kohesi tak berjarak
karena terdapat dalam kalimat yang berdampingan.
Penanda kohesi she dalam kalimat (3) alinea di atas secara anaforik juga
mengacu pada Oona dalam kalimat (1). Penanda kohesi she dan acuannya ini
termasuk kohesi berjarak jenis kontrol.
Terjemahan penanda kohesi she dalam kalimat (2) tersebut adalah „dia‟ dalam
kalimat (2) TSa. Penanda kohesi gramatikal „dia‟ secara anaforik mengacu pada Oona
yang terdapat dalam kalimat (1) TSa. Penanda kohesi „dia‟ dan acuannya termasuk
kohesi tak berjarak.
Terjemahan penanda kohesi she dalam kalimat (3) tersebut juga berupa
pronomina persona O3, „dia‟. Penanda kohesi „dia‟ ini secara anaforik juga mengacu
pada Oona dalam kalimat (1) TSa. „Dia‟ dan acuannya ini termasuk kohesi berjarak
jenis kontrol.
Penerjemahan she menjadi „dia‟ dalam alinea tersebut tidak menimbulkan
kerancuan dalam TSa karena dalam alinea TSu tersebut hanya terdapat penanda
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kohesi pronomina persona O3 tunggal perempuan dan memiliki acuan yang sama,
yakni Oona.
Penerjemahan 2 penanda kohesi she dalam alinea di atas tidak mengakibatkan
perubahan acuan, arah pengacuan, dan jarak penanda kohesi dengan acuannya.
4R
to Cassie, the only business she
cared about was her father‟s
airport. …

bagi Cassie, satu-satunya yang layak
diperhatikannya lapangan terbang milik
ayahnya. ...

When she‟d been a little girl,
sometimes she‟d sneaked out of the
house at night, and come to look at
the planes sitting shimmering in the
moonlight
(1).They
were
so
beautiful, she just had to see them
(2)...
(Hal: 21)

Waktu masih kecil, sering ia
diam-diam menyelinap keluar malammalam dan memandangi pesawatpesawat yang diparkir di bawah cahaya
bulan (1). Pesawat-pesawat itu cantikcantik
dan
ia
sangat
suka
memandanginya (2)...
(Hal : 35-36)

Dalam kalimat (1) alinea di atas terdapat dua penanda kohesi she. Kedua
penanda kohesi ini secara anaforik mengacu pada Cassie yang terdapat dalam alinea
sebelumnya. Penanda kohesi she dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak
karena terdapat dalam kalimat yang berdampingan.
Penanda kohesi she dalam kalimat (2) secara anaforik juga mengacu pada
Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi she dengan acuannya
ini termasuk kohesi berjarak jenis kontrol.
Dalam kalimat (3) terdapat dua penanda kohesi she, keduanya secara anaforik
juga mengacu pada Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya dan termasuk
kohesi berjarak jenis kontrol.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
111

Penanda kohesi she yang pertama dalam kalimat (1) dalam terjemahan
dilesapkan. Pelesapan ini mengakibatkan terjadi perubahan tipe kohesi, yakni dari
kohesi pengacuan menjadi kohesi pelesapan. Pelesapan ini bukan berarti
penghilangan makna karena keberadaan makna terjemahan penanda kohesi she
tersebut dapat ditelusuri dalam TSa, yakni dalam kalimat (1) TSa. Pelesapan tersebut
merupakan bentuk implisitasi dan pelesapan itu membuat TSa menjadi lebih
ekonomis namun tidak menghilangkan makna TSu.
Penanda kohesi she yang kedua dalam kalimat (1) diterjemahkan „ia‟.
Demikian juga penanda kohesi she dalam kalam (2), penanda kohesi ini
diterjemahkan menjadi „ia‟. Terjemahan semacam ini telah diungkapkan dalam
pembahasan penerjemahan penanda kohesi pada data 2R.
Berdasar analisis penanda kohesi she alinea di atas dapat dinyatakan bahwa
penerjemahan penanda kohesi she tidak mengalami perubahan acuan, arah pengacuan
dan jarak penanda kohesi dengan acuannya. Perubahan yang terjadi hanya tipe
penanda kohesi, yakni dari kohesi pengacuan menjadi kohesi pelesapan. Perubahan
ini terjadi dalam penerjemahan she dalam kalimat (1).
5R
… He had built a whole city once
... Pernah ia membangun miniatur kota
out of tiny little boxes and cans and
dari kotak-kotak kecil, kaleng dan
jars, he had even used the tops of
botol-botol, bahkan tutup botol dan
bottles and all sorts of tiny gadgets
segala macam perkakas kecil yang
from their mother‟s kitchen to
diambilnya dari dapur ibunya (1).
complete it(1). For weeks she had
Selama berminggu-minggu sang ibu
been looking for things, bottle caps
mencari-cari barang-barangnya yang
had disappeared, small tools, and
menghilang, peralatan kecil-kecil dan
vital utensils (2). And then it all
perabotan dapur yang vital (2). Dan
reappeared in Chris‟s remarkable
tiba-tiba semua muncul pada hasil
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creation (3). …
(Hal: 22-23)

karya Chris (3). ...
(Hal : 37-38)

Penanda kohesi she dalam kalimat (2) alinea di atas berelasi secara kohesif
dengan their mother „ibu mereka‟ dalam kalimat (1). Their mother dalam konteks ini
adalah Ibu Cassie dan Christ, yakni Oona. Penada kohesi she tersebut secara anaforik
mengacu pada Oona yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi she dan
acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
She tersebut diterjemahkan „sang ibu‟ dalam kalimat (2) TSa. Penerjemahan
she ini terjadi perubahan tipe penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal
menjadi leksikal. Di samping itu terjemahan she tersebut juga terjadi perubahan
tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase. Frase „sang ibu‟ memiliki hubungan
makna sebutan. Kata „sang‟ menyatakan makna sebutan bagi „ibu‟. Penerjemahan
she menjadi „sang ibu‟ tersebut juga terjadi eksplisitasi acuan komponen makna
acuan penanda kohesi she. Sebagaimana telah dinyatakan bahwa acuan she tersebut
adalah Oona. Ia adalah ibu Chris.
Perubahan penerjemahan she tersebut disebabkan oleh faktor linguistik dan
sosiobudaya. Dalam alinea tersebut terdapat penanda kohesi he

selain penanda

kohesi she. Penanda kohesi he yang terdapat dalam kalimat (1) diterjemahkan „ia‟
dalam kalimat (1) TSa. Penerjemahan she menjadi „sang ibu‟ tersebut untuk
menghindari kerancuan TSa. Jika penanda kohesi she tersebut juga diterjemahkan „ia‟
atau „dia‟ maka akan menimbulkan kesulitan bagi pembaca untuk menentukan acuan
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„ia‟ tersebut. Perubahan penerjemahan penanda kohesi she tersebut disebabkan oleh
perbedaan sistem bahasa.
Penerjemahan penanda kohesi she menjadi „sang ibu‟ tersebut juga
dipengaruhi oleh faktor sosiobudaya. Dalam konteks alinea tersebut, acuan she adalah
seorang ibu, yakni Oona. Dalam konteks BSa, seorang ibu adalah orang yang pantas
dihormati dan ada cara-cara tertentu untuk menyatakan rasa hormat kepadanya. Salah
satu cara untuk menyatakan rasa hormat tersebut adalah dengan menggunakan kata
sandang sang untuk orang yang dihormati.
Penerjemahan penanda kohesi she tersebut tidak mengubah acuan dan arah
pengacuan. Perubahan yang terjadi hanya menyangkut perubahan tipe penanda kohesi
yang disebabkan oleh perbedaan sistem bahasa dan sosiobudaya.
6R
And to Cassie, it was life itself. It was
more than that, it was magic. …

Tapi bagi Cassie, terbang adalah hidupnya, lebih
dari segala-galanya, seperti suatu keajaiban. ...

“Yeah (1)?” She cocked her
head to one side, and was an
intriguing
combination
of
absurdity and sheer beauty (2).
“Can you cook potatoes, Stick
(3)?” She called him that
sometimes and it always made
him smile as he did now when he
answered (4).
(Hal: 24)

“Oh ya (1)?” Dimiringkannya
kepalanya dan ia kelihatan cantik
sekaligus
menggelikan
(2).
“Memangnya kau bisa masak kentang,
Stick
(3)?”
Kadang-kadang
dipanggilnya Nick dengan nama itu
dan pria itu selalu tersenyum
mendengarnya, seperti saat itu ketika
ia menjawab pertanyaan Cassie (4).
(Hal: 39)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Nick dengan Cassie.
Penanda kohesi she dalam kalimat (2) di atas secara anaforik mengacu pada Cassie
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yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi she dan acuannya tersebut
termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi she dalam kalimat (4) alinea di atas secara anaforik juga
mengacu pada Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya dan termasuk kohesi
berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Terjemahan she baik dalam kalimat (2) maupun (4) adalah „nya‟. Kedua
penanda kohesi „nya‟ tersebut secara anaforik juga mengacu pada Cassie yang
terdapat dalam alinea sebelumnya dan termasuk kohesi berjarak jenis kontrol
sekaligus remote.
Penanda kohesi „nya‟ tersebut bukan merupakan penentu milik (possessive
determiner) tetapi merupakan alomorf dari ia atau dia. Penerjemahan she menjadi
„nya‟ tersebut disebabkan terjadinya perubahan struktur kalimat, yakni dari kalimat
aktif menjadi pasif. Perubahan ini menyebabkan perubahan aspek yang ditekankan
dalam kalimat. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor kesastraan karena perubahan
tersebut menimbulkan asonansi yang merupakan salah satu ciri bahasa kesusastraan.
Asonansi itu tampak dengan adanya pengulangan bunyi „nya‟ tersebut.
Penerjemahan she menjadi „nya‟ tersebut pada prinsipnya tidak mengubah
acuan, arah pengacuan maupun jarak penanda kohesi dengan acuannya.
7R
And to Cassie, it was life itself ...
“Couldn‟t you get yourself a job
somewhere else, so he doesn‟t
drive us both crazy (1)?” But they
both knew that she preferred to do

Tapi bagi Cassie, terbang adalah hidupnya, ...
”Tak dapatkah kau mencari pekerjaan di
tempat lain, agar ayahmu tidak membuat
kita berdua jadi gila (1)?” Tetapi
keduanya tahu Cassie rela mengerjakan
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without any extra money at all
than miss a moment at the airport
(2).
(Hal: 25)

apa saja di lapangan terbang tanpa
bayaran, asal bisa menghabiskan waktu di
sini (2).
(Hal: 40)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Cassie dengan Nick. Dalam
kalimat (2) di atas terdapat penanda kohesi she yang secara anaforik mengacu pada
Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi she dan acuannya
tersebut tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi she tersebut diterjemahkan menjadi Cassie dalam kalimat (2)
TSa. Penerjemahan ini terjadi perubahan tipe penanda kohesi, yakni dari penanda
kohesi gramatikal menjadi penanda kohesi leksikal. Penerjemahan penanda kohesi
she menjadi „Cassie‟ tersebut merupakan bentuk eksplisitasi, yakni eksplisitasi acuan
penanda kohesi she. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa acuan penanda
kohesi she adalah Cassie. Nama-nama tokoh lain dalam novel Wings yang menjadi
terjemahan penanda kohesi she antara lain: Oona dan Nancy.
Penerjemahan she menjadi Cassie tersebut disebabkan oleh perbedaan sistem
bahasa antara BSu dan BSa. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Inggris sebagai
BSu membedakan antara persona O3 laki-laki dan perempuan. Penanda kohesi he
digunakan untuk O3 laki-laki, sedangkan she digunakan untuk O3 perempuan.
Sementara itu dalam bahasa Indonesia sebagai BSa tidak membedakan penanda
kohesi pengacuan persona O3 laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini tentu saja
membawa dampak pada penerjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa
Indonesia, tak terkecuali penerjemahan penanda kohesi.
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Terjadinya perubahan jenis penanda kohesi tersebut dimaksudkan agar teks
terjemahan tidak menimbulkan kerancuan. Perubahan dalam penerjemahan penanda
kohesi penanda kohesi she tersebut disebabkan oleh perbedaan bahasa antara BSu dan
BSa, perbedaan ini murni karena perbedaan yang bersifat linguistik.
8R
Cassie‟s wee a lot wilder than his, ...
“Maybe it could,” she smiled at
him, as she heard a sudden droning
sound above, and looked up toward
the familiar noise of the engines (1).
“That‟s Nick …. he ‟s on his way to
San Diego with some cargo (2). Then
he ‟s stopping in San Francisco on the
way back, to bring back some mail on
one of our contracts (3). “She knew
he was flying the Handley Page, she
could tell just from the sound of the
engines (4).
(Hal: 38)

Cassie jauh lebih gila-gilaan dari itu...
”Mungkin,” Cassie tersenyum
pada Bobby (1). Kemudian gadis itu
mendengar deruman di udara (2).
Diangkatnya wajahnya mencari suara
yang amat dikenalnya (3). “Itu Nick...
mengantar barang ke San Diego (4).
Pulangnya nanti dia berhenti sebentar
di San Fransisco untuk mengambil
surat (5).” Gadis itu tahu Nick
sedang terbang dengan Handley Page
hanya dari bunyi mesinnya (6).
(Hal: 58)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Cassie dengan Bobby,
tunangannya. Dalam kalimat (1) alinea TSu tersebut terdapat dua penanda kohesi she.
Kedua penanda kohesi she tersebut secara anaforik mengacu pada Cassie yang
terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi she dan acuannya tersebut
termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote .
Dalam kalimat (4) alinea di atas terdapat dua penanda kohesi she. Keduanya
secara anaforik juga mengacu pada Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya.
Penanda kohesi she dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol
sekaligus remote.
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Penanda kohesi she yang pertama dalam kalimat (1) diterjemahkan „Cassie‟.
Penerjemahan she menjadi Cassie ini telah dipaparkan pada data 5R. Sebagaimana
telah dinyatakan di atas penerjemahan ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi.
Perubahan ini dapat menghindarkan kerancuan TSa. Dalam alinea di atas, selain
terdapat penanda kohesi she juga terdapat lebih dari dua penanda kohesi O3 laki-laki
yang memiliki acuan yang berbeda, yakni mengacu pada Nick dan Bobby. Jika
penanda kohesi she dan he dalam dalam alinea tersebut diterjemahkan menjadi „ia‟
dan atau „dia‟ maka akan menimbulkan kebingungan bagi pembaca untuk
menentukan acuan „ia‟ dan „dia‟ tersebut. Hal ini tidak menimbulkan permasalahan
dalam BSu karena persona O3 laki-laki dan perempuan memiliki bentuk yang
berbeda.
Penanda kohesi she yang kedua dalam kalimat (1) diterjemahkan „gadis itu‟.
Penerjemahan she ini terjadi perubahan tipe penanda kohesi, yakni dari kohesi
gramatikal menjadi leksikal. Di samping itu, penerjemahan she tersebut juga terjadi
perubahan tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase. Frase „gadis itu‟ merupakan
frase nomina. Unsur inti frase „gadis itu‟ adalah „gadis‟ dan kata „itu‟ merupakan
atribut. Frase tersebut memiliki hubungan makna penunjuk atau penentu. Kata „itu‟
dalam frase tersebut menunjukkan arah pengacuan, yakni pengacuan secara anaforik.
Penerjemahan penanda kohesi she tersebut juga mengalami eksplisitasi, yakni
eksplisitasi salah satu fitur semantik acuan penanda kohesi she. Sebagaimana telah
dinyatakan, bahwa acuan penanda kohesi she tersebut adalah Cassie, yang salah satu
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fitur semantiknya adalah „gadis‟. Dalam novel Wings, Cassie adalah seorang
perempuan, berumur 18 tahun dan belum menikah atau gadis.
Terjemahan she menjadi „gadis itu‟, tersebut, sebagaimana terjemahan she
menjadi Cassie tersebut, disebabkan oleh faktor linguistik, untuk menghindari
kerancuan teks. Di sisi lain, pilihan terjemahan „gadis itu‟ didasarkan pilihan
penerjemah atau bersifat opsional. Acuan penanda kohesi she dalam contoh alinea di
atas adalah Cassie. Cassie dalam novel Wings adalah seorang perempuan berumur 18
tahun yang belum menikah. Salah satu komponen makna Cassie adalah „gadis‟, di
samping komponen-komponen makna lainnya. Komponen makna „gadis‟ inilah yang
dipilih oleh penerjemah untuk menerjemahkan penanda kohesi she tersebut. Oleh
karena sifatnya yang opsional, terjemahan she yang mengacu pada seseorang yang
sama bisa sangat beragam. Penanda kohesi she yang mengacu pada Cassie dalam
terjemahan novel Wings yang terjemahannya berupa frase penunjuk sebagaimana
frase „gadis itu‟ antara lain:

gadis 17 tahun itu, bayi perempuan itu, gadis yang

sangat menarik itu, anak itu, putrinya itu, kakaknya itu, dan perkataannya itu. Frase
penunjuk sebagai terjemahan she yang mengacu pada seseorang selain Cassie antara
lain: biarawati itu, wanita itu, kakak Cassie itu, temannya itu, dan kakaknya itu.
Penanda kohesi she dalam kalimat (4) juga diterjemahkan „gadis itu‟ (dalam
kalimat 6 TSa). Penerjemahan ini sama dengan penerjemahan she dalam kalimat (1)
di atas. Terjemahan penanda kohesi she yang kedua dalam kalimat (4) tidak tampak
dalam TSa karena terjadi penghilangan bagian kalimat tempat penanda kohesi she
tersebut berada. Penghilangan ini tidak mengganggu pemahaman isi teks secara
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keseluruhan karena bagian yang dihilangkan ini bukan bagian yang penting dalam
teks.
Dalam analisis tersebut dapat diketahui bahwa keempat penanda kohesi dalam
alinea di atas mengacu pada Cassie. Penerjemahan penanda kohesi tersebut tidak
mengubah acuan dan arah pengacuan. Perubahan yang terjadi hanya mengenai tipe
penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal menjadi leksikal.
9R
“Shall we give it a whirl? he
asked, waving at the Jenny (1) .
She was sitting there, waiting for
them, an old friend, just as they
were (2).
(Hal: 59)

“Mau mulai sekarang?” tanya Nick
sambil melambaikan tangan ke arah
Jenny (1). Pesawat itu berdiri di sana
menunggu mereka dengan setia, seperti
kawan lama (2).
(Hal: 88)

Penanda kohesi she dalam kalimat (2) pada alinea di atas secara anaforik
mengacu pada Jenny yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi she dan
acuannya tersebut merupakan kohesi tak berjarak karena terdapat dalam kalimat yang
berdampingan. Jenny dalam alinea tersebut merupakan

nama pesawat, nama

lengkapnya adalah Curtis Jenny.
Penanda

kohesi

she

tersebut

diterjemahkan

„pesawat

itu‟.

Dalam

penerjemahan she ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yaitu dari kohesi
gramatikal menjadi leksikal. Selain itu juga terjadi perubahan tataran, yakni dari
tataran kata menjadi frase. Frase „pesawat itu‟ merupakan frase nomina. Unsur inti
frase tersebut adalah „pesawat‟ dan kata „itu‟ merupakan atributif. Frase tersebut
memiliki hubungan makna penentu atau penunjuk.
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Penerjemahan she menjadi „pesawat itu‟ tersebut merupakan bentuk
eksplisitasi. „Pesawat‟ dalam konteks alinea di atas merupakan salah satu komponen
makna dari Jenny. Arah acuan kohesi teks TSa tersebut tidak berubah dari TSu-nya,
yaitu anaforik. Hal ini disebabkan penggunaan kata ganti penunjuk „itu‟.
Perubahan tersebut disebabkan adanya perbedaan penggunaan penanda kohesi
pronomina O3 tunggal antara BSu dan BSa. Dalam BSu, pronomina persona she
dapat digunakan untuk untuk menggantikan benda mati tertentu, yang dalam konteks
ini adalah pesawat. Sementara itu, dalam BSa penggunaan pronomina persona O3,
misalnya ia, untuk menggantikan benda mati tidak lazim. Berdasarkan kenyataan ini,
perubahan tersebut disebabkan oleh faktor perbedaan sistem kebahasaan.
Penerjemahan penanda kohesi she tersebut tidak mengubah acuan dan arah
pengacuan. Perubahan hanya terjadi pada tipe penanda kohesi, yakni dari penanda
kohesi gramatikal menjadi leksikal.
10R
“I just think I should (1). I was
talking to Mrs. Wilcox about it a few
weeks ago, and she really thinks I
should (2). I could teach after that, if I
wanted to (3).” And I wouldn‟t have to
get married right away, and have
babies (4).
(Hal: 83-84)

“Menurutku, aku harus (1).
Aku sudah bicara dengan Mrs.
Wilcox beberapa minggu yang lalu
dan beliau setuju aku kuliah (2).”
Sehingga aku tidak harus langsung
menikah dan punya anak (3).
(Hal: 124)

Paragraf di atas merupakan penggalan dialog antara Cassie dan Bobby,
tunangannya. Kalimat (2) alinea di atas terdapat penanda kohesi she yang secara
anaforik mengacu pada Mrs. Wilcox yang terdapat pada klausa sebelumnya dalam
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kalimat yang sama. Penanda kohesi she dan acuannya ini termasuk kohesi tak
berjarak.
Penanda kohesi she tersebut diterjemahkan „beliau‟ yang secara anaforik
juga mengacu pada Mrs. Wilcox yang terdapat dalam kalimat (2) TSa. Penanda
kohesi „beliau‟ dan acuannya juga termasuk kohesi tak berjarak. Penerjemahan she
menjadi „beliau‟ tersebut didasarkan pada aspek sosiokultural TSa. Dalam konteks
TSa terdapat pronomina persona yang berbeda yang digunakan untuk mengacu pada
orang yang dipandang terhormat dan orang biasa. Mrs. Wilcox yang diacu oleh
penanda kohesi she dalam kalimat (2) di atas adalah seorang dosen di perguruan
tinggi tempat Cassie ingin kuliah. Menurut pandangan masyarakat TSa, Mrs. Wilcox
adalah orang terhormat. Sementara itu, penanda kohesi „beliau‟ sebagai terjemahan
penanda kohesi she tersebut digunakan untuk mengganti orang yang dipandang
terhormat. Dengan demikian penerjemahan penanda kohesi she menjadi „beliau‟
tersebut dapat dinyatakan sepadan. Penerjemahan penanda kohesi she tersebut tidak
mengalami perubahan acuan, arah pengacuan dan jarak penanda kohesi dengan
acuannya.

11R
Cassie loved being with him,…
There were no promises
again, only tears, and the aching
feeling of knowing that he might
not come back and this could be
the last time she ever saw him (1).
He kissed her one last time

Cassie senang sekali bisa bersama Nick. …
Lagi-lagi tidak ada janji setia, hanya
air mata, dan rasa sedih menyadari
kemungkinan Nick tidak akan kembali dan
inilah kali terakhir mereka bertemu (1).
Nick menciumnya untuk yang terakhir kali
dan Cassie berlari-lari di samping kereta
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before he left, and she ran beside
the train for as long as she could,
and then he was gone, and she
stood alone in the station (2).
(Hal: 234)

yang sedang melaju selama ia bisa (2).
Akhirnya Nick menghilang dari pandangan
dan Cassie berdiri sendirian di Stasiun itu
(3).
(Hal: 325)

Penanda kohesi she dalam kalimat (1) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya. She dan acuannya ini termasuk
kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Dalam kalimat (2) alinea di atas terdapat tiga penanda kohesi she. Ketiganya
secara anaforik mengacu pada Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Ketiga
penanda kohesi she dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol
sekaligus remote.
Terjemahan penanda kohesi she dalam kalimat (1) tersebut adalah „mereka‟.
Penanda kohesi „mereka‟ ini secara anaforik tidak hanya mengacu pada Cassie, tetapi
juga mengacu pada Nick. Penerjemahan she ini terjadi perubahan jumlah, she
merupakan O3 tunggal sedangkan „mereka‟ merupakan 03 jamak. Dengan kata lain,
penerjemahan she tersebut mengalami perubahan acuan.
Terjadinya penerjemahan she menjadi „mereka‟ tersebut karena terjadi
pemadatan (kompresi), penanda kohesi she dan him dipadatkan menjadi satu penanda
kohesi. Pemadatan tersebut tidak menghilangkan makna penanda kohesi she.
Penerjemahan tersebut justru membuat teks terjemahan menjadi lebih ekonomis.
Ketiga penanda kohesi she dalam kalimat (2) masing-masing diterjemahkan
„Cassie‟, „ia‟ dan „Cassie‟. Terjemahan semacam ini telah dikemukakan di atas, yang
disebabkan dalam TSu terdapat penanda kohesi O3 laki-laki dan perempuan.
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Penerjemahan keempat penanda kohesi she dalam alinea di atas pada
prinsipnya tidak mengubah acuan, arah pengacuan, dan jarak acuan.
12R
“I‟ll see you soon, Cass.”…
Pat smiled then and walked
away (1). He could see a storm
gathering, and he could only smile
(2). She was definitely an O‟Malley
(3).
(Hal: 271)

”Sampai ketemu lagi, Cass.”...
Pat tersenyum dan berjalan
menjauh (1). Ia bisa melihat bakal
terjadi perang besar dan hanya bisa
tersenyum (2). Putrinya
benar-benar
O‟Malley sejati (3). (Hal: 378)

Penanda kohesi she dalam kalimat (3) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi dan acuannya
ini termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote. Terjemahan penanda
kohesi she tersebut adalah „putrinya‟ dalam kalimat 3 TSa.
Penerjemahan penanda kohesi ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi,
yakni dari kohesi gramatikal menjadi kohesi leksikal. Di samping itu juga terjadi
perubahan tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase. Frase „putrinya‟ merupakan
frase nomina yang antarunsurnya memiliki hubungan pembatas. Unsur inti frase
tersebut yaitu „putri‟ dan klitika „nya‟ sebagai atribut. Unsur inti frase tersebut
merupakan eksplisitasi komponen makna acuan penanda she. Sebagaimana telah
disebutkan bahwa acuan she tersebut adalah Cassie yang salah satu komponen
maknanya adalah putri. Cassie adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan, ia
anak perempuan Pat.
Sebagaimana penerjemahan she menjadi „gadis itu‟ di atas, penerjemahan she
menjadi „putrinya‟ disebabkan oleh perbedaan sistem bahasa. Apabila penanda kohesi
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she diterjemahkan menjadi penanda kohesi „ia‟ maka hasil terjemahan akan
membingungkan karena di dalam TSu selain penanda kohesi she juga terdapat
penanda kohesi he . Penerjemahan she menjadi „putrinya‟ tersebut juga bersifat
opsional karena „putri‟ hanya merupakan salah satu komponen makna Cassie. Cassie
mempunyai beberapa komponen makna dan setiap komponen makna dapat
dimunculkan dalam terjemahan. Terjemahan penanda kohesi she yang berupa frase
pembatas seperti halnya frase „putrinya‟ antara lain:

kakaknya, ibunya, istrinya,

wajahnya, pipinya, hatinya, tubuhnya, mentalnya, sikapnya, pendapatnya, atasannya,
dan dirinya.
Berdasar paparan di atas dapat diketahui bahwa penanda kohesi she ada yang
mengacu pada manusia khususnya perempuan (female) dan ada yang mengacu pada
benda mati. Penanda kohesi she yang acuannya manusia antara lain diterjemahkan
dalam bentuk:
(1) penanda kohesi O3 tunggal, misalnya „ia‟, dan „dia‟,
(2) penanda kohesi O3 tunggal yang acuannya dipandang orang terhormat,
misalnya „beliau‟,
(3) penanda kohesi „nya‟ sebagai alomorf „ia‟,
(4) penanda kohesi „mereka‟ sebagai gabungan dari penanda kohesi she sebagai
persona tunggal dengan persona lainnya,
(5) nama diri sebagai acuan penanda kohesi she, misalnya she diterjemakan
Cassie,
(6) frase penunjuk, misalnya she diterjemahkan „gadis itu‟,
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(7) frase pembatas, misalnya she diterjemahkan „putrinya‟,
(8) frase penyebut, misalnya she diterjemahkan „sang ibu‟, dan
(9) pelesapan, penanda kohesi she tidak diterjemahkan.
Penanda kohesi she yang mengacu pada benda mati diterjemahkan sesuai dengan
acuannya, misalnya penanda kohesi she yang mengacu pada pesawat diterjemahkan
menjadi „pesawat itu‟.
Berdasar analisis penerjemahan penanda kohesi she yang telah dipaparkan di
atas dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda kohesi she ada yang tidak
mengalami perubahan dan ada yang mengalami perubahan. Perubahan dalam
penerjemahan penanda kohesi she dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor
perbedaan sistem bahasa antara BSu dan BSa, perbedaan sosiobudaya, faktor pilihan
penerjemah (opsional), dan faktor efisiensi pemakaian bahasa.
Penerjemahan penanda kohesi she yang tidak mengalami perubahan tampak
dengan terjemahan penanda kohesi she, sebagai penanda kohesi pengacuan persona
O3 tunggal, terjemahannya juga dalam bentuk pengacuan pronomina persona yang
sama dalam BSa. Pronomina persona yang dimaksud yaitu „dia‟, „ia‟ dan „beliau”.
Penanda kohesi „beliau‟ ini merupakan penanda kohesi gramatikal pengacuan persona
untuk menyatakan rasa hormat.
Sementara itu, perubahan dalam penerjemahan penanda kohesi she meliputi
perubahan persona, perubahan jenis penanda kohesi, dan perubahan tataran.
Perubahan persona tampak dengan terjemahan penanda kohesi she menjadi penanda
kohesi „nya‟ dan „mereka‟.
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Perubahan jenis penanda kohesi tampak dengan terjemahan penanda kohesi
she sebagai penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi penanda kohesi
leksikal. Penanda kohesi leksikal ini berupa kata dan frasa. Kata sebagai terjemahan
she ini merupakan eksplisitasi acuan penanda kohesi she. Misalnya penanda kohesi
she yang mengacu pada Cassie diterjemahkan menjadi „Cassie‟. Sementara itu,
terjemahan she yang berupa frase merupakan eksplisitasi komponan makna acuan
penanda kohesi she. Misalnya penanda kohesi she yang mengacu pada seseorang
yang bernama Cassie diterjemahkan menjadi „gadis itu‟.
Perubahan tataran dalam penerjemahan penanda kohesi terjadi dari tataran
kata menjadi frase. Perubahan ini terjadi akibat eksplisiasi salah satu komponen
makna acuan penanda kohesi she. Penanda kohesi she yang mengacu pada Cassie
yang diterjemahkan menjadi frase „perempuan itu‟ misalnya, kata „perempuan‟ dalam
frase ini merupakan salah satu komponen makna Cassie. Selain sebagai salah satu
komponen makna Cassie, „perempuan‟ tersebut juga menjadi komponen makna tokoh
orang lain, misalnya Oona, Nancy, Earhart, dan sebagainya. Dengan demikian
komponen makna „perempuan‟ tersebut dapat mengacu kepada beberapa tokoh. Agar
jelas siapa yang dimaksud dengan „perempuan‟ tersebut maka komponen makna
„perempuan‟ dinyatakan dalam frase penunjuk atau frase pembatas, yang atributnya
menunjukkan dan atau membatasi siapa yang dimaksud dengan „perempuan‟ tersebut.
Perubahan penanda kohesi she sebagai penanda kohesi gramatikal pengacuan
persona menjadi kohesi leksikal tersebut dapat dapat dinyatakan bersifat wajib
(obligatory) karena perubahan tersebut harus dilakukan untuk menghindari kerancuan
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makna. Misalnya, jika dalam sebuah alinea terdapat penanda kohesi gramatikal she
dan he, setidaknya salah satu penanda kohesi itu harus diubah menjadi penanda
kohesi leksikal dengan cara eksplisitasi acuan penanda kohesi tersebut. Di sisi lain,
penerjemah memiliki beberapa pilihan terhadap bentuk perubahan dengan
mempertimbangkan konteks pemakaiannya. Terjemahan penanda kohesi pengacuan
persona she,

dapat berupa acuan she, misalnya she yang mengacu pada Cassie

diterjemahkan menjadi Cassie, dan dapat berupa eksplisitasi salah satu komponen
makna acuan she. Misalnya penanda kohesi she yang mengacu pada Cassie dalam
terjemahan Wings antara lain diterjemahkan menjadi: gadis 17 tahun itu, bayi
perempuan itu, gadis yang sangat menarik itu, anak itu, putrinya itu, kakaknya itu,
dan perkataannya itu.
Penanda kohesi she yang acuannya benda mati penerjemahannya juga harus
dilakukan eksplisitasi berdasar acuan penanda kohesi she itu. Hal ini disebabkan
dalam BSa tidaklah lazim pronomina persona digunakan sebagai kata ganti benda
mati. Perubahan terjemahan penanda kohesi she yang mengacu benda mati bersifat
wajib tanpa memperhatikan konteks pemakaiannya, dan juga bersifat opsional, karena
ada beberapa bentuk perubahan yang dipilih.
Ada beberapa teknik penerjemahan yang digunakan untuk menerjemahkan
penanda kohesi she terebut. Teknik penerjemahan penanda kohesi tersebut tampak
dalam tabel berikut
Tabel 4.1: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan She
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No.
1

Teknik Penerjemahan
Harfiah

2
3
4
5
6

Modulasi
Adaptasi
Kompresi linguistik
Amplifikasi
Amplifikasi dan transposisi

7

Reduksi

Terjemahan
1. ia
2. dia
nya
beliau
mereka
Cassie
1. Jenny tua itu
2. gadis itu
3. pesawat itu
4. putrinya
5. sang ibu
dilesapkan

No. Data
2R
3R
6R
10R
11R
7R
1R
8R
9R
12R
5R
4R

Teknik penerjemahan yang digunakan dalam menerjemahkan penanda kohesi
pengacuan pronomina persona she dalam penerjemahan novel Wings ditemukan tujuh
macam, yaitu teknik penerjemahan harfiah, modulasi, adaptasi, kompresi linguistik,
amplifikasi, amplifikasi sekaligus transposisi dan reduksi. Teknik penerjemahan
harfiah adalah teknik penerjemahan sebuah kata atau rangkaian kata dengan cara
menerjemahkan kata demi kata. Penanda kohesi she sebagai sebuah kata yang berupa
pronomina persona O3 tunggal (perempuan) terjemahannya juga dalam bentuk
pronomina persona O3 tunggal dalam TSa, dalam hal ini, she diterjemahkan „ia‟ atau
„dia‟. Dalam TSa, dia dan ia bukan hanya pronomina persona untuk perempuan,
tetapi juga untuk laki-laki.
Teknik penerjemahan modulasi dilakukan dengan cara mengubah sudut
pandang, fokus, atau kategori kognitif dalam kaitannya dengan teks bahasa sumber.
Mengubah struktur kalimat aktif menjadi pasif juga termasuk dalam teknik ini.
Perubahan struktur dari kalimat aktif dalam TSu menjadi pasif dalam TSa
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mengakibatkan penanda kohesi she yang berfungsi sebagai subjek dalam TSu
diterjemahkan menjadi „nya‟ yang berfungsi sebagai objek dalam TSa. Penanda
kohesi „nya‟ sebagai terjemahan dari she ini bukan sebagai penentu milik (ajektif
posesif), tetapi sebagai alomorf dari ia atau dia. Perubahan she sebagai subjek dalam
TSu menjadi „nya‟ sebagai objek ini menunjukkan adanya perubahan fokus. Dengan
demikian penerjemahan ini merupakan teknik modulasi.
Teknik adaptasi dilakukan dengan cara menggantikan unsur budaya bahasa
sumber dengan unsur budaya yang mempunyai sifat yang sama dalam bahasa sasaran.
Dalam

konteks

ini

penerjemahan

penanda

kohesi

dilakukan

dengan

mempertimbangkan konteks budaya dalam TSa. Penanda kohesi she yang mengacu
pada orang yang menurut pandangan budaya TSa dipandang sebagai orang yang
terhormat maka akan diterjemahkan dengan menggunakan penanda kohesi yang
mengandung nilai hormat. Penggunaan teknik ini tampak dengan penerjemahan
penanda kohesi she menjadi „beliau‟. Dalam konteks budaya TSa, dibedakan
pronomina O3 tunggal yang mengandung makna penghormatan dan tidak. Pronomina
persona O3 tunggal yang mengacu pada orang yang dipandang terhormat
menggunakan pronomina „beliau‟.
Teknik penerjemahan kompresi linguistik dilakukan dengan cara mensintesa
unsur-unsur linguistik dalam teks bahasa sasaran. Dalam konteks penerjemahan
penanda kohesi teknik ini dilakukan dengan menggabungkan dua penanda kohesi
pengacuan persona. Misalnya she dan him yang terdapat dalam sebuah kalimat atau
klausa diterjemahkan menjadi „mereka‟. Penanda kohesi she dan him masing-masing
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merupakan pronomina persona O3 tunggal. Sementara itu,
pronomina persona O3 jamak.

„mereka‟ merupakan

Penanda kohesi „mereka‟ dalam konteks ini

merupakan penggabungan terjemahan she dan him tersebut. Penggunaan teknik
kompresi ini tidak mengurangi makna TSa. Justru dengan teknik ini terjemahan
menjadi lebih ringkas.
Teknik lain yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi she yaitu
teknik amplifikasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengeksplisitkan

atau

memparafrase suatu informasi yang implisit dalam bahasa sumber. Teknik ini ada
yang menyebutnya dengan eksplisitasi. Teknik amplifikasi dalam penerjemahan
penanda kohesi she dilakukan dengan cara mengeksplisitkan acuan penanda kohesi
she. Bentuk eksplisitasi penanda kohesi she dilakukan dengan dua cara, yaitu
mengeksplisitkan nama orang yang diacu oleh penanda kohesi itu dan
mengeksplisitkan salah satu komponen makna acuan she. Contoh cara yang pertama
yaitu she diterjemahkan menjadi „Cassie‟ karena she itu mengacu pada Cassie.
Berdasar teknik ini, penanda kohesi she dalam penerjemahan novel Wings antara lain
diterjemahkan menjadi Oona, Nancy, dan sebagainya yang merupakan

acuan

penanda kohesi she.
Penanda kohesi she yang mengacu pada Cassie namun diterjemahkan „gadis
itu‟ merupakan contoh yang kedua. Dalam konteks novel Wings, Cassie adalah
seorang perempuan, berumur 17 tahun dan belum menikah atau gadis. Gadis sebagai
salah satu unsur „gadis itu‟ sebagai terjemahan she tersebut adalah salah satu
komponen makna Cassie. Suatu kata terdiri dari beberapa komponen makna.
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Berdasar ini, teknik amplifikasi dengan cara yang kedua tersebut menghasilkan
terjemahan yang sangat variatif. Keragaman ini dapat dilihat pada penerjemahan
penanda kohesi yang mengacu pada Cassie, misalnya, yang antara lain
diterjemahkan: gadis itu, si kecil, gadis 17 tahun itu, bayi prempuan itu, anak itu,
putrinya itu, kakaknya itu, putri mereka, kakaknya, putrinya, wajah cassie, hati gadis
itu, keadaannya, pipinya, wajah gadis itu, hatinya, wajahnya, dan perkataannya itu.
Transposisi merupakan teknik lain yang digunakan untuk menerjemahkan
penanda kohesi she. Teknik ini dilakukan dengan cara mengubah

kategori

gramatikal. Termasuk teknik ini yaitu pergeseran kategori dan pergeseran unit.
Contohnya secara berturut-turut adalah kata benda yang bentuk terjemahannya berupa
kata kerja dan satuan kata terjemahannya dalam bentuk satuan frase. Terjemahan
penanda kohesi she dengan teknik tersebut dilakukan dengan cara mengubah satuan
kebahasaan, yakni dari satuan kata menjadi frase. Misalnya penanda kohesi she yang
diterjemahkan „anak itu‟, she adalah satuan kata sedangkan „anak itu‟ adalah satuan
frase. Bentuk frase yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi she
berdasar sifat hubungan antarunsurnya dapat dipilahkan menjadi tiga macam, yaitu
frase penunjuk, frase pembatas dan frase penyebut. Terjemahan penanda kohesi she
yang berbentuk frase penunjuk dan frase pembatas unsur intinya

merupakan

komponen makna acuan she dan atributnya menunjukkan arah pengacuan. Penanda
kohesi she dalam novel Wings yang diterjemahknan dengan teknik transposisi
sekaligus juga termasuk teknik amplifikasi. Terjemahan she yang berupa frase
semuanya merupakan eksplisitasi acuan penanda kohesi she.
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Teknik reduksi dalam penerjemahan penanda kohesi she dilakukan dengan
cara tidak menerjemahkan penanda kohesi she ke dalam TSa. Penerjemahan dengan
teknik ini mengakibatkan terjadinya perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari
penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi kohesi pelesapan. Pelesapan
ini sebenarnya tidak menghilangkan makna penanda kohesi she dalam TSa, karena
makna she tersebut dapat ditafsirkan keberadaannya dalam TSa.
Beragamnya teknik yang digunakan dalam penerjemahan penanda kohesi
pengacuan gramatikal she menunjukkan banyaknya faktor yang mempengaruhi
penerjemahan penanda kohesi tersebut. Dalam analisis penerjemahan penanda kohesi
telah disebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi penerjemahan penanda kohesi
antara lain: faktor perbedaan sistem bahasa antara BSu dan BSa, faktor sosiobudaya,
pemakaian bahasa yang variatif, dan efisiensi bahasa. Berikut ini (data 8R) contoh
pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pemilihan teknik penerjemahan.
“Maybe it could,” she smiled at
him, as she heard a sudden droning
sound above, and looked up toward the
familiar noise of the engines (1).
“That‟s Nick …. he‟s on his way to San
Diego with some cargo (2). Then he’s
stopping in San Francisco on the way
back, to bring back some mail on one of
our contracts (3). “She knew he was
flying the Handley Page, she could tell
just from the sound of the engines (4).
(Hal: 38)

”Mungkin,” Cassie tersenyum
pada Bobby (1). Kemudian gadis itu
mendengar deruman di udara(2).
Diangkatnya wajahnya mencari suara
yang amat dikenalnya (3). “Itu
Nick... mengantar barang ke San
Diego (4). Pulangnya nanti dia
berhenti sebentar di San Fransisco
untuk mengambil surat (5).” Gadis
itu tahu Nick sedang terbang dengan
Handley Page hanya dari bunyi
mesinnya (6).
(Hal: 58)
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Dalam alinea TSu di atas terdapat 3 tokoh, yaitu Cassie (perempuan), Bobby
dan Nick (keduanya laki-laki). Dalam alinea (TSu) tersebut terdapat tiga penanda
kohesi pengacuan persona dengan acuan yang berbeda, yaitu she (kalimat 1 dan 4)
sebagai O3 tunggal perempuan yang mengacu pada Cassie, he (kalimat 3 dan 4)
sebagai O3 tunggal laki-laki yang mengacu pada Nick, dan him (kalimat 1) sebagai
O3 laki-laki yang mengacu pada Bobby. Oleh karena ketiga penanda kohesi yang
mengacu pada tiga tokoh yang berbeda tersebut memiliki perbedaan bentuk kata
maka ketiga penanda kohesi tersebut tidak akan menimbulkan kerancuan bagi
pembaca teks BSu. Sementara itu, penanda kohesi persona laki-laki dan perempuan
dalam BSa tidak memiliki perbedaan bentuk kata, keduanya dinyatakan dengan
bentuk kata yang sama, yakni „ia‟ atau „dia‟.
Apabila

pronomina „ia‟ atau „dia‟ digunakan untuk mengacu pada tokoh

laki-laki dan perempuan dalam suatu teks maka teks itu akan menimbulkan kerancuan
bagi pembacanya. Untuk menghindari kerancuan ini maka penerjemahan penanda
kohesi pengacuan persona tersebut digunakan teknik penerjemahan tertentu. Penanda
kohesi she dalam kalimat (1) misalnya diterjemahkan dengan teknik amplifikasi yang
dilakukan dengan cara mengeksplisitkan acuan penanda kohesi she tersebut, yakni
Cassie. Demikian pula penerjemahan penanda kohesi him dalam kalimat (1) juga
dilakukan dengan teknik aplifikasi dengan cara eksplisitasi acuan penanda kohesi him
tersebut, yakni Bobby. Apabila penerjemahan penanda kohesi she dan him tersebut
tidak dilakukan dengan teknik amplifikasi maka berpotensi menimbulkan kerancuan
karena BSa tidak membedakan penanda kohesi O3 tunggal laki-laki dan perempuan.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
134

Eksplisitasi penerjemahan penanda kohesi she dan him tersebut murni disebabkan
oleh perbedaan sistem bahasa antara BSu dan BSa. Penerjemahan penanda kohesi he
menjadi „Nick‟ dalam kalimat (4) juga disebabkan oleh perbedaan sistem bahasa
tersebut.
Sementara itu, penerjemahan penanda kohesi he dalam kalimat (3) dengan
teknik kesepadanan lazim, yakni diterjemahkan menjadi (dia) dalam kalimat (5) TSa,
tidak akan menimbulkan kerancuan TSa karena penanda kohesi he itu berada dalam
kalimat langsung. Selain itu, dalam kalimat langsung tersebut hanya ada satu orang
yang menjadi acuan he, yakni Nick. Penerjemahan he menjadi „dia‟ dalam kalimat
tersebut tidak akan menimbulkan kerancuan karena acuan „dia‟ tersebut tidak ada
yang lain kecuali Nick.
Penerjemahan penanda kohesi she yang lain yang juga terdapat dalam kalimat
(1) TSu menjadi „gadis itu‟ dalam kalimat (2) TSa, yakni penerjemahan dengan
teknik amplifiksi sekaligus transposisi, dapat menghindarkan pengulangan kata-kata
yang sama. Penanda kohesi she tersebut sebenarnya dapat diterjemahkan berdasarkan
acuan she, yakni Cassie. Namun demikian, jika semua penanda kohesi she dalam
alinea tersebut diterjemahkan menjadi Cassie maka akan terjadi pengulangan kata
Cassie berkali-kali karena dalam alinea tersebut terdapat empat penanda kohesi she
yang mengacu pada Cassie. Penghindaran pengulangan kata tersebut dapat
menghindarkan pembaca dari kebosanan.
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b) Penerjemahan Penanda Kohesi Her (Eksistensial)
Penanda kohesi her yang dimaksud di sini adalah her sebagai partisipan suatu
proses dari suatu entitas. Her ini sebagai klas kata benda dan berfungsi sebagai inti
(head) dalam suatu kelompok kata benda (nominal group).

Penanda kohesi ini

termasuk O3 tunggal untuk yang berkelamin perempuan. Her memiliki makna
eksistensial. Berikut ini temuan dan analisis penerjemahan penanda kohesi her dan
teknik penerjemahan yang digunakannya.
13R
Cassie had expected him an hour
before…

Cassie sudah menunggu adiknya itu sejak
satu jam yang lalu...

“I‟ll find her (1).” Chris
waved at Nick, who promised to
take him up again in a few days,
when he came back from a run
to San Diego (2). “I‟ll be here
(2). I came out to practice my
solos, “ he said solemnly (3).
(Hal: 26)

”Akan kucari dia (1).” Chris
melambaikan tangan pada Nick, yang
berjanji akan mengajarinya terbang
beberapa hari lagi setelah ia kembali dari
San Diego (2). ”Aku akan datang (3). Aku
ke sini mau berlatih terbang solo,” lanjut
pemuda itu khidmat(4).
(Hal: 43)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Chris dan Nick. Penanda
kohesi her dalam kalimat (1) alinea tersebut secara anaforik mengacu pada Cassie
yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Her dan acuannya ini termasuk kohesi
berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Terjemahan penanda kohesi her tersebut yaitu „dia‟ dalam kalimat (1) TSa.
Penerjemahan penanda kohesi her menjadi „dia‟ tersebut tidak menimbulkan
kerancuan dalam TSa. Hal ini disebabkan penanda kohesi her itu berada dalam
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kalimat langsung dan hanya memiliki sebuah penanda kohesi pronomina persona
sehingga acuannya dapat diketahui dengan jelas.
Penanda kohesi „dia‟ tersebut secara anaforik juga mengacu pada Cassie yang
terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi „ia‟ dan acuannya tersebut
termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote. Dengan demikian
penerjemahan penanda kohesi tersebut tidak mengubah acuan, arah pengacuan, jenis
penanda kohesi, dan jarak pengacuan.

14R
Cassie still acted surprised...
“Sounds like Chris is
getting good, “Bobby said politely,
but like Chris, airplanes didn‟t do
much to excite him (1). “What else
did you (2)?” He was always
interested in her, and secretly he
thought her beautiful, not like the
other boys (3)…
(Hal: 36)

Cassie masih tampak terkejut...
”Kedengarannya Chris tambah
hebat,” komentar Bobby sopan, tapi sama
seperti Chris, dunia penerbangan tidak
menarik minatnya (1). ”Apa lagi yang
kaukerjakan (2)?” Bobby selalu tertarik
pada kegiatan Cassie (3). Dalam hati ia
menganggap Cassie amat cantik, berbeda
dengan pendapat pemuda-pemuda lain
(4)… (Hal : 56)

Kalimat (3) dalam paragraf di atas terdapat dua penanda kohesi her (objek).
Kedua penanda kohesi her ini secara anaforik mengacu pada Cassie yang terdapat
dalam alinea sebelumnya. Kedua penanda kohesi her dan acuannya tersebut termasuk
kohesi berjarak jenis remote.
Kedua kohesi her yang pertama dalam kalimat (3) diterjemahkan „Cassie‟.
Dalam penerjemahan penanda kohesi ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi,
yakni dari kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi kohesi leksikal.
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Penerjemahan her tersebut juga merupakan bentuk eksplisitasi acuan penanda kohesi
her. Sebagaimana telah dinyatakan bahwa acuan her tersebut adalah Cassie. Dengan
demikian penerjemahan her tersebut tidak mengubah acuan.
Penerjemahan penanda kohesi her menjadi „Cassie‟ tersebut karena faktor
perbedaan sistem bahasa antara BSu dan BSa. Penanda kohesi her tersebut
merupakan pronomina persona O3 tunggal perempuan yang berfungsi sebagai objek
dalam klausa. Pronomina persona semacam ini tidak ada dalam BSa. Dalam BSa
tidak dibedakan antara pronomina persona O3 perempuan dan laki-laki. Jika penanda
kohesi pronomina persona her tersebut diterjemahkan menjadi „ia‟, atau „nya‟ yang
juga sebagai pronomina persona maka hasil terjemahan akan menimbulkan
kerancuan. Guna menghindari kerancuan tersebut maka perlu dilakukan perubahan
dalam penerjemahan sebagaimana penerjemahan her menjadi „Cassie‟ di atas. Nama
diri sebagai terjemahan her selain Cassie yaitu Oona, Earhart, dan Nancy.
Penerjemahan penanda kohesi her dalam alinea di atas pada prinsipnya tidak
mengalami perubahan acuan dan arah pengacuan. Perubahan yang terjadi adalah
perubahan tipe penanda kohesi.
15R
“I don‟t want to go up when the
weather looks like this, Cass…

”Aku tidak mau terbang dalam cuaca
seperti ini, Cass...

“I want to go now (1)”. The dark
clouds rushing past them overhead only
seemed to excite her further (2). “It
would be fun (3).”
(Hal: 41)

“Aku mau pergi sekarang (1).” Awan
hitam yang bergulung-gulung malah
membuat
gadis
itu
semakin
bersemangat (2). “Pasti asyik (3)”.
(Hal: 64)
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Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Cassie dengan Chris.
Penanda kohesi her dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu paca
Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi her dan acuannya
tersebut termasuk kohesi berjarak jenis control sekaligus remote.
Penanda kohesi her tersebut diterjemahkan menjadi „gadis itu‟ dalam kalimat
(2) TSa. Penerjemahan penanda kohesi her ini terjadi perubahan jenis penanda
kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi kohesi
leksikal. Di samping itu, penerjemahan her tersebut juga terjadi perubahan tataran,
yakni dari tataran kata menjadi frase. Unsur inti frase „gadis itu‟ ialah „gadis‟ dan kata
„itu‟ merupakan atribut. Frase 'gadis itu‟ menyatakan makna hubungan penentu atau
penunjuk. Kata „gadis‟ dalam konteks ini merupakan salah satu komponen makna
Cassie. Sementara kata „itu‟ menunjukkan arah acuan, yakni arah acuan secara
anaforik. Penerjemahan penanda kohesi her menjadi „gadis itu‟ tersebut tidak
mengalami perubahan acuan dan arah pengacuan.
Penerjemahan her menjadi „gadis itu‟ tersebut disababkan oleh faktor
linguistik dan bertujuan untuk menghindari kerancuan yang terjadi dalam TSa. Di
samping itu, perubahan tersebut juga bersifat opsional, berdasarkan pilihan
penerjemah. Selain memiliki komponen makna „gadis‟, Cassie sebagai acuan her,
juga memiliki komponen makna yang lain. Komponen makna „gadis‟ itulah yang
dipilih oleh penerjemah untuk menerjemahkan penanda kohesi her. Terjemahan
penanda kohesi her yang berupa frase penunjuk selain frase „gadis itu‟ tersebut antara
lain: anak itu, wanita itu, wajah gadis itu, sifatnya itu, dan lawannya itu.
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Penerjemahan penanda kohesi her dalam alinea di atas pada prinsipnya tidak
mengalami perubahan acuan dan arah pengacuan. Perubahan yang terjadi adalah
perubahan tipe penanda kohesi.

16R
“What the hell is going on
here?” he shouted at all of
them, as the wind buffeted them,
and Cassie began worrying
about the plane (1). She didn‟t
want her turned over and
damaged as they sat in the wind
on the runway (2).
(Hal: 47)

“Apa-apaan ini?” teriaknya pada
mereka semua (1). Angin menamparnampar dengan kuat dan Cassie mulai
mengkhawatirkan keadaan pesawatnya (2).
Gadis itu tidak ingin pesawat itu terbalik
dan rusak sementara mereka duduk-duduk
dalam tiupan angin kencang di landasan
pacu (3).
(Hal: 71)

Penanda kahesi her dalam kalimat (2) pada alinea di atas secara anforik
mengacu pada plane „pesawat‟ yang terdapat dalam kalimat (1). Acuan her tersebut
bukan tetapi benda mati. Penanda kohesi her dan acuannya ini termasuk jenis kohesi
tak berjarak karena terdapat dalam kalimat yang berdampingan.
Penanda kohesi her tersebut diterjemahkan „pesawat itu‟ dalam kalimat (3)
TSa. Dalam terjemahan ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari kohesi
gramatikal menjadi kohesi leksikal. Di samping itu juga terjadi pergeseran tataran,
yakni dari tataran kata menjadi frase. Unsur inti frase „pesawat itu‟ adalah „pesawat‟
dan „itu‟ merupakan atribut. Frase tersebut memiliki hubungan makna penentu atau
penunjuk. Unsur inti frase tersebut merupakan eksplisitasi acuan penanda kohesi her.
Sebagaimana telah disebutkan bahwa acuan her tersebut adalah plane „pesawat‟.
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Sementara itu atribut frase tersebut menunjukkan arah acuan, yakni acuan secara
anaforik.
Penerjemahan her mejadi „pesawat itu‟ tersebut disebabkan perbedaan sistem
bahasa antara BSu dan BSa. Dalam BSu, pronomina persona her dapat digunakan
untuk menggantikan benda mati tertentu, yang dalam konteks ini adalah pesawat.
Sementara itu, dalam BSa penggunaan pronomina persona O3, misalnya ia, untuk
menggantikan benda mati tidak lazim.
Penerjemahan penanda kohesi her tersebut tidak mengalami perubahan acuan
dan arah pengacuan. Perubahan yang terjadi hanyalah perubahan jenis penanda
kohesi.
17R
Cassie went in to see him after
a while (1). She knocked for a long
time, and he finally let her in, with a
look that combined anguish and fury
(2).
(Hal: 53)

Cassie pergi menengoknya setelah
beberapa saat (1). Diketuknya pintu
kamar itu berkali-kali sampai akhirnya
diizinkan masuk oleh adiknya yang
kelihatan sedih sekaligus marah (2).
(Hal: 79)

Penanda kohesi her dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada Cassie yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi her dan acuannya ini
termasuk kohesi tak berjarak karena terdapat dalam kalimat yang berdampingan.
Penanda kohesi her tersebut tidak diterjemahkan ke dalam TSa. Namun
demikian makna penanda kohesi her tersebut dapat ditelusuri keberadaannya dalam
TSa. Makna penanda kohesi her tersebut dinyatakan secara implisit dalam TSa.
penerjemahan penanda kohesi her tersebut telah mengubah jenis penanda kohesi,
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yakni dari penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi kohesi pelesapan.
Perubahan penanda kohesi dalam penerjemahan her ini pada prinsipnya tidak
mengubah makna penanda kohesi her.

18R
“you‟re a hell of a pilot, Cass. ...

“tapi kau hebat, Cass. …

“Yeah, thanks, “he grinned at
her, no longer wanting to kill her
(1). “I‟ll remind you of that, next
time you offer to take me up and
kill me (2).”
“I won‟t, for a while,” she said
angelically, but he knew her
better (3).
(Hal: 54)

“Ya, terima kasih,” seringai Chris, tidak
lagi ingin membunuh kakaknya (1).
“Akan kuingatkan
kau dengan
nasihatmu itu, kalau kau mengajak-ajak
aku terbang lagi.”(2)
“Tidak akan, untuk sementara ini,”
tukas Cassie dengan manis, tapi Chris
kenal betul watak kakaknya (3).
(Hal : 80-81)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Chris dan Cassie. Dalam
kalimat (1) alinea di atas terdapat dua buah penanda kohesi her. Kedua penanda
kohesi her tersebut secara anaforik mengacu pada Cassie yang terdapat pada alinea
sebelumnya. Penanda kohesi her dan acuannya ini termasuk kohesi berjarak jenis
kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi her dalam kalimat (3) secara anaforik juga mengacu pada
Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi her dan acuannya ini
termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
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Penanda kohesi her yang pertama dalam kalimat (1) dalam terjemahan
dilesapkan. Hal ini berarti penerjemahan her tersebut terjadi perubahan jenis penanda
kohesi, yakni dari kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi kohesi pelesapan.
Terjemahan penanda kohesi yang dilesapkan tersebut dapat ditelusuri dalam TSa dan
dengan demikian pelesapan ini bukan berarti penghilangan.
Penanda kohesi her yang kedua dalam kalimat (1) diterjemahkan „kakaknya‟.
Penerjemahan penanda kahesi her ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni
dari penanda kohesi gramatikal menjadi kohesi leksikal. Di samping itu,
penerjemahan tersebut juga terjadi perubahan tataran, yakni dari tataran kata menjadi
frase. Unsur inti frase „kakaknya‟ yaitu „kakak‟ dan klitika „nya‟ merupakan atribut.
Frase „kakaknya‟ memiliki hubungan makna pembatas. Unsur inti frase tersebut
merupakan salah satu komponen makna acuan her. Sebagaimana telah dinyatakan
bahwa her tersebut mengacu pada Cassie. Ia adalah kakak Chris. Sementara itu,
klitika „nya‟ tersebut mengandung makna pemilik (posesif). Klitika „nya‟ dalam TSa
mengacu pada Chris yang telah dinyatakan sebelumnya. Hal ini berarti klitika „nya‟
dalam frase tersebut menunjukkan arah acuan yang bersifat anaforis.

Frase lain

sebagai terjemahan penanda kohesi her yang antarunsurnya memiliki hubungan
pembatas selain frase „kakaknya‟ tersebut antara lain; istrinya, anaknya, putrinya,
ibunya, kakakmu, adiknya, sikapnya, kerjanya, wajahnya, hatinya, paru-parunya,
tangannya, perkataannya, ke arahnya, omongan Cassie, perkataan Cassie, wajah
Cassie, hati Cassie, dan badan Cassie.
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Penerjemahan penanda kohesi her menjadi „kakaknya‟ tersebut juga
disebabkan oleh faktor linguistik dan bersifat opsional. Jika penanda kohesi her
sebagai pronomina persona diterjemahkan dalam bentuk pronomina persona dalam
TSa berpotensi menimbulkan kerancuan dalam TSa karena dalam TSu tidak hanya
terdapat penanda kohesi her tetapi juga terdapat penanda kohesi he yang mengacu
pada Chirs. Penerjemahan her dengan mengeksplisitkan salah satu komponen makna
acuan her tersebut juga dipengaruhi oleh pilihan penerjemah. Dalam hal ini
penerjemahn memilih salah satu komponen makna Cassie sebagai acuan makna her.
Penanda kohesi her dalam kalimat (3) diterjemahkan „watak kakaknya‟.
Penerjemahan her ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari kohesi
gramatikal menjadi kohesi leksikal. Penerjemahan tersebut juga terjadi perubahan
tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase. Unsur inti frase „watak kakaknya‟
adalah „watak‟ dan unsur atributnya berupa frase „kakaknya‟.
Frase „watak kakaknya‟ memiliki hubungan makna pembatas. Unsur inti frase
tersebut, yakni „watak‟, merupakan eksplisitasi komponen makna her. Cassie sebagai
acuan her adalah manusia yang memiliki watak tersendiri.
Adapun frase „kakaknya‟ unsur intinya yaitu „kakak‟ dan klitika „nya‟
merupakan atribut. Frase ini memiliki hubungan makna pembatas. Klitika „nya‟
dalam frase tersebut makna pemilik dan mengacu pada Chris yang telah dinyatakan
sebelumnya. Dengan demikian frase tersebut memiliki arah acuan yang anaforis.
Sementara itu, ‟kakak‟ sebagai unsur inti frase tersebut merupakan komponen makna
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
144

Cassie. Frase sebagai terjemahan penanda kohesi her yang berupa frase yang serupa
dengan frase ‟watak kakaknya‟ antara lain: Wajah istrinya dan luka bakarnya.
Penerjemahan her menjadi ‟watak kakaknya‟ tersebut juga dipengaruhi oleh
faktor perbedaan sistem bahasa antara BSu dan BSa. selain itu, penerjemahan
tersebut juga dipengaruhi oleh pilihan penerjemah sebagaimana penerjemahan her
menjadi ‟kakaknya‟ di atas.
Penerjemahan her dalam alinea tersebut tidak mengakibatkan perubahan
acuan dan arah pengacuan. Perubahan yang terjadi hanyalah perubahan tipe penanda
kohesi.
19R
but it was hard to make Cassie
O‟Malley look anything but lovely …
“I won‟t, she sniffed, and he put
an arm around her and held her (1).
He didn‟t say anything else to her (2).
He just kissed the top of her head,
and walked away (3). There was
nothing else he could say, and he
knew if he did, his voice would betray
him, and he ‟d never leave her (4).
(Hal: 169)

tetapi Cassie O‟Malley tetap kelihatan
manis …
”Tidak akan,” isak Cassie (1).
Nick melingkarkan tangannya di bahu
Cassie dan memeluknya (2). Lelaki
itu
hanya mencium puncak
kepalanya dan berjalan menjauh (3).
Tidak ada lagi yang bisa dikatakannya
(4). Bila ia membuka mulut, ia tidak
akan pernah sanggup meninggalkan
gadis itu (5).
(Hal: 235)

Dalam kalimat (1) alinea di atas terdapat dua penanda kohesi her. Kedua
penanda kohesi her tersebut secara anaforik mengacu pada Cassie yang terdapat pada
alinea sebelumnya. Penanda kohesi her dan acuannya tersebut termasuk kohesi
berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
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Penanda kohesi her dalam kalimat (2) dan (4) secara anaforik juga mengacu
pada Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi her dan
acuannya tersebut juga termasuk jenis kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi her yang pertama dalam kalimat (1) diterjemahkan „di bahu
Cassie‟. Penerjemahan penanda kohesi ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi,
yakni dari penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi kohesi leksikal.
Penerjemahan her tersebut juga terjadi perubahan tataran, yakni dari tataran kata
menjadi frase depan (preposisi). Frase depan „di bahu Cassie‟ terdiri dari kata depan
„di‟ dan aksis yang berupa frase „bahu Cassie‟. Frase depan tersebut memiliki
hubungan makna keberadaan.
Penerjemahan penanda kohesi tersebut juga mengalami eksplisitasi, yakni
eksplisitasi acuan penanda kohesi her (Cassie) dan bagian tubuh Cassie, yakni „bahu‟
Cassie. Eksplisitasi bagian tubuh ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan
terhadap Cassie, yakni melingkarkan tangannya.
Penerjemahan penanda kohesi her menjadi „di bahu Cassie‟ tersebut juga
dipengaruhi oleh faktor linguistik dan pilihan penerjemah sebagaimana penerjemahan
penanda kohesi her menjadi „watak kakaknya‟ di atas.
Penanda kohesi her yang kedua dalam kalimat (1) diterjemahkan „nya‟ dalam
kalimat (1) TSa. Penanda kohesi „nya‟ ini merupakan alomorf „ia‟. Dengan demikian
penerjemahan penanda kohesi her ini tidak mengalami perubahan acuan dan arah
pengacuan.
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Terjemahan penanda kohesi her dalam kalimat (2) tidak tampak dalam TSa.
Hal ini disebabkan terjadi penghilangan (omission) dalam penerjemahan kalimat (2).
Penghilangan kalimat (2) dalam TSa ini berkaitan dengan kalimat (3). Makna yang
terkandung dalam kalimat (3) secara implisit sudah mencakup kalimat (2).
Penghilangan kalimat (2) tidak akan mengganggu pemahaman isi teks TSa secara
keseluruhan. Penanda kohesi her dalam kalimat (4) diterjemahkan „gadis itu‟.
Penerjemahan semacam ini telah dibicarakan pada bagian depan.
Penerjemahan penanda kohesi her dalam alinea di atas pada dasarnya tidak
mengalami perubahan acuan dan arah pengacuan. Perubahan yang terjadi hanya
menyangkut perubahan jenis penanda kohesi.
20R
“He seems awfully intent on
letting the press in to see you,”
Lieutenant Clarke said cautiously,
wondering what Cassie saw in him,
but she didn‟t dare ask her (1).
Other than his good looks and
expensive clothes, he seemed to
have a heat of stone (2). The only
thing he warmed to was the press,
and certainly not Cassie (3). But
that wasn‟t news to Cassie (4). She
was only amused that her nurse was
so good at annoying him (5). She
didn‟t want to see anyone yet (6).
Except her parents (7). And they
had decided to wait for her to come
home, now that she was doing better
(8).
(Hal: 415-416)

“Tampaknya ia berkeras sekali
ingin membawa wartawan untuk
menengok Anda,” kata Letnan Clarke
kesal (1). Ia heran apa yang dilihat Cassie
pada pria itu, tapi ia tak berani
menanyakannya (2). Wajahnya memang
tampan dan bajunya mahal-mahal, namun
lelaki itu tampaknya berhati batu (3).
Satu-satunya yang selalu disambutnya
dengan hangat adalah kehadiran pers,
jelas bukan istrinya(4). Tapi Cassie tidak
heran lagi (5). Gadis itu kagum melihat
kemampuan perawat itu dalam membuat
Desmond jengkel (6). Cassie belum mau
bertemu siapa pun kecuali orangtuanya,
tetapi mereka sudah memutuskan akan
menunggu sampai ia bisa pulang, karena
sekarang keadaannya sudah membaik (7).
(Hal: 587)
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Penanda kohesi her dalam kalimat (1) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada Cassie yang terdapat dalam kalimat yang sama. Penanda kohesi her dalam
kalimat (8) secara anaforik juga mengacu pada Cassie yang terdapat dalam kalimat
(1). Her dan acuannya ini termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote
Penanda kohesi dalam kalimat (1) tersebut diterjemahkan „nya‟ yang secara
anaforik juga mengacu pada Cassie dalam kalimat (1) TSa. Klitika „nya‟ tersebut
merupakan alomorf dari „ia‟. Klitika „nya‟ tersebut bermakna eksistensial
sebagaimana penanda kohesi her dalam kalimat (1) TSa.
Penanda kohesi her dalam kalimat (8) diterjemahkan „ia‟ dalam kalimat (7)
TSa. Penanda kohesi „ia‟ ini secara anaforik mengacu pada Cassie dalam kalimat (6)
TSa dan merupakan kohesi tak berjarak. Penerjemahan her menjadi „ia‟ ini terjadi
karena her sebagai objek preposisi dalam TSu menjadi Subjek dalam TSa.
Penerjemahan penanda kohesi her dalam alinea tersebut tidak mengubah acuan dan
arah pengacuan.
21R
“That‟s pretty tame for you, Cass…
… He understood perfectly (1). It was
no accident that she had come here (2).
The only coincidence was that he ‟d
run into her so quickly (3).
(Hal: 450-451)

“Itu termasuk ringan, Cass…
…Nick mengerti betul (1). Bukan
kebetulan Cassie datang ke sini (2).
Satu-satunya kebetulan adalah bahwa
mereka berjumpa secepat ini (3).
(Hal: 638)

Penanda kohesi her dalam kalimat (3) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada Cassie yang terdapat pada alinea sebelumnya.

Penanda kohesi her dan

acuannya tersebut merupakan kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
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Penanda kohesi her dalam kalimat (3) tersebut secara bersama-sama dengan
penanda kohesi he yang juga terdapat dalam kalimat (3) diterjemahkan „mereka‟.
Penanda kohesi „he ‟ ini dalam kalimat (3) mengacu pada Nick. Dengan demikian
penanda kohesi „mereka‟ dalam kalimat (3) TSa mengacu pada Cassie dan Nick.
Penerjemahan penanda kohesi dengan menggabungkan dua penanda kohesi ini
termasuk kompresi (pemadatan). Pada prinsipnya penerjemahan penanda kohesi
tersebut tidak mengubah acuan dan arah pengacuan. Perubahan yang terjadi adalah
dari pengacuan persona tunggal menjadi jamak sebagai akibat dari penggabungan dua
persona. Penerjemahan penanda kohesi her bersama-saman dengan he

di atas

menyebabkan terjemahan menjadi ringkas, dan dengan demikian terjemahan menjadi
lebih efektif.
Penerjemahan penanda kohesi her dalam alinea di atas tidak mengubah acuan
dan arah pengacun. Perubahan yang terjadi hanya menyangkut perubahan jenis
penanda kohesi.
Penanda kohesi pronomina persona her, berdasar paparan di atas, ada yang
mengacu pada O3 tunggal perempuan dan ada yang mengacu pada benda mati. Her
yang mengacu pada 03 tunggal perempuan antara lain diterjemahkan dalam bentuk:
(1) penanda kohesi O3 tunggal, misalnya „nya‟, „ia‟, dan„dia‟,
(2) nama orang sebagai acuan her, misalnya her diterjemahkan „Cassie‟,
(3) frase penunujuk/penentu, misalnya penanda kohesi her diterjemahkan
„gadis itu‟.
(4) frase pembatas, misalnya „kakaknya‟,
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(5) frase depan, misalnya „di bahu Cassie‟.
(6) penanda kohesi „mereka‟ sebagai

gabungan dari penanda kohesi her

sebagai persona tunggal dengan persona lainnya, dan
(7) dilesapkan, penanda kohesi her tidak diterjemahkan.
Penanda kohesi her yang mengacu pada benda mati diterjemahkan berdasar
acaunnya. Misalnya penanda kohesi yang acuannya plane „pesawat‟ diterjemahkan
menjadi „pesawat itu‟.
Berdasar analisis penerjemahan penanda kohesi her yang telah dipaparkan di
atas dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda kohesi her ada yang tidak
mengalami perubahan, dalam arti terjemahannya juga berupa penanda kohesi
pengacuan persona O3 tunggal, dan ada yang mengalami perubahan. Perubahan
dalam penerjemahan penanda kohesi her dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain
faktor perbedaan sistem bahasa antara BSu dan BSa, perbedaan sosiobudaya, faktor
pilihan penerjemah (opsional), dan faktor efisiensi pemakaian bahasa.
Sementara itu, perubahan dalam penerjemahan penanda kohesi her meliputi
perubahan persona, perubahan jenis penanda kohesi, dan perubahan tataran.
Perubahan persona tampak dengan terjemahan penanda kohesi her sebagai penanda
kohesi gramatikal pengacuan persona O3 tunggal menjadi O3 jamak,

„mereka‟.

Perubahan ini disebabkan terjadinya penggabungan dua buah O3 tunggal.
Perubahan jenis penanda kohesi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
perubahan dari penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi kohesi
pelespan dan dari penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi kohesi
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leksikal. Penanda kohesi leksikal sebagai terjemahan penanda kohesi gramatikal her
tersebut berupa kata dan frasa. Kata sebagai terjemahan her ini merupakan
eksplisitasi acuan penanda kohesi her. Misalnya penanda kohesi her yang mengacu
pada Nancy diterjemahkan menjadi „Nancy‟. Sementara itu, terjemahan her yang
berupa frase merupakan eksplisitasi komponen makna acuan penanda kohesi her.
Misalnya penanda kohesi her yang mengacu pada seseorang yang bernama Cassie
diterjemahkan menjadi „kakaknya‟.
Perubahan tataran dalam penerjemahan penanda kohesi terjadi dari tataran
kata menjadi frase. Perubahan ini terjadi akibat eksplisiasi salah salah satu komponen
makna acuan penanda kohesi her. Penanda kohesi her yang mengacu pada Cassie
yang diterjemahkan menjadi frase „wanita itu‟, misalnya, kata „wanita‟ dalam frase
ini

merupakan salah satu komponen makna Cassie. Selain sebagai salah satu

komponen makna Cassie, „wanita‟ tersebut juga menjadi komponen makna tokoh
orang lain, misalnya Oona, Nancy, Earhart, dan sebagainya. Dengan demikian
komponen makna „wanita‟ tersebut dapat mengacu kepada beberapa tokoh. Agar
jelas siapa yang dimaksud dengan „wanita‟ tersebut maka komponen makna „wanita‟
tersebut dinyatakan dalam frase penunjuk atau frase pembatas, yang atributnya
menunjukkan dan atau membatasi siapa yang dimaksud dengan „wanita‟ tersebut.
Perubahan penanda kohesi her sebagai penanda kohesi gramatikal a
pengacuan persona menjadi kohesi leksikal tersebut sebagaimana perubahan
terjemahan penanda kohesi she bersifat wajib dan opsional. Perubahan wajib
merupakan perubahan yang harus dilakukan untuk menghindari kerancuan. Misalnya,
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jika dalam sebuah alinea terdapat penanda kohesi gramatikal her dan he, setidaknya
salah satu penanda kohesi itu harus diubah menjadi penanda kohesi leksikal dengan
cara eksplisitasi acuan penanda kohesi tersebut. Ada beberapa bentuk perubahan yang
dapat dipilih (bersifat opsional) oleh penerjemah. Penanda kohesi her dapat
diterjemahkan berdasar konteks pemakaiannya, misalnya penanda kohesi her yang
mengacu pada Cassie diterjemahkan menjadi Cassie. Penanda kohesi her juga dapat
diterjemahkan dengan mengeksplisitkan salah satu komponen makna acuan her.
Misalnya penanda kohesi her yang mengacu pada seseorang yang bernama Nancy
diterjemahkan menjadi „wanita itu‟. Nancy memiliki beberapa komponen makna
yang salah satu di antaranya adalah „wanita‟. Penentuan komponen makna „wanita‟
merupakan pilihan penerjemah berdasarkan konteks pemakaian penanda kohesi her.
Berdasar hal ini, penanda kohesi her yang mengacu pada orang yang sama dapat
diterjemahkan bermacam-macam.
Dalam novel Wings terdapat penanda kohesi her yang mengacu pada benda
mati, yakni plane. Penanda kohesi her ini diterjemahkan „pesawat itu‟. Terjemahan
ini merupakan penanda kohesi leksikal dan merupakan eksplisitasi penanda kohesi
her. Penerjemahan her menjadi „pesawat itu‟ tersebut juga bersifat wajib karena
dalam BSa tidak lazim pronominal persona digunakan untuk menggantikan benda
mati.
Sebagaimana teknik penerjemahan penanda kohesi she, penanda kohesi her
tersebut juga diterjemahkan dengan beberapa teknik. Teknik penerjemahan penanda
kohesi her tersebut tampak dalam tabel berikut.
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Tabel 4.2: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Her (Objek)
No.
1

Teknik Penerjemahan
Harfiah

2
3

Amplifikasi
Amplifikasi sekaligus
transposisi

4
5

Kompresi linguistik
Reduksi

terjemahan
1. dia
2. nya
Cassie
1. gadis itu,
2.pesawat itu
3. kakaknya
4. di bahu Cassie
mereka
dilesapkan

No. Data
13R
20R
14R
15R
16R
18R
19R
21R
17R

Ada lima teknik yang digunakan dalam menerjemahkan penanda kohesi her
(objek), yaitu teknik harfiah, aplifikasi, transposisi, kompresi linguistik, dan reduksi.
Penggunaan teknik harfiah ini terlihat pada penanda kohesi her yang berupa
pronomina persona O3 tunggal yang diterjemahkan menjadi „nya‟, „ia‟, dan „dia‟
yang juga sebagai pronomina persona O3 tunggal. Penanda kohesi „nya‟ sebagai
terjemahan her tersebut bukan merupakan penentu milik (posessive determiner)
karena „nya‟ dalam konteks tersebut merupakan alomorf dari ia.
Teknik amplifikasi dalam penerjemahan penanda kohesi her dilakukan
dengan dengan dua cara, yaitu dengan eksplisitasi acuan penanda kohesi her dan
eksplisitasi komponen makna acuan her. Penanda kohesi her yang mengacu pada
Cassie dan diterjemahkan menjadi Cassie merupakan eksplisitasi acuan penanda
kohesi her. Sementara itu, her yang mengacu pada Cassie dan diterjemahkan menjadi
„kakaknya‟ merupakan eksplisitasi salah satu komponen makna acuan her. Cassie
dalam konteks cerita dalam novel Wings adalah seorang perempuan, berusia 18 tahun,
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mempunyai seorang adik, dan sebagainya. Dalam konteks novel tersebut Cassie
adalah seorang kakak.
Eksplisitasi salah satu komponen makna dalam penerjemahan penanda kohesi
her tersebut

berbentuk frase. Dengan demikian penerjemahan ini menggunakan

teknik transposisi karena terjadi perubahan satuan kebahasaan, yakni dari satuan kata
menjadi frase. Frase sebagai terjemahan penanda kohesi her tersebut berdasar
hubungan antarunsurnya termasuk frase penunjuk, pembatas, dan frase depan. Frase
sebagai terjemahan penanda kohesi her salah satu unsurnya merupakan eksplisitasi
komponen makna her dan atributnya menunjukkan arah pengacuan. Misalnya her
yang mengacu pada Cassie diterjemahkan „kakaknya‟. Kata „kakak‟ dalam frase ini
merupakan salah satu komponen makna Cassie. Unsur „itu‟ dalam frase tersebut
menunjukkan arah pengacuan yang bersifat anaforik.
Eksplisitasi komponen makna dalam penerjemahan penanda kohesi her
mengakibatkan variatifnya terjemahan her karena suatu kata memiliki beberapa
komponen makna. Hal ini ditunjukkan beragamnya terjemahan her yang mengacu
pada Cassie yang antara lain diterjemahkan: gadis itu, anak itu, wanita itu, perawat
itu, lawannya itu, sifatnya itu, kakaknya, istrinya, anaknya, putrinya, adiknya, ibunya,
kakakmu, wajahnya, dirinya, paru-parunya,

kerjanya, padanya, perkataannya,

tangannya, hatinya, luka bakarnya, sikapnya, watak kakaknya, wajah istrinya, luka
bakarnya, anak gadisnya, wajah Cassie, hati Cassie, perkataan Cassie, omongan
Cassie, badan Cassie, wajah gadis itu, di bahu Cassie.
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Teknik lain yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi her yaitu
teknik reduksi. Teknik ini oleh ahli lain disebut dengan teknik delisi atau implisitasi.
Penerjemahan penanda kohesi her yang termasuk teknik ini yaitu pelesapan
terjemahan her.
Pemilihan teknik penerjemahan penanda kohesi her tersebut, sebagaimana
penerjemahan penanda kohesi she di atas, juga dipengaruhi oleh faktor perbedaan
sistem bahasa antara BSu dan BSa, faktor sosiobudaya, pemakaian bahasa yang
variatif, dan efisiensi bahasa.

c) Penerjemahan Penanda Kohesi Her (Ajektif Posesif)
Penanda kohesi her ini termasuk pronomina O3 perempuan.
Pronomina ini sebagai pemilik (possessor) dari suatu entitas. Pronomina her ini
termasuk ajektif posesif dan berfungsi sebagai pewatas (modifier) dalam suatu
kelompok kata (nominal group). Berikut ini beberapa penerjemahan penanda kohesi
her yang terdapat dalam terjemahan novel Wings dan teknik penerjemahan yang
digunakannya.
22R
And to Cassie, it was life itself ...

Tapi bagi Cassie, terbang adalah hidupnya ...

She stayed out of her father‟s
Cassie menjauhi ruang kerja
office that afternoon, and at six
ayahnya sore ini dan pada pukul enam
o‟clock, Nick saw her far down the
sore, Nick melihatnya di landasan
runway, signaling a plane in, and
pacu,
memandu
pesawat
lalu
then disappearing into one of the
menghilang ke dalam hanggar bersama
hangars with the pilot (1). He
seorang pilot (1). Dicarinya gadis itu
sought her out a little while later,
tak
lama
sesudahnya
dan
and she had oil on her face, and her
ditemukannya ia dengan wajah yang
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hair was tired in a knot on her head
(2). She had a huge smudge of
grease on the tip of her nose, and
her hand were filthy (3). He
couldn‟t help laughing as he looked
at her. She was quite a picture (4).
(Hal : 23)

penuh minyak pelumas dan rambut
digelung di atas kepala (2). Ada
corengan minyak pelumas di pucuk
hidungnya dan tangannya kotor (3).
Nick tidak tahan melihatnya dan
tertawa.
Benar-benar
kocak
kelihatannya (4).
(Hal : 38-39)

Penanda kohesi her dalam kalimat (1) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada Cassie yang terdapat pada alinea sebelumnya dan acuannya ini merupakan
kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Dalam kalimat (2) terdapat 3 buah penanda kohesi her (ajektif posesif) yang
ketiganya secara anaforik mengacu pada Cassie yang terdapat dalam alinea
sebelumnya. Ketiga penanda kohesi ini dan acuannya tersebut termasuk

kohesi

berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Dalam kalimat (3) terdapat 2 buah penanda kohesi her yang secara anaforik
juga mengacu pada Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Dua penanda
kohesi her dan acuannya ini termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi her dalam kalimat (1) tersebut diterjemahkan „nya‟ dalam
kalimat (1) TSa. Penerjemahan her menjadi „nya‟ ini karena dalam TSu hanya
terdapat ajektif posesif her, tidak ada ajektif posesif his, sehinga penerjemahan her
menjadi „nya‟ tersebut tidak akan menimbulkan kerancuan. Penanda kohesi „nya‟
tersebut secara anaforik mengacu pada Cassie yang juga terdapat dalam kalimat (1)
TSa. „Nya‟ dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak. Sedangkan her
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dalam TSu merupakan kohesi berjarak. Hal ini disebabkan penanda kohesi she dalam
kalimat (1) diterjemahkan menjadi nama diri (Cassie).
Ketiga penanda kohesi her dalam kalimat (2) dalam terjemahan dilesapkan.
Hal ini berarti dalam terjemahan penanda kohesi tersebut terjadi perubahan jenis
penanda kohesi, yakni dari kohesi gramatikal pengacuan menjadi kohesi gramatikal
pelesapan. Meskipun demikian, makna posesif penanda kohesi her dalam TSu dapat
dipahami dalam teks terjemahannya (TSa) berdasarkan konteksya. Pelesapan ini
menjadikan TSu lebih efisien.
Kedua penanda kohesi her dalam kalimat (3) diterjemahkan „nya‟ dalam
kalimat (3) TSa. Penanda kohesi „nya‟ ini secara anaforik mengacu pada Cassie yang
terdapat dalam kalimat (1) TSa. Penanda kohesi „nya‟ dan acuannya ini termasuk
kohesi berjarak jenis kontrol.
Penerjemahan penanda kohesi her dalam alinea di atas tidak mengalami
perubahan acuan. Perubahan arah pengacuan yang terjadi disebabkan penanda kohesi
lain yang mengalami eksplisitasi. Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan her di
atas adalah perubahan jenis penanda kohesi.
23R
Cass, I swear I‟m going to kill you…
“I promise I won‟t do anything
(1).” He searched her eyes as she
promised him, and he wanted more
than anything to believe her, but he
didn‟t (2). (Hal 26-27)

Cass, sumpah, kubunuh kau nanti…
”Janji.
Aku
tidak
akan
melakukan apa-apa (1).” Chris
menatap mata kakaknya dengan
tajam, berharap dapat mempercayai
perkataan Cassie, tapi ia tidak bisa (2).
(Hal: 44)
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Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Chris dan Cassie. Penanda
kohesi her dalam kalimat (2) di atas secara anaforik mengacu pada Cassie yang
terdapat pada alinea sebelumnya. Penanda kohesi her dan acuannya ini termasuk
kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote. Penanda kohesi her tersebut
diterjemahkan menjadi „kakaknya‟. Hal ini berarti dalam penerjemahan penanda
kohesi terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal
menjadi kohesi leksikal. Penerjemahan her tersebut juga terjadi perubahan tataran,
yakni dari tataran kata menjadi frase nominal. Unsur pusat frase „kakaknya‟ yaitu
„kakak‟ dan klitika „nya‟ sebagai atribut. Frase tersebut memiliki hubungan makna
pembatas. Di samping itu, penerjemahan her tersebut juga mengalami eksplisitasi,
yakni eksplisitasi salah satu komponen makna acuan penanda kohesi her.
Sebagaimana telah dinyatakan bahwa acuan her tersebut adalah Cassie. Fitur makna
yang dieksplisitkan tersebut adalah „kakak‟.

Dalam konteks dialog di atas, Cassie

adalah kakak Chris.
Penerjemahan penanda kohesi her menjadi „kakaknya‟ tersebut disebabkan
oleh perbedaan sistem bahasa. Dalam bahasa Inggris dibedakan penanda kohesi
ajektif posesif antara O3 tunggal laki-laki dan perempuan. Ajektif posesif untuk lakilaki adalah his sedangkan untuk perempuan ialah her. Sementara itu, dalam bahasa
Indonesia tidak dibedakan ajektif posesif untuk laki-laki dan perempuan. Apabila
ajektif posesif her dalam alinea TSu tersebut diterjemahkan menjadi ajektif posesif
dalam BSa maka akan menimbulkan kerancuan karena dalam TSu tersebut ada
penanda kohesi O3, yakni he , selain her.
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Penerjemahan her menjadi „kakaknya‟ tersebut juga dipengaruhi oleh pilihan
penerjemah. Cassie sebagai acuan penanda kohesi her memiliki beberapa komponen
makna. Salah satu komponen maknanya, yaitu „kakak‟, dipilih oleh penerjemah
dalam menerjemahkan penanda kohesi her tersebut. Frase pembatas yang menjadi
terjemahan penanda kohesi her selain frase „kakaknya‟ dalam penerjemahan novel
Wings antara lain: istrinya dan putrinya.
Penerjemahan her dalam alinea di atas tidak mengalami perubahan acuan dan
arah pengacuan. Perubahan yang terjadi hanya berupa perubahan jenis penanda
kohesi.
24R
“How was it being up there with
your brother, Cass?”…

”Bagaimana rasanya terbang dengan
adikmu, Cass?”...

“Pretty good, Dad (1). It was
really fun (2).” Her eyes danced
like Christmas as Nick watched,
and Pat led Chris back to the office,
as Nick and Cass followed behind
in silence (3).
(Hal: 30)

”Asyik
sekali,
Ayah
(1).
Menyenangkan (2).” Mata gadis itu
bersinar-sinar seperti pohon Natal (3).
Pat membawa Chris kembali ke kantor,
sementara Nick dan Cassie mengikuti
dengan berdiam diri (4).
(Hal: 47)

Penanda kohesi her dalam kalimat (3) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi her dan
acuannya ini termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi her tersebut diterjemahkan „gadis itu‟. Dalam penerjemahan
penanda kohesi her ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yaitu dari kohesi
gramatikal menjadi kohesi leksikal. Di samping itu juga terjadi perubahan tataran,
yakni dari tataran kata menjadi frase. Frase „gadis itu‟ merupakan frase nomina.
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Unsur pusat frase tersebut yaitu „gadis‟ dan atributnya „itu‟. Hubungan makna frase
tersebut adalah penunjuk/penentu. Kata „itu‟ dalam frase „gadis itu‟ menunjukkan
arah pengacuan, yakni pengacuan secara anaforik. Unsur pusat frase tersebut, yakni
„gadis‟, merupakan salah satu komponen makna acuan penanda kohesi her. Cassie
sebagai acuan her dalam konteks tersebut adalah seorang gadis.
Penerjemahan penanda kohesi pronomina persona her menjadi „gadis itu‟
tersebut juga didasarkan atas pertimbangan linguistik dan pilihan penerjemah
sebagaimana penerjemahan her menjadi „kakaknya‟ di atas. Tujuannya juga untuk
menghindari kerancuan teks terjemahan. Frase penunjuk sebagai terjemahan sebagai
terjemahan penanda kohesi her selain frase „gadis itu‟ antara lain: pesawat itu dan
wanita itu.
Penerjemahan penanda kohesi her dalam alinea di atas tidak mengakibatkan
perubahan acuan dan arah pengacuan. Perubahan yang terjadi hanya perubahan tipe
penanda kohesi dan perubahan tataran.
25R
Cassie went on to answer his
question, …
A few minutes later, the last of
her sisters and their children left,
and Cassie and Bobby were alone on
the porch again (1). Her parent were
in the living room (2). She knew they
could see them from where they sat,
but her parents were always discreet
about Bobby‟s visits (3)...
(Hal: 37)

Cassie mencoba menjawab pertanyaan
pemuda itu, …
Beberapa
menit
kemudian,
kakaknya yang terakhir pulang
bersama anak-anaknya dan mereka
tinggal berdua di beranda (1). Kedua
orangtuanya ada di ruang tamu (2).
Cassie
tahu
mereka
dapat
mengawasinya dari sana, tapi mereka
tak pernah meributkan kunjunga
Bobby (3)...
(Hal: 56-57)
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Penanda kohesi her dalam kalimat (1) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Her dan acuannya tersebut
termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi her dalam kalimat (2) mengacu pada Cassie yang terdapat
dalam kalimat (1). Penanda kohesi her dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak
berjarak.
Penanda kohesi her dalam kalimat (3) secara anaforik juga mengacu pada
Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Her dan acuannya ini termasuk
kohesi berjarak jenis kontrol.
Penanda kohesi her dalam kalimat (1) dan (2) tersebut diterjemahkan „nya‟
dalam kalimat (1) dan (2) TSa. Penerjemahan semacam ini telah dikemukakan pada
bagian di atas.
Adapun penanda kohesi dalam kalimat (3) diterjemahkan „mereka‟ dalam
kalimat (3) TSa. Penerjemahan penanda kohesi ini terjadi perubahan, yakni dari O3
tunggal menjadi O3 jamak. Perubahan ini disebabkan terjadinya pemadatan
(kompresi). Pemadatan dalam hal ini berupa perubahan frase tempat her berada (her
parents)

menjadi kata „mereka‟. Pada dasarnya penerjemahan penanda kohesi

tersebut tidak mengubah acuan dan jarak acuan. Penerjemahan tersebut justru
membuat teks terjemahan menjadi lebih ringkas dan lebif efisien.
26R
“I didn‟t say I‟d ask him,
Cass (1). I said I‟d do it (2). Not
here (3).” He smiled ruefully at
her, and handed her a clean towel

“Aku kan tidak bilang akan minta
izin ayahmu, Cass (1). Aku cuma bilang
akan mengajarimu (2). Tapi bukan di sini
(3).” Nick tersenyum nakal pada Cassie,
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
161

to dry her hair with (4). “You
look like a drowned rat (5).”
(Hal: 50)

sambil memberinya handuk bersih untuk
mengeringkan rambut (4). ”Kau kelihatan
seperti kucing kecebur (5).”
(Hal: 76)

Alenia di atas merupakan penggalan dialog antara Nick dengan Cassie.
Penanda kohesi her dalam kalimat (4) alinea di atas secara anaforik mengacu pada
Cassie yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi her dan acuannya tersebut
termasuk kohesi berjarak remote sekaligus kontrol.
Penanda kohesi her tersebut tidak diterjemahkan dalam TSa. Namun
demikian, makna penanda her tersebut dapat ditelusuri atau dipahami dalam konteks
TSa. Penerjemahan penanda kohesi her tersebut terjadi perubahan jenis penanda
kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi penanda
kohesi gramatikal pelesapan.

27R
Cassie was awed by none of it…
“You want to do this again
tomorrow, right (1)?” He
grinned at her (2). He had been
the same way when he was her
age (3). In fact, he had been
almost exactly her age when he
floated all over the country, after
the war, trying to get jobs at
airports, and finally came to
Illinois to fly for his old friend
Pat O‟Malley (4).
(Hal: 64)

Cassie tidak takut pada kedua-duanya...
”Kau ingin melakukannya besok,
kan (1)?” Nick menyeringai pada Cassie
(2). Anak itu mirip dengan dirinya
sendiri dulu waktu masih seumurnya (3).
Kenyataannya, Nick hampir seusia
Cassie waktu terbang ke seluruh pelosok
negeri, setelah perang berakhir, mencoba
mendapat pekerjaan di bandara dan
akhirnya datang ke Illinois dan bekerja
pada sahabatnya Pat O‟Malley (4).
(Hal: 96-97)
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Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Nick dan Cassie. Penanda
kohesi her dalam kalimat (3) dan (4) secara anaforik mengacu pada Cassie yang
terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi her dan acuannya tersebut
termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi her dalam kalimat (3) diterjemahkan „nya‟. Penerjemahan
penanda kohesi her menjadi „nya‟ ini telah dipaparkan di atas. Penanda kohesi her
dalam kalimat (4) diterjemahkan menjadi Cassie. Hal ini berarti terjadi perubahan
jenis penanda kohesi, yakni dari jenis kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi
kohesi leksikal. Di samping itu juga terjadi eksplisitasi yakni eksplisitasi acuan her.
Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa acuan her adalah Cassie. Cassie adalah
nama tokoh dalam novel Wings. Perubahan penerjemahan her menjadi Cassie
tersebut juga disebabkan oleh perbedaan sistem bahasa antara BSu dan BSa
sebagaimana penerjemahan her menjadi „gadis itu‟ di atas.
Penerjemahan penanda her dalam alinea tersebut mengalami perubahan jenis
penanda kohesi namun tidak mengalami perubahan acuan. Nama tokoh lain yang
menjadi terjemahan her antara lain: Oona dan Peggy.
28R
But Cassie was quick to tell her brother…

Cassie cepat-cepat menggelengkan kepalanya ...

Billy looked no older than
Chris did (1). He seemed to have
even more freckles this year, but it
was obvious from his performance
in the first two races that, unlike
her brother, he had practice (2).
He won first prize twice, and
another one half an hour later, in

Billy tampak tidak lebih tua dari
Chris (1). Bintik-bintik yang memenuhi
wajahnya kelihatan bertambah banyak
saja (2). Namun dari penampilannya di
dua nomor pertama, jelas terlihat bahwa
tidak seperti Chris, ia sudah berlatih
keras (3). Ia sudah memenangkan dua
hadiah pertama dan setengah jam
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three of the
competitions.
(Hal: 251)

most

difficult

kemudian satu hadiah pertama lagi di tiga
nomor tersulit yang diperlombakan.
(Hal: 350)

Penanda kohesi her dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi her dan
acuannya ini termasuk penanda kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Terjemahan her tersebut tidak tampak dalam TSa. Hal ini disebabkan terjadinya
pemadatan atau kompresi dalam penerjemahan. Penanda kohesi her dalam kalimat (2)
tersebut menjadi bagian dari frase her brother. Her dalam frase tersebut merupakan
atribut sedangkan unsur pusatnya brother. Frase „her brother‟ tersebut diterjemahkan
„Chris‟. Hal ini disebabkan yang dimaksud dengan her brother adalah Chris, adik
laki-laki Cassie.
Penerjemahan penanda kohesi her dalam alinea di atas pada prinsipnya tidak
mengalami perubahan acuan. Perubahan yang terjadi hanya menyangkut perubahan
jenis penanda kohesi.
29R
“Get some men in the water
“Turunkan beberapa
orang,”
now,” an officer commanded (1). “I
seorang petugas memerintahkan (1).
want that brought aboard (2).” And
”Saya ingin kerangka itu dibawa naik
half an hour later, they had the
(2).” Setengah jam kemudian, sisa-sisa
remains of Cassie‟s plane spread
pesawat Cassie sudah tergeletak di dek
out on the deck around them (3).
kapal (3). Tidak banyak yang masih
There wasn‟t much left, but there
tersisa, tetapi ada satu pecahan yang
was one piece that told it all (4).
menjelaskan teka-teki itu (4). Mereka
They had found it (5). It was painted
sudah menemukan pesawat yang selama
bright green and yellow (6). Those
ini dicari-cari (5). Pecahan itu berwarna
had been her colors, they all knew,
hijau cerah dan kuning (6). Itu warna
and the script read “Star (7).” They
North Star, semua tahu itu (7). Dan ada
called the captain down to examine
potongan kata “Star (8).” Para petugas
what they‟d found, and there was no
itu lalu meminta kapten mereka turun
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question in his mind (8). …
(Hal: 405-406)

memeriksa hasil temuan mereka, dan
kapten itu tidak ragu lagi (9). …
(Hal: 572)

Penanda kohesi dalam kalimat (7) alinea di atas secara anaforik mengacu pada
Cassie‟s plane yang terdapat dalam kalimat (3). Acuan penanda kohesi her tersebut
bukan manusia, tetapi benda mati. Her dan acuannya tersebut termasuk kohesi
berjarak jenis kontrol. Terjemahan penanda kohesi tersebut adalah „North Stars‟.
Penerjemahan penanda kohesi ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari
penanda kohesi gramatikal menjadi penanda kohesi leksikal. Di samping itu juga
terjadi eksplisitasi acuan penanda kohesi her. Sebagaimana telah dinyatakan, bahwa
acuan penanda kohesi her tersebut adalah pesawat Cassie, pesawat yang digunakan
Cassie dalam tur Pasifiknya. Nama pesawat tersebut adalah „North Star‟.
Penerjemahan penanda kohesi her tersebut hanya

mengalami perubahan jenis

penanda kohesi namun tidak mengalami perubahan acuan. Perubahan yang terjadi
dalam penerjemahan penanda kohesi her tersebut disebabkan adananya perbedaan
sistem bahasa antara BSu dan BSa. Dalam BSu penanda kohesi her dapat digunakan
sebagai kata ganti benda mati sedangkan dalam BSa kata ganti orang tidak lazim
digunakan untuk menggntikan benda mati.
Penanda kohesi her (ajektif posesif), berdasar uraian tersebut, ada yang
mengacu pada O3 perempuan dan ada yang mengacu pada benda mati. Terjemahan
penanda kohesi her yang mengacu pada O3 tunggal perempuan antara lain berupa:
(1) penanda kohesi ajektif posesif „nya‟,
(2) nama diri,

misalnya her diterjemahkan „Cassie‟,
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(3) frase penunjuk, misalnya „gadis itu‟
(4) frase pembatas, misalnya „kakaknya‟
(5) penanda kohesi „mereka‟, sebagai gabungan antara her sebagai persona
tunggal dengan pronomina persona lainnya, dan
(6) pelesapan atau tidak diterjemahkan.
Adapun penanda kohesi her yang mengacu pada benda mati diterjemahkan
menjadi kohesi leksikal sebagai eksplisitasi acuan penanda kohesi her. Misalnya her
yang mengacu pada pesawat North Star diterjemahkan menjadi „North Star‟.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda
kohesi her juga dipengaruhi oleh perbedaan system bahasa antara BSu dan BSa,
perbedaan sosiobudaya, pilihan penerjemah, dan efisiensi penggunaan bahasa.
Sebagaimana penerjemahan he dan her (objek) di atas, penerjemahan penanda
kohesi her (ajektif posesif) juga ada yang mengalami perubahan jenis penanda kohesi
dan mengalami perubahan tataran. Perubahan jenis penanda kohesi terutama
perubahan jenis penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi penanda
kohesi leksikal, misalnya penanda kohesi her yang diterjemahkan menjadi Oona dan
„wanita itu‟. Sementara itu perubahan tataran yang terjadi adalah perubahan dari
tataran kata menjadi frase. Misalnya penanda kohesi her yang diterjemahkan menjadi
„putrinya‟. Penanda kohesi her di sini termasuk satuan kata, sedangkan „putrinya‟
sebagai terjemahan her termasuk satuan frase.
Perubahan jenis penanda kohesi dalam penerjemahan her dalam konteks
tertentu bersifat wajib agar makna terjemahan tidak rancu. Ada beberapa pilihan
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bentuk perubahan terjemahan penanda kohesi her. Terjemahan penanda kohesi her
dapat berupa acuan penanda kohesi her dan dapat berupa eksplisitasi komponen
makna acuan her. Sementara itu, penanda kohesi her yang acuannya benda mati,
terjemahannya wajib dilakukan perubahan.
Penerjemahan penanda kohesi her tersebut dilakukan dengan 5 macam teknik
sebagimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel 4.3: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Her
No.
1
2

Teknik Penerjemahan
Harfiah
Amplifikasi

3
4

Amplifikasi sekaligus
trasposisi
Kompresi linguistik

5

Reduksi

Terjemahan
nya
Cassie
North Star
1. Gadis itu
2. kakaknya
1. Chris
2. mereka
dilesapkan

No. Data
22R
27R
29R
24R
23R
28R
25R
26R

Penerjemahan penanda kohesi her (ajektif posesif) dalam penerjemahan novel
Wings menggunakan teknik penerjemahan harfiah, amplifikasi, transposisi, kompresi
linguistik, dan reduksi. Penerjemahan penanda kohesi her dengan teknik harfiah
ditunjukkan dengan terjemahan her yang berupa penanda kohesi penentu milik O3
tunggal menjadi penanda kohesi „nya‟. Penanda kohesi „nya‟ dalam konteks ini juga
sebagai ajektif posesif O3 tunggal dalam TSa.
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Teknik amplifikasi dalam penerjemahan penanda kohesi her tersebut
dilakukan dengan dengan dua cara, yaitu dengan eksplisitasi acuan penanda her dan
eksplisitasi komponen makna acuan her. Penanda kohesi her yang diterjemahkan
menjadi „Cassie‟ karena penanda kohesi itu mengacu pada Cassie merupakan contoh
eksplisitasi acuan penanda kohesi her. Sementara itu, her yang mengacu pada Cassie
dan diterjemahkan menjadi „putrinya‟ merupakan eksplisitasi salah satu komponen
makna acuan her. Dalam konteks ini „putri‟ merupakan salah satu komponen makna
Cassie. Dia adalah seorang seorang putri, anak Pat O‟Malley. Penerjemahan her
yang berupa komponen makna acuan ini juga menghasilkan terjemahan yang variatif.
Dalam hal ini her antara lain diterjemahkan: gadis itu, pesawat itu, wanita itu,
kakaknya, istrinya, dan putrinya.
Penerjemahan penanda kohesi her dengan teknik trasposisi dilakukan dalam
bentuk perubahan dari satuan kata menjadi satuan frase. Penerjemahan penanda
kohesi her yang dilakukan dengan eksplisitasi salah satu komponen makna acuan her
pada umumnya berbentuk frase. Frase sebagai terjemahan her dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu frase penunjuk (misalnya „gadis itu‟) dan frase pembatas
(misalnya „putrinya‟).
Teknik kompresi linguistik juga digunakan dalam menerjemahkan her.
Teknik ini dilakukan dengan menggabungkan penanda kohesi her dengan penanda
kohesi lain, misalnya he, menjadi satu penanda kohesi. Contohnya penanda kohesi
her yang mengacu pada Cassie dan penanda kohesi he yang menacu pada Nick
diterjemahkan menjadi „mereka‟.
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Penggunaan teknik reduksi dalam penerjemahan penanda kohesi her
dilakukan dengan cara menghilangkan terjemahan penanda kohesi her. Penghilangan
ini mengakibatkan perubahan jenis penanda kohesi,

yakni dari penanda kohesi

gramatikal pengacuan persona menjadi kohesi pelesapan. Perubahan penanda kohesi
ini tidak berarti penghilangan makna terjemahan her, karena makna terjemahan her
tersebut dapat dipahami melalui konteks teks TSa.

d) Penerjemahan Penanda Kohesi Hers
Penanda kohesi hers ini termasuk pronomina posesif (posessive pronoun) O3
perempuan. Hers ini sebagai klas kata benda dan berfungsi sebagai inti (head) dalam
suatu kelompok kata benda (frase). Berikut ini temuan dan analisis penerjemahan
penanda kohesi hers dan teknik penerjemahan yang digunakannya.
30R
He looked down at her
tenderly on Christmas Eve, and held
her hand in his own, and then he
kissed her cheek (1). There were
tears in his eyes when he spoke to
her (2). And in hers when she heard
him (3).
(Hal: 304)

Malam itu Malam Natal (1).
Ayahnya memandang padanya dengan
penuh kasih sayang dan mengenggam
tangannya serta mencium pipinya (2).
Matanya
berkaca-kaca
sewaktu
berbicara padanya (3). Dan mata
Cassie pun berair sewaktu didengarnya
perkataan ayahnya (4).
(Hal: 425)

Penanda kohesi hers dalam kalimat (3) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi hers dan
acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol. Di samping itu, hers
tersebut juga mengacu pada eyes dalam kalimat (2) dan termasuk kohesi tak berjarak.
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Terjemahan penanda kohesi hers tersebut adalah „mata Cassie‟. Penerjemahan
ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari kohesi gramatikal menjadi
leksikal. Di samping itu terjemahan tersebut juga terjadi perubahan tataran, yakni dari
tataran kata menjadi Frase nomina. Unsur pusat frase tersebut yaitu „mata‟ dan
„Cassie‟ merupakan atribut. Hubungan makna dalam frase tersebut adalah makna
pembatas, maksudnya atribut (Cassie) membatasi unsur pusat (mata). Penerjemahan
hers tersebut merupakan eksplisitasi acuan penanda kohesi hers. Sebagaimana telah
disebutkan, acuan hers tersebut adalah Cassie dan eyes. Dengan demikian
penerjemahan hers tersebut tidak mengalami perubahan acuan dan arah pengacuan.
Perubahan yang terjadi hanya perubahan jenis penanda kohesi.
Penerjemahan penanda kohesi hers menjadi „mata Cassie‟ tersebut terjadi
karena adanya perbedaan sistem bahasa antara BSu dan BSa. Dalam BSu, hers
sebagai pronomina posesif O3 tunggal perempuan memiliki dua acuan, yaitu pemilik
(possessor) dan yang dimiliki (possessed). Penanda kohesi pronomina persona
semacam ini tidak terdapat dalam BSa. Sehingga penerjemahan penanda kohesi hers
tersebut dilakukan dengan eksplisitasi sebagaimana telah disebutkan di atas.
31R
“Something wrong, Cass?”…
… She hadn‟t worn her
engagement ring home this time,
just her wedding band, that said it
all, as his eyes met hers and she
nodded (1). “You‟re married
(2)?” He looked as though she
had just hit him (3).
(Hal: 327)

”Ada apa, Cass?”…
... Cassie tidak memakai cincin
pertunangannya kali ini, hanya cincin
kawinnya saja (1). Tapi cincin itu sudah
mengatakan
semua
yang
ingin
dikatakannya (2). Mata Nick betemu
dengan matanya, dan Cassie mengangguk
(3). ”Kau sudah kawin (4)?” Pria itu
tampak sangat terpukul (5).
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(Hal : 457)
Penanda kohesi hers dalam kalimat (1) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Dalam hal ini, hers dan
acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote. Selain itu,
hers tersebut juga mengacu pada eyes yang juga terdapat dalam kalimat (1).
Terjemahan hers tersebut adalah „matanya‟. Penerjemahan penanda kohesi ini
terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari kohesi gramatikal pengacuan
persona menjadi kohesi leksikal. Di samping itu, terjemahan tersebut juga terjadi
perubahan tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase nomina. Unsur pusat frase
„matanya‟ yaitu „mata‟ dan klitika „nya‟ sebagai atribut. Frase tersebut memiliki
hubungan makna pembatas. Klitika „nya‟ pada frase tersebut mengacu pada Cassie
dalam kalimat (1) TSa dan arah pengacuannya bersifat anaforik. Sementara itu, unsur
inti frase tersebut merupakan bentuk eksplisitasi acuan penanda kohesi hers.
Penerjemahan penanda kohesi tersebut tidak mengalami perubahan acuan maupun
arah pengacuan, perubahan yang terjadi adalah jenis penanda kohesi.
Perubahan penerjemahan penanda kohesi hers tersebut pada prinsipnya juga
disebabkan adanya perbedaan sistem bahasa antara BSu dan BSa sebagaimana
penerjemahan hers menjadi „mata Cassie‟ yang telah disebutkan di atas.
32R
“How are you, Cass?”…
… “I guess he figured this stuff
would look good in the newsreels
(1). Patriotic (2). One of the boys
(3). Was it his idea or yours (4)?”

“Apa kabar, Cass?”…
… “Kurasa ia memperhitungkan bahwa
kiprahmu di sini akan tampak bagus di
newsreel (1). Patriotis (2). Pejuang (3).
Apakah ini idemu atau idenya (8)?” Betapa
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He wanted it to be hers, because
he wanted to respect her for it
(5).
(Hal: 445)

Nick berharap ini ide gadis itu sendiri,
karena ia ingin menghormatinya untuk
itu(4).
(Hal: 632-633)

Penanda kohesi hers dalam kalimat (5) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Dalam hal ini hers dan acuannya
tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote. Di samping itu, hers
tersebut juga mengacu pada idea yang terdapat dalam kalimat (4) dan merupakan
kohesi tak berjarak.
Terjemahan hers tersebut adalah „ide gadis itu‟. Penerjemahan penanda kohesi
tersebut terjadi perubahan penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal
pengacuan persona menjadi penanda kohesi leksikal. Di samping itu, terjemahan
tersebut juga terjadi perubahan tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase nomina.
Unsur inti frase tersebut adalah „ide‟ dan „gadis itu‟ sebagai atribut. Unsur inti frase
tersebut merupakan bentuk eksplisitasi acuan hers. Sementara itu, atribut frase
tersebut, yakni „gadis itu‟ juga merupakan frase nomina yang memiliki hubungan
makna penentu/penunjuk. Kata „itu‟ dalam frase tersebut menunjukkan arah
pengacuan yang bersifat anaforik. Sementara itu „gadis‟ dalam frase tersebut
merupakan eksplisitasi salah satu konponen makna acuan hers, yakni Cassie.
Penerjemahan penanda kohesi hers dalam alinea tersebut tidak mengakibatkan
perubahan acuan dan arah pengacuan. Perubahan yang terjadi hanya perubahan jenis
penanda kohesi.
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Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam penerjemahan
penanda kohesi gramatikal pengacuan persona hers terjadi perubahan jenis penanda
kohesi dan perubahan tataran. Perubahan jenis penanda kohesi yang terjadi yakni
perubahan dari penanda kohesi gramatikal menjadi penanda kohesi leksikal.
Sementara itu, perubahan tataran yang terjadi adalah perubahan dari tataran kata
menjadi frase. Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi hers
tersebut bersifat wajib karena adanya perbedaan sistem antara BSa dan BSu. Dalam
BSa tidak ada penanda kohesi gramatikal pengacuan persona yang memiliki dua
acuan sebagaimana penanda kohesi hers.
Teknik yang digunakan untuk menerjemahkan hers tampak dalam tabel
berikut
Tabel 4.4: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Hers
No.
1

Teknik Penerjemahan
Amplifikasi sekaligus
transposisi

Terjemahan
mata Cassie, matanya
ide gadis itu

No. Data
30R, 31R
32

Penanda kohesi hers sebagai pronomina posesif memiliki dua acuan, yaitu
pemilik (posessor) dan yang dimiliki (posessed). Misalnya penanda kohesi hers yang
mengacu pada „mata Cassie‟, sebagai pemiliknya adalah Cassie dan yang dimiliki
adalah mata. Penanda kohesi dalam TSa yang sepadan dengan hers tersebut tidak ada
sehingga tidak mungkin diterjemahkan dengan teknik kesepadanan lazim. Teknik
penerjemahan yang digunakan untuk menerjemahkan penanda hers dalam
penerjemahan novel Wings hanya teknik amplifikasi sekaligus transposisi. Teknik
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amplifikasi tersebut dilakukan dengan mengeksplisitkan acuan penanda kohesi hers.
Misalnya hers yang mengacu pada mata Cassie

diterjemahkan menjadi „mata

Cassie‟.
Pengeksplisitan kedua

acuan penanda kohesi hers sekaligus akan

mengakibatkan perubahan tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase. Hal ini
berarti selain dilakukan dengan teknik amplifikasi, penerjemahan hers sekaligus
menggunakan teknik transposisi khususnya terjadi perubahan satuan linguistik.
Teknik penerjemahan penanda kohesi pronomina posesif hers tersebut
dipengaruhi oleh perbedaan sistem bahasa antara BSu dengan BSa. Sebagaimana
telah disebutkan bahwa penanda kohesi hers memiliki dua acuan, yaitu pemilik
(posessor) dan yang dimiliki (posessed). Dalam BSa tidak ada penanda kohesi yang
sepadan dengan penanda kohesi hers tersebut.

2) Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Persona O3 Laki-laki
a) Penerjemahan Penanda Kohesi He
Penanda kohesi he merupakan pronomina O3 tunggal laki-laki. Pronomina
ini merupakan partisipan dari berbagai proses (kata kerja). He ini merupakan klas
kata benda dan berfungsi sebagai inti (head) dalam suatu kelompok kata (nominal
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group). Berikut ini berbagai penerjemahan penanda kohesi he

dan teknik

penerjemahan yang digunakannya.
33R
“Got any planes to charter,
mister?”, a voice growled at him,
as Pat poret over his log, and went
trough the paper on his desk (1).
He was about to explain, as he
always did, that they could rent
him, but not his planes (2). And
then he looked across the desk ang
grinned in amazement (3).
(Hal:7)

“Ada pesawat yang bisa disewa,
mister?” terdengar suara menggram
pada waktu ia asyik mempelajari buku
besar dan kertas-kertas di mejanya (1).
Ia sudah akan mulai menjelaskan,
seperti biasanya, bahwa mereka bisa
menyewa tenaganya, bukan pesawatnya
(2). Tapi kemudian sewaktu ia
mengangkat wajahnya dari meja, ia
menyeringai keheranan (3).
(Hal: 17)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Pat dengan Nick. Dalam
kalimat (2) alinea di atas terdapat dua buah penanda kohesi he yang keduanya secara
anaforik mengacu pada Pat yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi he dan
acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak, karena terdapat dalam kalimat yang
berdampingan. Dalam kalimat (3) alinea di atas juga terdapat penanda kohesi he yang
secara anaforik juga mengacu pada Pat yang terdapat dalam kalimat (1). Rangkaian
penanda kohesi he dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol.
Penanda kohesi he yang pertama dalam kalimat (2) diterjemahkan menjadi
„ia‟ dalam kalimat (2) TSa. Penerjemahan penanda kohesi ini tidak mengalami
perubahan jenis penanda kohesi, baik he maupun „ia‟ tersebut merupakan penanda
kohesi gramatikal pengacuan persona O3 tunggal.
Penanda kohesi he yang kedua dalam kalimat (2) diterjemahkan menjadi „nya‟
dalam kalimat (2) TSa. Penanda kohesi „nya‟ sebagai terjemahan he tersebut
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merupakan alomorf dari „ia‟. Sementara itu, penanda kohesi he dalam kalimat (3)
alinea di atas ditejemahkan menjadi „ia‟ sebagaiman penanda kohesi he yang pertama
dalam kalimat (2) di atas.
Penerjemahan penanda kohesi he dalam alinea di atas tidak mengalami
perubahan jenis penanda kohesi, arah pengacuan, dan jarak penanda kohesi dengan
acuannya.
34R
“What‟s her name (1)? “Nick looked
amused (2). From the moment he‟d
laid eyes on them, he‟d loved their
family, and everything about them
(3).
(Hal: 13)

”Siapa namanya (1)?” Nick ingin tahu
(2). Sejak pertama bertemu keluarga
Pat, ia langsung menyukai mereka dan
segalanya tentang keluarga itu (3).
(Hal: 25)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Nick dengan Pat. Dalam
kalimat (3) alinea di atas terdapat dua buah penanda kohesi he yang keduanya secara
anaforik mengacu pada Nick yang terdapat dalam kalimat (2). Penanda kohesi he dan
acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak karena terdapat dalam kalimat yang
berdampingan.
Penanda kohesi he yang pertama dalam kalimat (3) tersebut tidak
diterjemahkan dalam TSa. Namun demikian makna penanda kohesi he tersebut dapat
ditelusuri dan dipahami dalam konteks TSa, yakni dalam kalimat (3). Dalam
penerjemahan penanda kohesi ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari
penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi kohesi gramatikal pelesapan.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
176

Penanda kohesi he yang kedua dalam kalimat (3) diterjemahkan menjadi „ia‟ dalam
kalimat (3) TSa. Penerjemahan semacam ini telah diungkapkan pada bagian atas.
Penerjemahan penanda kohesi he dalam alinea tersebut tidak mengubah arah
pengacuan dan jarak penanda kohesi dengan acuannya. Perubahan yang terjadi adalah
perubahan jenis penanda kohesi.
35R
A few minutes later, Pat drove
the kids home with him (1). When
Nick heard their car leave, he sat at
his desk, thinking of them (2)…
(Hal: 30)

Beberapa saat kemudian, Pat membawa
anak-anaknya pulang (1). Waktu Nick
mendengar mobilnya pergi, lelaki itu
terduduk di mejanya sambil memikirkan
peristiwa tadi (2)...
(Hal: 48)

Penanda kohesi he dalam kalimat (2) alinea diatas secara anaforik mengacu
pada Pat yang

terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi he dan acuannya itu

termasuk kohesi tak berjarak karena terdapat dalam kalimat yang berdampingan.
Penanda kohesi he yang pertama dalam kalimat (2) tersebut diterjemahkan
„lelaki itu‟. Terjemahan he ini mengalami perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari
penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi kohesi leksikal. Selain itu,
terjemahan tersebut juga mengalami pergeseran, yakni dari tataran kata menjadi frase.
Frase „lelaki itu‟ merupakan frase nomina. Unsur inti frase tersebut yaitu „lelaki‟ dan
atributnya „itu‟. Berdasar hubungan antarunsurnya frase tersebut memiliki makna
penentu atau penunjuk. Unsur inti frase tersebut merupakan komponen makna acuan
he, yakni Nick. Nick dalam teks tersebut adalah seseorang berjenis kelamin laki-laki
yang berumur 21 tahun. Adapun atribut frase tersebut, yakni „itu‟, menunjukkan arah
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pengacuan yang bersifat anaforik. Penerjemahan penanda kohesi he menjadi „lelaki
itu‟ merupakan bentuk eksplisitasi. Dalam hal ini eksplisitasi terhadap salah satu fitur
semantik acuan he , yaitu Nick. Frase lain sebagai terjemahan penanda kohesi he
yang berupa frase penunjuk dan setipe dengan frase penunjuk „lelaki itu‟ antara lain:
pemuda itu, pria itu, orang itu, laki-laki itu, lelaki tua itu, anak itu, penerbang
kawakan itu, penerbang itu, wartawan itu, dan petugas itu.
Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi he

tersebut

disebabkan adanya perbedaan sistem bahasa antara BSu dan BSa. Penanda kohesi he
merupakan pronomina persona O3 tunggal laki-laki. Penanda kohesi pronomina
persona O3 tunggal laki-laki semacam ini tidak terdapat dalam BSa sebab dalam BSa
tidak ada perbedaan bentuk antara O3 tunggal laki-laki dan perempuan. Jika penanda
kohesi he sebagai pronomina O3 laki-laki diterjemahkan „ia‟ atau „dia‟ yang juga
sebagai pronomina persona O3 maka berpotensi menimbulkan kerancuan teks
terjemahan. Demi menghindari kerancuan yang mungkin timbul ini maka harus
dilakukan perubahan sebagaimana penerjemahan penanda kohesi he menjadi „lelaki
itu‟ di atas.
Di samping perbedaan sistem bahasa, penerjemahan he menjadi „lelaki itu‟
tersebut juga dipengaruhi oleh pilihan penerjemah, atau bersifat opsional. Nick
sebagai acuan penanda kohesi he tersebut memiliki beberapa komponen makna. Di
antara beberapa komponen makna yang dimiliki Nick, penerjemah memilih salah
satunya, yakni „lelaki‟, untuk menerjemahkan penanda kohesi he . Dengan demikian
penerjemahan tersebut juga bersifat opsional.
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Penerjemahan penanda kohesi he yang terdapat dalam alinea di atas pada
prinsipnya tidak mengalami perubahan acuan dan arah pengacuan. Perubahan yang
terjadi hanyalah menyangkut perubahan jenis penanda kohesi yang disebabkan oleh
perbedaan sistem bahasa antara BSu dan BSa.
36R
A few minutes later, Nick heard
the hum the plane overhead, but he
didn‟t pay much attention to it (1). He
figured it was some fool, trying to get
home a head of the weather front right
before the storm broke (2)...
(Hal: 43)

Beberapa menit kemudan, Nick
mendengar derum pesawat di atas
kepalanya yang tak terlalu digubrisnya
(1). Dipikirnya itu hanya orang tolol
yang sedang cepat-cepat terbang pulang
supaya tidak terjebak badai (2)…
(Hal: 65)

Dalam kalimat (1) alinea di atas terdapat penanda kohesi he yang secara
anaforik mengacu pada Nick yang juga terdapat dalam kalimat (1) namun dalam
klausa yang berbeda. Penanda kohesi he dan acuannya ini termasuk kohesi tak
berjarak. Dalam kalimat (2) alinea di atas juga terdapat penanda kohesi he yang
secara anaforik juga mengacu pada Nick yang terdapat dalam kalimat (1). Rangkaian
penanda kohesi he dan acuannya ini juga termasuk kohesi tak berjarak karena
terdapat dalam kalimat yang berdampingan.
Penanda kohesi he dalam kalimat (1) tersebut diterjemahkan „nya‟ dalam
kalimat (1) TSa. Penanda kohesi ‟nya‟ sebagai terjemahan he tersebut merupakan
alomorf

‟ia‟. Penerjemahan he menjadi ‟nya‟ tersebut disebabkan terjadinya

perubahan konstruksi aktif dalam TSu menjadi pasif dalam TSa. He
terjemahannya tersebut

dan

berkategori semantik eksistensial. Penanda kohesi „nya‟

tersebut secara anaforik mengacu pada Nick dalam kalimat (1) TSa.
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Penanda kohesi he dalam kalimat (2)

juga diterjemahkan menjadi ‟nya‟

dalam kalimat (2) TSa sebagaimana penerjemahan he menjadi ‟nya‟ dalam kalimat
(1) di atas.
37R
Chris was
controls …

fighting

with

the

Saat itu Chris sedang berjuang keras
mengendalikan pesawatnya …

“Let me take it!” she was
shouting, and at last he
understood, as she signaled him
with gestures (1). He shook his
head, but she kept nodding at him
(2)…
(Hal.: 44)

“Biar aku yang bawa!” teriak Cassie
(1). Akhirnya Chris mengerti (2). Cassie
membuat
gerakan-gerakan
dengan
tangannya memberi isyarat (3). Chris
menggelengkan kepala, tapi Cassie terusmenerus mengangguk-anggukkan kepalanya
(4)… (Hal: 66-67)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Cassie dengan Chris.
Penanda kohesi he dalam kalimat (1) alinea di atas secara anaforik mengacu pada
Chris yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi he dengan acuannya
ini termasuk penanda kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote. Penanda kohesi
he dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik juga mengacu pada Chris yang
terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi he dan acuannya ini juga termasuk
kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi he baik dalam kalimat (1) maupun (2) diterjemahkan menjadi
Chris dalam kalimat (2) dan (3) TSa. Penerjemahan he ini telah terjadi perubahan
jenis penanda kohesi, yaitu dari penanda kohesi gramatikal pengacuan persona
menjadi penanda kohesi leksikal. Chris dalam hal ini merupakan acuan penanda
kohesi he . Penerjemahan penanda kohesi semacam ini menunjukkan terjadinya
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eksplisitasi dalam bentuk nama orang yang diacu oleh penanda kohesi he . Nama
tokoh yang menjadi terjemahan he selain Chris antara lain: Pat, Nick, Bobby,
Tommy, Billy, Lindberg, Jim, dan Desmond.
Perubahan penerjemahan penanda kohesi he

tersebut disebabkan oleh

perbedaan sistem bahasa antara BSu dan BSa. Sebagaimana telah dinyatakan, bahwa
penanda kohesi he merupakan pronomina persona O3 tunggal laki-laki. Pronomina
persona ini memiliki bentuk yang berbeda dengan pronomina persona O3 tunggal
perempuan. Perbedaan bentuk pronomina O3 tunggal laki-laki dan perempuan ini
tidak terdapat dalam BSa sehingga dapat menimbulkan kerancuan apabila penanda
kohesi he diterjemahkan menjadi ‟ia‟ atau ‟dia‟ yang merupakan pronomina persona
O3 dalam BSa. Perubahan penanda kohesi he dalam penerjemahan tersebut untuk
menghindari kerancuan dalam teks terjemahan.

38R
“You could help me with the
business (1). There‟s lots you could do
at the store (2). And my father says he
wants to retire in a few years (3).”
And then suddenly he had an idea; it
struck him as brilliant (4). “You could
study accounting, and then you could
do the books (5). What do you think,
Cass?” (6).
(Hal: 84)

“Kau bisa membantu mengurusi
bisnisku (1). Banyak yang bisa
kaukerjakan di toko (2). Ayah bilang
beliau ingin pensiun beberapa tahun
lagi (3).” Mendadak Bobby mendapat
ilham; dianggapnya ide itu hebat (4).
“Kau bisa kuliah akuntansi dan
menangani pembukuan (5). Bagaimana
pendapatmu, Cass?(6)”
(Hal: 124)

Alinea tersebut merupakan penggalan percakapan antara Bobby dengan
Cassie. Penanda kohesi gramatikal he (kalimat 3) secara anaforik mengacu pada my
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father dalam klausa sebelumnya dalam kalimat yang sama. My father dalam konteks
ini adalah ayah Bobby yang namanya tidak disebutkan.
Penanda kohesi he dalam kalimat (4) secara anaforik mengacu pada Bobby
yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi he

dan acuannya ini

termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi he

dalam kalimat (3) tersebut diterjemahkan „beliau‟ dalam

kalimat (3) TSa. Dalam konteks TSa orang yang disebut dengan kata „beliau‟
merupakan orang yang terhormat dalam pandangan orang yang menyebutnya. Kata
„beliau‟ dalam konteks kalimat tersebut adalah ayah Bobby. Penggunaan kata „beliau‟
oleh Bobby untuk menyebut ayahnya menunjukkan penghormatan Bobby kepada
ayahnya. Penghormatan semacam ini sesuai dengan konteks budaya TSa.
Penanda kohesi he dalam kalimat (4) diterjemahkan menjadi ‟Bobby‟ dalam
kalimat (4) TSa karena he dalam kalimat ini mengacu pada Bobby. Penerjemahan
semacam ini merupakan eksplisitasi acuan penanda kohesi he sebagaimana telah
dinyatakan pada bagian di atas.
39R
But only Billy was going to be
flying against Cassie. …

Dan hanya Billy yang akan berlomba
melawan Cassie. ...

“Oh for heaven‟s sake (1).
I just meant he was „nice,‟ you
know, as someone to talk to (2). I
wasn‟t planning to run off with
him (3)…
(Hal: 130)

“Oh, demi Tuhan, Nick (1). Aku
kan cuma bilang dia menyenangkan (2).
Kau tahu, itu sekedar pendapat (3). Aku
tidak merencanakan kabur dengannya
(4).” ...
(Hal: 184)
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Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Cassie dan Nick. Penanda
kohesi he

dalam kalimat (2) di atas secara anaforik mengacu pada Billy yang

terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi he

dan acuannya tersebut

termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Terjemahan he tersebut adalah „dia‟ dalam kalimat (2) TSa. Penanda kohesi
„dia‟ ini secara anaforik mengacu pada Billy yang terdapat dalam alinea TSa
sebelumnya dan merupakan kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penerjemahan penanda kohesi he

menjadi „dia‟ tersebut tidak menimbulkan

kerancuan dalam TSa karena penanda kohesi „dia‟ tersebut terdapat dalam kalimat
langsung sehingga acuannya dapat diketahui dari konteks percakapan tempat penanda
kohesi „dia‟ tersebut berada.
40R
“It was just a business dinner, Nick …

”Itu Cuma makan malam bisnis, Nick ...

In the end he relaxed, and
enjoyed the fact that he was finally
with her again (1). Being away
from her for so long had almost
driven him crazy (2). And day after
day, he had thought of new plots
that Williams might be hatching to
exploit her (3). He finally stopped
nagging her about William‟s plans
for her, and the fact that she was
being used, and they had a nice
afternoon (4) …
(Hal: 203 -204)

Akhirnya Nick tenang, dan
menikmati kenyataan bahwa akhirnya
mereka bersama lagi (1). Berada jauh
dari Cassie sedemikian lama-nya hampir
membuatnya jadi gila (2). Dan dari hari
ke hari, ia terus memikirkan cara-cara
baru Williams mengeksploitasi Cassie
(3). Ia berhenti memojokkan Cassie
tentang
rencana-rencana
Williams
padanya, dan kenyataan bahwa dia
sedang dimanfaatkan, dan mereka
menghabiskan sore yang menyenangkan
(4) ...
(Hal : 282-283)
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Kalimat (1) dalam alinea di atas terdapat dua penanda kohesi he

yang

keduanya secara anaforik mengacu pada Nick yang terdapat dalam alinea
sebelumnya. Penanda kohesi he dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjerak
jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi he dalam kalimat (3) dan (4) secara anaforik juga mengacu
pada Nick yang terdapat dalam alinea sebelumnya dan termasuk kohesi berjarak
jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi he yang pertama dalam kalimat (1) diterjemahkan menjadi
Nick. Penerjemahan semacam ini telah dikemukakan di atas. Penanda kohesi he yang
kedua dalam kalimat (1) secara bersama-sama dengan penanda kohesi her yang
terdapat dalam klausa yang sama diterjemahkan menjadi „mereka‟. Penanda kohesi
her tersebut mengacu pada Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Kata
„mereka‟ merupakan kata ganti O3 jamak, dalam konteks terjemahan tersebut
mengacu pada Nick dan Cassie. Penerjemahan semacam ini merupakan bentuk
kompresi linguistik atau pemadatan. Penerjemahan ini pada prinsipnya tidak
mengalami perubahan acuan dan arah pengacuan, perubahan hanya menyangkut jenis
penanda kohesi. Penerjemahan penanda kohesi he bersama-sama dengan her tersebut
membuat TSa lebih ringkas dan lebih efisien.
Penanda kohesi he dalam kalimat (3) dan (4) diterjemahkan menjadi „ia‟
dalam kalimat (3) dan (4) TSa. Kedua penanda kohesi „ia‟ ini termasuk kohesi
berjarak jenis kontrol. Sementara itu, versi TSu-nya termasuk kohesi berjarak jenis
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
184

kontrol sekaligus remote. Perbedaan ini terjadi karena penanda kohesi he dalam
kalimat (1) diterjemahkan menjadi Nick.
41R
Desmond brought her to work at
four a.m. …

Desmond mengantar Cassie berangkat
kerja pada pukul empat pagi. …

She took the papers from
him, and went back upstairs,
slamming her study door behind
her (1). She apologized to him
later on, and as always, he was
very understanding (2).
(Hal: 318)

Cassie mengambil kertas-kertas
itu dari tangannya lalu naik ke atas dan
membanting pintu kamarnya (1). Tapi
kemudian ia meminta maaf pada
suaminya dan seperti biasa, suaminya
itu bisa mengerti (2).
(Hal: 446)

Penanda kohesi he dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada Desmond yang terdapat dalam alinea sebelumnya. He dan acuannya tersebut
termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Terjemahan penanda kohesi he

tersebut adalah „suaminya‟. Terjemahan

penanda kohesi ini mengalami perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda
kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi penanda kohesi leksikal. Di samping
itu, terjemahan tersebut juga mengalami perubahan tataran, yakni dari tataran kata
menjadi frase. Frase „suaminya‟ merupakan frase nomina yang memiliki hubungan
makna pembatas. Unsur inti frase tersebut, yakni „suami‟, merupakan salah satu
komponen makna acuan he , yaitu Desmond. Adapun atribut frase tersebut, yaitu
„nya‟, secara anaforik mengacu pada Cassie yang terdapat dalam kalimat (2) TSa.
Penerjemahan he tersebut tidak mengubah acuan, arah pengaacuan, perubahan yang
terjadi hanya menyangkut perubahan jenis penanda kohesi. Terjemahan penanda
kohesi he yang berupa frase pembatas selain frase „suaminya‟ antara lain: ayahnya,
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adiknya, ayahmu, badannya, hatinya, tubuh Jim, wajah Bobby, wajah ayahnya,
sikapnya, orangnya, dan dirinya.
Perubahan dalam penerjemahan penanda kohesi he tersebut disebabkan oleh
perbedaan sistem bahasa antara BSu dan BSa. Di samping itu, juga disebabkan oleh
faktor pilihan penerjemahan sebagaimana penerjemahan penanda kohesi he menjadi
„lelaki itu‟ yang telah dipaparkan di atas.
42R
“It‟s Dad,” she answered
quickly (1). She started to cry before
she could say another word, and a
vise of steel clutched Cassie‟s heart
as she listened (2). “He had a heart
attack this morning (3). He ‟s in
Mercy Hospital (4). Mom‟s with him
(5).” Oh God….no…not her father
(6).
(Hal: 347)

“Ayah,” jawab kakaknya itu
cepat, lalu menangis sebelum bisa
mengatakan apa-apa (1). Cassie
merasa hatinya ditembus oleh baja
dingin (2). “Ayah mendapat serangan
jantung pagi tadi (3). Ia sekarang di
Rumah Sakit Mercy (4). Ibu sedang
menunggui Ayah di sana (5).” Oh
Tuhan… tidak… jangan ayahnya (6).
(Hal : 488-489)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Cassie dengan Glynn,
kakaknya. Penanda kohesi he dalam kalimat (3) dan (4) alinea di atas secara anaforik
mengacu pada dad (Pat) yang terdapat dalam alinea sebelumnya. He dan acuannya
tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Terjemahan penanda kohesi he

dalam kalimat (3) tersebut yaitu „ayah‟.

Penerjemahan penanda kohesi ini mengalami perubahan jenis penanda kohesi, yakni
dari penanda kohesi gramatikal menjadi penanda kohesi leksikal namun tidak
mengalami pergeseran tataran.
Penerjemahan penanda kohesi he

menjadi „ayah‟ tersebut merupakan

eksplisitasi, yakni eksplisitasi salah satu komponen makna acuan he , yaitu Pat.
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Tokoh ini adalah seorang laki-laki, bersuami dan memiliki beberapa anak, di antara
anaknya yaitu Glynn dan Cassie. Eksplisitasi komponen makna tersebut bukan dalam
bentuk nama diri (proper name) atau dalam konstruksi frase, namun demikian
terjemahan tersebut tidak menimbulkan kerancuan karena dalam bentuk kalimat
langsung sehingga dapat dipahami lewat konteksnya. „Ayah‟ sebagai terjemahan he
tersebut adalah ayah Cassie karena kata „ayah‟ tersebut terdapat dalam kalimat
langsung yang diucapkan oleh Cassie.
Penerjemahan penanda kohesi he menjadi „ayah‟ tersebut dipengaruhi oleh
faktor sosiobudaya. Dalam BSa tidaklah pantas sesorang menyebut ayahnya dengan
menggunakan pronomina O3 laki-laki, yakni „ia‟ atau „dia‟, karena hal ini dianggap
tidak sopan.
Penanda kohesi dalam kalimat (4) diterjemahkan „ia‟ dalam kalimat (4) TSa.
Penerjemahan he menjadi „ia‟ ini tidak menimbulkan kerancuan dalam TSa karena
penanda kohesi he dan terjemahnnya itu berada dalam kalimat langsung sehingga
acuannya dapat diketahui dari konteks percakapan tempat penanda kohesi itu berada.
Dalam analisis penerjemahan penanda kohesi he tersebut dapat diketahui bahwa
penanda kohesi he

hanya mengacu pada O3 tunggal yang berupa manusia.

Terjemahan penanda kohesi he antara lain berupa:
(1) penanda kohesi O3 tunggal, yakni „ia‟, „dia‟,
(2) penanda kohesi „nya‟sebagai alomorf dari ia,
(3) penanda kohesi O3 yang mengacu pada orang yang dipandang terhormat,
yakni „beliau‟,
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(4) nama diri sebagai acuan he , misalnya Nick, Pat, dan Billy,
(5) frase penunjuk, misalnya „lelaki itu‟;
(6) frase pembatas, misalnya „suaminya,
(7) penanda kohesi „mereka‟, gabungan he sebagai persona tunggal dengan
pronomina persona lain,
(8) dilesapkan atau penanda kohesi he tidak diterjemahkan.
Berdasar analisis penerjemahan penanda kohesi he yang telah dipaparkan di
atas dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda kohesi he ada yang mengalami
perubahan dan ada yang tidak mengalami perubahan. Terjemahan penanda kohesi he
yang tidak mengalami perubahan adalah penanda kohesi he sebagai penanda kohesi
gramatikal pengacuan persona O3 terjemahannya juga sebagai penanda kohesi
gramatikal pengacuan persona O3 dalam BSa. Penerjemahan penanda kohesi he
menjadi „beliau‟, yang juga merupakan pronomina O3 tunggal, dipengaruhi oleh
faktor sosiobudaya BSa.
Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi he dapat dilihat
dari segi perubahan jenis penanda kohesi dan perubahan tataran. Berdasar jenis
penanda kohesinya, perubahan terjadi dari penanda kohesi gramatikal pengacuan
persona menjadi penanda kohesi pelesapan dan menjadi penanda kohesi leksikal.
Penanda kohesi leksikal sebagai terjemahan penanda kohesi he ini ada yang berupa
kata dan ada yang berupa frase. Penanda kohesi leksikal sebagai terjemahan penanda
kohesi he merupakan eksplisitasi acuan penanda kohesi he. Misalnya penanda kohesi
he yang mengacu pada Desmond diterjemahkan menjadi Desmond. Sementara itu,
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terjemahan he yang berupa frase merupakan eksplisitasi komponen makna acuan
penanda kohesi he. Misalnya penanda kohesi he yang mengacu pada seseorang yang
bernama Nick diterjemahkan menjadi „pria itu‟.
Perubahan tataran dalam penerjemahan penanda kohesi he terjadi dari tataran
kata menjadi frase. Perubahan ini terjadi akibat eksplisiasi salah satu komponen
makna acuan penanda kohesi he. Penanda kohesi he yang mengacu pada Nick yang
diterjemahkan menjadi frase „pria itu‟ misalnya, kata „pria‟ dalam frase ini
merupakan salah satu komponen makna Nick. Selain sebagai salah satu komponen
makna Nick, „pria‟ tersebut juga menjadi komponen makna tokoh orang lain,
misalnya pat, Desmond, Bobby, dan sebagainya. Dengan demikian komponen makna
„pria‟ tersebut dapat mengacu

kepada beberapa tokoh. Agar jelas siapa yang

dimaksud dengan „pria‟ tersebut maka komponen makna „pria‟ tersebut dinyatakan
dalam bentuk frase penunjuk, yang atributnya menunjukkan siapa yang dimaksud
dengan „wanita‟ tersebut.
Perubahan penanda kohesi he. sebagaimana penerjemahan penanda kohesi
gramatikal pengacuan persona she yang telah disebutkan di atas, dalam konteks
tertentu bersiwat wajib dan ada pilihan perubahan bentuk terjemahan penanda kohesi
he.
Teknik penerjemahan yang digunakan dalam menerjemahkan he tampak
dalam tabel berikut.
Tabel 4.5: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan He
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No.
1

Teknik Penerjemahan
Harfiah

2
3
4
5

Modulasi
amplifikasi
Amplifikasi dan
transposisi
Adaptasi

6
7

Kompresi linguistik
Reduksi

Terjemahan
1. ia
2. dia
nya
Chris
1. lelaki itu
2. suaminya
beliau
ayah
mereka
dilesapkan

No. Data
33R
39R
36R
37R
35R
41R
38R
42R
40R
34R

Teknik penerjemahan yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi
he antara lain: teknik penerjemahan harfiah, modulasi, adaptasi, amplifikasi,
transposisi, kompresi linguistik dan reduksi. Teknik penerjemahan harfiah dilakukan
dengan cara menerjemahkan he sebagai pronomina persona O3 laki-laki tunggal
menjadi „ia‟ atau „dia‟ yang juga sebagai pronomina persona O3 laki-laki tunggal.
Teknik modulasi dalam penerjemahan penanda kohesi he dilakukan dengan
cara mengubah struktur kalimat aktif tempat penanda kohesi he berada menjadi
kalimat pasif dalam TSa. Perubahan ini mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi
he dan terjemahannya. Jika he dalam TSu menjadi subjek, maka terjemahannya,
yakni nya, berfungsi sebagai objek. Perubahan fungsi ini menunjukkan adanya
perubahan fokus.
Teknik amplifikasi dalam penerjemahan penanda kohesi he dilakukan dengan
dua cara, yakni dengan cara eksplisitasi acuan penanda kohesi he dan dengan
eksplisitasi salah satu komponen makna acuan penanda kohesi he. Cara yang pertama
adalah penanda kohesi he diterjemahkan menjadi Bobby karena penanda kohesi he itu
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mengacu pada Bobby. Demikian pula penanda kohesi he yang mengacu pada Nick
diterjemahkan menjadi Nick. Cara kedua yaitu penanda kohesi he yang mengacu
pada Nick diterjemahkan menjadi „lelaki itu‟. Hal ini disebabkan „lelaki‟ menjadi
salah satu komponen makna Nick. Teknik amplifikasi dengan cara kedua ini,
terjemahan pada umumnya dalam bentuk frase dan hasil terjemahannya sangat
beragam. Sebagai contoh penanda kohesi he dalam novel Wings antara lain
diterjemahkan: lelaki itu, pemuda itu, pria itu, pemuda tersebut, orang itu, laki-laki
itu, lelaki tua itu, anak itu, penerbang kawakan itu, penerbang itu, wartawan itu,
petugas itu, suaminya, ayahnya, adiknya, ayahmu, tunangannya, badannya, hatinya,
sikapnya, dirinya, ayahnya itu, adiknya itu, temannya itu, suaminya itu, atasannya
itu, wajah lelaki itu, wajah pria itu, wajah Bobby, dan tubuh Jim.
Penanda kohesi he yang diterjemahkan dengan teknik amplifikasi terutama
yang dilakukan dengan cara eksplisitasi komponen makna acuan he pada umumnya
berbentuk frase. Hal ini berarti dalam penerapan teknik amplifikasi tersebut sekaligus
juga diterapkan teknik transposisi khususnya pergeseran unit, yakni dari unit kata
menjadi frase. Misalnya penanda kohesi he yang diterjemahkan „orang itu‟, he adalah
satuan kata sedangkan „orang itu‟ adalah satuan frase. Frase sebagai terjemahan
penanda kohesi he dalam terjemahan Wings dapat dipilahkan menjadi dua, yaitu frase
penunjuk dan frase pembatas. Contohnya secara berturut-turut adalah penanda kohesi
he yang diterjemahkan „pemuda itu‟ dan „suaminya‟.
Teknik lain yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi he adalah
teknik adaptasi. Teknik adaptasi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu 1) penanda
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kohesi he sebagai pronomina persona O3 juga diterjemahkan dalam bentuk
pronomina persona O3 namun memiliki nilai hormat, dan 2) penanda kohesi he
diterjemahkan dengan cara eksplisitasi acuannya. Penanda kohesi he yang
diterjemahkan menjadi „beliau‟ merupakan contoh yang pertama. Sementara itu,
contoh yang kedua adalah penanda kohesi he yang diterjemahkan menjadi „ayah‟
karena „ayah‟ dalam konteks tertentu menjadi salah satu komponen makna he.
Teknik kompresi linguistik dalam

penerjemahan penanda kohesi he

dilakukan dengan cara menggabungkan penanda kohesi he dengan pronomina
persona lain, misalnya her, mejadi satu penanda kohesi, yaitu penanda kohesi
„mereka‟. Contoh penerjemahan he dalam klausa berikut menunjukkan penggunaan
teknik kompresi linguistik. ...he was finally with her again „... akhirnya mereka
bersama lagi‟.
Teknik reduksi dalam penerjemahan novel Wings dilakukan dengan cara
pelesapan terjemahan penanda kohesi he. Sebagaimana penerjemahan penanda kohesi
she, penentuan teknik penerjemahan penanda kohesi he juga dipengaruhi berbagai
faktor, antara lain faktor perbedaan sistem bahasa antara BSu dan BSa, faktor
sosiobudaya, kevariatifan hasil terjemahan, dan efisiensi penggunaan bahasa.

b) Penerjemahan Penanda Kohesi Him
Penanda kohesi him yang dimaksud di sini adalah him sebagai partisipan
suatu proses dari suatu entitas. him ini sebagai klas kata benda dan berfungsi sebagai
inti (head) dalam suatu kelompok kata benda (frase). Penanda kohesi ini termasuk
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O3 tunggal untuk yang berkelamin laki-laki. Him memiliki makna eksistensial.
Berikut ini beberapa kemungkinan penerjemahan penanda kohesi him.
43R
But Pat knew that, for him,
that kind of flying was over (1). No
matter how good a pilot he was,
for him, the great years had come
and gone (2). He had to take care
of Oona and the girls now (4). He
was thirty-two, at the war‟s end in
1918, and it was time to start
thinking about his future (5). His
father had died by then, and left
him a tiny bit of money from his
savings (6)…
(Hal: 3)

Tapi Pat tahu baginya penerbangan
semacam itu sudah usai (1). Betapapun
hebatnya
ia
sebagai
penerbang,
untuknya semua itu sudah berlalu (2). Ia
harus mulai mencurahkan perhatian
pada Oona dan anak-anaknya (3).
Usianya 32 tahun pada akhir masa
perang tahun 1918 dan sudah waktunya
ia memikirkan masa depan (4). Ayahnya
telah meninggal dunia waktu itu dan
mewarisinya sedikit uang (5)…
(Hal: 10-11)

Penanda kohesi him dalam kalimat (1) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada Pat yang juga terdapat dalam kalimat (1). Relasi kohesi penanda kohesi him dan
acuannya ini termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi him dalam kalimat (2) secara anaforik juga mengacu pada Pat
yang terdapat dalam kalimat (1). Relasi kohesi penanda kohesi him dan acuannya
tersebut merupakan kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi him dalam kalimat (6) juga mengacu pada Pat yang terdapat
dalam kalimat (1). Penanda kohesi him dan acuannya ini termasuk kohesi berjarak
jenis kontrol.
Penanda kohesi him dalam kalimat (1) tersebut diterjemahkan menjadi „nya‟
dalam kalimat (1) TSa. Penanda kohesi „nya‟ tersebut mengacu pada Pat dalam
kalimat (1) TSa. Penanda kohesi „nya‟ ini merupakan alomorf dari ia dan merupakan
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pronomina persona O3 sebagaiman penanda kohesi him tersebut. Dengan demikian
penerjemahan penanda kohesi him tersebut dapat dinyatakan sepadan.
Penanda kohesi him dalam kalimat (2) juga diterjemahkan „nya‟ dalam
kalimat (2) TSa dan mengacu pada Pat dalam kalimat (1) TSa. Penanda kohesi „nya‟
dan acuannya tersebut juga merupakan kohesi tak berjarak. Penanda kohesi „nya‟ ini
juga merupakan alomorf dari ia atau dia.
Penanda kohesi him dalam kalimat (6) juga diterjemahkan „nya‟ dalam
kalimat (5) TSa dan mengacu pada Pat dalam kalimat (1) TSa. Penanda kohesi „nya‟
dan acuannya ini termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Terjemahan him ini, yakni „nya‟, juga merupakan alomof dari ia atau dia.
Penerjemahan penanda kohesi him menjadi „nya‟ dalam kalimat (1) dan (2)
tidak menimbulkan kerancuan dalam TSa karena antara „nya‟ dan acuannya, yakni
Pat, tidak ada acuan lain. Penafsiran acuan „nya‟ tersebut tidak ada selain Pat.
Penerjemahan penanda kohesi him dalam alinea di atas tidak mengakibatkan
perubahan acuan dan arah pengacuan, dan jenis penanda kohesi.
44R
Pat delivered the baby himself,…

Pat sendiri yang menolong persalinan bayinya, …

Their fourth child had come
Anak yang keempat lahir dengan
easily on a warm spring night, in
mudah pada suatu malam musim semi
scarcely more than an hour, after
yang hangat, hanya sekitar satu jam
long, peaceful walk, beside their
setelah
mereka
berjalan-jalan
neighbor‟s cornfield (1). He‟d been
mengelilingi ladang jagung milik
talking to her about buying another
tetangga
(1).
Selama
itu
Pat
airplane, and she‟d been telling
membicarakan kemungkinan membeli
him about how exited the girls were
satu pesawat lagi dan Oona menceritakan
about the new baby (2)…
kegembiraan anak-anaknya yang akan
(Hal: 5)
kelahiran si adik baru (2).
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(Hal: 13)

Penanda kohesi him dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada Pat yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Relasi kohesi penanda kohesi him
dengan acuannya ini termasuk kohesi berjarak jenis remote.
Penanda kohesi him tersebut tidak diterjemahkan dalam kalimat (2) TSa.
Namun demikian makna penanda kohesi him ini dapat ditelusuri dan dipahami
maknanya dalam kalimat (2) TSa. Penerjemahan penanda kohesi him tersebut terjadi
implisitasi dan terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari kohesi gramatikal
pengacuan persona menjadi kohesi gramatikal pelesapan.
Pada prinsipnya penerjemahan tersebut tidak menghilangkan makna penanda
kohesi him. Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan tersebut hanya perubahan
jenis penanda kohesi.
45R
“Maybe that‟s why women
shouldn‟t, Cass, he said quiettly
and she sighed(1).
“You sound like my father
(2).”
“Maybe you should listen to
him (3).”
(Hal: 97)

“Mungkin itu sebabnya wanita
harusnya tidak melibatkan diri, Cass,”
kata Bobby perlahan sementara Cassie
menarik napas panjang (1).
“Kau seperti Ayah saja (2).”
“Mungkin kau harus mulai
menuruti beliau (3).”
(Hal: 142)

Penanda kohesi him dalam kalimat (3) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada my father (ayah Cassie atau Pat) yang terdapat dalam kalimat (2). Penanda
kohesi him dan acuannya ini termasuk kohesi tak berjarak.
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Penanda kohesi him tersebut diterjemahkan „beliau‟ dalam kalimat (3) TSa.
Terjemahan him menjadi „beliau‟ ini tidak mengubah acuan, arah pengacuan, dan
jenis penanda kohesi. Pemilihan kata „beliau‟ tersebut berdasarkan pertimbangan
faktor sosiobudaya. Dalam masyarakat Indonesia, pengguna TSa, menyebut O3
tunggal yang dipandang terhormat salah satunya dengan menggunakan kata „beliau‟.
46R
But as her father said the
words, Cassie saw Nick looking at
her strangely, and then she felt terror
run up her spine (1). She knew
istincitively what he was going to do
(2). She wanted to tell him to stop,
but another part of her wanted him to
do it (3). She couldn‟t hide forever
(4). Sooner or later her father would
have to know (5). And Nick kept
talking to her about flying in the next
air show (6).
(Hal.: 102)

Cassie
melihat
Nick
menatapnya dengan aneh, ketika
ayahnya berkata demikian (1). Rasa
panik mulai merayapi dirinya (2).
Apakah
Nick
mengungkapkan
rahasianya?
(3)
Cassie
ingin
menghentikan maksud Nick, namun
sebagian dari dirinya ingin Nick
mengatakan hal itu (4). Ia tak mampu
bersembunyi selamanya (5). Cepat
atau lambat ayahnya harus tahu (6).
Dan Nick terus menyemangatinya
untuk ikut air show tahun depan (7).
(Hal : 148-149)

Dalam kalimat (3) alinea di atas terdapat dua penanda kohesi him yang
keduanya secara anaforik mengacu pada Nick yang terdapat dalam kalimat (1).
Penanda kohesi him dan acuannya ini termasuk kohesi berjarak kontrol.
Kedua penanda kohesi tersebut diterjemahkan „Nick‟. Dalam terjemahan ini
terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal
menjadi penjadi penanda kohesi leksikal. Di samping itu penerjemahan kedua
penanda kohesi tersebut juga terjadi eksplisitasi, yakni eksplisitasi acuan penanda
kohesi him. Sebagaimana telah dinyatakan bahwa acuan him tersebut adalah Nick.
Nama tokoh lain selain Nick dalam novel Wings yang menjadi terjemahan penanda
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kohesi him antara lain: Chris, Bobby, Pat, Billy, Williams, Desmond, dan Tommy
Nolan.
Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi him tersebut
disebabkan oleh perbedaan sistem bahasa antara TSu dan TSa. Dalam BSu, penanda
kohesi him merupakan pronomina persona O3 tunggal laki-laki yang berfungsi
sebagai objek dalam sebuah klausa atau kalimat, penanda kohesi ini memiliki bentuk
yang berbeda dengan pronomina O3 tunggal perempuan. Sementara itu, dalam BSa
tidak dibedakan bentuk pronomina O3 tunggal laki-laki dan perempuan. Perbedaan
sistem bahasa tersebut dapat menimbulakan kerancuan teks terjemahan apabila
pronomina O3 tersebut juga diterjemahkan dalam bentuk pronomina O3. Perubahan
penanda kohesi him dalam penerjemahan untuk menghindari kerancuan teks
terjemahan.
47R
There was no predicting Pat O‟Malley, …
“So, you think you‟re a hotshot
(1).” She heard her father‟s words as
he stood next to her, and she looked
up at him, but didn‟t look angry
anymore when their eyes met (2).
(Hal.: 117)

Sulit menebak tabiat Pat O‟Malley, ...
“Jadi kaukira dirimu jagoan,”
kata ayahnya yang sudah berada di
sampingnya (1). Cassie menatap
ayahnya yang kelihatannya sudah
tidak marah lagi (2).
(Hal: 167)

Penanda kohesi him dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada Pat yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi him dan acuannya
ini termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi him tersebut diterjemahkan „ayahnya‟. Penerjemahan penanda
kohesi him ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi
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gramatikal menjadi leksikal. Di samping itu juga terjadi pergeseran tataran, yakni ari
tataran kata menjadi frase. Frase „ayahnya‟ merupakan frase nomina yang unsur
intinya yaitu „ayah‟ dan atributnya klitika „nya‟. Berdasar hubungan antarunsurnya
frase tersebut merupakan frase pembatas. Unsur inti frase tersebut, yakni „ayah‟,
merupakan eksplisitasi salah satu komponen acuan him. Pat, sebagai acuan him,
adalah seorang pria yang memiliki 5 orang anak yang salah satunya adalah Cassie.
Adapun atribut „nya‟ dalam frase tersebut secara anaforik mengacu pada yang
terdapat dalam kalimat (2) TSa.
Frase pembatas lain yang setipe dengan frase „ayahnya‟ yang menjadi
terjemahan penanda kohesi him antara lain: adiknya, putranya, ayahmu, tangannya,
matanya, badannya, suaminya, atasannya, perasaannya, jenazahnya, belangnya,
tawarannya, tubuhnya, wajah ayahnya, tubuh Chris, wajah nick, wajah Billy, sorot
mata Nick, wajah lelaki itu, ayah gadis itu.
Penerjemahan penanda kohesi him menjadi „ayahnya‟ di atas dipengaruhi oleh
perbedaan sistem bahasa, bersifat opsional, dan dipengaruhi oleh faktor sosiobudaya.
Sebagaimana telah dinyatakan bahwa perubahan penanda kohesi gramatikal him
menjadi penanda kohesi leksikal disebabkan oleh perbedaan sistem bahasa. Adapun
pemilihan salah satu komponen makna acuan penanda kohesi him bersifat opsional,
berdasar pilihan penerjemah. Pengaruh sosiobudaya tampak dengan dipilihnya
komponen makna „ayah‟ dalam terjemahan him yang mengacu pada Pat tersebut.
Dalam konteks alinea tersebut, Pat merupakan ayah Cassie, seorang yang harus
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dihormati olehnya dan untuk menyatakan rasa hormat itu digunakan kata tertentu,
misalnya dengan menggunakan kata ayah atau beliau.
Penerjemahan penanda kohesi him dalam alinea di atas tidak mengakibatkan
perubahan acuan dan arah pengacuan, perubahan yang terjadi hanya menyangkut
perubahan jenis penanda kohesi yang disebabkan oleh faktor perbedaan sistem
bahasa, faktor sosiobudaya, dan bersifat opsional.
48R
He never mentioned Desmond
Williams‟s visit to the airport.…

Ia sama sekali tidak menyebut-nyebut
nama Desmond Williams. …

“Yes, I‟m O‟Malley (1).” She
was still lying on her back, looking
up at him, and she suddenly realized
she‟d better get up and see what he
wanted (2). She sprang easily to her
feet, and hesitated to shake hands
with him (3). He looked so clean and
so exquisitely groomed, everything
about him was perfection (4)...
(Hal: 151)

”Ya, saya Miss O‟Malley (1).”
Cassie masih berbaring menelentang
sambil memandang lelaki itu, dan tibatiba sadar bahwa sebaiknya ia berdiri dan
mencari tahu apa maksud orang itu
mencarinya (2). Ia berdiri, ragu-ragu
untuk berjabat tangan (3). Lelaki itu
begitu bersih dan sangat terawat,
penampilannya sempurna (4) ...
(Hal: 211).

Penanda kohesi him dalam kalimat (2), (3), dan (4) alinea di atas secara
anaforik mengacu pada Desmond yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda
kohesi him tersebut dan acuannya termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus
remote.
Penanda kohesi him dalam kalimat (2) ini diterjemahkan „lelaki itu‟.
Penerjemahan him ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda
kohesi gramatikal menjadi penanda kohesi leksikal. Di samping itu juga terjadi
perubahan tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase. Frase „lelaki itu‟ merupakan
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frase nomina. Usur inti frase tersebut adalah „lelaki‟ dan atributnya „itu‟. Berdasar
hubungan antarunsurnya, frase tersebut memiliki hubungan makna penentu atau
penunjuk. Kata „itu‟ dalam frase tersebut menunjukkan arah acuan, yakni mengacu
secara anaforik. Unsur inti frase tersebut, yakni „lelaki‟, merupakan eksplisitasi
salah satu fitur semantik acuan him. Desmond sebagai acuan him tersebut adalah
seseorang yang berjenis kelamin laki-laki dan berumur 35 tahun. Frase lain sebagai
terjemahan him yang setipe dengan frase „lelaki itu‟ antara lain: pria itu, laki-laki itu,
pemuda itu, lelaki ini, anak ini, orang itu, lelaki ini, tubuh itu, nasihat itu, ucapannya
itu.
Perubahan penerjemahan penanda kohesi him tersebut disebabkan oleh
perbedaan sistem bahasa antara BSu dan BSa dan bertujuan untuk menghindari
kerancuan dalam menghindari kerancuan TSa. Di samping itu, perubahan
penerjemahan him tersebut dipengaruhi oleh pilihan penerjemah, atau bersifat
opsional.
Penanda kohesi him dalam kalimat (3) dalam terjemahan dilesapkan.
Penerjemahan him dengan cara dilesapkan ini telah dikemukakan di atas.
kohesi him dalam kalimat (4)

Penanda

diterjemahkan „nya‟. Penerjemahan him menjadi

„nya‟ ini juga telah diuraikan di atas.
Penerjemahan penanda kohesi him dalam alinea di atas tidak mengakibatkan
perubahan acuan dan arah pengacuan, perubahan yang terjadi hanya menyangkut
perubahan jenis penanda kohesi yang disebabkan oleh faktor perbedaan sistem bahasa
dan bersifat opsional .
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49R
she asked Nick breathlessly …
There were no promises
again, only tears, and the aching
feeling of knowing that he might
not come back and this could be
the last time she ever saw him
(1). He kissed her one last time
before he left, and she ran beside
the train for as long as she could,
and then he was gone, and she
stood alone in the station (2).
(Hal: 234)

tanyanya sambil menahan napas …
Lagi-lagi tidak ada janji setia, hanya
air mata, dan rasa sedih menyadari
kemungkinan Nick tidak akan kembali dan
inilah kali terakhir mereka bertemu (1).
Nick menciumnya untuk yang terakhir kali
dan Cassie berlari-lari di samping kereta
yang sedang melaju selama ia bias (2).
Akhirnya Nick menghilang dari pandangan
dan Cassie berdiri sendirian di Stasiun itu
(3).
(Hal: 325)

Penanda kohesi him dalam kalimat (1) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada Nick yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Him dan acuannya tersebut
termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi him tersebut bersama-sama dengan she yang terdapat dalam
klausa yang sama diterjemahkan „mereka‟. Penerjemahan ini mengakibatkan
perubahan jumlah, yakni dari pronomina persona tunggal menjadi jamak. Penanda
kohesi „mereka‟ ini tidak hanya mengacu pada Nick tetapi juga pada Cassie.
Penerjemahan penanda kohesi tersebut merupakan pemadatan (kompresi). Meskipun
terjadi perubahan jumlah namun acuan penanda kohesi him tersebut tidak hilang.
Penanda kohesi him, berdasarkan paparan di atas, antara lain diterjemahkan
menjadi:
(1) penanda kohesi „nya‟ sebagai alomorf dari ia,
(2) penanda kohesi yang mengacu pada orang terhormat, misalnya him
diterjemahkan „beliau‟.
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(3) namadiri sebagai acuan him, misalnya him diterjemahkan menjadi Nick,
(4) frase penunjuk, misalnya frase „lelaki itu‟;
(5) frase pembatas, misalnya frase „wajah Billy‟;
(6) penanda kohesi O3 jamak („mereka‟) sebagai gabungan him sebagai persona
tunggal dengan persona lainnya, dan
(7) dilesapkan atau tidak diterjemahkan.
Berdasar analisis di atas dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda
kohesi gramatikal pengacuan persona him ada yang mengalami perubahan dan ada
yang tidak mengalami perubahan. Penanda kohesi him dinyatakan tidak mengalami
perubahan karena terjemahan penanda kohesi him juga berupa kohesi gramatikal
pengacuan persona. Pengacuan persona sebagai terjemahan him ini dapat dipilahkan
menjadi dua, yaitu „nya‟ dan beliau. Pemilihan penanda kohesi yang digunakan di
antara keduanya dipengaruhi oleh faktor sosiobudaya.
Perubahan dalam penerjemahan penanda kohesi him dapat dilihat dari
perubahan jenis penanda kohesinya dan perubahan tatarannya. Perubahan jenis
penanda kohesi terjadi dari penanda kohesi gramatikal menjadi kohesi leksikal.
Kohesi leksikal sebagai terjemahan him ini akibat dari eksplisitasi acuan penanda
kohesi him dan eksplisitasi salah satu komponen makna acuan him. Sementara itu
perubahan tataran dalam penerjemahan penanda kohesi him terjadi dari tataran kata
menjadi tataran frase. Frase sebagai terjemahan penanda kohesi him sebagai akibat
dari eksplisitasi komponen makna acuan penanda kohesi him. Perubahan jenis
penanda kohesi dari penanda kohesi gramatikal menjadi penanda kohesi leksikal
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tersebut, sebagaimana terjemahan penanda kohesi he, dalam konteks tertentu bersifat
wajib dan ada pilihan-pilihan perubahan bentuk terjemahan penanda kohesi him.
Teknik penerjemahan yang digunakan dalam menerjemahkan him tampak
dalam tabel berikut.
Tabel 4.6: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Him
No.
1
2
3.
4
5
6

Teknik Penerjemahan
Harfiah
Amplifikasi
Amplifikasi sekaligus
Transposisi
Adaptasi
Kompresi linguistik
Reduksi

Terjemahan
nya
Nick
1. lelaki itu
2. ayahnya
beliau
mereka
dilesapkan

No. Data
43R
46R
48R
47R
45R
49R
44R

Teknik dalam menerjemahkan penanda kohesi him ada enam macam, yaitu
teknik penerjemahan harfiah, amplifikasi, transposisi, adaptasi, kompresi linguistik,
dan reduksi. Penanda kohesi him yang diterjemahkan menjadi „nya‟ merupakan
teknik harfiah. Penanda kohesi him merupakan pronomina persona O3 tunggal yang
berfungsi sebagai objek dalam suatu klausa atau kalimat, demikian juga „nya‟.
Penanda kohesi „nya‟ ini merupakan alomorf dari ia atau dia.
Teknik amplifikasi dalam penerjemahan penanda kohesi him dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu teknik amplifikasi yang dilakukan dengan eksplisitasi acuan
penanda kohesi him dan eksplisitasi komponen makna acuan him. Penanda kohesi
him yang mengacu pada Billy dan diterjemahkan menjadi Billy merupakan
eksplisitasi acuan him. Sementara itu, penanda kohesi him yang mengacu pada Nick,
misalnya, diterjemahkan menjadi „lelaki itu‟ merupakan eksplisitasi komponen
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makna acuan him. „Lelaki‟ merupakan salah satu komponen makna Nick.
Penerjemahan dengan eksplisitasi acuan komponen makna him menghasilkan
terjemahan yang sangat beragam. Terjemahan him dengan eksplisitasi komponen
makna acuan him ini antara lain: lelaki itu, pria itu, laki-laki itu, pemuda itu, lelaki
ini, anak ini, orang itu, lelaki ini, tubuh itu,

nasihat itu, tubuhnya, matanya,

badannya, ayahnya, ayahmu, adiknya, tangannya putranya, suaminya, atasannya,
perasaannya, jenazahnya, tawarannya, belangnya,

tubuhnya, wajah Nick, tubuh

Chris, wajah Billy.
Penanda kohesi him yang diterjemahkan dengan eksplisitasi komponen makna
acuan him tersebut sekaligus dilakukan dengan teknik trasposisi karena terjadi
perubahan satuan kebahasaan, yakni dari satuan kata menjadi satuan frase, misalnya
him yang diterjemahkan „pria itu‟. Frase sebagai terjemahan penanda kahesi him
dapat dibedakan menjadi dua, yakni frase penunjuk dan frase pembatas. Frase
penunjuk adalah frase yang antarunsurnya memiliki hubungan makna penentu atau
penunjuk. Adapun frase pembatas adalah frase yang antarunsurnya memiliki
hubungan pembatas.
Teknik adaptasi dalam penerjemahan penanda kohesi him dipengaruhi oleh
faktor sosiobudaya. Penanda kohesi him yang acuannya orang yang dipandang
terhormat dalam dalam konteks budaya TSu maka penanda kohesi him tersebut
diterjemahkan dengan penanda kohesi yang memiliki nilai hormat. Penanda kohesi
him yang mengacu pada orang yang dipandang terhormat diterjemahkan „beliau‟.
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Teknik kompresi linguistik dalam penerjemahan penanda kohesi him
dilakukan dengan menggabungkan penanda kohesi him dengan penandan kohesi
pronomina persona lainnya, misalnya she. Baik penanda kohesi him maupun she
merupakan

pronomina

persona

O3

tunggal.

Teknik

kompresi

linguistik

menggabungkan dua pronomina persona O3 tunggal tersebut menjadi satu pronomina
persona O3 jamak dalam TSa, yakni „mereka‟.
Teknik reduksi dalam penerjemahan penanda kohesi him dilakukan cara
penghilangan terjemahan penanda kohesi him. Penghilangan ini mengakibatkan
terjadinya perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal
pengacuan persona menjadi kohesi pelesapan. Makna terjemahan penanda kohesi
yang dilesapkan ini dapat dipahami lewat konteks TSa.

c) Penerjemahan Penanda Kohesi His (Ajektif Posesif )
Penanda kohesi his ini termasuk pronomina O3 laki-laki. Pronomina ini
sebagai pemilik (possessor) dari suatu entitas. Pronomina his ini termasuk klas
determiner khususnya ajektif posesif dan berfungsi sebagai pewatas (modifier) dalam
suatu kelompok kata (nominal group). Berikut ini beberapa penerjemahan penanda
kohesi his yang terdapat dalam terjemahan novel Wings.
50R
It was not Pat long-awaited son…
“Never mind, little one,” he
said, watching her turn away from
him, as he swaddled his new

Bayi itu bukanlah bayi lelaki yang lama
ditunggu Pat…
“Tidak apa-apa, Sayang,” Pat
berkata
ketika
dilihatnya
Oona
memalingkan
muka
sewaktu
Pat
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daughter (1). She was a pretty one,
probably the prettiest of all, but
she wasn‟t the boy he had planned
on (2). He touched his wife‟s
cheek, and then pulled her chin
around and forced her to look at
him (3). …
(Hal: 5)

membungkus bayinya rapat-rapat (1).
Bayi perempuan itu amat cantik, bisa jadi
yang paling cantik dari semua anak
mereka, tapi ia bukan anak laki-laki
seperti
yang
didambakannya
(2).
Disentuhnya pipi istrinya lalu di
pegangnya dagunya dan diputarnya wajah
istrinya menghadapnya (3). …
(Hal: 14)

Penanda kohesi his dalam kalimat (1) dan (3) alinea di atas secara anaforik
mengacu pada Pat yang terdapat pada alinea sebelumnya. Penanda kohesi his dan
acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi his dalam kalimat (1) tersebut diterjemahkan „nya‟ dalam
kalimat (1) TSa. Penanda kohesi „nya‟ ini secara anaforik mengacu pada Pat yang
juga terdapat dalam kalimat (1) TSa. Penanda kohesi „nya‟ dan acuannya tersebut
termasuk tak berjarak. Jarak kohesi ini berbeda dengan versi TSu-nya. Perubahan
jarak penanda kohesi dengan acuannya ini disebabkan penanda kohesi he

yang

terdapat dalam kalimat (1) diterjemahkan menjadi Pat.
Penanda kohesi his dalam kalimat (3) juga diterjemahkan „nya‟ yang secara
anaforik juga mengacu pada Pat dalam kalimat (1) TSa. Berbeda dengan versi TSunya, penanda kohesi „nya‟ dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis
kontrol. Perubahan ini juga disebabkan penanda kohesi he yang terdapat dalam
kalimat (1) diterjemahkan menjadi Pat.
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Penerjemahan penanda kohesi his dalam alinea di atas tidak mengakibatkan
perubahan acuan, arah pengacuan dan jenis penanda kohesi. Perubahan yang terjadi
hanya menyangkut perubahan jarak pengacuan.

51R
“Has Oona gotten smart and left
you yet (1)? I figured she would
pretty quick after you brought her
out here,” Nick said casually, and
let himself into the chair across
from Pat‟s desk, as he lit a
cigarret, and his old friend
laughed and shook his head in
answer (2).
(Hal: 9)

“Apa Oona sudah pintar sekarang dan
lari darimu (1)? Kupikir ia sudah
langsung lari begitu dibawa ke sini,”
komentar
Nick
santai
sambil
menjatuhkan dirinya ke kursi di depan
meja Pat dan menyalakan rokoknya (2).
Sahabatnya yang lebih tua itu tertawa
dan menggelengkan kepala
sebagai
jawaban (3).
(Hal: 19)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Nick dengan Pat. Dalam
kalimat (2) alinea di atas terdapat dua penanda kohesi his. Penanda kohesi his yang
pertama secara anaforik mengacu pada Nick yang juga terdapat dalam kalimat (2)
namun dalam klausa yang mendahuluinya. Penanda kohesi his yang kedua secara
anaforik mengacu pada Pat yang juga terdapat dalam kalimat (2). Relasi kohesi kedua
penanda kohesi his dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi his yang pertama dalam kalimat (2) tersebut diterjemahkan
„nya‟ dalam kalimat (3) TSa. penerjemahan his menjadi „nya‟ ini telah diuraikan pada
bagian atas. Penanda kohesi his yang kedua dalam kalimat (2) tidak diterjemahkan.
Namun demikian makna penanda kohesi his ini dapat ditelusuri dan dipahami
maknanya dalam konteks kalimat (3) TSa. penerjemahan penanda kohesi his ini
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terjadi implisitasi dan mengubah jenis penanda kohesi, yakni dari kohesi gramatikal
pengacuan persona menjadi kohesi gramatikal pelesapan. Pelesapan semacam ini
tidak mengakibatkan kerancuan pada teks terjemahan karena mekanisme pelesapan
ini juga dikenal dalam BSa.
52R
when he stopped by there to see Pat…
“Maybe Dad‟ll let me
borrow his truck … or Bobby …
(1)” Nick nodded, but the thought
of Bobby bothered him too, and
he knew that it shouldn‟t (2). …
(Hal: 73)

sewaktu mampir ke rumah menemui Pat...
“Mungkin aku bisa pinjam truk
Ayah… atau Bobby… (1)” Nick
mengangguk, tapi pikiran tentang Bobby
mengganggu perasaannya walaupun ia
tahu itu tidak pantas (2). ...
(Hal: 110)

Penanda kohesi his dalam kalimat (1) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada Pat yang terdapat dalam alinea sebelumnya. His dan acuannya ini termasuk
kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote. Terjemahan his tersebut adalah „ayah‟
dalam kalimat (1) TSa. Kata „ayah‟ dalam konteks alinea tersebut merupakan kata
sapaan. Kata sapaan ini pada dasarnya juga merupakan penanda kohesi namun bukan
penanda kohesi yang sebenarnya (Badudu, 1983). Kata sapaan „ayah‟ dalam konteks
alinea TSa juga menggantikan kata Pat (nama diri) sebagaimana acuan his dalam
versi alinea TSu-nya.
Penerjemahan penanda kohesi his tersebut terjadi perubahan jenis penanda
kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal pronomina persona menjadi penanda
kohesi leksikal. Hal ini didasarkan bahwa kata „ayah‟ sebagai terjemahan his tersebut
merupakan nomina. Di samping itu penerjemahan tersebut juga terjadi eksplisitasi
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salah satu komponen makna acuan penanda kohesi his. Pat sebagai acuan his adalah
seorang ayah dengan 5 anak yang salah satu anaknya adalah Cassie. Eksplisitasi
komponen makna acuan his tersebut bukan dalam bentuk frase, namun dalam bentuk
kata. Hal ini terjadi karena penanda kohesi his dan terjemahannya tersebut berada
dalam kalimat langsung. Kata „ayah‟ yang dimaksud dalam terjemahan tersebut
adalah ayah Cassie karena kata „ayah‟ itu berada dalam kalimat langsung, yang
dituturkan oleh Cassie.
Perubahan penerjemahan penanda kohesi his tersebut dipengaruhi oleh faktor
sosiobudaya. Acuan penanda kohesi his tersebut adalah Pat, ayah Cassie. Dalam
konteks budaya BSa, seorang ayah adalah seseorang yang harus dihormati. Dalam
BSa ada kata tertentu untuk menyatakan rasa hormat terhadap seorang ayah, misalnya
dengan menggunakan kata ayah atau beliau.
53R
She was surprised to see it was
Desmond Williams. …
“And if I‟m asleep at home in
bed, they won‟t listen? (1)” She
grinned, but she had gotten his
point, and she was intrigued by it,
and he knew it (2).
(Hal: 192)

Cassie sangat terkejut melihat orang itu
ternyata Desmond Williams. …
“Dan kalau aku tidur di rumah,
mereka tidak akan mendengarkanku?
(1)” Ia tersenyum lebar, tapi ia sudah
mengerti maksud Desmond, dan itu
menggugah rasa inggin tahunya (2).
Desmond pun menyadarinya (3).
(Hal : 266-267)

Penanda kohesi his dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada Desmond yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi his dan
acuannya ini termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote. Penanda kohesi
his tersebut diterjemahkan „Desmond‟. Penerjemahan penanda kohesi his ini terjadi
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perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal pengacuan
persona menjadi penanda kohesi leksikal. Penerjemahan tersebut merupakan
eksplisitasi acuan penanda kohesi his, yakni „Desmond‟. Nama tokoh lain sebagai
terjemahan his selain Desmond antara lain: Nick, Chris, Bobby, Pat, Billy, dan Mr
Williams.
Perubahan penerjemahan penanda kohesi his tersebut disebabkan oleh
perbedaan sistem bahasa BSu dan BSa. Dalam BSu, penanda kohesi his merupakan
pronomina penentu milik (possessive determiner) O3 tunggal laki-laki. Pronomina
O3 laki-laki ini memiliki bentuk yang berbeda dengan pronomina penentu milik
(possessive determiner) O3 tunggal perempuan. Sementara itu, dalam BSa tidak ada
perbedaan bentuk antara pronomina penentu milik (possessive determiner) O3
tunggal laki-laki dan perempuan. Perbedaan sistem bahasa tersebut dapat
menimbulakan kerancuan teks terjemahan apabila pronomina O3 his tersebut juga
diterjemahkan dalam bentuk pronomina O3 dalam BSa. Perubahan penanda kohesi
his dalam penerjemahan untuk menghindari kerancuan teks terjemahan.
Penerjemahan penanda kohesi his tersebut tidak mengalami perubahan acuan.
Perubahan yang terjadi hanya berupa perubahan jenis penanda kohesi yang
disebabkan oleh perbedaan sistem bahasa. Nama tokoh sebagai terjemahan his dalam
penerjemahan novel Wings selain Desmond yaitu Nick, Chris, Bobby, Pat, Billy, dan
Mr Williams.
54R
“I‟m not sure (1).” She
”Aku kurang yakin (1).” Cassie
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looked at Desmond honestly (2). “I
don‟t want to short-change you (3).
You‟ve already had two marriages
that cheated you out of what you
should have had (4). I… (5)” She
looked into his eyes then, and saw
all his desperate hope there (6). …
(Hal: 291)

memandang kepada Desmond dengan
jujur (2). ”Aku tidak mau membuatmu
kecewa (3). Dua pernikahanmu yang
terdahulu
tidak
sesuai
dengan
harapanmu (4). Aku... (5)” Ia menatap
mata lelaki itu dan melihat harapan
yang memancar dari sana (6). ...
(Hal : 407-408)

Dalam kalimat (6) alinea di atas terdapat dua penanda kohesi his. Kedua
penanda kohesi his tersebut secara anaforik mengacu pada Desmond yang terdapat
dalam kalimat (2). Penanda kohesi his dan acuannya ini termasuk kohesi berjarak
jenis remote.
Penanda kohesi his yang pertama dalam kalimat (6) tersebut diterjemahkan
„lelaki itu‟ dalam kalimat (6) TSa. Penerjemahan his ini mengalami perubahan jenis
penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal menjadi penanda kohesi
leksikal. Penerjemahan his tersebut juga mengalami perubahan tataran, yakni dari
tataran kata menjadi frase. Frase „lelaki itu‟ merupakan frase nomina yang unsur
intinya yaitu „lelaki‟ dan atributnya „itu‟. Berdasar hubungan antarunsurnya, frase
tersebut memiliki hubungan makna penentu atau penunjuk. Unsur inti frase tersebut
merupakan salah satu komponen makna acuan his. Desmond, sebagai acuan his, ialah
seseorang berjenis kelamin laki-laki dan berusia 35 tahun. Sementara itu atribut frase
tersebut, yakni „itu‟, menunjukkan bahwa unsur intinya mengacu secara anaforik.
Frase lain yang setipe dengan frase „lelaki itu‟ sebagai terjemahan penanda kohesi his
antara lain pria itu dan pemuda itu.
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Perubahan dalam penerjemahan penanda kohesi his tersebut disebabkan oleh
perbedaan sistem bahasa dan dipengaruhi oleh pilihan penerjemah. Perbedaan sistem
bahasa antara BSu dan BSa yang berkaitan dengan penanda kohesi his ini telah
dinyatakan di atas. Sementara itu, pengaruh pilihan penerjemah dalam penerjemahan
penanda kohesi his tersebut terlihat dengan dipilihnya salah satu komponen makna
acuan his di antara komponen makna lainnya. Acuan penanda kohesi his tersebut
adalah Desmond dan „lelaki‟ yang dipilih penerjemah untuk menerjemahkan his
tersebut merupakan salah satu komponen makna Desmond.
Penerjemahan his dalam alinea tersebut tidak mengalami perubahan acuan dan
arah pengacuan. Perubahan yang terjadi hanya perubahan jenis penanda kohesi yang
disebabkan oleh perbedaan sistem bahasa.
Penanda kohesi his yang kedua dalam kalimat (6) dalam terjemahan
dilesapkan dalam kalimat (6) TSa. Hal ini berarti penerjemahan his tersebut
mengalami perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal
pengacuan menjadi penanda kohesi gramatikal pelesapan. Penerjemahan semacam ini
telah dikemukakan pada bagian atas.
55R
Pat hadn‟t told Nick either …

Pat belum memberi tahu Nick ...

“Something wrong? (1)” She
had sensed his hesitation (2). Billy
was unaware of it, as he looked at
the familiar landscape out the
window (3).
(Hal: 323)

”Ada apa, Ayah? (1)” Cassie bisa
merasakan keraguan ayahnya (2). Billy
tidak
menyadarinya
karena
asyik
memandang ke luar jendela ke arah
pemandangan yang akrab baginya (3).
(Hal: 452)
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Penanda kohesi his dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada Pat yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi his dan acuannya
ini termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kahesi his tersebut diterjemahkan „ayahnya‟ dalam kalimat (2) TSa.
Terjemahan ini mengalami perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda
kohesi gramatikal pengacuan pronomina persona menjadi penanda kohesi leksikal.
Di samping itu, terjemahan tersebut juga mengalami pergeseran tataran, yakni dari
tataran kata menjadi frase. Frase „ayahnya‟ merupakan frase nomina, unsur inti frase
tersebut yaitu „ayah‟ dan klitika „nya‟ sebagai atribut. Berdasar hubungan
antarunsurnya frase tersebut memiliki hubungan makna pembatas. Unsur inti frase
tersebut merupakan salah satu komponen makna acuan penanda kohesi his. Acuan his
tersebut, Pat, adalah seseorang berjenis kelamin laki-laki, beristri dan memiliki 5
anak yang salah satu anaknya adalah Cassie. Sementara itu, atribut frase tersebut,
yaitu „nya‟, membatasi unsur intinya. Dalam TSa, „nya‟ tersebut secara anaforik
mengacu pada Cassie yang juga terdapat dalam kalimat (2) TSa. Frase yang
antarunsurnya memiliki hubungan makna pembatas yang menjadi terjemahan his
selain frase „ayahnya‟ antara lain: adikmu, sahabatnya, suaminya, dan pesawatnya.
Penerjemahan penanda kohesi his menjadi „ayahnya‟ tersebut disebabkan oleh
perbedaan sistem bahasa antara BSu dan BSa. Di samping itu juga dipengruhi oleh
faktor sosiobudaya. Perbedaan sistem bahasa yang berkaitan dengan determiner
posessive his telah diutarakan di atas. Sementara itu, faktor pengaruh pengaruh
sosiobudaya tampak dengan digunakannya kata „ayah‟ untuk menerjemahkan
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penanda kohesi his. Kata „ayah‟ tersebut untuk menyatakan rasa hormat pada Pat
sebagai acuan his, yang dalam konteks alinea tersebut sebagai ayah Cassie
Penerjemahan penanda kohesi his dalam alinea tersebut tidak mengakibatkan
perubahan acuan. Perubahan yang terjadi hanya menyangkut perubahan jarak
pengacuan dan jenis penanda kohesi yang disebabkan oleh perbedaan sistem bahasa
antara BSu dan BSa.
56R
Nick was doing what he wanted…

Nick sendiri bertindak semau-mau nya…

… She had only had two letters
from him since Christmas (1).
And they only told her what he
was doing, and not what he felt
for her (2). He was doing
nothing
to
maintain
his
relationship with her (3). He
thought it wasn‟t right for her,
and he refused to encourage
her, or ask her to wait for him
(4). His letters were like
bulletins from flight school (5).
(Hal: 237)

...Cassie hanya mendapat dua surat dari nya
sejak Natal tahun lalu (1). Dan suratsuratnya itu hanya berisi laporan
kegiatannya sehari-hari, bukan curahan
perasaannya (2). Ia tidak melakukan apaapa untuk mempertahankan hubungan
mereka (3). Ia menganggap hubungan itu
tidak pantas untuk Cassie dan ia menolak
memberinya
harapan
atau
bahkan
memintanya menunggu dia pulang (4).
Surat-suratnya mirip buletin dari sekolah
penerbang (5).
(Hal: 330-331)

Penanda kohesi his dalam kalimat (3) dan (5) alinea di atas secara anaforik
mengacu pada Nick yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi his dan
acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol.
Penanda kohesi his dalam kalimat (3) tersebut bersama-sama dengan penanda
kohesi her yang terdapat dalam klausa yang sama diterjemahkan „mereka‟.
Penerjemahan ini mengakibatkan perubahan jumlah acuan. Acuan penanda kohesi his
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tersebut hanya satu orang, namun penanda kohesi „mereka‟ sebagai terjemahan his
berjumlah dua orang. Pada prinsipnya terjemahan tersebut tidak menghilangkan
acuan his dan arah acuan. Penerjemahan tersebut merupakan pemadatan dua penanda
kohesi menjadi satu. Penerjemahan semacam ini membuat TSa lebih ringkas.
Penanda kohesi his dalam kalimat (5) diterjemahkan „nya‟. Penerjemahan
semacam ini telah dibicarakan pada bagian atas.
Dalam analisis penanda kohesi his di atas dapat diketahui bahwa penanda
kohesi his mengacu pada O3 tunggal yang berupa manusia berjenis kelamin laki-laki.
Terjemahan penanda kohesi his dalam novel tersebut antara lain berupa:
(1) penanda kohesi ajektif posesif „nya‟,
(2) nama diri, misalnya penanda kohesi his diterjemahkan menjadi Nick,
(3) frase penunjuk, misalnya „pemuda itu‟,
(4) kata sapaan, misalnya „ayah‟
(5) frase pembatas, misalnya „ayahnya‟,
(6) penanda kohesi O3 jamak, yakni „mereka‟, sebagai penggabungan his sebagai
pronomina persona tunggal dengan pronomina persona lainnya,
(7) pelesapan atau tidak diterjemahkan.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda
kohesi his ada yang mengalami perubahan dan ada yang tidak mengalami perubahan.
Penerjemahan penanda kohesi yang tidak mengalami perubahan dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu terjemahan yang dipengaruhi oleh faktor sosiobudaya dan tidak
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dipengaruhi oleh faktor sosiobudaya . Penerjemahan his menjadi „ayah‟ adalah
penerjemahan yang dipengaruhi oleh faktor sosiobudaya.
Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi his mencakup
perubahan jenis penanda kohesi dan perubahan tataran. Perubahan jenis penanda
kohesi terjadi dari penanda kohesi gramatikal his menjadi penanda kohesi pelesapan.
Di samping itu juga terjadi perubahan pengacuan persona, yakni dari pengacuan
pronomina persona O3 tunggal menjadi O3 jamak. Perubahan ini terjadi karena
penggabungan dua buah pronomina persona O3 tunggal. Selain perubahan tersebut,
perubahan penerjemahan his juga terjadi dari penanda kohesi gramatikal menjadi
kohesi leksikal. Perubahan jenis penanda kohesi ini terjadi karena eksplisitasi acuan
penanda kohesi his. Sebagaimana penerjemahan penanda kohesi he, perubahan jenis
penanda kohesi his dalam konteks tertentu bersifat wajib dan ada pilihan bentuk
perubahan terjemahan penanda kohesi his.
Peruabahan tataran dalam penerjemahan penanda kohesi his terjadi dari
tataran kata menjadi frase. Frase sebagai terjemahan penanda kohesi his ini akibat
dari eksplisitasi komponen makna acuan penanda kohesi his.
Teknik penerjemahan yang digunakan dalam menerjemahkan his tampak
dalam tabel berikut.
Tabel 4.7: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan His
No.
1
2
3

Teknik Penerjemahan
Terjemahan
Harfiah
nya
Amplifikasi
Desmond
Amplifikasi sekaligus lelaki itu
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4
5
6

transposisi
Adaptasi
Kompresi linguistik
Reduksi

ayahnya
ayah
mereka
dilesapkan

55R
52R
56R
51R

Penerjemahan penanda kohesi his (ajektif posesif) dilakukan dengan enam
macam teknik, yaitu teknik penerjemahan harfiah, amplifikasi, transposisi, adaptasi,
kompresi linguistik, dan reduksi. Teknik penerjemahan harfiah dilakukan dengan cara
menerjemahkan penanda kohesi his menjadi „nya‟. Baik penanda kohesi his (TSu)
maupun „nya‟ (TSa) merupakan ajektif posesif O3 tungal.
Teknik amplifikasi dalam penerjemahan penanda kohesi his dilakukan dengan
dua cara, yaitu eksplisitasi acuan penanda kohesi his dan eksplisitasi komponen
makna acuan penanda kohesi his. Penanda kohesi his yang mengacu pada Desmond
dan penanda kohesi his itu diterjemahkan menjadi Desmond merupakan eksplisitasi
acuan penanda kohesi his. Sementara itu, penanda kohesi his yang mengacu pada
Desmond namun diterjemahkan menjadi „lelaki itu‟ merupakan eksplisitasi
komponen makna acuan penanda kohesi his. Hal ini disebabkan „lelaki‟ merupakan
salah satu komponen makna Desmond. Teknik aplifiasi dengan eksplisitasi kompenen
makna acuan his ini pada umumnya hasil terjemahannya berupa frase. Teknik
amplifikasi yang mengeksplisitkan komponen makna acuan his menghasilkan
terjemahan yang beragam. Terjemahan his dengan eksplisitasi komponen makna
acuan his antara lain: lelaki itu, pria itu,

pemuda itu, ayahnya, suaminya, adikmu,

sahabatnya, pesawatnya.
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Teknik amplifikasi dalam penerjemahan him dengan cara eksplisitasi
komponen makna acuan his sekaligus akan terjadi transposisi. Teknik transposisi
dalam penerjemahan his terlihat dengan adanya perubahan dari satuan kata menjadi
datuan frase, misalnya penanda kohesi his yang diterjemahkan menjadi „pemuda itu‟.
Frase sebagai terjemahan penanda kohesi his dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
frase penunjuk atau penentu dan frase pembatas.
Teknik adaptasi dalam penerjemahan penanda kohesi his dipengaruhi oleh
faktor sosiobudaya. Penanda kohesi his yang acuannya orang yang dipandang
terhormat dalam dalam konteks budaya TSa maka penanda kohesi his tersebut
diterjemahkan dengan penanda kohesi yang memiliki nilai hormat. Misalnya penanda
kohesi his yang dalam konteks percakapan mengacu pada ayah O1, maka penanda
kohesi his itu diterjmahkan menjadi „ayah‟.
Penanda kohesi his juga diterjemahkan dengan teknik kompresi linguistik.
Teknik ini dilakukan dengan menyatukan penanda kohesi his dengan penanda kohesi
pronomina persona lain, misalnya she. Penanda kohesi his merupakan pronomina O3
tunggal, demikian juga she. Dua penanda kohesi ini dalam terjemahan menjadi satu
penanda kohesi, yakni „mereka‟. Penanda kohesi „mereka‟ ini merupakan pronomina
persona O3 jamak.
Teknik reduksi dalam penerjemahan penanda kohesi his dilakukan dengan
cara melesapkan terjemahan penanda kohesi tersebut dalam TSa. Makna penanda
kohesi his yang terjemahannya dilesapkan tersebut dapat dipahami dalam konteks
teks TSa.
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d) Penerjemahan Penanda Kohesi His (Pronomina Posesif)
Penanda kohesi his ini termasuk posessive pronoun O3 laki-laki. His ini
sebagai klas kata benda dan berfungsi sebagai inti (head) dalam suatu kelompok kata
benda (nominal group). Berikut ini temuan dan analisis penerjemahan penanda
kohesi his.
57R
Nick asked awkwardly …

tanya Nick kikuk ...

“I‟m starting to sound like a
limey (1).” And then, inevitably, he
looked down at her, and their eyes
met (2). There was a world of sadness
in hers, and a look of wonder in his
(3). He had missed her more than he
had ever wanted (4)…
(Hal: 325)

”Aku sudah mulai tua (1).” Dan
tak bisa dihindari, akhirnya Nick
melihat Casie dan padangan mereka
bertemu (2). Mata Cassie penuh dengan
kesedihan, sementara mata Nick penuh
dengan keheranan (3). Lelaki itu sangat
merindukannya (4)...
(Hal; 455)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Nick dengan Cassie.
Penanda kohesi his dalam kalimat (3) secara anaforik mengacu pada Nick yang
terdapat dalam alinea sebelumnya. Di samping itu, his tersebut juga mengacu pada
eyes ‟mata‟ yang terdapat dalam kalimat (2).
Penanda kohesi his tersebut diterjemahkan „mata Nick‟ dalam kalimat (3)
TSa. Penerjemahan penanda kohesi ini mengalami perubahan jenis penanda kohesi,
yaki dari penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi penanda kohesi
leksikal. Di samping itu, penerjemahan penanda kohesi tersebut juga mengalami
pergeseran tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase. Unsur inti frase „mata Nick‟
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adalah „mata‟ dan atributnya „Nick‟. Berdasar hubungan antarunsurnya, frase tersebut
merupakan frase nomina dengan hubungan makna pembatas. Terjemahan penanda
kohesi his tersebut merupakan eksplisitasi acuan penanda kohesi his.
Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi his tersebut
disebabkan adanya perbedaan sistem bahasa antara BSu dan BSa. Dalam BSu,
penanda kohesi his tersebut memiliki dua acuan, yaitu pemilik (posessor) dan yang
dimiliki (posessed). Penanda kohesi semacam ini tidak terdapat dalam BSa. Berdasar
hal ini maka penerjemahan penanda kohesi his tersebut dilakukan dengan
mengeksplisitkan kedua acuan his tersebut.
Penerjemahan penanda kohesi his tersebut tidak mengakibatkan perubahan
acuan dan arah pengacuan. Perubahan yang terjadi hanya menyangkut perubahan
jenis penanda kohesi yang disebabkan oleh perbedaan sistem bahasa.

58R
and then what am I going to do, Nick? …
“Maybe you can figure out
a way to have both one day (1).
A real life, and flying (2). I never
have, but you‟re smarter than I
am (3).” He was always honest
with her (4). Most of them made
a choice (5). He had made his
(6). And so had she, for the
moment (7).
(Hal: 206)

lalu apa yang akan kulakukan, Nick? …
”Mungkin suatu hari kau akan
menemukan jalan untuk mengombinasikan
keduanya (1). Hidup sebagai mana mestinya, dan penerbangan (2). Aku tidak pernah
menemukannya, tapi kau lebih cerdas dari
aku (3).” Nick selalu jujur padanya (4).
Kebanyakan penerbang telah menentukan
pilihannya (5). Nick telah menentukannya
(6). Dan begitupula Cassie, untuk
sementara (7). (
Hal: 286-287)
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Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Nick dan Cassie. Penanda
kohesi his dalam kalimat (6) alinea di atas secara anaforik mengacu pada Nick yang
terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi his itu juga mengacu pada a
choice yang terdapat dalam kalimat (5).
Penanda kohesi his tersebut diterjemahkan „nya‟ dalam kalimat (6) TSa.
Penanda kohesi „nya‟ ini secara anaforik mengacu pada Nick yang terdapat dalam
„nya‟ dan acuannya tersebut termasuk kohesi

kalimat (4) TSa. Penanda kohesi

berjarak jenis remote. Penerjemahan his menjadi „nya‟ tersebut terjadi pelesapan
salah satu acuan his. Sebagaimana telah dinyatakan bahwa penanda kohesi his
tersebut selain mengacu pada Nick juga mengacu pada a choice „pilihan‟. Terjadinya
pelesapan tersebut untuk menghidari pengulangan kata „pilihan‟ yang terdapat dalam
kalimat (5) TSa.
Penanda kohesi his (pronomina posesif), berdasar paparan di atas,
diterjemahkan dalam bentuk: 1) frase pembatas, misalnya his diterjemahkan „mata
Nick‟, dan 2) pelesapan salah satu acuan his.
Berdasar

analisis

tersebut

dapat

dinyatakan

bahwa

pada

dasarnya

penerjemahan penanda kohesi his terjadi perubahan yang menyangkut perubahan
jenis penanda kohesi dan perubahan tataran. Perubahan ini disebabkan dalam BSa
tidak ada penanda kohesi pengacuan persona yang memiliki dua acuan sebagaimana
penanda kohesi his. Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan his tersebut
termasuk perubahan yang bersifat wajib dan ada pilihan perubahan bentuk terjemahan
penanda kohesi his.
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Teknik penerjemahan yang digunakan dalam menerjemahkan his tampak
dalam tabel berikut.
Tabel 4.8: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan His
No.
1
2

Teknik Penerjemahan
Amplifikasi sekaligus transposisi
reduksi

Terjemahan
mata Nick
dilesapkan

No. Data
57R
58R

Penanda kohesi his (pronomina posesif) diterjemahkan dengan tiga teknik,
yaitu teknik amplifikasi, teknik transposisi dan reduksi. Penanda kohesi his sebagai
pronomina posesif memiliki dua acuan, contohnya kalimat berikut. …And then,
inevitably, he looked down at her, and their eyes met. There was a world of sadness
in hers, and a look of wonder in his… „…Dan tak bisa dihindari, akhirnya Nick
melihat Casie dan padangan mereka bertemu. Mata Cassie penuh dengan kesedihan,
sementara mata Nick penuh dengan keheranan…
Penanda kohesi his (dicetak tebal, bergaris bawah, dan miring) dalam konteks
kalimat tersebut mengacu pada mata dan Nick. Teknik amplifikasi dalam
penerjemahan penanda kohesi his dilakukan dengan mengeksplisitkan kedua acuan
yang dimilikinya. Hal ini ditunjukkan dalam penerjemahan penanda kohesi his dalam
kalimat tersebut.
Penerjemahan penanda kohesi his dengan teknik amplifiksi tersebut sekaligus
juga dilakukan teknik transposisi karena mengubah satuan kebahasaan, yakni dari
satuan kata menjadi frase. Frase terjemahan penanda kahesi his hanya berupa frase
pembatas, yakni frase yang antarunsurnya memiliki hubungan makna pembatas.
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Teknik lain yang digunakan untuk menerjemahakan penanda kohesi his yaitu
teknik reduksi. Teknik reduksi ini dilakukan dengan cara melesapkan terjemahan
salah satu acuan penanda kohesi his. Makna salah satu acuan penanda kohesi his
yang dilesapkan ini dapat dipahami dalam konteks TSa.
Teknik penerjemahan pronomina posesif dipengaruhi oleh perbedaan sistem
bahasa antara BSu dan BSa. Penanda kohesi pronomina posesif his memiliki dua
acuan, yaitu yang memiliki (possessor) dan yang dimiliki (possessed). Penanda
kohesi semacam ini tidak terdapat dalam BSa.

3) Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Persona O3 Jamak
a) Penerjemahan Penanda Kohesi They
Penanda kohesi they merupakan pronomina O3 jamak. Pronomina ini
merupakan partisipan dari berbagai proses (kata kerja). They ini merupakan klas kata
benda dan berfungsi sebagai inti (head) dalam suatu kelompok kata (nominal group).
Berikut ini berbagai penerjemahan penanda kohesi they yang terdapat dalam
terjemahan novel Wings tersebut.
59R
Pad had also met famed
aviator Art Smith at the exhibition,
and a battalion of other flying
fanatics like himself (1). They were
a brotherhood of daredevils, most of
whom preferred to fly than to do
anything else (2). They only seemed
to come to life when they were
flying (3). They lived it, talked it,
breathed it, dreamed it (4). They

Pad
juga
sempat
bertemu
penerbang kawakan Art Smith pada
pameran itu dan sebatalion lagi
penggemar terbang fanatik seperti
dirinya (1). Mereka semua adalah
segerombolan penantang maut yang
sebagian besar lebih suka terbang dari
pada melakukan hal-hal lain (2).
Terbang adalah hidup mereka, bahan
obrolan mereka, napas mereka, impian
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knew everything there was to know
about all the intricacies of every
flying machine ever built, and how
best to fly it (5). They told tales and
traded advice, and the most minute
bits of information about new
planes, and old ones, and seemingly
impossible mechanics (6) …
(hal: 2)

mereka (3). Mereka kenal setiap selukbeluk setiap pesawat yang pernah ada,
dan cara terbaik menerbangkannya(4).
Mereka saling bertukar cerita, sarana,
dan informasi yang paling mendetail
tentang pesawat baru, pesawat lama,
sampai montir mana yang kira-kira
paling payah(5)…
(hal: 8)

Penanda kohesi they dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada a battalion yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi they dan acuannya
ini termasuk kohesi tak berjarak karena terdapat dalam kalimat yang berdampingan.
Dalam kalimat (3) alinea di atas terdapat 2 penanda kehesi they. Kedua
penanda kohesi ini secara anaforik juga mengacu pada a battalion yang terdapat
dalam kalimat (1). Penanda kohesi they dan acuannya tersebut termasuk kohesi
berjarak jenis kontrol.
Penanda kohesi they dalam kalimat (4), (5), dan (6) secara anaforik juga
mengacu pada a battalion yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi they dan
acuannya tersebut juga termasuk kohesi berjarak jenis kontrol.
Terjemahan penanda kohesi they dalam kalimat (2) tersebut adalah „mereka‟
dalam kalimat (2) BSa. Penanda kohesi „mereka‟ ini secara anaforik mengacu pada
sebatalion dalam kalimat (1) BSa. Penanda kohesi they dan acuannya tersebut
termasuk kohesi tak berjarak.
Kedua penanda kohesi they dalam kalimat (3) tidak tampak dalam terjemahan
karena keseluruhan kalimat tempat beradanya kedua penanda kohesi tersebut tidak
diterjemahkan. Hal ini disebabkan makna kalimat (3) tempat terdapatnya penanda
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kohesi they tersebut tercakup dalam kalimat (4) BSu. Penerjemahan semacam ini
merupakan pemadatan (kompresi).
Penanda

kohesi

they

dalam

kalimat

(4)

diterjemahkan

„mereka‟.

Penerjemahan kalimat (4) tersebut terjadi perubahan dari struktur kalimat menjadi
pasif. Dalam kalimat ini ada empat klausa yang semuanya berubah menjadi klausa
pasif. Perubahan ini menunjukkan adanya perubahan penekanan. Jika dalam TSu
yang ditekankan adalah they „mereka‟, maka yang ditekankan dalam TSa adalah it
„terbang‟.
Sebagaimana penanda kohesi they dalam kalimat (2) tersebut, penerjemahan
they menjadi „mereka‟ juga terjadi dalam kalimat (5) dan (6) yang masing-masing
diterjemahkan dalam kalimat (4) dan (5) BSa.
Penerjemahan pemanda kohesi they menjadi „mereka‟ tersebut tidak
menimbulkan kerancuan dalam TSa karena penanda kohesi O3 jamak dalam BSu
hanya satu macam sebagaimana dalam BSa. Dalam BSu tidak ada penanda kohesi O3
jamak laki-laki dan perempuan sebagaimana halnya penanda kohesi O3 tunggal.
Penerjemahan penanda kohesi they dalam alinea tersebut tidak mengakibatkan
perubahan acuan, arah pengacuan dan jenis penanda kohesi.

60R
“Your wife must have loved that,”
“Istrimu pasti senang sekali,”
Nick grinned, and Pat was reminded of
seringai Nick menyindir dan Pat
all the girls in France who had pinned
teringat akan gadis-gadis di Prancis
for him (1). Nick Galvin was a goodyang tergila-gila padanya (1). Nick
looking lad, with a very persuasive
pemuda yang tampan dan gayanya
manner with the ladies (2). He had
amat meyakinkan (2). Ia berhasil
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done well for himself in Europe. He
told most of them he was twenty-five
or twenty-six, and they always seemed
to believe him (3).
(Hal: 9)

merebut banyak hati di Eropa.
Dikatakannya bahwa ia berumur 25
atau 26 tahun dan para wanita
percaya saja padanya (3).
(Hal: 18)

Penanda kohesi they dalam kalimat (3) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada ladies yang terdapat dalam kalimat (2). Penanda kohesi they dan acuannya ini
termasuk kohesi tak berjarak karena terdapat dalam kalimat yang berdampingan.
Penanda kohesi they tersebut diterjemahkan „para wanita‟. Dalam
penerjemahan penanda kohesi ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari
kohesi gramatikal menjadi kohesi leksikal. Selain itu juga terjadi pergeseran tataran,
yakni dari tataran kata menjadi frase.
Penanda kohesi yang diterjemahkan „para wanita‟ tersebut juga menunjukkan
terjadinya eksplisitasi, yakni eksplisitasi acuan they. Sebagaimana telah dinyatakan
bahwa acuan penanda kohesi they adalam the ladies „para wanita‟.
Penerjemahan they menjadi „para wanita‟ tersebut bersifat opsional, berdasar
pilihan penerjemah. Jika penanda kohesi they tersebut diterjemahkan „mereka‟ maka
tidak akan menimbulkan kerancuan dalam TSa karena penanda kohesi O3 jamak
antara BSu dan BSa sama, dalam arti tidak membedakan O3 jamak laki-laki dan
perempuan.
61R
When she‟d been a little girl,
Waktu masih kecil, sering ia diamsometimes she‟d sneaked out of the
diam menyelinap keluar malam-malam
house at night, and come to look at
dan memandangi pesawat-pesawat yang
the planes sitting shimmering in the
diparkir di bawah cahaya bulan (1).
moonlight (1). They were so
Pesawat-pesawat itu cantik-cantik dan ia
beautiful, she just had to see them
sangat suka memandanginya (2). ...
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(2). …
(Hal: 21)

(Hal : 35)

Penanda kohesi they dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada planes yang terdapat dalam kalimat (1). Acuan penanda kohesi tersebut berupa
benda mati. Penanda kohesi they dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak
karena terdapat dalam kalimat yang berdampingan.
Penanda kohesi they tersebut diterjemahkan „pesawat-pesawat itu‟. Dalam
terjemahan penanda kohesi ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari
penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi penanda kohesi leksikal. Di
samping itu, penerjemahan tersebut juga terjadi perubahan tataran, yakni dari tataran
kata menjadi frase. Unsur inti frase tersebut adalah „pesawat-pesawat‟ dan atributnya
ialah kata „itu‟. Berdasar hubungan antarunsurnya frase tersebut termasuk frase
penunjuk. Unsur inti frase tersebut merupakan eksplisitasi acuan penanda kohesi they.
Adapun atribut frase tersebut, yaitu kata „itu‟, menunjukkan arah pengacuan, yaitu
arah pengacuan secara anaforik. Frase lain yang antarunsurnya memiliki hubungan
penunjuk selain frase „pesawat-pesawat itu‟ yang menjadi terjemahan they yang
mengacu pada benda mati

antara lain: landasan-landasan itu, hal itu, bau itu,

pemerahan susu itu, hari-hari itu, surat-suratnya itu, hadiahnya itu, dan pesawatpesawat tempur itu.
Penerjemahan penanda kohesi they menjadi „pesawat-pesawat itu‟ tersebut
disebabkan oleh perbedaan pemakaian pronomina O3 jamak dalam BSu dan BSa.
Dalam BSu, pronomina O3 jamak, they, tidak hanya digunakan untuk menggantikan
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manusia, tetapi juga digunakan untuk menggantikan benda mati. Sementara itu,
pronomina O3 jamak dalam BSa, mereka, lazimnya digunakan untuk menggantikan
manusia, nama orang, atau hal-hal lain yang dipersonifikasikan (Harimurti
Kridalaksana, 2007). Sehubungan dengan hal ini maka penerjemahan penanda kohesi
pronomina persona they dalam alinea tersebut terjadi perubahan jenis penanda kohesi.
62R
“Hi, Mrs. O‟Malley… Glynnn ...
Meg … Colleen … wow! …
“Maybe tonight if I don‟t stop
eating my mother‟s apple pie,”
Colleen grinned (1). She was only
five years older than they were, but
Cassie felt as though they were
light-years apart sometimes (2). …
(Hal: 34-35)

“Selamat maam, Mrs. O‟Malley…
Glynn… Meg… Collen… wah! ...
“Malam ini juga mungkin, kalau
aku tidak berhenti makan pai apel Ibu,”
seringai Colleen (1). Beda usia mereka
hanya lima tahun, namun Cassie sering
merasa perbedaan antara dirinya dan
kakak-kakaknya bisa sebesar tahun
cahaya (2). ...
(Hal: 53)

Dalam kalimat (2) alinea di atas terdapat 2 penanda kohesi they. Kedua
penanda kohesi they tersebut secara anaforik mengacu pada Glynn, Meg, dan Colleen
(mereka adalah kakak Cassie) yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda
kohesi they dan acuannya tersebut merupakan kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus
remote.
Penanda kohesi they yang pertama dalam kalimat (2) tersebut diterjemahkan
„mereka‟ dalam kalimat (2) BSa. Penerjemahan they menjadi „mereka‟ ini telah
dibahas pada bagian depan. Penanda kohesi they yang kedua dalam kalimat (2)
diterjemahkan „kakak-kakaknya‟ dalam kalimat (2) BSa. Penerjemahan penanda
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kohesi they ini mengalami perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda
kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi penanda kohesi leksikal.
Di samping itu, penerjemahan tersebut juga terjadi perubahan tataran, yakni
dari tataran kata menjadi frase. Unsur inti frase „kakak-kakaknya‟ adalah „kakakkakak‟ dan atributnya yaitu klitika „nya‟. Berdasar hubungan antarunsurnya frase
tersebut merupakan frase pembatas. Unsur inti frase tersebut merupakan eksplisitasi
salah satu komponen makna acuan they. Adapun klitika „nya‟ secara anaforik
mengacu pada Cassie yang juga terdapat dalam kalimat (2) BSa.
Frase yang antarunsurnya memiliki hubungan makna pembatas selain frase
„kakak-kakaknya‟ yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi they yang
mengacu pada manusia antara lain: para insinyurnya, keluarganya, dan kedua orang
tuanya.
Penerjemahan penanda kohesi they menjadi „kakak-kakaknya‟ tersebut juga
bersifat opsional, berdasarkan pilihan penerjemah, sebagaimana penerjemahan they
menjadi „para wanita‟ di atas. Seandainya penanda kohesi they tersebut diterjemahkan
menjadi „mereka‟, maka tidak akan menimbulkan kerancuan dalam TSa.
Penerjemahan penanda kohesi they dalam alinea tersebut tidak mengakibatkan
terjadinya perubahan acuan dan arah pengacuan. Perubahan yang terjadi hanya
menyangkut perubahan jenis penanda kohesi.
63R
Nick knew the truth, and she knew
that …

Nick
sudah
menyadarinya …

tahu,

Cassie

“Do you mean it (1)?” She
“Kau serius (1)?” Cassie tampak
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looked amazed, but in fact, they both
did (2). He was a little startled
himself at what he ‟d just offered (3).
(Hal: 51)

heran (2). Sebenarnya keduanya
sama-sama heran (3). Nick sendiri
kaget mendengar tawarannya (4).
(Hal: 78)

Aline di atas merupaka penggalan dialog antara Nick dan Cassie. Penanda
kohesi they dalam kalimat (2) di atas secara anaforik mengacu pada Nick dan Cassie
yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi they dan acuannya tersebut
termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi they tersebut bersama-sama dengan kata both diterjemahkan
„keduanya‟ dalam kalimat (3) BSa. Penerjemahan penanda kohesi they ini terjadi
perubahan penekanan. Jika dalam TSu menekankan pada they „mereka‟, namun
dalam TSa menekankan pada both „berdua‟. Penerjemahan semacam ini juga bersifat
opsional, karena tidak akan menimbulkan kerancuan apabila they both diterjemahkan
„mereka berdua‟.
64R
“And where‟s the money, miss
(1)? I wouldn‟t want your dad to think
I‟m cheating him (2).” They took a cut on
each other‟s profits, when they used each
other‟s planes, or sometimes if Nick took
charters or taught on time he would have
otherwise used flying for O‟Malley (3).
(Hal: 64)

”Lalu mana uangnya, Non (1)?
Aku tidak mau disangka menggelapkan
uang ayahmu (2).” Mereka berbagi
keuntungan jika saling menggunakan
pesawat temannya atau bila Nick
mengajar terbang pada saat ia
sebenarnya harus bekerja (3).
(Hal: 97)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Nick dengan Cassie. Dalam
kalimat (3) alinea di atas terdapat dua penanda kohesi they yang keduanya mengacu
pada para penerbang semacam Pat dan Nick. Para penerbang saling berbagi
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keuntungan bila saling menggunakan pesawat temannya, atau meminjam pesawat
untuk mengajar, misalnya.
Penanda kohesi they yang pertama diterjemahkan menjadi „mereka‟ yang
terdapat dalam kalimat (3) TSa. Penerjemahan penanda kohesi they menjadi „mereka‟
ini telah dipaparkan pada bagian atas. Sementara itu, penanda kohesi they yang kedua
dalam kalimat (3) tersebut tidak diterjemahkan dalam TSa. Namun demikian makna
penanda kohesi they tersebut dapat ditelusuri keberadaannya dalam kalimat (3) TSa.
Dalam penerjemahan penanda kohesi they tersebut terjadi perubahan jenis penanda
kohesi, yakni dari kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi penanda kohesi
gramatikal pelesapan. Perubahan semacam ini dimungkinkan dapat terjadi karena
dalam BSa juga terdapat mekanisme pelesapan penanda kohesi.
65R
since her parents had made such a huge
fuss about her flying. …
They were very pleased (1). They
announced her engagedment to the rest
of the family the next day at Christmas
dinner (2). Nick was there too, and he
looked surprised at the news, but he
didn‟t say anything (3). …
(Hal: 110)

karena orangtuanya telah melarangnya
terbang. ...
Dengan gembira Pat dan Oona
mengumumkan pertunangan Cassie
ketika ke seluruh keluarga berkumpul
di Hari Natal (1). Nick amat terkejut,
namun ia tidak berkomentar (2). …
(Hal: 158)

Penanda kohesi they dalam kalimat (1) dan (2) alinea di atas secara anaforik
mengacu pada her parents „ kedua orang tua Cassie‟ (Pat dan Oona) yang terdapat
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dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi they dan acuannya tersebut termasuk
kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi they

dalam kalimat (1) dalam terjemahan dilesapkan.

Penerjemahan they dengan cara dilesapkan ini telah dibicarakan pada bagian atas.
Penanda kohesi they dalam kalimat (2) diterjemahkan „Pat dan Oona‟ dalam kalimat
(1) BSa. Penerjemahan penanda kohesi ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi,
yakni dari penanda kohesi gramatikal pengacuan pesona menjadi penanda kohesi
leksikal. Di samping itu juga terjadi perubahan tataran, yakni dari tataran kata
menjadi frase nomina yang memiliki makna hubungan penjumlahan. Penerjemahan
they tersebut juga merupakan eksplisitasi acuan penanda kohesi they. Sebagaimana
telah dinyatakan bahwa acuan they adalah Pat dan Oona. Penerjemahan they menjadi
Pat dan Oona tersebut juga bersifat opsional sebagaimana penerjemahan they menjadi
„kakak-kakaknya‟ di atas. Nama-nama tokoh lain yang sebagai terjemahan penanda
kohesi they antara lain: Cassie dan Billy, Cassie dan Desmond, dan Cassie dan
Nancy.
66R
and four more men came running in the
direction of the whistle …
They were calling and
shouting orders, and she was
loaded onto the ship in a sling,
and they signaled to the medical
personnel on the Lexington to
assist them (1). She wore an ID
tag around her neck, which
identified her correctly as Cassie
O‟Malley Williams (2). …

dan empat lelaki berlari menuju ke arah
lengkingan itu. …
Orang-orang itu berteriak saling
memberi perintah (1). Tubuh Cassie
dinaikkan ke kapal dan petugas kesehatan
di Lexington diminta untuk membantu
mereka (2). Wanita itu mengenakan tanda
pengenal
di
lehernya,
yang
mengidentifikasinya dengan tepat sebagai
Cassie O‟Malley Williams (3). ...
(Hal : 574)
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(Hal: 406)
Dalam kalimat (1) alinea di atas terdapat dua penanda kohesi they, keduanya
secara anaforik mengacu pada para four more men „empat lelaki‟, awak kapal yang
memberi pertolongan kepada Cassie,

yang terdapat dalam alinea sebelumnya.

Penanda kohesi they dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol
sekaligus remote.
Penanda kohesi they yang pertama dalam kalimat (1) diterjemahkan „orangorang itu‟. Penerjemahan ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari
penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi penanda kohesi leksikal. Di
samping itu juga terjadi pergeseran tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase
nomina. Unsur inti frase „orang-orang itu‟ yakni „orang-orang‟ dan atributnya „itu‟.
Unsur inti frase tersebut merupakan eksplisitasi salah satu komponen makna acuan
they dan atribut frase tersebut menunjukkan arah pengacuan yang bersifat anaforik.
Penerjemah penanda kohesi they dalam alinea tersebut juga bersifat opsional.
Frase yang antarunsurnya memiliki hubungan penunjuk selain frase „orangorang itu‟ yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi they yang mengacu
pada benda hidup antara lain: kedua pria itu, keluarganya itu, para wartawan itu,
kedua anak itu, rombongan itu, para kulit tinta itu, kakak-kakakku itu,

keluarga

itu, dan para petugas itu.
Penanda kohesi they yang kedua dalam kalimat (1) dalam terjemahan
dilesapkan. Penerjemahan they dengan cara pelesapan ini telah dikemukakan pada
bagian depan.
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Penerjemahan penanda kohesi they dalam alinea tersebut tidak mengalami
perubahan acuan dan jarak pengacuan. Perubahan yang terjadi hanya menyangkut
perubahan jenis penanda kohesi.
Penanda kohesi they, berdasar paparan di atas, ada yang mengacu pada
manusia dan ada yang mengacu pada benda mati. Penanda kohesi they yang mengacu
pada manusia antara lain diterjemahkan dalam bentuk:
(1) penanda kohesi O3 jamak, yakni „mereka‟,
(2) frase penunjuk, misalnya „orang-orang itu‟,
(3) nama diri, misalnya Pat dan Oona,
(4) frase pembatas, misalnya „kakak-kakaknya‟,
(5) pelesapan atau tidak diterjemahkan,
Penanda kohesi they yang acuannya benda mati diterjemahkan sesuai dengan
acuannya dalam bentuk frase. Misalnya they diterjemahkan menjadi „pesawatpesawat itu‟.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda
kohesi they ada yang mengalami perubahan dan ada yang tidak mengalami
perubahan. Penanda kohesi they yang tidak mengalami perubahan dalam
penerjemahan adalah penanda kohesi they yang terjemahannya juga berupa kohesi
gramatikal pengacuan persona O3 jamak, „mereka‟.
Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi they dapat dilihat
dari perubahan jenis penanda kohesinya dan perubahan tatarannya. Perubahan jenis
penanda kohesi dalam penerjemahan they yakni perubahan dari penanda kohesi
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gramatikal menjadi kohesi leksikal. Perubahan ini sebagai akibat dari eksplisitasi
acuan penanda kohesi they. Sementara itu, perubahan tataran dalam penerjemahan
penanda kohesi they berupa perubahan dari tataran kata menjadi frase. Di samping itu
juga terjadi perubahan dari penanda kohesi pengacuan menjadi kohesi pelesapan.
Perubahan jenis penanda kohesi, khususnya dari penanda kohesi gramatikal
menjadi kohesi leksikal, dalam penerjemahan penanda kohesi they tersebut ada yang
bersifat wajib. Perubahan yang bersifat wajib terjadi pada penanda kohesi they yang
acuannya adalah benda mati. Ada beberapa bentuk perubahan terjemahan penanda
kohesi they, bentuk perubahan itu bisa berupa acuan penanda kohesi they atau
eksplisitasi komponen makna acuan penanda kohesi they. Bentuk-bentuk perubahan
ini bersifat opsional dengan mempertimbangkan konteks pemakaian penanda kohesi
they.
Teknik penerjemahan penanda kohesi they terlihat dalam tabel berikut.
Tabel 4.9: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan They
No.
1
2

Teknik Penerjemahan
Harfiah
Amplifikasi sekaligus
transposisi

3

Reduksi

Terjemahan
mereka
1. para wanita
2. pesawat-pesawat itu
3. kakak-kakaknya
4. keduanya
5. Pat dan Oona
6. orang-orang itu
dilesapkan

No. Data
59R
60R
61R
62R
63R
65R
66R
64R

Penanda kohesi they dalam penerjemahan novel Wings dilakukan dengan tiga
teknik, yaitu teknik penerjemahan harfiah, teknik amplifikasi sekaligus transposisi,
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dan reduksi. Penanda kohesi they merupakan pronomina persona O3 jamak, dengan
teknik penerjemahan harfiah, bentuk terjemahan they juga berupa pronomina persona
O3 jamak dalam TSa, yakni „mereka‟. They dalam TSu dan „mereka‟ dalam TSa ini
berfungsi sebagai inti dalam kelompok kata.
Teknik penerjemahan amplifikasi sekaligus transposisi dilakukan dengan
mengeksplisitkan acuan penanda kohesi they dan dengan cara mengeksplisitkan
komponen makna acuan they. Penanda kohesi they yang diterjemahkan menjadi Pat
dan Ona karena they tersebut mengacu pada Pat dan Ona merupakan eksplisitasi
acuan penanda kohesi they. Penanda kohesi they yang acuannya benda mati juga
dilakukan eksplisitasi acuan penanda kohesi they itu. Misalnya they diterjemahkan
menjadi „pesawat- pesawat itu‟ karena acuan penanda kohesi they itu adalah pesawatpesawat. Sementara itu, penanda kohesi they yang mengacu pada Glynn, Meg, dan
Colleen, misalnya, dan diterjemahkan menjadi „kakak-kakaknya‟ merupakan
eksplisitasi komponen makna acuan they. Penanda kohesi they ini diterjemahkan
„kakak-kakaknya‟ karena acuan they ini memiliki komponen makna „kakak‟. Glynn,
Meg, dan Colleen dalam novel Wings adalah kakak Cassie. Eksplisitasi komponen
makna acuan penanda kohesi they menghasilkan terjemahan yang beragam, they
antara lain diterjemahkan: para wanita, kakak-kakaknya, orang-orang itu, keduanya,
dan sebagainya.
Teknik amplifikasi penerjemahan penanda kohesi they tersebut sekaligus
terjadi transposisi karena terjadi perubahan satuan, yakni dari satuan kata menjadi
frase. Frase sebagai terjemahan they dapat dibedakan menjadi tiga yaitu 1) frase yang
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hubungan antarunsurnya memiliki makna penjumlahan, 2) frase yang antarunsurnya
memiliki makna penunjuk atau penentu, dan 3) frase yang antarunsurnya memiliki
hubungan makna pembatas. Terjemahan they yang berupa frase penjumlahan ini
sebagai akibat dari eksplisitasi acuan penanda kohesi they. Penanda kohesi they
merupakan kata ganti O3 jamak sehingga kalau dieksplisitkan akan menghasilkan
frase, bukan kata. Adapun terjemahan they yang berupa eksplisitasi komponen makna
acuan they pada umumnya akan menghasilkan terjemahan dalam bentuk frase
penentu atau frase pembatas.
Teknik lain yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi they yaitu
teknik reduksi. Teknik ini dilakukan dengan dua cara melesapkan terjemahan
penanda kohesi they. Makna penanda kohesi they yang dilesapkan tersebut dapat
dipahami dalam konteks TSa.
Teknik penerjemahan penanda kohesi they dipengaruhi oleh perbedaan antara
BSu dan BSa, penerjemahan yang variatif, dan efisiensi pemakaian bahasa. BSu dan
BSa memiliki perbedaan penggunaan pronomina persona O3 jamak. Dalam BSu
pronomina persona ini selain digunakan untuk menggantikan manusia juga digunakan
untuk menggantikan benda mati, misalnya pesawat. Sementara itu, pemakaian
pronomina persona O3 jamak untuk menggantikan benda mati dalam BSa tidak
lazim.
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b) Penerjemahan Penanda Kohesi Them (Eksistensial)
Penanda kohesi Them ini sebagai partisipan berbagai proses dari suatu entitas.
Them ini sebagai klas kata benda dan berfungsi sebagai inti (head) dalam suatu
kelompok kata benda (frase). Penanda kohesi ini termasuk O3 jamak. Them memiliki
makna eksistensial. Berikut ini beberapa kemungkinan penerjemahan penanda kohesi
them dalam penerjemahan novel Wings.
67R
“How are the kids? (1)” Nick had
been sweet with them when he met
them (2) …
(Hal: 9-10)

“Bagaimana anak-anak? (1)” Nick
senantiasa bersikap manis terhadap
anak-anaknya (2). ...
(Hal: 20)

Dalam kalimat (2) alinea di atas terdapat 2 penanda kohesi them yang
keduanya secara anaforik mengacu pada kids „anak-anak‟ yang

terdapar dalam

kalimat (1). Penanda kohesi them dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak
karena terdapat dalam kalimat yang berdampingan.
Penanda kohesi them yang pertama dalam kalimat (2) tersebut diterjemahkan
„anak-anaknya‟ dalam kalimat (2) TSa. Terjemahan penanda kohesi tersebut terjadi
perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari kohesi gramatikal pengacuan persona
menjadi kohesi leksikal. Di samping itu, terjemahan tersebut juga mengalami
perubahan tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase. Unsur inti frase „anakanaknya‟ yaitu „anak-anak‟ dan atributnya berupa klitika „nya‟. Unsur inti frase
tersebut merupakan eksplisitasi acuan penanda kohesi them dan antribut frase tersebut
secara anaforik mengacu pada Pad yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Frase
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yang antarunsurnya memiliki makna pembatas selain frase „anak-anaknya‟ yang
menjadi terjemahan penanda kohesi them yang mengacu pada manusia antara lain:
kedua orangtuanya, keluarganya, rekannya,

keluarga O‟Malley, orangtuanya.

Penerjemahan penanda kohesi them menjadi „anak-anaknya‟ tersebut bersifat
opsional. Jika penanda kohesi them tersebut diterjemahkan menjadi „mereka‟ maka
tidak akan menimbulkan kerancuan dalam TSa. Hal ini disebabkan penanda kohesi
O3 jamak yang mengacu pada manusia antara BSu dan BSa memiliki kesamaan,
keduanya tidak membedakan O3 jamak laki-laki dan perempuan.
Penanda kohesi them yang kedua dalam kalimat (2) tidak tampak dalam
terjemahan karena keseluruhan klausa tempat them berada tidak diterjemahkan.
Makna klausa ini secara tersirat sudah tercakup dalam klausa sebelumnya dalam
kalimat yang sama. Dengan demikian penanda kohesi them yang tidak diterjemahkan
tersebut merupakan pemadatan.
68R
…He loved kids, and he ‟d seen
plenty in the orphanage (1). He
had always been the one to take
care of the younger children, read
them stories at night, tell them
wild tales, and hold them in the
middleof the night, when they woke
up, crying for their mothers (2).
(Hal: 9-10)

... Ia menyukai anak-anak karena
terbiasa dengan mereka di panti asuhan
(1). Ia kerap ikut menjaga anak-anak
yang kecil-kecil, membacakan cerita
sebelum tidur,
atau memeluk anakanak itu sebelum terbangun tengah
malam dan menangis mencari ibu
mereka (2).
(Hal: 20)

Dalam kalimat (2) terdapat 3 penanda kohesi them yang ketiganya secara
anaforik mengacu pada the children „anak-anak‟ yang juga terdapat dalam kalimat
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(2). Relasi kohesi penanda kohesi them dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak
berjarak.
Penanda kohesi them yang pertama dan kedua pada kalimat (2) dalam
terjemahan dilesapkan. Hal ini berarti terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni
dari penanda kohesi gramatikal pengacuan menjadi kohesi gramatikal pelesapan.
Penanda kohesi them yang kedua dalam kalimat (2) tidak diterjemahkan karena
keseluruhan klausa tempat penanda kohesi them berada tidak diterjemahkan. Namun
demikian makna klausa tempat penanda kohesi them ini berada sudah tercakup dalam
klausa tempat penanda kohesi them yang pertama tersebut berada.
Penanda kohesi them yang ketiga dalam kalimat (2) diterjemahkan „anak-anak
itu‟. Hal ini berarti penerjemahan penanda kohesi them tersebut mengalami
perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal pengacuan
persona menjadi kohesi leksikal. Di samping itu juga mengalami perubahan tataran,
yakni dari tataran kata menjadi tataran frase. Unsur inti frase „anak-anak itu‟ yakni
„anak-anak‟ dan unsur atributnya „itu‟. Berdasar hubungan antarunsurnya, frase
tersebut termasuk frase penunjuk. Unsur inti frase tersebut merupakan eksplisitasi
acuan penanda kohesi them. Adapun atribut frase tersebut menunjukkan arah
pengacuan yang bersifat anaforik. Penerjemahan penanda kohesi them menjadi „anakanak itu‟ tersebut juga bersifat opsional sebagaimana penerjemahan them menjadi
„anak-anaknya‟ di atas. Frase lain yang antarunsurnya memiliki hubungan makna
penunjuk selain frase „anak-anak itu‟ yang menjadi terjemahan penanda kohesi them
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yang mengacu pada manusia antara lain: keluarga itu, wanita semacam itu, kedua
anak itu, kedua pria itu, orang-orang itu, dan para wartawan itu.
Penerjemahan penanda kohesi tersebut tidak mengakibatkan terjadinya
perubahan acuan dan arah pengacuan. Perubahan yang terjadi hanya menyangkut
perubahan jenis penanda kohesi.
69R
When she‟d been a little girl,
sometimes she‟d sneaked out of the
house at night, and come to look at
the planes sitting shimmering in the
moonlight (1). They were so
beautiful, she just had to see them
(2). He had found her there once,
after looking for her for an hour (3)
…
(Hal: 21)

Waktu masih kecil, sering ia diamdiam menyelinap keluar malam-malam
dan memandangi pesawat-pesawat yang
diparkir di bawah cahaya bulan (1).
Pesawat-pesawat itu cantik-cantik dan ia
sangat suka memandanginya (2). Pernah
ayahnya datang dan menemukannya di
sana setelah mencari-cari selama hampir
satu jam (3) ...
(Hal : 35-36)

Penanda kohesi them dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada planes yang terdapat dalam kalimat (1). Acuan penanda kohesi them tersebut
bukan benda hidup, namun berupa benda mati. Penanda kohesi them dan acuannya ini
termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi them dalam kalimat (2) tersebut diterjemahkan „nya‟ dalam
kalimat (2) TSa. Penanda kohesi „nya‟ ini secara anaforik mengacu pada pesawatpesawat yang terdapat dalam kalimat (2) TSa. Penerjemahan penanda kohesi them
menjadi „nya‟ ini tidak menimbulkan kerancuan dalam TSa karena penanda kohesi
„nya‟ juga digunakan sebagai kata ganti O3 jamak sebagaimana penanda kohesi them.
70R
“He ‟s the problem, she
”Ayahlah
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disagreed (1). “There are plenty of
women
flying
and
leading
interesting lives (2). The NinetyNines are full of them (3). “It was a
professional organization founded
by ninety nine female pilots (4).
(Hal: 24)

Cassie tidak setuju (1). ”Ada banyak
penerbang wanita yang hidupnya
menyenangkan (2). The Ninety-Nines
penuh dengan wanita semacam itu (3).”
Yang disebut Cassie adalah organisasi
profesional yang didirikan oleh, sesuai
namanya, 99 pilot wanita (4).
(Hal: 40)

Penanda kohesi them dalam kalimat (3) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada women yang terdapat dalam kalimat (2). Penanda kohesi them dan acuannya ini
merupakan kohesi tak berjarak karena terdapat dalam kalimat yang berdampingan.
Penanda kohesi them tersebut diterjemahkan „wanita semacam itu‟ dalam
kalimat (3) TSa. Penerjemahan ini telah mengalami perubahan jenis penanda kohesi,
yakni dari penanda kohesi gramatikal menjadi penanda kohesi leksikal. Selain itu,
penerjemahan tersebut juga mengalami perubahan tataran, yakni dari tataran kata
menjadi tataran frase. Kata „itu‟ dalam frase „wanita semacam itu‟ menunjukkan arah
acuan yang bersifat anaforik. Dengan demikian arah acuan them dan terjemahannya
tersebut sama. Penerjemahan penanda kohesi tersebut juga mengalami eksplisitasi,
yakni eksplisitasi acuan penanda kohesi them. Sebagaimana telah dinyatakan di atas,
bahwa acuan them tersebut adalah women „para wanita‟. Penerjemahan penanda
kohesi them menjadi „wanita semacam itu‟ di atas juga bersifat opsional.
71R
but none as dramatic as his
wartime adventures. …
Nick was reminded of one of
them late that afternoon, as they
watched a storm brewing in the
east, and mentioned it to Pat (1).

namun tidak ada yang
pengalaman perangnya. ...

sedramatis

Nick teringat pada salah satu
petualangannya
sore
itu
sewaktu
dilihatnya
badai yang mulai tampak di
timur langit dan dikatakannya hal itu pada
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There had been a terrible storm
he ‟d gotten caught in during the
war, and flew so low to the
ground to get under the clouds,
he had almost acrped the plane‟s
belly (2). …
(Hal: 41)

Pat (1). Ia pernah terjebak dalam badai
besar sewaktu perang dulu dan terbang
sangat rendah menghindari awan tebal
sampai hampir menyentuh tanah dan
nyaris merobek habis perut pesawatnya
(2). …
(Hal: 62-63)

Penanda kohesi them dalam kalimat (1) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada wartime adventures „pengalaman perang‟ yang terdapat dalam alinea
sebelumnya. Penanda kohesi them dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak
berjarak karena terdapat dalam kalimat yang berdampingan.
Penanda kohesi them tersebut diterjemahkan „pengalamannya‟. Penerjemahan
ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikan
menjadi penanda kohesi leksikal. Di samping itu juga terjadi perubahan tataran, yakni
dari tataran kata menjadi frase. Unsur inti frase „pengalamannya‟ yaitu „pengalaman‟
dan atributnya yaitu klitika „nya‟. Berdasarkan hubungan antarunsurnya frase
„pengalamannya‟ merupakan frase nomina dengan hubungan makna pembatas. Unsur
inti frase tersebut merupakan eksplisitasi acuan penanda kohesi them. Adapun atribut
frase tersebut menunjukkan arah pengacuan, yakni mengacu secara anaforik.
Penerjemahan penanda kohesi them menjadi „petualangannya‟ tersebut
disebabkan oleh perbedaan sistem bahasa antara BSu dengan BSa. Dalam BSu
penanda kohesi O3 jamak lazim digunakan untuk menggantikan selain manusia.
Sementara itu, penanda kohesi O3 jamak dalam BSa lazimnya digunakan sebagai
kata ganti manusia. Berdasar perbedaan ini, perubahan dalam penerjemahan penanda
kohesi them tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kelaziman dalam
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BSa. Frase yang antarunsurnya memiliki hubungan makna pembatas selain frase
„petualangannya‟ yang menjadi terjemahan penanda kohesi them yang mengacu pada
benda mati yaitu frase pesawatnya.
Penerjemahan penanda kohesi them tersebut tidak mengakibatkan perubahan
acuan dan arah pengacuan. Perubahan yang terjadi hanya menyangkut perubahan
jenis penanda kohesi.
72R
Pat poured Chris a full glass of Irish
whiskey. …

Pat menuang segelas wiski Irlandia
untuk Chris. …

“Drink up, lad, you‟re the next
ace in this family! (1)” Chris struggled
with the drink, and Cassie watched
them, feeling sad (2). She felt left out
somehow (3). She should have been
flying with them, and basking in her
father‟s praise, and she knew she
couldn‟t (4). She wondered if she ever
would (5). But the only fate that
seemed open to her was that of her
sisters, having another baby every
year, and condemned to their kitchens
(6). It seemed a terrible life to her,
although she loved them all, and her
mother but she would have rather died
than spendd her life the way they had
(7).
(Hal: 98-99)

“Minum, Nak, kau bintang
berikutnya di keluarga ini!(1)” Chris
berusaha meneguk minuman ini
sementara Cassie memandang mereka
dengan pilu (2). Kadang ia merasa
terlupakan (3). Seharusnya ia terbang
bersama
mereka
dan
menjadi
kebanggaan ayahnya, tapi ia tahu itu
tak mungkin (4). Kelihatannya
nasibnya akan berakhir seperti kakakkakaknya yang melahirkan anak tiap
tahun dan terpaku di dapur (5). Bagi
Cassie, hidup seperti itu sangat
membosankan (6). Walaupun ia
mencintai mereka, rasanya lebih baik
mati daripada hidup seperti itu (7).
(Hal: 144)

Penanda kohesi them dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik
mengacu pada Pad yang terdapat dalam alinea sebelumnya dan juga mengcu pada
Chris yang terdapat dalam kalimat (2). Penanda kohesi them dan acuannya ini
merupakan kohesi berjarak dan tak berjarak.
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Penanda kohesi them dalam kalimat (4) dan (7) secara anaforik juga mengacu
pada Pat dan Chris yang terdapat dalam kalimat (2). Penanda kohesi them dan
acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi them dalam kalimat (2) tersebut diterjemahkan „mereka‟
dalam kalimat (2) TSa. Penanda kohesi „mereka‟ tersebut secara anaforik mengacu
pada Pat yang terdapat dalam alinea sebelumnya dan juga mengacu pada Chris yang
terdapat dalam kalimat (2) TSa. Penanda kohesi them dalam kalimat (4) dan (7) juga
diterjemahkan „mereka‟ sebagaimana kalimat (2) di atas. Penerjemahan penanda
kohesi them dalam alinea di atas tidak mengalami peruabahan acuan, arah pengacuan,
dan jarak penanda kohesi dan acuannya.
73R
Desmond Williams arrived
promptly at four o‟clock, and he
was very pleased with what he saw
(1). He handed Cassie some
photographs and details of the
Phaeton and Starlifter she was
going to fly that week, just so she
could familiarize herself with
them (2)…
(Hal: 181)

Desmond Williams tiba
tepat pukul empat, dan ia sangat
senangg melihat perubahan Cassie
(1). Ia menyerahkan beberapa foto
dan penjelasan tentang Phaeton
dan
Starlifter
yang
akan
diterbangkan Cassie minggu itu,
supaya Cassie bisa membiasakan
diri dengan pesawat-pesawat itu
(2)…
(Hal: 251)

Penanda kohesi them dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik
mengacu pada pesawat Phaeton dan Starlifter yang terdapat dalam klausa sebelumnya
yang

juga terdapat dalam kalimat (2). Relasi kohesi penanda kohesi them dan

acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
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Penanda kohesi them tersebut diterjemahkan „pesawat-pesawat itu‟. Hal ini
berarti dalam penerjemahan them tersebut terjadi perubahan jenis penanda kohesi,
yakni dari kohesi gramatikal menjadi kohesi leksikal. Di samping itu juga terjadi
perubahan tataran, yakni dari tataran kata menjadi tataran frase nomina dengan
hubungan makna penunjuk. Unsur inti frase „pesawat-pesawat itu‟, yakni „pesawatpesawat‟, merupakan eksplisitasi acuan penanda kohesi them. Sebagaimana telah
dinyatakan bahwa acuan penanda kohesi them tersebut adalah dua buah pesawat,
yakni Phaeton dan Starlifter . Adapun atribut frase tersebut, yakni „itu‟, menunjukkan
arah pengacuan yang bersifat anaforik.
Penerjemahan penanda kohesi them menjadi „pesawat-pesawat itu‟ tersebut
disebabkan oleh perbedaan pemakaian pronomina O3 jamak yang berkedudukan
sebagai objek sebuah klausa atau kalimat dalam BSu dan BSa.

Dalam BSu,

pronomina O3 jamak, them, tidak hanya digunakan untuk menggantikan manusia,
tetapi juga digunakan untuk menggantikan benda mati. Sementara itu, pronomina O3
jamak dalam BSa lazimnya digunakan untuk menggantikan manusia. Sehubungan
dengan hal ini maka penerjemahan penanda kohesi pronomina persona them dalam
alinea tersebut terjadi perubahan jenis penanda kohesi.

Frase yang memiliki

hubungan makna penunjukan sebagaimana frase „pesawat-pesawat itu‟ yang menjadi
terjemahan penanda kohesi them yang mengacu pada benda mati antara lain: taplaktaplak itu, semua tempat itu, barang-barang itu, peristiwa tadi, dan ikatan tersebut.
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Penerjemahan

penanda

kohesi

them

dalam

alinea

tersebut

tidak

mengakibatkan perubahan acuan penanda kohesi them. Perubahan yang terjadi dalam
penerjemahan them tersebut menyangkut perubahan jenis penanda kohesi.
74R
Twenty members of the press had
been handpicked by him …
She enchanted them (1). He
had given them the information
about the air show, and she was
very humble about it (2). She
explained that she had hung around
her father‟s airport all her life,
working on engines and fueling
planes (3).
(Hal: 184)

…
Ia berhasil memesona mereka
(1). Desmond sudah memberikan
informasi tentang kiprahnya di air show,
dan
ia
sangat
rendah
hati
menanggapinya (2). Dijelaskannya
bahwa sejak kecil ia sudah sering
membantu
hanggar
ayahnya,
memperbaiki mesin pesawat atau
meminyakinya (3).
(Hal: 254)

Dalam kalimat (1) alinea di atas terdapat sebuah penanda kohesi them yang
secara anaforik mengacu pada twenty members of the press „dua puluh wartawan‟
yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Relasi penanda kohesi them dan acuannya ini
termasuk kohesi berjarak jenis remote. Dalam kalimat (2) juga terdapat penanda
kohesi them yang secara anaforik juga mengacu pada twenty members of the press
yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Relasi penanda kohesi them dan acuannya ini
termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote
Penanda kohesi them dalam klimat (1) di atas diterjemahkan menjadi
„mereka‟ dalam kalimat (1) TSa. penerjemahan semacam ini telah dipaparkan pada
bagian atas. Sementara itu, penanda kohesi them dalam kalimat (2) tidak
diterjemahkan dalam TSa. Penerjemahan ini terjadi implisitasi terjemahan penanda
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kohesi them karena makna penanda kohesi them ini dapat ditelusuri keberadaannya
dalam kalimat (2) TSa. Implisitasi ini menyebabkan perubahan jenis penanda kohesi,
yakni dari penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi kohesi gramatikal
pelesapan. Perubahan semacam ini sangat mungkin karena dalam BSa juga terdapat
mekanisme pelesapan penanda kohesi.

75R
she complained to Billy on the way
home. …
Instead they talked about the
press conferences Desmond had set
up in L.A. and New York (1). And he
wanted them to go to Chicago for
an interview after the weekend, but
so far Cassie hadn‟t agreed to do it
(2).
(Hal: 320)

keluh Cassie pada
perjalanan pulang. ...

Billy

dalam

Mereka malah membicarakan
acara jumpa pers yang sudah diatur oleh
Desmond di L.A. dan New York (1). Ia
juga ingin agar Cassie dan Billy pergi
ke Chicago untuk diwawancarai minggu
berikutnya tapi Cassie tidak setuju (2).
(Hal: 449)

Penanda kohesi them dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada Cassie dan Billy yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi them
dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penada kohesi them tersebut diterjemahkan „Cassie dan Billy‟. Penerjemahan
penanda kohesi ini mengakibatkan perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari
penanda kohesi gramatikal menjadi penanda kohesi leksikal. Di samping itu,
penerjemahan tersebut juga menyebabkan perubahan tataran, yakni dari tataran kata
menjadi frase nomina yang memiliki hubungan makna penambahan. Penerjemahan
penanda kohesi tersebut merupakan eksplisitasi acuan penanda kohesi them.
Sebagaimana telah dinyatakan bahwa acuan penanda kohesi them tersebut adalan
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Cassie dan Billy. Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi them
tersebut juga bersifat opsional. Frase nomina yang antarunsurnya memiliki hubungan
makna penambahan yang menjadi terjemahan penanda kohesi them selain frase
Cassie dan Billy antara lain: Nick dan Cassie, Cassie dan Nick.
Penanda kohesi them, berdasar paparan tersebut, ada yang mengacu pada
manusia dan ada yang mengacu pada benda mati. Penanda kohesi them yang
mengacu pada manusia antara lain diterjemahkan dalam bentuk:
(1) penanda kohesi O3 jamak, yakni „mereka‟,
(2) penanda kohesi „nya‟,
(3) nama diri, misalnya them diterjemahkan „Cassie dan Billy‟,
(4) frase penunjuk, misalnya „wanita semacam itu‟,
(5) frase pembatas, misalnya „anak-anaknya‟, dan
(6) pelesapan atau tidak diterjemahkan.
Penanda kohesi them yang mengacu pada benda mati diterjemahkan sesuai
dengan acuannya dalam bentuk frase penunjuk. Misalnya them diterjemahkan
„pesawat-pesawat itu‟.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda
kohesi gramatikal pengacuan persona them ada yang mengalami perubahan dan ada
yang tidak mengalami perubahan. Penerjemahan penanda kohesi them yang tidak
mengalami perubahan tampak dengan diterjemahkannya them menjadai „mereka‟ dan
„nya‟.
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Perubahan penerjemahan penanda kohesi them dapat dilihat dari perubahan
jenis penanda kohesi dan perubahan tataran. Perubahan jenis penanda kohesi dapat
dibedakan menjadi dua, yakni perubahan dari penanda kohesi pengacuan menjadi
kohesi pelesapan dan perubahan penanda kohesi pengacuan menjadi penanda kohesi
leksikal. Perubahan dari penanda kohesi pengacuan menjadi kohesi leksikal ini akibat
dari eksplisitasi dalam penerjemahan penanda kohesi them. Eksplisitasi penerjemahan
penanda kohesi them ini pada umumnya berbentufk frase nomina. Hal ini
menunjukkan terjadinya perubahan tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase.
Perubahan penerjemahan penanda kohesi them menjadi kohesi leksikal
tersebut ada yang bersifat wajib dan sekaligus opsional. Perubahan yang bersifat
wajib terjadi pada penanda kohesi them yang acuannya benda mati. Bentuk
perubahan itu ada beberapa pilihan berdasar komponen makna acuan penanda kohesi
them.
Teknik penerjemahan yang digunakan dalam menerjemahkan penanda kohesi
them tersebut terlihat dalam tabel berikut.
Tabel 4.10: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Them
No.
1
2

3

Teknik Penerjemahan
Harfiah

Terjemahan
1. mereka
2. nya
Amplifikasi sekaligus 1. Cassie dan Billy
transposisi
2. anak-anaknya
3. anak-anak itu
4. wanita semacam itu
5. pesawat-pesawat itu
6. petualangannya
Reduksi
dilesapkan
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Penerjemahan penanda kohesi them menggunakan tiga macam teknik, yaitu
teknik penerjemahan harfiah, amplifikasi sekaligus transposisi, dan teknik reduksi.
Teknik penerjemahan harfiah tampak dengan diterjemahkannya them, sebagai
pronomina persona O3 jamak yang menduduki fungsi objek dalam kalimat atau
klausa, menjadi „nya‟ dan atau „mereka‟ yang juga sebagai pronomina persona O3
jamak yang menduduki fungsi objek dalam sebuah kalimat atau klausa.
Teknik amplifikasi dalam penerjemahan penanda kohesi them dapat
dibedakan menjadi dua macam, yakni teknik amplifikasi yang mengeksplisitkan
acuan penanda kohesi them dan amplifikasi dengan cara mengeksplisitkan komponen
makna acuan penanda kohesi them. Penanda kohesi them yang diterjemahkan menjadi
„Cassie dan Billy‟ karena penanda kohesi them tersebut mengacu pada Cassie dan
Billy merupakan contoh yang pertama. Sementara itu, contoh yang kedua adalah
penanda kohesi them yang diterjemahkan „anak-anak itu‟ karena „anak-anak‟ tersebut
merupakan komponen makna acuan them.
Penanda kohesi them yang diterjemahkan dengan teknik amplifikasi sekaligus
akan mengalami transposisi khususnya perubahan satuan kebahasaan dari kata
menjadi frase. Frase sebagai terjemahan penanda kohesi them dapat dipilahkan
menjadi tiga, yaitu frase yang antarunsurnya memiliki makna penjumlahan, penunjuk
atau penentu, dan hubungan makna pembatas. Frase yang memiliki hubungan makna
penjumlahan berkaitan dengan eksplisitasi acuan penanda kohesi them. Them yang
mengacu pada Cassie dan Billy, misalnya, dengan eksplisitasi acuannya akan
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menghasilkan terjemahan “Cassie dan Billy‟. Sementara itu, eksplisitasi komponen
makna acuan penanda kohesi them mengahasilkan terjemahan yang berupa frase
penunjuk dan frase pembatas, misalnya them yang diterjemahkan menjadi frase
penunjuk „anak-anak itu‟. „Anak-anak‟ dalam konteks ini merupakan komponen
makna acuan them dan „itu‟ dalam frase tersebut menunjukkan arah pengacuan.
Terjemahan penanda kohesi them yang berupa eksplisitasi komponen makna acuan
penanda kohesi them akan menghasilkan terjemahan yang variatif, contohnya antara
lain: anak-anak pat, wanita semacam itu, mereka berdua, kedua orang tuanya,
putrinya dan nick, keluarga pat, keluarga O‟malley, keluarga pat O‟malley, kedua
anak itu, pesawat-pesawat itu,di tempat itu, peristiwa tadi, petualangannya, ilmu
penerbangan, dan mesin pesawat.
Adapun teknik reduksi dalam penerjemahan penanda kohesi them dilakukan
dengan cara menghilangkan terjemahan penanda kohesi them. Penghilangan ini
mengakibatkan terjadinya perubahan jenis penanda kohesi, yakni

dari penanda

kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi kohesi pelesapan. Makna penanda
kohesi them yang dilesapkan dalam terjemahan tersebut dapat dipahami dalam teks
Tsa.
Teknik penerjemahan penanda kohesi them, sebagaiamana penanda kohesi
they, juga dipengaruhi oleh perbedaan antara BSu dan BSa, penerjemahan yang
variatif, dan efisiensi pemakaian bahasa.

c) Penerjemahan Penanda Kohesi Their
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Penanda kohesi their ini merupakan pronomina persona O3 jamak. Pronomina
ini sebagai pemilik (possessor) dari suatu entitas. Pronomina their ini termasuk klas
determiner dan berfungsi sebagai pewatas (modifier) dalam suatu kelompok kata
(nominal group). Berikut ini beberapa penerjemahan penanda kohesi their yang
terdapat dalam terjemahan novel Wings.
76R
All three of the girls were
staying for dinner with them,
their husbands had other plans
that night and the girls came
hoe to their parents often (1).
Oona loved seeing the kids,
although having them all home
at once made the dinner hour
unusually chaotic and noisy (2).
(Hal: 33)

Ketiga anak perempuan keluarga
O‟Malley itu berkumpul untuk makan
malam di sana sedangkan suami-suami
mereka ada keperluan lain (1). Mereka
sering datang berkunjung ke rumah
orangtua mereka (2). Oona senang
berkumpul dengan cucu-cucunya, meskipun
dengan kehadiran mereka semua makan
malam menjadi ramai dan rebut (3).
(Hal: 51)

Dalam kalimat (1) alenia di atas terdapat 2 penanda kohesi their. Kedua
penanda kohesi their tersebut secara anaforik mengacu pada girls „para wanita‟ yang
juga terdapat dalam kalimat (1) namun dalam klausa yang mendahului klausa tempat
their berada. Penanda kohesi their dan acuannya tersebut merupakan kohesi tak
berjarak.
Penanda kohesi their yang pertama dalam kalimat (1) diterjemahkan „mereka‟
dalam kalimat (1) TSa. Penanda kohesi „mereka‟ tersebut secara anaforik mengacu
pada „ketiga anak perempuan‟ yang terdapat dalam kalimat (1) TSa.
Penanda kohesi their yang kedua dalam kalimat (1) juga diterjemahkan
„mereka‟ dalam kalimat (2) TSa. Penanda kohesi their ini juga mengacu pada „ketiga
anak perempuan‟ yang terdapat dalam kalimat (1) TSa. Penanda kohesi their dan
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acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak karena terdapat dalam kalimat yang
berdampingan.
Penerjemahan

penanda

kohesi

their

dalam

alinea

tersebut

tidak

mengakibatkan perubahan acuan penanda kohesi their, arah pengacuan dan jenis
penana kohesi.
77R
Cassie and Chris were still
talking after Nick disappeared
back into the office …

Cassie dan Chris masih berdebat
sewaktu Nick menghiang di balik ruang
kerjanya …

They went out to where the
Jenny was kept, rolled it out, and
did the necessary checks on the
plane itself, and then they hopped
into their respective seats (1).
Cassie sat in front again, and
Chris took the instructor‟s seat
behind her (2). …
(Hal: 42)

Mereka berjalan ke tempat Jenny
disimpan, membawa pesawat itu keluar
dan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan
yang diperlukan, lalu melompat duduk
dikursinya (1). Cassie duduk di depan
lagi dan Chris duduk di kursi instruktur di
belakangnya (2). ...
(Hal: 65)

Penanda kohesi their dalam kalimat (1) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada Chris dan Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi their
dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi their tersebut diterjemahkan „nya‟ dalam kalimat (1) TSa.
Penanda kohesi „nya‟ ini secara anaforik juga mengacu pada Chris dan Cassie yang
terdapat dalam alinea TSa sebelumnya. Penanda kohesi „nya‟ dan acuannya tersebut
termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penerjemahan penanda kohesi their menjadi ‟nya‟ tersebut terjadi perubahan
jumlah persona, yakni dari jamak menjadi tunggal. Penanda kohesi their adalah
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pronomina O3 jamak. Sedangkan penanda kohesi ‟nya‟ merupakan penanda kohesi
O3 tunggal. Dengan demikian penerjemahan their menjadi ‟nya‟ tersebut
mengakibatkan perubahan makna.
78R
She and Nick did plenty of
flying for the next three Saturday
afternoon, despite some fairly dicey
weather (1). And two days before
Christmas, they went up in the
Bellanca and within minutes had
ice on their wings (2). …
(hal: 78)

Ia dan Nick berlatih cukup
banyak dalam tiga Sabtu berikutnya,
walaupun cuaca kurang bersahabat (1).
Dua hari menjelang Natal, mereka
terbang dengan Bellanca dan hanya
dalam beberapa menit, kedua sayap
pesawat sudah ditimbuni es (2). …
(Hal: 117)

Penanda kohesi their dalam kalimat (2) di atas secara anaforik mengacu pada
Bellanca yang juga terdapat dalam kalimat (2). Bellanca ini adalah jenis pesawat.
Acuan penanda kohesi their tersebut berupa benda mati, bukan manusia.
Terjemahan penanda kohesi their tersebut adalah „pesawat‟ dalam kalimat (2)
TSa. Penerjemahan penanda kohesi ini mengalami perubahan jenis penanda kohesi,
yakni dari penanda kohesi pengacuan persona menjadi penanda kohesi leksikal.
Terjemahan penanda kohesi tersebut juga merupakan bentuk eksplisitasi salah satu
komponen makna acuan penanda kohesi their. Sebagaimana telah disebutkan bahwa
acuan penanda kohesi their adalah Bellanca, nama sebuah pesawat.
Terjadinya perubahan penerjemahan penanda kohesi their tersebut disebabkan
adanya perbedaan pemakaian ajektif posesif O3 jamak dalam BSu dan BSa. Dalam
BSu ajektif posesif O3 jamak tersebut sangat lazim digunakan untuk menggantikan
benda mati, sementara itu dalam BSa tidak demikian.
79R
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Together, the entire class
sang the school song for the last
time, and the girls all cried, as did
their mothers (1). Even their
fathers had tears in their eyes as the
diplomas were handed out, and then
suddenly, the ceremony was over
and there was pandemonium (2).
Three hundred kids had graduated
and would go on to their lives, most
of them to get married, and have
babies (3). Only forty-one of a class
of three hundred and fourteen were
going on to college (4). …
(Hal: 87)

Serempak mereka menyanyikan
himne sekolah untuk terakhir kalinya (1).
Para siswi menangis terharu sementara
ibu mereka pun turut menangis (2).
Bahkan ayah-ayah mereka menitikkan
air mata saat ijazah dibagikan (3). Dan
akhirnya perayaan itu berakhir (4).
Suasana hiruk-pikuk (5). Tiga ratus siswa
lulus tahun ini dan akan menjalani
kehidupan masing-masing, kebanyakan
dari mereka akan segera menikah dan
sibuk mengurus anak (6). Dari seluruh
angkatan yang berjumlah 314 murid,
hanya 41 yang akan melanjutkan ke
perguruan tinggi (7). ...
(Hal : 129-130)

Penanda kohesi their dalam kalimat (1) alinea di atas secara anaforik
mengacu pada girls „gadis-gadis‟ yang juga terdapat dalam kalimat (1). Penanda
kohesi their dan acuannya ini termasuk kohesi tak berjarak. Dalam kalimat (2)
terdapat dua penanda kohesi their yang keduanya secara anaforik juga mengacu pada
girls dalam kalimat (1) dan termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi their dalam kalimat (3) secara anaforik juga mengacu pada
girls dalam kalimat (1). Their dan acuannya ini termasuk kohesi berjarak jenis
kontrol.
Penanda kohesi their dalam kalimat (1) diterjemahkan „mereka‟ dalam
kalimat (2) TSa. Penanda kohesi „mereka‟ ini secara anaforik mengacu pada para
siswa dalam kalimat (2). „Mereka‟ dan acuannya ini termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi their yang pertama dalam kalimat (2) diterjemahkan „mereka‟
dalam kalimat (3) TSa. „Mereka‟ tersebut secara anaforik mengacu pada para siswa
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dalam kalimat (1) TSa. Penanda kohesi their dan acuannya ini termasuk kohesi
berjarak jenis kontrol. Penanda kohesi their yang kedua dalam kalimat (2) dalam
terjemahan dilesapkan. Hal ini berarti terjadi perubahan tipe penanda kohesi, yakni
dari kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi kohesi gramatikal pelesapan.
Penanda kohesi their dalam kalimat (3) diterjemahkan „masing-masing‟ dalam
kalimat (6) TSa. Dalam penerjemahan penanda kohesi their ini terjadi perubahan
jenis penanda kohesi, yakni dari kohesi gramatikal menjadi kohesi leksikal.
Penerjemahan their menjadi „masing-masing‟ tersebut merupakan bentuk eksplisitasi
salah satu komponen makna acuan their. Salah satu komponen makna their adalah
jumlahnya yang banyak. Kata „masing-masing‟ tersebut juga mengandung makna
jamak. Penerjemahan penanda kohesi their menjadi „masing -masing tersebut bersifat
opsional, sesuai dengan pilihan penerjemah.
Penerjemahan penanda kohesi their dalam alinea di atas pada dasarnya tidak
mengalami perubahan acuan. Perubahan yang terjadi adalah perubahan jenis penanda
kohesi.
80R
“I‟m taking Cassie with me,” he
said quietly, …

“Aku memerlukan Cassie,” katanya
perlahan, …

“You‟re a damns fool,
Nick,” Pat growled at him, but he
said nothing more as they
gathered their things, and he
called oona and asked her to wait
for them at he airport (1).
(Hal: 114)

“Kau gila, Nick,” Pat memaki (1).
Namun ia tidak bisa berkata apa-apa lagi
ketika mereka mulai mengemasi barangbarang (2). Kemudian ia menghubungi
Oona dan memintanya untuk menunggu
mereka di lapangan terbang (3).
(Hal: 164)
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Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Nick dengan Pat. Penanda
kohesi their dalam alinea di atas secara anaforik mengacu pada Nick yang juga
terdapat dalam kalimat (1) dan juga mengacu pada Cassie yang terdapat dalam alinea
sebelumnya. Relasi penanda kohesi their dan acuannya tersebut termasuk kohesi
berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi their tersebut tidak diterjemahkan ke dalam TSa. Terjemahan
penanda kohesi their tersebut diimplisitkan dalam kalimat (2) TSa karena makna
penanda kohesi their tersebut dapat ditelusuri keberadaannya dalam kalimat (2)
tersebut. Penerjemahan penanda kohesi their tersebut terjadi perubahan jenis penanda
kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi penanda
kohesi gramatikal pelesapan. Penerjemahan dengan pelesapan ini dimungkinkan
dalam BSa karena pelesapan penanda kohesi dalam BSa juga lazim dilakukan.
Penanda kohesi their , berdasar paparan di atas, ada yang mengacu pada
manusia dan ada yang mengacu pada benda mati. Penanda kohesi their dalam yang
mengacu pada manusia antara lain diterjemahkan dalam bentuk:
(1) penanda kohesi O3 ajektif posesif, yakni „mereka‟,
(2) penanda kohesi „nya‟,
(3) salah satu komponen makna acuan penanda kohesi their,
(4) pelesapan atau tidak diterjemahkan.
Penanda kohesi their yang mengacu pada benda mati diterjemahkan sesuati
dengan acuannya, misalnya their yang mengacu pada pesawat diterjemahkan
„pesawat‟.
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Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda
kohesi their ada yang mengalami perubahan dan ada yang tidak mengalami
perubahan. Penerjemahan penanda kohesi their yang tidak mengalami perubahan
adalah penanda kohesi their yang diterjemahkan menjadi „mereka‟ dan „nya‟.
Perubahan penerjemahan penanda kohesi their dapat dipilahkan menjadi dua, yaitu
perubahan jenis penanda kohesi dan perubahan tataran. Perubahan jenis penanda
kohesi dalam penerjemahan them juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan
dari penanda kohesi gramatikan pengacuan menjadi penanda kohesi pelesapan dan
perubahan dari penanda kohesi gramatikal menjadi kohesi leksikal.
Perubahan penanda kohesi gramatikal pengacuan their menjadi kohesi
leksikal merupakan akibat dari eksplisitasi acuan penanda kohesi their. Sebagaimana
penerjemahan penanda kohesi they, eksplisitasi acuan penanda kohesi their ini juga
ada yang bersifat wajib dan disertai pilihan bentuk terjemahan.
Teknik penerjemahan yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi
their tersebut terlihat dalam tabel berikut.
Tabel 4.11: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Their
No.
1

Teknik Penerjemahan
Harfiah

2
3
4

Modulasi
Amplifikasi
Reduksi

Terjemahan
1. mereka
2. masing-masing
nya
pesawat
dilesapkan

Contoh
76R
79R
77R
78R
80R

Teknik penerjemahan penanda kohesi their dilakukan dengan empat cara,
yaitu teknik penerjemahan harfiah, teknik modulasi, teknik amplifikasi, dan teknik
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reduksi. Dalam teknik penerjemahan harfiah, penanda kohesi their sebagai ajektif
posesif O3 jamak terjemahannya juga ajektif posesif yang sama. Dalam hal ini, their
diterjemahkan menjadi „mereka‟ atau „masing-masing‟.
Teknik modulasi terlihat dengan terjadinya perubahan ajektif posesif jamak,
yakni their dalamTSu, menjadi ajektif posesif tunggal, yakni nya dalam TSa, seperti
yang tampak dalam data 63R. Perubahan ini mengakibatkan terjadinya perubahan
makna, yakni dari ajektif posesif jamak menjadi ajektif posesif tunggal.
Teknik amplifikasi dalam penerjemahan their dilakukan dengan cara
mengeksplisitkan acuan penanda kohesi their. Misalnya their yang mengacu pada
pesawat juga diterjemahkan menjadi „pesawat‟.
Sementara itu, teknik reduksi dalam penerjemahan penanda kohesi their
dilakukan

dengan

cara

menghilangkan

terjemahan

penanda

kohesi

their.

Penghilangan ini mengakibatkan terjadinya perubahan jenis penanda kohesi, yakni
dari penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi kohesi pelesapan. Namun
demikian makna penanda kohesi their tersebut dapat dipahami dalam koteks TSa.

d) Penerjemahan Penanda Kohesi Theirs
Penanda kohesi theirs ini termasuk posessive pronoun O3 jamak. Theirs ini
sebagai klas kata benda dan berfungsi sebagai inti (head) dalam suatu kelompok kata
benda (nominal group). Berikut ini temuan dan analisis penerjemahan penanda
kohesi theirs.
81R

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
260

… The Strong‟s were doing well,
even in tough times, and theirs
was a solid business (1). Oona
said as much again as they
finished the meal, and Cassie
heard a familiar sound of wheels
outside the house, almost as
though on cue (2). …
(Hal: 33-34)

… Keluarga Strong menjalankan bisnisnya
dengan baik, bahkan di masa-masa rawan
pangan (1). Usaha mereka sukses (2). Oona
berkomentar tentang hal yang sama sewaktu
mereka menyelesaikan makan malam (3).
Seperti diberi tanda, sesaat kemudian Cassie
mendengar suara roda-roda kendaraan yang
amat dikenalnya memasuki halaman (4). ...
Hal : 51-52)

Penanda kohesi theirs dalam kalimat (1) alinea di atas secara anaforik
mengacu pada Strong‟s ‟keluarga Strong‟ yang juga terdapat dalam kalimat (1)
namun dalam kausa yang berbeda. Di samping itu, penanda kohesi theirs tersebut
secara kataforik mengacu pada business yang juga terdapat dalam kalimat (1) dan
dalam kluasa yang sama.
Penanda kohesi theirs tersebut diterjemahkan ‟usaha mereka‟ dalam kalimat
(2) TSa. Penerjemahan ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penada
kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi kohesi leksikal. Di samping itu juga
terjadi perubahan tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase. Unsur inti frase
‟usaha mereka‟ yaitu ‟usaha‟ dan atributnya ‟mereka‟. Berdasar hubungan makna
antarunsurnya, frase tersebut termasuk frase pembatas. Unsur inti frase tersebut
merupakan eksplisitasi salah satu acuan penanda kohesi theirs. Adapun atribut frase
tersebut secara anaforik mengacu pada keluarga Strong yang terdapat dalam kalimat
(1) TSa.
Penerjemahan penanda kohesi their tersebut tidak menyebabkan terjadinya
perubahan acuan. Perubahan yang terjadi menyangkut perubahan jenis penanda
kohesi dan jarak penanda kohesi. Perubahan ini disebabkan perbedaan sistem dalam
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BSu dan BSa. Penanda kohesi pronomina persona theirs dalam BSu memiliki dua
buah acuan, yaitu pemilik (posessor) dan yang dimiliki (posessed). Penanda kohesi
semacam ini tidak terdapat dalam BSa sehingga terjemahannya tidak mungkin dalam
bentuk pronomina posesif.
82R
“I love you, Nick,” she said
happily. …

“Aku cinta padamu, Nick,” kata
Cassie bahagia. …

“I‟ll always love you,” he
answered, and then he walked her
back to her parents‟ house (1). They
belonged to each other now (2).
Theirs was a bond that could not be
broken (3). (Hal: 341)

“Aku akan selalu mencintaimu,”
jawab lelaki itu, lalu mengantar Cassie
pulang ke rumah orangtuanya (1).
Mereka saling memiliki sekarang (2).
Ikatan mereka itu tidak akan dapat
diputuskan (3). (Hal: 480)

Penanda kohesi theirs dalam kalimat (3) di atas secara anaforik mengacu pada
Nick dan Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Di samping itu theirs
tersebut secara kataforik juga mengacu pada bond yang terdapat dalam kalimat (3).
Penanda kohesi theirs tersebut diterjemahkan „ikatan mereka‟ dalam kalimat
(3) TSa. Penerjemahan penanda kohesi tersebut terjadi perubahan jenis penanda
kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal menjadi penanda kohesi lekskal. Di
samping itu juga terjadi perubahan tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase.
Unsur inti frase ‟ikatan mereka‟ yaitu ‟ikatan‟ dan atributnya ‟mereka‟. Frase tersebut
merupakan frase nomina dengan hubungan makna pembatas. Unsur inti frase tersebut
merupakan eksplisitasi salah satu acuan theirs. Adapun atribut frase tersebut secara
anaforik mengacu pada Nick dan Cassie

yang terdapat dalam kalimat (1) TSa dan

alinea TSa sebelumnya.
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Penerjemahan penanda kohesi theirs tersebut tidak mengakibatkan perubahan
acuan. Perubahan yang terjadi menyangkut perubahan jarak kohesi dan jenis penanda
kohesi. Perubahan ini disebabkan adanya perbedaan sistem dalam BSu dan BSa
seperti yang telah disebutkan di atas.
Penanda kohesi theirs sebagaimana tampak dalam analisis tersebut
diterjemahkan dengan teknik amplifikasi sekaligus transposisi. Penanda kohesi theirs
memiliki dua acuan, yaitu

pemilik (possessor) dan yang dimiliki (possessed).

Pronomina persona yang memiliki dua acuan ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Berkaitan dengan ini penanda kohesi theirs diterjemahkan dengan teknik amplifikasi
dengan cara mengeksplisitkan acuan penanda kohesi theirs. Sebagai contoh kalimat
yang terdapat dalam data 81R berikut. The Strong‟s were doing well, even in tough
times, and theirs was a solid business „Keluarga Strong menjalankan bisnisnya
dengan baik, bahkan di masa-masa rawan pangan . Usaha mereka sukses‟. Penanda
kohesi theirs dalam kalimat di atas mengacu pada keluarga Strong sebagai pemilik
dan juga mengacu pada usaha perdagangan yang dimiliki oleh keluarga Strong.
Kedua acuan penanda kohesi theirs tersebut dieksplisitkan dalam terjemahan.
Penerjemahan penanda kohesi theirs dengan mengeksplisitkan acuannya
sekaligus juga akan terjadi transposisi, khususnya perubahan dari kata menjadi frase.
Dalam penerjemahan novel Wings, frase sebagai terjemahan theirs berupa frase
pembatas, yaitu suatu frase yang antarunsurnya memilikihubungan makna pembatas.
Teknik yang digunakan dalam penerjemahan penanda kohesi theirs terutama
dipengaruhi oleh perbedaan sistem bahasa antara BSu dan BSa. Penanda kohesi theirs
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sebagai pronomina posesif memiliki dua acuan yaitu pemilik dan yang dimiliki.
Pronomina semacam ini tidak terdapat dalam BSa.

4) Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Persona O1
a) Penerjemahan Penanda Kohesi I
Penanda kohesi I merupakan pronomina O1. Pronomina ini merupakan
partisipan dari berbagai proses (kata kerja). Pronomina persona ini merupakan klas
kata benda. Berikut ini berbagai penerjemahan penanda kohesi I yang terdapat dalam
terjemahan novel Wings.
83R
but he was so damn relieved Nick
hand survived that he ended up
shouting right in his face. …

tetapi lalu sangat lega sewaktu Nick
selamat sehingga ia hanya bisa
membentaknya. ...

“I only take chances when I
have to, Ace (1)”. Nick loved pad (2).
He admired him more than any man
he had ever know or flown with (3).
(Hal: 12)

”Aku hanya berbuat nekat
kalau
terpaksa, Ace (1)”. Nick
sayang pada Pat (2). Ia menghormati
lelaki itu lebih dari siapa pun (3).
(Hal: 19)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Pat dan Nick. Dalam
kalimat (1) alinea di atas terdapat 2 penanda kohesi I. Penanda kohesi I yang pertama
secara anaforik pada Nick yang terdapat pada alinea sebelumnya. Penanda kohesi I
dan acuannya merupakan kohesi berjarak jenis kontrol.
Penanda kohesi I yang kedua secara anaforik juga mengacu pada Nick yang
terdapat dalam alinea sebelumnya. Relasi kohesi I dan acuannya juga berjarak
kontrol.
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Terjemahan penanda kohesi I yang pertama dalam kalimat (1) tersebut adalah
„aku‟. Penanda kohesi „aku‟ dalam TSa ini secara anaforik juga mengacu pada Nick
yang terdapat dalam alinea sebelumnya dan merupakan kohesi berjarak kontrol.
Penggunaan kata „aku‟ dalam penerjemahan I tersebut karena penanda kohesi I
tersebut digunakan dalam percakapan sesama teman yang sudah akrab, yaitu antara
Nick dengan Pat.
Adapun penanda kohesi I yang kedua dalam terjemahan dilesapkan. Dengan
demikian terjadi perubahan tipe kohesi, yakni dari kohesi pengacuan (reference)
menjadi kohesi pelesapan (ellipsis). Pelesapan penanda kohesi I dalam terjemahan
ini tidak menghilangkan makna penanda kohesi tersebut. Bagian yang dilesapkan
dalam teks terjemahan ini dapat dapat ditelusuri keberadaannya dalam TSa.
Penerjemahan penanda kohesi I yang pertama dalam kalimat (1) tersebut tidak
mengakibatkan perubahan acuan, arah pengacuan, maupun jarak penanda kohesi
dengan acuannya. Sementara itu, penerjemahan penanda kohesi I yang kedua
meskipun terjadi perubahan tipe penanda kohesi namun tidak mengubah acuan.
84R
Nick saw her far down the runway, …

Nick melihatnya di landasan pacu, …

“Yeah (1). But I see what he
”Ya (1). Tapi aku juga bisa
means too (2). I‟m not married and
mengerti maksud ayahmu (2). Aku
I don‟t have kids (3). And he
tidak menikah dan
tidak punya anak
doesn‟t want you to end up like me
(3). Dan ayahmu tidak mau kau begitu
(4). Living in a shack off the
juga (4). Tinggal di gubuk di pinggir
runway and flying mail runs to
landasan dan menerbangkan surat ke
Cleveland (5). “Hi “shack” was
Cleveland
(5).”
”Gubuk”
yang
very comfortable by then if not
disebutnya itu nyaman walaupun tidak
luxurious (6).
mewah (6).
(Hal: 23)
(Hal : 39-40)
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Alinea di atas merupakan bagian dialog antara Nick dan Cassie. Dalam
kalimat (2) alinea di atas terdapat penanda kohesi I yang secara anaforik mengacu
pada Nick yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Dalam kalimat (3) alinea di atas
terdapat dua penanda kohesi I yang keduanya secara anaforik juga mengacu pada
Nick yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Rangkaian penanda kohesi I dan
acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi I dalam kalimat (2) tersebut diterjemahkan menjadi „aku‟
dalam kalimat (2) TSa. Sementara itu, penanda kohesi I yang pertama dalam kalimat
(3) juga diterjemahkan menjadi „aku‟ dalam kalimat (3) TSa. Penerjemahan I menjadi
„aku‟ ini telah dikemukakan pada bagian atas.
Penanda kohesi I yang kedua dalam kalimat (3) tidak diterjemahkan ke dalam
TSa. Namun demikian makna penanda kohesi I ini dapat ditelusuri keberadaannya
dalam kalimat (3) TSa. Penerjemahan I ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi,
yakni dari penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi kohesi gramatikal
pelesapan. Penerjemahan semacam ini dapat terjadi karena pelesapan penanda kohesi
juga lazin terjadi dalam BSa.
85R
Bobby looked baffled by what she was
saying, …

Bobby kelihatan bingung mendengar
ucapannya. ...

He laughed softly in the warm
Bobby tertawa kecil dalam
night air (1). “I think you just see it as
kehangatan malam itu (1). ”Kukira kau
very romantic (2). I‟m not so sure
hanya melihat esgi romantisnya saja (2).
they do (3). Believe me, to them, it‟s
Aku tidak yakin mereka juga begitu (3).
probably just a job (4).”
Percayalah, bagi mereka itu cuma
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(Hal: 39)

pekerjaan biasa (4).”
(Hal: 59)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Cassie dengan Bobby.
Penanda kohesi I dalam kalimat (2) alinea tersebut secara anaforik mengacu pada
Bobby yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Relasi kohesi I dengan acuannya
tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote. Penanda kohesi I
dalam kalimat (3) alinea di atas secara anaforik juga mengacu pada Bobby yang
terdapat dalam alinea sebelumnya dan juga termasuk kohesi berjarak jenis kontrol
sekaligus remote.
Penanda kohesi I dalam kalimat (2) tersebut diterjemahkan menjadi „ku‟
dalam kalimat (2) TSa. Kata „ku‟ tersebut merupakan bentuk klitika dari „aku‟.
Penerjemahan penanda kohesi I menjadi „ku‟ tersebut tidak menyebabkan perubahan
jenis penanda kohesi dan arah pengacuan.
Penanda kohesi I dalam kalimat (3) diterjemahkan menjadi „aku‟ dalam
kalimat (3) TSa. Penerjemahan I menjadi „aku‟ ini telah dibicarakan pada bagian
depan.

86R
Nick said it very quietly, and
Sambil menahan napas dan
calmly, as Cass watched them,
berdoa, Cassie mendengar Nick
terrified, praying that her father
mengatakan hal itu perlahan,
would listen (1). “Your daughter is the
“Putrimu adalah penerbang terbaik
best pilot I‟ve ever seen, Pat (2). She‟s
yang pernah kutemui (1). Ia sudah
been flying with me for more than a
terbang lebih dari setahun denganku,
year, a year and a half to be exact (3).
Pat (2). Satu setengah tahun tepatnya
She‟s the best damn pilot you and I
(3). Ia penerbang terbaik yang pernah
have seen since seventeen (4)…
kita lihat sejak kita masih muda (4)…
(Hal: 102-103)
(Hal: 149)
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Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Nick dan Pat. Penanda
kohesi I dalam kalimat (2) alinea di atas secara anforik mengacu pada Nick yang
terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi I dan dan acuannya tersebut termasuk
kohesi tak berjarak karena terdapat dalam kalimat yang berdampingan.
Penanda kohesi I dalam kalimat (4) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada Nick yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi I dan acuannya ini
termasuk kohesi berjarak jenis kontrol.
Penanda kohesi I dalam kalimat (5) secara anaforik juga mengacu pada Nick
yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi I dan acuannya ini juga termasuk
kohesi berjarak jenis kontrol. Alinea di atas memiliki 3 rangkaian penanda kohesi I.
Penanda kohesi I dalam kalimat (1) diterjemahkan „ku‟ (kalimat 1 TSa). Kata
„ku‟ merupakan bentuk klitika dari „aku‟. Dalam penerjemahan ini terjadi perubahan
klausa tempat penanda kohesi I tersebut berada, yakni perubahan dari klausa aktif
menjadi pasif. Penanda kohesi „ku‟ tersebut secara anaforik juga mengacu pada Nick
dan termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi I dalam kalimat (4) diterjemahkan „kita‟. Penanda kohesi
„kita‟ ini secara anaforik mengacu pada Nick dan Pat. Penerjemahan penanda kohesi I
menjadi „kita‟ tersebut terdapat perbedaan acuan. Jika I mengacu pada Nick, namun
„kita‟ tidak hanya mengacu pada Nick tetapi juga mengacu pada orang yang diajak
berbicara, yaitu Pat. Terjadinya perbedaan acuan tersebut disebabkan terjadinya
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penggabungan dua penanda kohesi. Penggabungan ini mengakibatkan TSa menjadi
lebih ringkas, namun demikian tidak mengurangi makna.
Penanda kohesi I dalam kalimat (5) tidak tampak dalam terjemahan karena
keseluruhan kalimat tempat penanda kohesi I tersebut berada diterjemahkan secara
bebas. Meskipun demikian, makna kalimat tempat penanda kohesi ini berada telah
dialihkan ke dalam TSa.
Berdasar analisis di atas dapat diketahui bahwa dalam alinea TSu di atas
terdapat 3 rangkaian penanda kohesi I. Penerjemahan penanda kohes I yang pertama
tidak mengalami perubahan acuan, arah pengacuan maupun jarak kohesi. Penanda
kohesi I yang kedua dalam penerjemahan mengalami perubahan acuan, namun tidak
mengalami perubahan arah pengacuan dan jarak penanda kohesi dengan acuannya.
Adapun penanda kohesi I yang ketiga penerjemahannya dilakukan secara bebas.
87R
“I‟m Billy Nolan (1). I‟m
from California… we‟re flying in
the air show (2). I saw you there
last year,” he blushed furiously, “
you were terrific (3).” He looked
about fourteen and Nick almost
groaned (4). …
(Hal: 129)

“Saya
Billy
Nolan
dari
California… Kami juga ikut lomba kali
ini (1). Tahun lalu kami melihat Anda
beraksi,” katanya, mukanya bersemu
merah (2). ”Anda hebat sekali (3).”
Pemuda itu berambut pirang, disisir ke
samping, dan wajahnya berbintik-bintik
(4). ...
(Hal: 182)

Alinea tersebut merupakan penggalan dialog antara Billy dan Nick. Penanda
kohesi I dalam kalimat (1) secara kataforik mengacu pada Billy yang juga terdapat
dalam kalimat (1). Penanda kohesi I dan acuannya ini termasuk kohesi tak berjarak.
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Penanda kohesi I dalam kalimat (2) secara anaforik juga mengacu pada Billy
yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi I dan acuannya ini termasuk kohesi
tak berjarak.
Penanda kohesi I

dalam kalimat (3) secara anaforik juga mengacu pada

Billy. Penanda kohesi I dan acuannya ini termasuk kohesi berjarak jenis kontrol.
Dalam alinea di atas terdapat 3 rangkaian penanda kohesi I.
Penanda kohesi I dalam kalimat (1) diterjemahkan „saya‟. Penerjemahan ini
tidak mengalami perubahan jenis penanda kohesi dan perubahan tataran. Penanda
kohesi „saya‟ tersebut secara kataforik mengacu pada Billy (kalimat 1 TSa) dan
termasuk kohesi tak berjarak. Penerjemahan penanda kohesi I menjadi „saya‟ tersebut
disebabkan acuan I, yakni Billy, baru pertama kali bertemu Nick. Dalam keadaan ini,
dalam BSa digunakan penanda kohesi O1 tunggal „saya‟ karena penanda kohesi ini
untuk menyatakan rasa hormat/sopan. Berdasar hal ini, penerjemahan I menjadi
„saya‟ tersebut dipengaruhi oleh faktor sosiobudaya.
Penanda kohesi I dalam kalimat (2) dilesapkan dalam terjemahan. Dengan
demikian penerjemahan I tersebut terjadi perubahan tipe kohesi, yakni dari kahesi
pengacuan menjadi pelesapan. Keberadaan terjemahan I ini dapat ditelusuri
keberadannya dalam TSa. Dengan demikian pelesapan ini tidak menghilangkan
makna I dalam TSa.
Penanda kohesi I dalam kalimat (3) diterjemahkan „kami‟ dalam kalimat (2)
TSa. Penanda kohesi „kami‟ dalam konteks alinea tersebut juga merupakan penanda
kohesi O1 tunggal dan mengacu pada Billy. Dalam BSa, penanda kohesi „kami‟
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selain sebagai pronomina persona O1 jamak juga sebagai O1 tunggal. Sebagai
pronomina O1 tunggal, „kami‟ digunakan untuk menyatakan rasa hormat.
Penerjemahan I menjadi „kami‟ tersebut dimaksudkan untuk menyatakan rasa hormat
Billy kepada Nick, orang yang baru dikenalnya, lagi pula Nick lebih tua dari pada
Billy.
88R
Billy came to say goodbye to them, …
“I‟d like to come out and
see you at the airport before I
go,” he said to Pat after they
shook hands. (Hal: 138)

Billy mengucapkan salam perpisahan. …
Ia menjabat tangan Pat sambil
berkata, “Saya ingin bertemu Anda di
lapangan terbang sebelum saya pulang.”
(Hal: 182)

Alinea di atas merupakan bagian dialog antara Billy dan Pat. Dalam alinea di
atas terdapat dua buah penanda kohesi I yang keduanya secara anaforik mengacu
pada Billy yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Relasi penanda kohesi I dengan
acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Kedua penanda kohesi I tersebut diterjemahkan menjadi „saya‟ dalam alinea
TSa. Penerjemahan penanda kohesi ini tidak menyebabkan perubahan jenis penanda
kohesi. Baik penanda kohesi I maupun terjemahannya merupakan penanda kohesi
gramatikal pengacuan persona O1 tunggal.
89R
Pat nodded, anxious to believe
Pat mengangguk (1). Ia ingin
her, and relieved, and then he had to
sekali mempercayai perkataan putrinya
smile at her in spite of himself (1).
(2). Dengan lega ia tersenyum pada
“That‟s nothing to the fit he ‟s going
Cassie(3). ”Itu belum apa-apa sampai
to have when he comes home and
ia pulang dan mendapatimu sudah
finds you married (2). I warned him of
menikah (4). Ayah sudah peringatkan
that (3).”
dia dulu (5).”
(Hal: 304)
(Hal: 423)
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Dalam alinea di atas terdapat sebuah penanda kohesi I, yakni dalam kalimat
(3). Penanda kohesi I tersebut secara anaforik mengacu pada Pat yang yang terdapat
dalam kalimat (1). Penanda kohesi I dan acuannya tersebut merupakan kohesi
berjarak jenis remote. Dalam alinea tersebut hanya terdapat satu rangkaian penanda
kohesi I.
Terjemahan penanda kohesi I tersebut adalah „ayah‟. Kata „ayah‟
sebagai terjemahan penanda kohesi I dalam konteks alinea tersebut merupakan kata
sapaan. Kata sapaan ini pada dasarnya juga merupakan kata ganti namun bukan
merupakan kata ganti yang sebenarnya (Badudu, 1983). Kata sapaan „ayah‟ dalam
konteks alinea TSa juga menggantikan kata Pat (nama diri) sebagaimana acuan I
dalam versi alinea TSu-nya.
Dalam terjemahan tersebut terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari
penanda kohesi gramatikal menjadi penanda kohesi leksikal. Kata „ayah‟ sebagai
terjemahan I tersebut merupakan nomina (kata benda). Kata „ayah‟ dalam konteks
alinea tersebut merupakam reiterasi yang secara khusus termasuk kata umum
(general word) dari kata „Pad‟.
Meskipun terjadi perubahan tipe penanda kohesi namun terjemahan tersebut
tidak mengubah acuan. Perubahan penanda kohesi dalam penerjemahan I tersebut
bersifat opsional karena jika penanda kohesi I tersebut diterjemahkan menjadi „aku‟
tidak membuat TSa menjadi rancu.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
272

Penanda kohesi I dalam novel Wings semuanya mengacu pada O1 tunggal.
Penanda kohesi I tersebut antara lain diterjemahkan menjadi:
(1) penanda kohesi O 1tunggal, yakni „aku‟, „saya‟, dan „ku‟, dan „kami‟,
(2) penanda kohesi O3 jamak, yakni „kita‟, sebagai gabungan O1 tunggal
dengan pronomina persona lainnya,
(3) kata sapaan, misalnya „ayah‟,
(4) pelesapan atau tidak diterjemahkan.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda
kohesi gramatikal pengacuan persona I ada yang mengalami perubahan dan ada yang
tidak mengalami perubahan. Penerjemahan penanda kohesi I menjadi saya, aku,
kami, dan ku merupakan penerjemahan I yang tidak mengalami perubahan.
Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi I dapat
dibedakan menjadi 3, yakni 1) perubahan dari pengacuan persona O1 tunggal menjadi
pengacuan persona jamak yang acuannya pembicara dan orang yang diajak bicara, 2)
perubahan dari penanda kohesi pengacuan persona menjadi kohesi pelesapan, dan 3)
perubahan dari penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi kohesi
leksikal. Khusus perubahan dari kohesi gramatikal menjadi kohesi leksikal ini
dipengaruhi oleh faktor sosiobudaya.
Berdasar analisis tersebut dapat diketahui bahwa teknik penerjemahan
penanda kohesi I dilakukan dengan 4 macam teknik. Teknik penerjemahan yang
digunakan dalam menerjemahkan I terlihat dalam tabel berikut.
Tabel 4.12: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan I
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No.
1

Teknik Penerjemahan
Harfiah

2
3
4

Kompresi linguistik
Variasi
Reduksi

Terjemahan
1. aku
2. saya
3. ku
4. kami
kita
ayah
dilesapkan

No. Data
83R
85R
88R
87R
86R
89R
84R

Penanda kohesi gramatikal pronomina persona O1 tunggal I diterjemahkan
dengan empat macam teknik, yaitu teknik penerjemahan harfiah, kompresi linguistik,
variasi, dan reduksi. Penggunaan teknik penerjemahan harfiah tampak dengan adanya
terjemahan I menjadi „saya‟, „aku‟, dan „kami‟. Penanda kohesi I dan terjemahannya
ini merupakan pronomina persona O3 tunggal.
Teknik kompresi linguistik dilakukan dengan cara menggabungkan dua
penanda kohesi menjadi satu penanda kohesi. Misalnya penanda kohesi you dan I,
sebagai mitra tutur dan penutur, ditejemahkan menjadi „kita‟. Dalam BSa, penanda
kohesi „kita‟ ini menggantikan penutur dan mitra tutur. Penggunaan teknik kompresi
linguistik tersebut menjadikan TSa menjadi lebih ringkas.
Teknik variasi dalam penerjemahan I menjadi „ayah‟ sebagaimana data 89R
dipengaruhi oleh konteks sosiobudaya. Dalam konteks budaya BSa, orang tua (lakilaki) biasa disapa „ayah‟ atau „bapak‟ oleh anaknya. Penggunaan kata sapaan „ayah‟
dalam konteks ini sebagai perwujudan penghormatan kepada orang tua. Dengan kata
lain, penghormatan kepada orang tua diwujudkan dengan penggunaan kata ganti yang
berbeda. Kata „ayah‟ sebagai kata sapaan juga merupakan kata ganti meskipun
sebagai kata ganti yang bukan sebenarnya (Badudu, 1983). Penerjemahan penanda
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
274

kohesi I menjadi „ayah‟ tersebut sejalan dengan pendapat Molina dan Albir (2002),
bahwa teknik variasi merupakan penggantian elemen linguistik yang mempengaruhi
aspek variasi bahasa yang disebabkan perbedaan dialek sosial.
Teknik modulasi dalam penerjemahan penanda kohesi dilakukan dengan cara
mengubah klausa, yakni dari klausa aktif dalam BSu menjadi klausa pasif dalam BSa.
Teknik lain yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi I adalah teknik
reduksi. Teknik ini dilakukan dengan cara melesapkan terjemahan penanda kohesi I.
Pelesapan penanda kohesi pronomina persona dalam bahasa TSa merupakan hal yang
wajar sehingga tidak mempengaruhi dalam pemahaman makna TSa.
Teknik penerjemahan penanda kohesi I tersebut lebih sedikit jika
dibandingkan dengan teknik penerjemahan penanda kohesi she dan he. Hal ini
disebabkan dalam BSu tidak ada penanda kohesi O1 tunggal laki-laki dan perempuan
sebagaimana penanda kohesi O3 tunggal. Penanda kohesi O1 tungal BSu dan BSa
memiliki kesamaan dalam hal tidak adanya perbedaan untuk O1 laki-laki dan
perempuan. Teknik penerjemahan penanda kohesi O1 tunggal terutama dipengaruhi
oleh perbedaan sosiobudaya dan efisiensi pemakaian bahasa.

b) Penerjemahan Penanda Kohesi Me
Penanda kohesi me merupakan partisipan berbagai proses dari suatu entitas.
Pronomina persona me ini sebagai klas kata benda dan berfungsi sebagai inti (head)
dalam suatu kelompok kata benda (frase). Penanda kohesi ini termasuk O1 dan
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memiliki makna eksistensial. Berikut ini beberapa kemungkinan penerjemahan
penanda kohesi me.
90R
Pat said hesitantly, and Nick grinned as
he shrugged his shoulder. …

Pat berkata dengan ragu, dan Nick menyeringai
sambil mengangkat bahu....

“You can sleep on our couch,
if Oona doesn‟t mind (1). She‟s got a
soft spot for you anyway, always
telling me how handsome you are,
and how lucky the girls are with a
lad like you (2). …
(Hal: 13-14)

”Kau bisa tidur di sofa ruang
tamu, kalau Oona tidak keberatan (1).
Dia suka padamu, selalu bilang betapa
gantengnya
kau
dan
betapa
beruntungnya gadis-gadis ada pemuda
seperti kau (2). ...
(Hal: 25)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Pat dan Nick. Penanda
kohesi me dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu pada Pat yang
terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohes me dan acuanya tersebut
merupakan kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi me tersebut dalam terjemahan dilesapkan (kalimat 2 TSa).
Penerjemahan penanda kohesi me ini terjadi perubahan tipe penanda kohesi, yakni
dari penanda kohesi pengacuan menjadi pelesapan. Meskipun demikian, makna me
dalam TSu tersebut dapat dipahami dalam teks terjemahan karena keberadaan
terjemahan me tersebut dapat ditelusuri dalam TSa, yakni dalam kalimat (2) TSa.
91R
“Cassie, please… “ He kept a grip
on her arms …

“Cassie, tolonglah…,” masih dipegangnya lengan gadis itu ...

“My father will never let you
“Ayah
tidak
mungkin
teach me, Nick,” she said
membiarkanmu mengajariku, Nick,”
miserably, no longer denying that
kata gadis itu merana, tak lagi
she had brought Chris in, instead of
menyangkal bahwa ia yang mendaratthe other way around (1). Nick
kan pesawat itu, bukan adiknya (1).
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knew the truth, and she knew that
(2). There was no point lying to him
(3). She had done it(4).
(Hal: 50)

Nick sudah tahu, Cassie menyadarinya
(2). …
(Hal: 78)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Cassie dan Nick. Penanda
kohesi me dalam kalimat (1) di atas secara anforik mengacu pada Cassie yang
terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi me dan acuannya ini merupakan
kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Terjemahan penanda kohesi me tersebut adalah klitika „ku‟ (kalimat 1 TSa).
„Ku‟ tersebut secara anaforik juga mengacu pada Cassie yang terdapat dalam alinea
sebelumnya dan termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penerjemahan me menjadi klitika „ku‟ tersebut tidak mengubah acuan, arah acuan
maupun jarak penanda kohesi dengan acuannya. Di samping itu, penerjemahan me
tersebut tidak terjadi perubahan jenis penanda kohesi dan perubahan tataran.
Penerjemahan me menjadai klitika „ku‟ tersebut karena penanda me tersebut
digunakan oleh orang-orang yang sudah akrab, yakni Cassie dan Nick.
92R
It was late when Bobby finally
went home, and Chris teased her
one he was gone, …

Malam sudah larut ketika
akhirnya Bobby pulang dan Chris
langsung menggoda Cassie, …

“You‟re a lunatic (1). Remind
me never to fly with you again! (2)”
But she was a lunatic who meant
everything to him, as he slowly
released her (2).
(Hal: 80)

“Dasar sinting (1). Ingatkan aku
untuk tidak terbang lagi denganmu!
(2)” Tapi si sinting itu tak ternilai
harganya di mata Nick (4). Ia
melepaskan pelukannya perlahan (5).
(Hal : 118-119)

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
277

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Cassie dan Chris, adiknya.
Penanda kohesi me dalam kalimat (2) tersebut secara anaforik mengacu pada Chris
yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi me dan acuannya tersebut
merupakan kohesi berjarak kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi me tersebut diterjemahkan „aku‟ (kalimat 2 TSa).
Penerjemahan penanda kohesi me menjadi „aku‟ ini karena penanda kohesi itu berada
dalam kalimat perintah. Selain itu penanda kohesi me tersebut digunakan oleh orangorang yang sudah akrab, yakni Cassie dan Chris.
Penerjemahan penanda kohesi me tersebut tidak mengalami perubahan jenis
penanda kohesi dan tidak mengalami perubahan tataran. Penanda kohesi „aku‟
tersebut secara anaforik juga mengacu pada Cassie yang terdapat dalam alinea
sebelumnya dan termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
93R
Pat had tried to tell him it was a
mistake, …

Pat sudah mencoba mengatakan pada Nick
bahwa keputusannya itu salah, ...

“Oh be gone with you,”
her father rolled his eyes with a
groan, “flying bombers to
England (1). You‟ll give me
another heart attack (2). I swear,
you‟ll make me rue the day I
ever took you up in an airplane
(3). … (Hal: 365)

“Ah, kau ini macam-macam saja,”
Ayahnya memutar bola matanya sambil
mengeluh, “menerbangkan pembon ke
Inggris (1). Kau bisa membuat Ayah kena
serangan jantung lagi (2). Sumpah, kau ini
membuat Ayah menyesali hari Ayah
membawamu terbang pertama kali (3). …
(Hal: 515)

Aline di atas merupakan penggalan dialog antara Pat dan Cassie, anaknya.
Penanda kohesi me dalam kalimat (2) di atas secara anaforik mengacu pada Pat yang
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terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi me dan acuannya tersebut
termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi me dalam kalimat (3) secara anaforik juga mengacu pada Pat
yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Relasi antara me dengan acuannya tersebut
juga termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote. Dalam alinea di atas
terdapat dua rangkaian kohesi penanda me dengan acuannya.
Penanda kohesi me baik dalam kalimat (2) maupun (3) diterjemahkan „ayah‟.
Kata „ayah‟ sebagai terjemahan penanda kohesi me ini merupakan kata sapaan. Kata
sapaan ini juga merupakan kata ganti seperti halnya pronomina (Badudu, 1983). Kata
„ayah‟ dalam konteks alinea tersebut juga mengacu pada Pat sebagaimana penanda
kohesi me dalam alinea TSu-nya. Dengan demikian penanda kohesi me dan
terjemahannya, yakni „ayah‟, memiliki acuan yang sama.
Dalam terjemahan tersebut terjadi perubahan tipe penanda kohesi, yakni dari
kohesi gramatikal menjadi leksikal. „Ayah‟, sebagai terjemahan me, dalam kalimat
(2) dan (3) TSa berelasi secara kohesif dengan „ayahnya‟ dalam kalimat (1). Relasi
kohesi leksikal ini disebut repetisi. Terjemahan me menjadi „ayah‟ tersebut
merupakan bentuk eksplisitasi salah satu komponen makna acuan me. Sebagaimana
telah disebutkan bahwa acuan me tersebut adalah Pat. Kata „ayah‟ sebagai terjemahan
penanda kohesi me dalam konteks alinea tersebut juga sebagai kata sapaan.
Perubahan dalam penejemahan penerjemahan penanda kohesi me tersebut
dipengaruhi oleh faktor sosiobudaya. Penanda kohesi me tersebut mengacu pada Pat,
seorang ayah, dan digunakan dalam konteks percakapan dengan anaknya, Cassie.
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Seorang ayah adalah adalah orang yang harus dihormati, terutama oleh anak-anaknya.
Penerjemahan penanda kohesi me menjadi „ayah‟ tersebut menunjukkan bahwa Pat
adalah orang yang harus dihormati karena sebagai seorang ayah.
Perubahan penanda kohesi me tersebut menyebabkan perbedaan pola kohesi
antara TSu dengan TSa. Alinea TSu di atas memiliki dua rangkaian (tie) kohesi
pengacuan me yang padanannya tidak dimiliki alinea TSa sebagai terjemahannya.
Sebaliknya, alinea TSa memiliki kohesi repetisi leksikal yang tidak dimiliki oleh
alinea TSu. Meskipun terjadi perbedaan pola kohesi namun penerjemahan tersebut
tidak mengubah acuan penanda kohesi.
Penanda kohesi me dalam novel Wings semuanya mengacu pada O1 dan
bermakna eksistensial. Berdasar analisis beberapa penerjemahan penanda kohesi me
tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda kohesi me ada yang
mengalami perubahan dan ada yang tidak mengalami perubahan. Penanda kohesi me
yang diterjemahkan menjadi ku dan aku merupakan penerjemahan me yang tidak
mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan me dapat
dibedakan menjadi dua, yakni perubahan dari penanda kohesi gramatikal pengacuan
menjadi kohesi pelesapan dan perubahan penanda kohesi gramatikal pengacuan
menjadi kohesi leksikal.
Teknik penerjemahan yang digunakan dalam menerjemahkan penanda kohesi
me terlihat dalam tabel berikut.
Tabel 4.13: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Me
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No.
1

Teknik Penerjemahan
Harfiah

2
3

Variasi
Reduksi

Terjemahan
1. ku
2. aku
ayah
dilesapkan

No. Data
91R
92R
93R
90R

Ada tiga macam teknik penerjemahan yang digunakan untuk menerjemahkan
penanda kohesi me, yaitu teknik penerjemahan harfiah, varisi, dan reduksi. Dalam
teknik penerjemahan harfiah, penanda kohesi me diterjemahkan menjadi „ku‟ atau
„aku‟.

Penanda kohesi „me‟, merupakan

pronomina persona O1 tunggal

dan

memduduki fungsi sebagai objek dalam kalimat TSu. Sementara itu, „ku‟, dan „aku‟
tidak hanya menduduki fungsi objek dalam bahasa TSa, tetapi juga fungsi lain,
misalnya subjek.
Teknik variasi dalam penerjemahan penanda kohesi me dipengaruhi oleh
konteks sosiobudaya. Dalam konteks budaya BSa, seorang anak pada umumnya
menyapa orang tua kandungnya dengan kata sapaan „ayah‟. Orang tua juga akan
menggunakan kata „ayah‟ untuk kata ganti yang mengacu pada dirinya sendiri apabila
berinteraksi dengan anaknya.
Teknik lain yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi me adalah
teknik reduksi. Tenik reduksi ini dilakukan dengan cara menghilangkan terjemahan
penanda kohesi me. Meskipun tejemahannya dihilangkan namun makna penanda
kohesi me tersebut masih dapat dikenali dalam TSa. Penghilangan terjemahan me
tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari kohesi
gramatikal pengacuan persona menjadi kohesi pelesapan.
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c) Penerjemahan Penanda Kohesi My
Penanda kohesi my ini merupakan pronominal persona O1. Pronomina ini
sebagai pemilik (possessor) dari suatu entitas. Pronomina my ini termasuk ajektif
posesif dan berfungsi sebagai pewatas (modifier) dalam suatu kelompok kata
(nominal group). Berikut ini beberapa penerjemahan penanda kohesi my

yang

terdapat dalam terjemahan novel Wings.
94R
As nick went back to his desk to clear
up the last of his paperwork, he saw
Chris arrive. ...
“Is my sister here?” he asked
Nick hesitantly (1). He almost looked
as though he wished Nick would say
no (2). …
(Hal: 25)

Sewaktu Nick kembali ke meja kerjanya untuk membereskan kertas-kertas,
dilihatnya Chris datang. …
”Kakakku ada di sini?‟ tanya
Chris ragu-ragu (1). Ia akan berharap
Nick akan mengatakan tidak, dan
sepertinya ia ingin cepat-cepat pergi
(2). ...
(Hal: 42)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Chris dan Nick. Penanda
kohesi my dalam kalimat (1) di atas secara anaforik mengacu pada Chris yang
terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi my dan acuannya tersebut
termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi my tersebut diterjemahkan „ku‟.

Klitika „ku‟ ini secara

anaforik juga mengacu pada Chris yang terdapat dalam alinea TSa sebelumnya.
Penanda kohesi „ku‟ dan acuannya ini

termasuk kohesi berjarak jenis control

sekaligus remote. Penerjemahan my menjadi „ku‟ tersebut karena penanda kohesi my
dipergunakan dalam percakapan di antara orang-orang yang sudah akrab.
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Penerjemahan my menjadi klitika „ku‟ tersebut tidak mengubah acuan
penanda kohesi, arah acuan, dan jarak penanda kohesi dengan acuannya.
95R
“I‟ll find her (1)”. Chris waved
at Nick, who promised to take him up
again in a few days, when he came
back from a run to San Diego (2).
“I‟ll be here (3). I came out to
practice my solos, “ he said solemnly
(4).
(Hal: 26)

”Akan kucari dia (1).” Chris
melambaikan tangan pada Nick, yang
berjanji akan mengajarinya terbang
beberapa hari lagi setelah ia kembali
dari San Diego (2). ”Aku akan datang
(3). Aku ke sini mau berlatih terbang
solo,” lanjut pemuda itu khidmat (4).
(Hal: 43)

Alinea di atas merupakan dialog antara Chris dan Nick. Penanda kohesi my
dalam kalimat (4) alinea di atas mengacu pada Chris yang terdapat dalam kalimat (1).
Penanda kohesi my dan acuannya tersebut merupakan kohesi berjarak jenis kontrol.
Penanda kohesi my tersebut dalam terjemahan dilesapkan. Penerjemahan ini
mengubah tipe penanda kohesi, yakni dari kohesi pengacuan menjadi pelesapan.
Terjadinya pelesapan ini tentu saja menyebabkan perubahan pola kohesi antara TSu
dengan TSa.

Meskipun terjadi pelesapan, namun makna my dalam TSu dapat

dipahami dalam TSa.
96R
On the way back from Chicago Cassie
turned the controls over to Billy, …

Dalam perjalanan pulang dari Chicago, Cassie
menyerahkan kemudi pada Billy. ...

“Nope,” she said again,
almost feeling sorry for herself
now (1). “He ‟s a great guy, but
he hates my flying (2). …
(Hal: 149)

“Rasanya tidak,” katanya sedikit
menyesal (1). ”Bobby pria yang baik (2).
Tapi ia tak mau aku jadi penerbang (3).
...
(Hal: 207)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Cassie dan Nick. Penanda
kohesi my dalam kalimat (2) di atas secara anaforik mengacu pada Cassie yang
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terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi my dan acuannya ini termasuk
kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Terjemahan my tersebut diterjemahkan adalah

„aku‟. Penanda kohesi ini

secara anaforik mengacu pada Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Kohesi
tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote. Meskipun my dan
terjemahannya tersebut memiliki acuan, arah acuan, dan jarak dengan acuannya sama,
namun dalam konteks alinea tersebut my dan „aku‟ memiliki makna yang berbeda.
My dalam alinea tersebut bermakna posesif sedangkan ‟aku‟ dalam alinea TSa
tersebut bermakna eksistensial. Terjadinya perubahan makna tersebut disebabkan
terjadinya perubahan tataran dari frase tempat my berada menjadi klausa. Frase my
flying diterjemahkan ‟aku jadi penerbang‟. Penerjemahan ini berdasarkan konteksnya
tidak salah karena Cassie memang ingin menjadi penerbang yang baik.
97R
“I think that‟s all, boys,”
Desmond finally said good naturedly
(1). “My little bride has had a long
flight (2). We‟ve got to get home and
get her rested (3). Thank you for
coming (4).”
(Hal: 307)

”Saya rasa cukup sekian dulu,”
potong Desmond ramah (1). ”Pengantin
saya baru menjalani penerbangan yang
jauh (2). Kami harus segera pulang
supaya ia bisa istirahat (3). Terima
kasih atas kedatangannya (4).
(Hal: 429)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Desmond dengan para
wartawan. Penanda kohesi my dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik
mengacu pada Desmond yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi my dan
acuannya ini termasuk kohesi tak berjarak.
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Penanda kohesi my tersebut diterjemahkan „saya‟ dalam kalimat (2) TSa.
Penanda kohesi ini secara anaforik juga mengacu pada Desmond yang terdapat dalam
kalimat (1) TSa. Kohesi ini juga termasuk kohesi tak berjarak. Penerjemahan my
menjadi „saya‟ tersebut tidak menyebabkan perubahan acuan, arah acuan dan jarak
penanda kohesi dengan acuannya.
Berdasar analisis di atas dapat dinyatakan bahwa ada beberapa kemungkinan
dalam menerjemahkan penanda kohesi my. Penanda kohesi my dapat diterjemahkan
menjadi: klitika ku, saya, aku, dan dilesapkan. Penerjemahan my menjadi ku, saya,
dan aku tidak mengalami perubahan jenis penanda kohesi. Adapun perubahan yang
terjadi dalam penerjemahan my ini adalah perubahan dari penanda kohesi gramatikal
menjadi kohesi pelesapan.
Teknik penerjemahan yang digunakan dalam menerjemahkan my terlihat
dalam tabel berikut.
Tabel 4.14: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan My
No.
1

Teknik Penerjemahan
Harfiah

2
3

Modulasi
Meduksi

Bentuk Terjemahan
1. ku
2. saya
aku
dilesapan

Contoh
94R
97R
96R
95R

Ada tiga teknik yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi my,
yaitu teknik penerjemahan harfiah, modulasi, dan reduksi. Dalam teknik
penerjemahan harfiah penanda kohesi my diterjemahkan menjadi „ku‟ dan atau „saya‟.
Baik penanda me maupun terjemahannya, yakni „ku‟ dan „saya‟, merupakan ajektif
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posesif O3 tunggal. Dalam konteks TSa, penanda „ku‟ dan „saya‟ tidak hanya sebagai
ajektif posesif, tetapi juga pronomina yang lain, hal ini tergantung konteksnya.
Penerjemahan penanda kohesi my juga dilakukan dengan teknik modulasi.
Teknik ini dilakukan dengan mengubah frase tempat penanda kohesi my berada
menjadi klausa. Contohnya adalah terjemahan berikut.
He‟s a great guy, but he hates my flying. „Bobby pria yang baik. Tapi ia tak mau aku
jadi penerbang‟.
Frase my flying dalam kalimat di atas diterjemahkan dalam bentuk klausa „aku
jadi penerbang‟. Penerjemahan ini mengakibatakan terjadinya perubahan penanda
kohesi my sebagai ajektif posesif menjadi ‟aku‟ sebagai pronomina persona.
Teknik lain yang digunakan dalam menerjemahkan my adalah teknik reduksi.
Teknik ini dilakukan dengan cara melesapkan terjemahan penanda kohesi my.
Meskipun terjadi pelesapan, namun makna penanda kohesi me tersebut masih dapat
dipahami dalam teks terjemahannya.

d) Penerjemahan Penanda Kohesi Mine
Pronomina persona mine ini sebagai klas kata benda dan berfungsi sebagai
inti (head) dalam suatu kelompok kata benda (frase) dan termasuk possessive
pronouns. Penanda kohesi ini memiliki dua acuan, yaitu pemilik (possessor) dan
yang dimiliki (possessed). Berikut ini temuan dan analisis penerjemahan penanda
kohesi mine.
98R
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But Desmond seemed so sure of
what he wanted. ...

Namun Desmond sangat yakin akan
keinginannya. ...

“Let me worry about that,
Cass,” he said, touching her
hand, looking excited for the first
time since she‟d known him (1). It
was his dream (2). And he had
shared it with her (3). “All you‟d
have to do is fly the very best
plane in the sky (4). The rest is
mine to worry about (5). If you‟d
ever want to do it (6).”
(Hal: 237)

“Biar aku saja yang memikirkan
caranya, Cass,” katanya sambil menyentuh
tangan Cassie (1). Wajahnya tampak
bersemangat (2). Itulah pertama kalinya
Cassie melihatnya seperti itu (3). Tur
keliling dunia adalah impiannya dan ia
hendak membaginya dengan Cassie (4).
“Kau hanya perlu menerbangkan pesawat
terbaik yang ada di langit, dan sisanya
urusanku (5). Kalau memang kau
bersedia (6).”
(Hal: 330)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Desmond dengan Cassie.
Penanda kohesi mine dalam kalimat (5) di atas secara anaforik mengacu pada
Desmond yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Di samping itu, mine tersebut juga
mengacu pada a world tour yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Hal ini karena
penanda kohesi mine, sebagai possessive pronoun, memerlukan dua acuan. Penanda
kohesi mine dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus
remote.
Penanda kohesi mine tersebut diterjemahkan „urusanku‟. Penerjemahan
penanda kohesi ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari kohesi
gramatikal menjadi leksikal. Di samping itu juga terjadi perubahan tataran, yakni dari
tataran kata menjadi frase nomina. Unsur inti frase tersebut adalah „urusan‟ dan
atributnya berupa klitika „ku‟. Berdasar hubungan antarunsurnya frase tersebut
termasuk frase pembatas. Unsur inti frase tersebut, yakni „urusan‟, menunjuk pada
tanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tur keliling dunia. Sedangkan
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klitika „ku‟ tersebut mengacu pada desmond yang terdapat dalam alinea TSa
sebelumnya. Dengan demikian penerjemahan mine menjadi „urusanku‟ tersebut tidak
mengubah acuan, arah pengacuan, dan jarak kohesi. Perubahan yang terjadi hanya
menyangkut perubahan jenis penanda kohesi.
Perubahan jenis penanda kohesi dalam penerjemahan penanda kohesi mine
tersebut disebabkan oleh perbedaan sistem bahasa antara BSu dan BSa. Dalam BSu
memiliki pronomina posesif yang memiliki dua acuan sebagaimana telah disebutkan
di atas. Sementara itu, pronomina posesif yang demikian itu tidak dimiliki oleh BSa.
99R
Cassie stopped there on the way, and
Billy asked her how her dad was.
“Not great,” she said honestly
(1). “He ‟ll be glad to see you (2). I‟ll
drive you over now (3). You can stay
with us (4).” And then she almost
choked on the words, “You can have
Chris‟s room….or mine….I‟ll sleep on
the couch (5).” …
(Hal: 267)

Cassie tadi sempat mampir dan Billy
menanyakan kabar ayahnya.
”Tidak begitu baik,” jawab
Cassie jujur (1). ”Dia akan senang
sekali melihatmu (2). Yuk, ku antar kau
sekarang (3). Kau bisa tinggal bersama
kami (4).” Hampir tersedak ia oleh rasa
sedih sewaktu berkata, ”Kau bisa tidur
di kamar Chris... atau kamarku... aku
bisa tidur di sofa (5).” ...
(Hal : 372)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Cassie dengan Billy.
Penanda kohesi mine dalam kalimat (5) alinea di atas secara anaforik mengacu pada
Cassie (pemilik) yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi mine dan
acuannya, yakni „Cassie‟, termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi mine tersebut juga mengacu pada room (yang dimiliki) yang terdapat
dalam kalimat yang sama.
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Terjemahan penanda kohesi mine tersebut adalah „kamarku‟. Penerjemahan
ini terjadi perubahan Janis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal
menjadi leksikal. Di samping itu, penerjemahan tersebut

juga terjadi perubahan

tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase. Frase „kamarku‟ berunsur inti „kamar‟
dan klitika „ku‟ sebagai atribut. Unsur inti frase tersebut merupakan repetisi dari kata
„kamar‟ yang terdapat dalam kalimat yang sama. Sementara itu klitika „ku‟ secara
anaforik mengacu pada Cassie yang terdapat dalam kalimat (1) TSa. Perubahan yang
terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi mine tersebut juga disebabkan oleh
perbedaan sistem bahasa BSu dan BSa sebagaimana penerjemahan mine menjadi
„urusanku‟ di atas.
Penerjemahan mine tersebut tidak mengubah acuan, arah pengacuan dan jarak
kohesi. Perubahan hanya terjadi pada jenis penanda kohesi.
100R
“No (1).” Pat was adamant (2).
“She hasn‟t even told me if she‟s
going yet (3). This is her \decision,
Nick (4). All hers (5). Not yours, or
mine (6). I don‟t want to be the man
who kept her from it, if it stop her, and
you shouldn‟t either(7).”
(Hal: 277)

”Tidak,” Pat berkeras (1). ”Ia
malah belum bilang mm ia akan pergi
atau tidak (2). Ini keputusannya, Nick
(3).
Seluruhnya
(4).
Bukan
keputusanmu, bukan keputusanku (5).
Aku
tidak
ingin
menghalanghalanginya, dan kau juga seharusnya
tidak (6).”
(Hal: 386)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Pat dan Nick. Penanda
kohesi mine dalam kalimat (6) tersebut secara anaforik mengacu pada Pat yang
terdapat dalam kalimat (2) dan juga mengacu pada decision dalam kalimat (6).
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Penanda kohesi mine dengan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis
kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi mine tersebut diterjemahkan „keputusanku‟. Penerjemahan
penanda kohesi ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi
gramatikal menjadi leksikal. Di samping itu, penerjemahan tersebut juga terjadi
pergeseran tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase nomina. Unsur inti frase
„keputusanku‟ yaitu „keputusan‟ dan atributnya klitika „ku‟. Unsur inti frase tersebut
merupakan bentuk repetisi dari kata „keputusannya‟ dalam kalimat (3)

dan

„keputusannya‟ dalam kalimat (5) TSa. Sementara itu klitika „ku‟ dalam frase tersebut
secara anaforik mengacu pada Pat yang terdapat dalam kalimat (2) TSa.
Penerjemahan mine dalam kalimat (6) tersebut tersebut tidak mengubah
acuan, arah pengacuan dan jarak kohesi. Perubahan hanya terjadi pada jenis penanda
kohesi karena pronomina posesif yang memiliki dua acuan dalam BSu tidak dimiliki
oleh BSa.
Berdasar analisis beberapa penerjemahan penanda kohesi mine tersebut dapat
dinyatakan bahwa penerjemahan penanda kohesi gramatikal pengacuan mine
mengalami perubahan jenis penanda kohesi dan perubahan tataran. Perubahan jenis
penanda kohesi terjadi dari penanda kohesi gramatikal pengacuan menjadi penanda
kohesi leksikal. Sementara itu, perubahan tataran terjadi dari tataran kata menjadi
frase. Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi mine tersebut
bersifat wajib. Hal ini disebabkan adanya perbedaan sistem antara BSu dan BSa.
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Teknik penerjemahan yang digunakan dalam menerjemahkan penanda kohesi
mine tersebut terlihat dalam tabel berikut.
Tabel 4.15: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Mine
No.
1

Teknik Penerjemahan
Terjemahan
Amplifikasi sekaligus urusanku,
transposisi
kamarku
keputusanku

No. Data
98R,
99R
100R

Penanda kohesi mine memiliki dua acuan, yaitu pemilik (posessor) dan yang
dimiliki (posessed). Penanda kohesi persona yang memiliki dua acuan semacam ini
tidak terdapat dalam bahasa TSa. Dengan demikian penanda kohesi mine tidak
mungkin diterjemahkan dengan teknik kesepadanan lazim. Teknik yang digunakan
untuk menerjemahkan penanda kohesi mine adalah teknik amplifikasi sekaligus
teknik transposisi. Teknik amplifikasi dalam menerjemahkan mine dilakukan dengan
eksplisitasi acuan penanda kohesi mine, baik acuan tentang pemiliknya dan yang
dimiliki.
Teknik amplifikasi tersebut sekaligus akan terjadi transposisi, khususnya
transposisi dari satuan kata menjadi satuan frase. Bentuk frase yang digunakan untuk
menerjemahkan penanda kohesi mine adalah frase pembatas, yakni frase yang
antarunsurnya memiliki hubungan makna pembatas.
Sebagaimana penerjemahan pronomina posesif lainnya, teknik penerjemahan
penanda kohesi pronomina posesif mine disebabkan perbedaan sistem bahasa antara
BSu dan BSa. Dalam BSa tidak terdapat pronomina posesif yang sepadan dengan
mine.
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5) Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Persona O2
a) Penerjemahan Penanda Kohesi You
Penanda kohesi you merupakan pronomina O2. Pronomina ini merupakan
partisipan dari berbagai proses (kata kerja). Pronomina persona ini merupakan klas
kata benda dan berfungsi sebagai inti (head) dalam suatu kelompok kata (nominal
group). Berikut ini berbagai penerjemahan penanda kohesi you yang terdapat dalam
terjemahan novel Wings.
101R
Nick had been almost like a son to
Pat, when he‟d flown for him. …

Nick sudah seperti putranya sendiri
setiap kali ia terbang bersamanya. ...

“What are you doing here? (1)”
Pat asked, leaning back in his
chair, and grinning at the boy who
had defied death almost as often as
he had (2). “Checking up at old
friends (3). I wanted to see if you‟d
gotten fat and lazy (4). …
(Hal: 8)

“Mau apa kau kemari? (1)” Tanya Pat
sambil
bersandar
di
kursinya,
menyeringai pada anak muda yang
menantang maut sesering dirinya
sendiri (2). Cari kawan lama (3).
Kepingin tahu apa kau sekarang sudah
jadi gendut dan tambun(4). …
(Hal: 18)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Pat dan Nick. Penanda
kohesi you dalam kalimat (1) di atas secara anaforik mengacu pada Nick yang
terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi you dan acuannya tersebut
merupakan kohesi berjarak jenis kontrol.
Penanda kohesi you dalam kalimat (4) secara anaforik mengacu pada Pat yang
terdapat dalam kalimat (2). Penanda kohesi you dan acuannya tersebut termasuk
kohesi berjarak jenis remote.
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Penanda kohesi you dalam kalimat (1) tersebut diterjemahkan „kau‟ dalam
kalimat (1) TSa. Penanda kohesi „kau‟ ini secara anaforik mengacu pada Pat yang
terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda „kau‟ dan acuannya termasuk kohesi
bejarak jenis kontrol.
Penanda kohesi you dalam kalimat (4) juga diterjemahkan „kau‟ dalam
kalimat (4) TSa. Penanda kohesi „kau‟ ini secara anaforik mengacu pada Pat yang
terdapat dalam kalimat (1) TSa. Penanda kohesi „kau‟ dan acuannya tersebut
termasuk kohesi bejarak jenis remote.
Penerjemahan penanda kohesi you menjadi „kau‟ tersebut disebabkan penanda
kohesi you tersebut digunakan dalam percakapan oleh orang-orang yang sudah akrab.
Pat dan Nick yang menjadi acuan penanda kohesi you tersebut adalah teman akrab.
Penerjemahan penanda kohesi you dalam alinea di atas tidak mengakibatkan
perubahan acuan, arah pengacuan, dan jarak penanda kohesi dengan acuannya.
102R
and furious with Chris a little later
when he saw him.
“The next time you take my
girl up and almost kill her, you‟ll
have to answer to me,” he said,
much to Chris‟s and Cassie‟s
astonishment (1). “That was a dumb
thing to do and you know it (2). “
…
(Hal: 53)

dan marah begitu bertemu dengan Chris.
“Lain kali kalau kau ajak terbang
pacarku dan hampir mencelakakannya,
kau harus berusuran denganku,”
katanya mengejurkan Chris dan Cassie
(1). “Perbuatan tolol, tahu tidak (2).” …
(Hal: 81)

Ainea di atas merupakan penggalan dialog antara Bobby dengan Chris. Dalam
kalimat (1) alinea di atas terdapat dua buah penanda kohesi you yang secara anaforik
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mengacu pada Chris yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Relasi kohesi penanda
kohesi you dengan acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak. Dalam kalimat
(2) alinea di atas juga terdapat penanda kohesi you yang secara anaforik juga
mengacu pada Chris yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Relasi kohesi penanda
kohesi you dalam kalimat (2) dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis
kontrol.
Penanda kohesi you dalam kalimat (1) tersebut keduanya diterjemahkan
menjadi „kau‟ dalam kalimat (1) TSa. Penerjemahan you menjadi „kau‟ ini telah
dikemukakan di atas. Penanda kohesi „you‟ dalam kalimat (2) tidak diterjemahkan
dalam TSa. Namun demikian, makna penanda kohesi you ini dapat ditelusuri dalam
kalimat (2) TSa. Penerjemahan penanda kohesi you dalam kalimat (2) tersebut terjadi
perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal pengacuan
persona menjadi penanda kohesi gramatikal pelesapan.
103R
He had told Oona what she‟d done, and her
mother cried when she heard it. …

Ia memberitahu Oona perihal Cassie dan wanita
itu menangis mendengarnya. ...

“How do you know their
disappearance wasn‟t his fault? (1)”
Cassie said persistently (2). “He
was the navigator, not Earhart (3).
…
(Hal: 107)

“Bagaimana
mungkin
Ibu
berkata bahwa kecelakaan itu bukan
disebabkan oleh kesalahan pria itu?
(1)” Cassie berkeras (2). “Dialah
navigatornya, bukan Earhart(3). …
(Hal: 155)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Cassie dengan Oona,
ibunya. Penanda kohesi you dalam kalimat (1) di atas secara anaforik mengacu pada
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Oona yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi you dan acuannya
tersebut merupakan kohesi berjarak jenis kontrol.
Penanda kohesi you tersebut diterjemahkan „ibu‟ dalam kalimat (1) TSa. Kata
„ibu‟ sebagai terjemahan penanda kohesi you dalam konteks alinea tersebut
merupakan kata sapaan. Kata sapaan ini pada dasarnya juga merupakan kata ganti
namun bukan merupakan kata ganti yang sebenarnya. Kata sapaan „ibu‟ dalam
konteks alinea TSa juga menggantikan kata Oona (nama diri) sebagaimana acuan you
dalam versi alinea TSu-nya.
Dalam penerjemahan ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari
kohesi gramatikal menjadi kohesi leksikal. Hal ini disebabkan kata sapaan „ibu‟
sebagai terjemahan penanda kohesi you tersebut merupakan nomina.
Penerjemahan penanda kohesi you tersebut tidak mengakibatkan perubahan
acuan, perubahan yang terjadi hanya menyangkut perubahan jenis penanda kohesi.
Terjadinya perubahan dalam penerjemahan penanda kohesi you tersebut disebabkan
oleh faktor sosiobudaya. Dalam BSu menyapa orang tua, orang yang pantas
dihormati dengan menggunakan kata ganti O2, yakni you, merupakan hal yang lazim.
Sementara itu, dalam BSa tidak pantas seseorang menyapa orang yang dihormati
dengan menggunakan kata ganti O2 (kamu). Berkaitan dengan hal ini maka penanda
kohesi you dalam alinea di atas diterjemahkan „ibu‟ karena penanda kohesi you
tersebut mengacu pada seorang ibu, orang yang harus dihormati.

104R
“You have to stop behaving this
“Berhentilah bertingkah seperti
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way, Cassie (1). I should never have
let you loll around at the airport all
these years (2). But you loved it so,
and I thought it would be nice for
your father (3). But you have to give
up these foolish dreams, Cassie (4).
You‟re a college girls now (5). One
day you‟ll be a teacher (6). You can‟t
go flying around like some silly gypsy
(7).”
(Hal: 107)

ini, Cassie harusnya aku tidak
membiarkanmu
berkeliaran
di
lapangan terbang (1). Tapi kau amat
menyukainya, lagi pula kupikir itu
akan meringankan tugas ayahmu (2).
Cassie, lupakanlah impianmu ini, kau
adalah mahasiswa sekarang (3). Suatu
saat kau akan menjadi guru (4). Kau
tak bisa terbang terus ke mana-mana
seperti gipsi bodoh (5).”
(Hal: 155)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Oona dan Cassie. Penanda
kohesi you dalam kalimat (3), (4), (5), (6) dan (7) alines di atas secara anaforik
mengacu pada Cassie yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi you tersebut
dan acuannya termasuk kohesi berjarak jenis kontrol.
Penanda kohesi you dalam kalimat (3) diterjemahkan „kau‟ dalam kalimat (2)
TSa. Penerjemahan penanda kohesi you menjadi „kau‟ ini karena penanda kohesi you
tersebut digunakan seorang ibu, Oona, kepada anaknya, Cassie. Penanda kohesi „kau‟
sebagai terjemahan you tersebut selain digunakan untuk menyatakan rasa akrab,
sebagaimana telah dinyatakan di atas, juga digunakan kepada kepada orang yang
lebih muda dan atau lebih rendah derajadnya.
Penanda kohesi you dalam kalimat (4) diterjemahkan menjadi Cassie dalam
kalimat (3) TSa. Penerjemahan penanda kohesi ini terjadi perubahan jenis penanda
kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal menjadi penanda kohesi leksikal.
Penerjemahan tersebut juga merupakan eksplisitasi acuan penanda kohesi you.
Sebagimana telah dinyatakan bahwa acuan penanda kohesi you tersebut adalah
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Cassie. Penerjemahan you menjadi Cassie tersebut bersifat opsional. Penerjemahan
ini juga menjadikan TSa lebih variatif, tidak mengulang-ulang penanda kohesi „kau‟.
Penanda kohesi you dalam kalimat (5), (6), dan (7) diterjemahkan „kau‟
sebagaimana terjemahan you dalam kalimat (3) di atas. Penerjemahan penanda kohesi
you dalam alinea tersebut tidak mengubah acuan
105R
and then he glanced at her, “And
Cassie O‟Malley?” …
“I‟m Billy Nolan (1). I‟m
from California… we‟re flying in
the air show (2). I saw you there
last year,” he blushed furiously,
“ you were terrific (3).” He
looked about fourteen and Nick
almost groaned (4). He was blond
and young, his hair stood up in a
cowlick like a kid‟s, and his face
was covered with freckles (5). “My
dad knew who you were, “ he
said to Nick (6). “ He flew in the
94th with you, he got shot down
(7). You probably don‟t remember
him ….. Tommy Nolan (8).”
(Hal: 129)

dan Anda Cassie O‟Malley?” katanya
memandang Cassie. …
“Saya
Billy
Nolan
dari
California… Kami juga ikut lomba kali
ini (1). Tahun lalu kami melihat Anda
beraksi,” katanya, mukanya bersemu
merah (2). ”Anda hebat sekali (3).”
Pemuda itu berambut pirang, disisir ke
samping, dan wajahnya berbintik-bintik
(4). Wajahnya seperti anak usia empat
belas tahun walau sebenarnya ia sudah
berusia 24 (5). Ia berpaling pada Nick
(6). “Rasanya ayah saya kenal pada
Anda (7). Ia tergabung dalam Skuadron
Udara 94 (8). Ah, mungkin Anda
lupa… Tommy Nolan (9).”
(Hal: 182)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Billy dan Cassie. Penanda
kohesi you dalam kalimat (3) alinea di atas secara anaforik mengacu pada Cassie
yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi you dan acuannya tersebut
merupakan kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
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Penanda kohesi you dalam kalimat (6) secara kataforik mengacu pada Nick
yang terdapat dalam klausa dalam kalimat yang sama. Penanda kohesi you dan
acuannya termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi you dalam kalimat (8) secara anaforik mengacu pada Nick
yang terdapat dalam kalimat (6). Penanda kohesi you dan acuannya ini termasuk
kohesi berjarak jenis kontrol.
Penanda kohesi you dalam kalimat (3) tersebut diterjemahkan „anda‟ dalam
kalimat (3) TSa. Penanda kohesi „anda‟ ini secara anaforik mengacu pada Cassie
yang terdapat dalam alinea sebelumnya dan merupakan kohesi berjarak jenis kontrol
sekaligus remote sebagaimana versi TSu-nya. Penerjemahan penanda kohesi you
menjadi „anda‟ tersebut disebabkan penanda kohesi you itu digunakan oleh Billy
untuk menyapa Nick yang baru dikenalnya. Billy bukan teman akrab Nick, lagi pula
Nick lebih tua. Ia harus menggunakan kata sapaan O2 yang netral, yakni „anda‟,
kepada Nick.
Penanda kohesi you dalam kalimat (6) juga diterjemahkan „anda‟ dalam
kalimat (7) TSa. Penanda kohesi „anda‟ ini secara anaforik mengacu pada Nick yang
terdapat dalam kalimat (6) TSa dan merupakan kohesi tak berjarak. Penerjemahan
penanda kohesi you ini terjadi perubahan arah pengacuan. Hal ini disebabkan kalimat
(6) TSu diterjemahkan menjadi 2 kalimat, yakni kalimat (6) dan (7) TSa.
Penanda kohesi you dalam kalimat (8) juga diterjemahkan „anda‟ sebagaimana
kalimat (6) di atas. Penerjemahan penanda kohesi you dalam alinea di atas tidak
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mengakibatkan perubahan acuan. Perubahan yang terjadi menyangkut perubahan arah
pengacuan dan jarak kohesi.
106R
Cassie had to hide a smile as she
listened to him. …
Nick had to fly back to New York
in the morning. …

Cassie menahan senyum mendengar
nasihat itu. …
Nick harus terbang ke New York
keesokan harinya. ...

“You two are going to kill
each other one of these days (1).
It‟s a wonder you haven‟t yet” he
said, smiling (2). “Stubborn as
two mules (3). It really will be a
shame if you don‟t get married
one day (4). You deserve each
other (5). Either of you would
wear anyone else out (6).” And
then he looked at her seriously
for a long moment (7). “Do you
think he ‟s right, that Williams
might ask you to marry him for
publicity for the trip (8)?”
(Hal: 280-281)

”Kalian berdua bisa-bisa saling
membunuh suatu hari nanti (1). Heran
juga aku kau belum membunuhnya,” kata
Pat sambil tersenyum (2). ”Keras kepala
seperti keledai (3). Sayang kalau kalian
sampai tidak menikah nanti (4). Kalian
berdua cocok (5). Kalau dengan orang
lain, mungkin mereka tidak akan tahan
(6).” Dipandangnya putrinya dengan
serius selama beberapa saat (7).
”Mungkinkah pendapat Nick benar, bahwa
Williams
akan
menikahimu
demi
publisitas perjalanan itu (8)?”
(Hal: 390)

Penanda kohesi you dalam kalimat (1) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada dua orang, yakni Nick dan Cassie, yang terdapat dalam alinea sebelumnya.
Penanda kohesi you dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol
sekaligus remote.
Penanda kohesi you dalam kalimat (2) secara anaforik mengacu pada Cassie
yang terdapat dalam alinea sebelumnya. You dan acuannya tersebut termasuk kohesi
berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
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Penanda kohesi you dalam kalimat (4), (5) dan (6) secara anaforik mengacu
pada Nick dan Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi you
dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi you dalam kalimat (8) secara anaforik mengacu pada Cassie
yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi you dan acuannya tersebut
termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi you dalam kalimat (1) diterjemahkan „kalian‟ dalam kalimat
(1) TSa. Penanda kohesi kalian ini secara anaforik juga mengacu pada Cassie dan
Nick yang terdapat dalam alinea sebelumnya dan merupakan kohesi berjarak jenis
kontrol sekaligus remote.
Penerjemahan you menjadi „kalian‟ tersebut karena acuan you tersebut adalah
O2 jamak. Dalam BSa, penanda kohesi O2 jamak biasanya menggunakan pronomina
persona kamu dan ditambahkan sekalian (kamu sekalian) atau semua (kamu semua).
Dalam bahasa tutur, kamu sekalian biasanya berubah menjadi kalian.
Penanda kohesi you dalam kalimat (2) diterjemahkan „kau‟ dalam kalimat (2)
TSa. Penanda kohesi „kau‟ ini mengacu pada Cassie yang terdapat dalam alinea
sebelumnya dan merupakan kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penerjemahan you menjadi „kau‟ ini telah dikemukakan di atas.
Penanda kohesi you dalam kalimat (4) dan (5) diterjemahkan „kalian‟ dalam
kalimat (4) dan (5) TSa. Penerjemahan semacam ini sama dengan penerjemahan you
menjadi „kalian‟ yang telah dikemukakan di atas.
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Penanda kohesi you dalam kalimat (6) dalam terjemahan dilesapkan dalam
kalimat (6) TSa. Penerjemahan ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari
kohesi gramatikal pengacuan menjadi kohesi gramatikal pelesapan. Penanda kohesi
you dalam kalimat (8) dalam terjemahan juga dilesapkan sebagaiman dalama kalimat
(6) di atas. Makna terjemahan penanda kohesi you yang dilesapkan ini dapat
ditelusuri dalam TSa. Pada prinsipnya pelesapan ini tidak menghilangkan makna
karena yang terjadi adalah implisitasi penanda kohesi.
Penerjemahan penanda kohesi you dalam alinea di atas tidak mengakibatknan
perubahan acuan dan arah pengacuan. Perubahan yang terjadi hanya perubahan jenis
penanda kohesi.

107R
“Social
events
important, Cassie.” …

are

”Acara-acara sosial itu penting,
Cassie”. ...

“You,” he said simply,
telling the truth, and then he
pulled her to her feet and they
walked further down the beach in
their bare feet telling each other
silly stories (1). …
(Hal: 245)

”Ya, kamu,” jawab Desmond
ringan (1). Hal itu benar (2). Ia menarik
Cassie dan mereka berjalan lagi lebih
jauh menyusuri pantai, bertelanjang
kaki dan bercerita tentang hal-hal yang
lucu (3). ...
(Hal: 341)

Penanda kohesi you dalam kalimat (1) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi you dan
acuannya tersebut termasuk kohesi bejarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi you tersebut diterjemahkan „kamu‟ dalam kalimat (1) TSa.
Penanda kohesi „kamu‟ ini secara anaforik juga mengcu pada Cassie yang terdapat
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dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi „kamu‟ dan acuannya ini termasuk kohesi
tak berjarak karena terdapat dalam kalimat yang berdampingan.
Penerjemahan you menjadi „kamu‟ tersebut disebabkan penanda kohesi you
tersebut digunakan di antara orang-orang yang sudah akrab, yakni Desmond dan
Cassie. Mereka adalah suami istri.
Penerjemahan penanda kohesi you, berdasar paparan di atas, ada yang
acuannya satu orang, dua orang, dan jamak. Penanda kohesi you

antara lain

diterjemahkan dalam bentuk:
(1) penanda kohesi O2 tunggal, yakni „kau‟, „anda‟, dan „kamu‟,
(2) nama diri, misalnya you diterjemahkan menjadi ‟Cassie‟
(3) salah satu komponen makna acuan penanda kohesi you, misalnya misalnya
you diterjemahkan ‟ibu‟,
(4) pelesapan atau tidak diterjemahkan, dan
(5) penanda kohesi you yang acuannya jamak diterjemahkan ‟kalian‟.
Penerjemahan penanda kohesi you, berdasar analisis tersebut, ada yang
mengalami perubahan dan ada yang tidak mengalami perubahan. Penanda kohesi you
yang diterjemahkan menjadi kau, kamu, anda dan kalian merupakan penerjemahan
you yang tidak menglami perubahan jenis kohesi. Namun demikian beragamnya
terjemahan you tersebut dipengaruhi oleh faktor keakraban pembicara dan mitra
wicara. Penanda kohesi you yang mengacu pada orang yang sudah akrab dengan
pembicara diterjemahkan menjadi kau dan kamu. Sedangkan penanda kohesi you
yang mengacu pada orang yang belum akrab dengan pembicara diterjemahkan
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menjadi anda. Sementara itu penanda kohesi you yang acuannya jamak diterjemahkan
kalian.
Perubahan penerjemahan penanda kohesi you terjadi dari penanda kohesi
gramatikal pengacuan persona menjadi kohesi gramatikal. Perubahan ini terjadi
akibat eksplisitasi acuan penanda kohesi you.
Teknik penerjemahan yang digunakan dalam menerjemahkan penanda kohesi
you tersebut terlihat dalam tabel berikut.
Tabel 4.16: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan You
No.
1

Teknik Penerjemahan
Harfiah

2
3
4

Amplifikasi
variasi
Reduksi

Terjemahan
1. kau
2. kamu
3. anda
4. kalian
Cassie
ibu
dilesapkan

No. Data
101R
107R
105R
106R
104R
103R
102R

Penanda kohesi you (subjek) diterjemahkan dengan empat macam teknik
penerjemahan, yaitu teknik penerjemahan harfiah, teknik amplifikasi, variasi dan
teknik reduksi. Dalam teknik penerjemahan harfiah penanda kohesi you
diterjemahkan menjadi „kamu‟, „kau‟, dan „anda‟.

Penanda kohesi you dan

terjemahannya tersebut termasuk pronomina persona O2 tunggal. Dalam teknik ini
pula, penanda kohesi gramatika pronomina O2 jamak diterjemahkan menjadi „kalian‟.
Teknik amplifikasi penerjemahan you dilakukan dengan cara eksplisitasi
acuan penanda kohesi you. Penanda kohesi you yang diterjemahkan menjadi Cassie
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karena penanda kohesi you itu mengacu pada Cassie merupakan merupakan contoh
dari penerjemahan dengan teknik amplifikasi tersebut.
Sementara itu, teknik variasi tampak dengan penerjemahan you menjadi kata
sapaan „ibu‟. Penerjemahan dengan teknik ini dipengaruhi oleh konteks sosiobudaya
BSa. Seorang anak akan menggunakan kata ganti „ibu‟ sebagai kata sapaan terhadap
orang tua kandungnya (perempuan).
Teknik lain yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi you adalah
teknik reduksi. Teknik ini dilakukan dengan cara melesapkan terjemahan penanda
kohesi you dalam TSa.
Sedikitnya teknik penerjemahan yang digunakan untuk menerjemahkan
penanda kohesi you tidak terlepas dari kemiripan yang ada antara penanda kohesi O2
tunggal dalam BSu dan BSa sabagaimana penanda kohesi O1 tunggal di atas.

b) Penerjemahan Penanda Kohesi You (Eksistensial)
Penanda kohesi you yang dimaksud di sini adalah you sebagai partisipan suatu
proses dari suatu entitas. You ini sebagai klas kata benda dan berfungsi sebagai inti
(head) dalam suatu kelompok kata benda (frase). You memiliki makna eksistensial.
Berikut ini beberapa kemungkinan penerjemahan penanda kohesi you tersebut.
108R
Pad asked, leaning back in his chair,…

Tanya Pat sambil bersandar di kursinya, …

“Checking up at old friends (1). I
Cari kawan lama (1). Kepingin tahu apa
wanted to see if you‟d gotten fat
kau sekarang sudah jadi gendut dan
and lazy (2). Is that your de
tambun (2). Itu pesawat de Havilland-mu
Havilland out of there (3)?”
ya (3)?”
(Hal: 8)
(Hal: 18)
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Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Nick dengan Pat. Penanda
kohesi you dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu pada Pat yang
terdapat dalam alinea sebelumnya. Relasi penanda kohesi you dengan acuannya
tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol.
Penanda kohesi you dalam kalimat (2) tersebut diterjemahkan menjadi ‟kau‟
dalam kalimat (2) TSa. Penanda kohesi ‟kau‟ dan acuannya ini juga termasuk kohesi
berjarak jenis remote sebagaimana versi TSu-nya. Penerjemahan penanda kohesi you
tersebut tidak mengakibatkan perubahan jenis penanda kohesi dan arah pengacuan.
109R
Pat said hesitantly, and Nick grinned as
he shrugged his shoulder. …
“You can sleep on our couch, if
Oona doesn‟t mind (1). She‟s got a soft
spot for you anyway, always telling me
how handsome you are, and how lucky
the girls are with a lad like you (2). I‟m
sure she won‟t mind having you on the
couch, till you‟re ready to rent a room
at Mrs. Wilson‟s (3).”
(Hal: 13)

Pat berkata dengan ragu, dan Nick
menyeringai sambil mengangkat bahu. ...
”Kau bisa tidur di sofa ruang
tamu, kalau Oona tidak keberatan (1).
Dia suka padamu, selalu bilang betapa
gantengnya
kau
dan
betapa
beruntungnya gadis-gadis ada pemuda
seperti kau (2). Aku yakin dia tidak
keberatan kau tidur di sofa sampai
kau bisa menyewa kamar di tempat
Mrs. Wilson (3).”
(Hal: 25)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Pat dan Nick. Kalimat (2)
alinea tersebut terdapat dua penanda kohesi you (objek). Kedua penanda kohesi you
tersebut secara anaforik mengacu pada Nick yang terdapat dalam alinea sebelumnya.
Penanda kohesi you dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol
sekaligus remote.
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Penanda kohesi you dalam kalimat (3) secara anaforik juga mengacu pada
Nick yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi you dan acuannya ini
juga termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi you yang pertama dalam kalimat (2) tersebut diterjemahkan
„mu‟ dalam kalimat (2) BSa. Penanda kohesi „mu‟ ini secara anaforik mengacu pada
Nick yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi „mu‟ dan acuannya
tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penerjemahan penanda kohesi you menjadi klitika „mu‟ tersebut disebabkan
penanda kohesi you tersebut digunakan oleh orang-orang yang sudah akrab, yaitu
antara Nick dan Pat. Mereka satu batalion dalam Angkatan Udara AS sewaktu PD II.
Dalam BSa, pronomina persona O2 untuk menyatakan rasa akrab di antaranya ialah
kamu yang bentuk klitikanya „mu‟.
Penanda kohesi you yang kedua dalam kalimat (2) diterjemahka „kau‟ dalam
kalimat (2) BSa. Penanda kohesi „kau‟ ini secara anaforik juga mengacu pada Nick
yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi „kau‟ dan acuannya tersebut
temasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi dalam kalimat (3) juga diterjemahkan „kau‟ sebagaimana
dalam kalimat (2) di atas. Penerjemahan penanda kohesi you dalam alinea di atas
tidak mengakibatkan perubahan acuan, arah pengacuan dan jarak kohesi.
Penerjemahan penanda kohesi you menjadi „kau‟ tersebut karena penanda
kohesi you digunakan di antara orang-orang yang sudah akrab. Mengenai hal ini telah
dinyatakan pada bagian atas.
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110R
“I am,” she
before Nick did. …

answered

“Ya, benar,” Cassie menjawab
mendahului Nick. ...

“I‟m Billy Nolan (1). I‟m
from California… we‟re flying in
the air show (2). I saw you there
last year,” he blushed furiously,
“ you were terrific (3).” …
(Hal: 129)

“Saya
Billy
Nolan
dari
California… Kami juga ikut lomba kali
ini (1). Tahun lalu kami melihat Anda
beraksi,” katanya, mukanya bersemu
merah (2). ”Anda hebat sekali (3).” ...
(Hal: 182)

Penggalan dialog antara Billy dan Nick di atas terdapat sebuah penanda
kohesi you sebagai objek. Penanda kohesi ini terdapat dalam kalimat (3) yang secara
anaforik mengacu pada Nick yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi
you dan acuannya ini termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Terjemahan penanda kohesi you tersebut adalah „anda‟ yang terdapat dalam
kalimat (3) BSa. Penanda kohesi „anda‟ ini secara anaforik mengacu pada Nick yang
terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi „anda‟ dan acuannya tersebut
termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote. Penerjemahan you menjadi
„anda‟ tersebut disebabkan penanda kohesi you tersebut digunakan di antara orangorang yang belum akrab.
Penerjemahan penanda kohesi tersebut tidak mengalami perubahan acuan,
arah pengacuan dan jarak kohesi.
111R
“I was in Chicago yesterday,
”Kemarin aku di Chicago (1). Aku
Cass (1). I saw the picture of you
melihat foto kalian berdua di koran (2).
two in the paper (2). Looks pretty
Tampaknya cukup hangat (3).” Ada
cozy (3).” There was an edge to his
sesuatu dalam suara Nick yang
voice she‟d never heard there
sebelumnya belum pernah didengarnya,
before, and she didn‟t like it (4).
dan Cassie tidak menyukainya (4).
(Hal: 196)
(Hal: 273)
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Alinea di atas merupakan dialog antara Nick dan Cassie. Penanda kohesi you
dalam kalimat (3) di atas secara anaforik mengacu pada Cassie yang terdapat dalam
kalimat (1) dan mengacu pada Billy yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda
kohesi you dan acuannya tesebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus
remote.
Penanda kohesi you tersebut diterjemahkan „kalian‟ dalam kalimat (2) BSa.
Penanda kohesi „kalian‟ ini secara anaforik mengacu pada Cassie dan Billy yang
terdapat dalam alinea sebelumnya dan merupakan kohesi berjarak jenis kontrol
sekaligus remote. Penerjemahan you menjadi „kalian‟ tersebut karena penanda kohesi
„you‟ tersebut mengacu pada O2 jamak dan digunakan dalam tuturan. Penerjemahan
penanda kohesi you tersebut tidak mengakibatkan perubahan acuan, arah pengacuan
dan jarak kohesi.
112R
Her mother cried again at the end of
the meal, and Cassie put her to bed,
like a child, but her father seemed
better that night. …

Ibunya menangis lagi setelah selesai makan dan
Cassie membawanya naik ke tempat tidur
seperti menidurkan anak kecil, sementara
ayahnya kelihatan sedikit membaik. ...

“Double what he paid me last
year,” she said proudly, “but I was
going to send the difference to you
and Mom (1). I really don‟t need it
(2).”
(Hal: 261 )

“Dua kali lebih besar dari tahun
lalu,”
jawabnya
bangga,
“tapi
kelebihannya akan kukirim ke Ayah
dan Ibu (1). Aku tidak memerlukannya
(2).”
(Hal: 365)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Cassie dan Pat. Penanda
kohesi you dalam kalimat (1) alinea di atas secara anaforik mengacu pada her father
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“ayah Cassie” (Pat) yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi you dan
acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi you tersebut diterjemahkan „ayah‟ dalam kalimat (2) BSa.
Kata „ayah‟ sebagai terjemahan penanda kohesi you ini merupakan kata sapaan. Kata
sapaan juga merupakan kata ganti meskipun bukan merupakan kata ganti yang
sebenarnya. Kata sapaan „ayah‟ sebagai terjemahan penanda kohesi you dalam alinea
tersebut memiliki acuan yang sama, yakni Pat.
Penerjemahan penanda kohesi tersebut mengalami perubahan jenis penanda
kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal menjadi penanda kohesi leksikal. Hal
ini disebabkan kata sapaan „ayah‟ tersebut termasuk nomina. Penerjemahan penanda
kohesi you menjadi „ayah‟ tersebut dipengaruhi oleh konteks sosiobudaya. Dalam
BSa tidak pantas menyapa orang tua dengan kata ganti kamu.
113R
Cassie was surprised when Desmond
called her. …

Cassie terkejut ketika pagi
Desmond meneleponnya. ...

itu

“Almost,” she told him
tantalizingly (1). “I just want to think
it out while I‟m here (2). I‟ll tell you
the minute I get back, Desmond, I
promise (3).”
(Hal: 270)

”Hampir,” jawabnya menggoda
(1). ”Aku ingin berpikir dulu masakmasak selagi di sini (2). Nanti aku
beritahu begitu sampai di sana,
Desmond (3). Janji (4).”
(Hal: 377)

Alinea di atas merupakan bagaian dialog antara Cassie dengan Desmond.
Penanda kohesi you dalam kalimat (3) alinea di atas secara anaforik mengacu pada
Desmond yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi you dan acuannya
tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol.
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Terjemahan penanda kohesi you tersebut dilesapkan dalam kalimat (3) TSa.
Penerjemahan you tersebut mengakibatkan perubahan jenis kohesi, yaitu dari penanda
kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi penanda kohesi gramatikal pelesapan.
Pelesapan tersebut tidak berarti menghilangkan makna you dalam TSa karena makna
penanda kohesi you tersebut dapat dipahami dalam konteks TSa. Penerjemahan
penanda kohesi you dalam alinea tersebut tidak mengalami perubahan acuan namun
mengakibatkan perubahan jenis penanda kohesi.
Penanda kohesi you, berdasar paparan di atas, ada yang berupa O2 tunggal
dan ada yang jamak. Terjemahan penanda kohesi you antara lain dalam bentuk:
(1) penanda kohesi O2 tunggal, yakni, „mu‟, „anda‟, dan „kau‟,
(2) kata sapaan, yakni „ayah‟,
(3) pelesapan atau tidak diterjemahkan, dan
(4) penanda kohesi you yang acuannya jamak diterjemahkan‟kalian‟.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda
kohesi you (objek) ada yang mengalami perubahan dan ada yang mengalami
perubahan sebagaimana penerjemahan you (subjek) sebagaimana telah dipaparkan di
atas. Penanda kohesi you yang diterjemahkan menjadi kau, kamu, anda dan kalian
merupakan penerjemahan you yang tidak menglami perubahan jenis kohesi. Namun
demikian beragamnya terjemahan you tersebut dipengaruhi oleh faktor keakraban
pembicara dan mitra wicara. Penanda kohesi you yang mengacu pada orang yang
sudah akrab dengan pembicara diterjemahkan menjadi kau dan kamu. Sedangkan
penanda kohesi you yang mengacu pada orang yang belum akrab dengan pembicara
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diterjemahkan menjadi anda. Sementara itu penanda kohesi you yang acuannya jamak
diterjemahkan menjadi kalian.
Perubahan penerjemahan penanda kohesi you dapat dipilahkan menjadi dua,
yakni perubahan dari penanda kohesi gramatikal pengacuan menjadi penanda kohesi
pelesapan dan perubahan dari penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi
kohesi gramatikal. Perubahan ini terjadi akibat eksplisitasi acuan penanda kohesi you.
Teknik penerjemahan yang digunakan dalam menerjemahkan penanda kohesi
you tersebut terlihat dalam tabel berikut.
Tabel 4.17: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan You (Objek)
No.
1

Teknik Penerjemahan
Harfiah

2
3

Variasi
Reduksi

Terjemahan
1. kau
2. mu
3. anda
4. kalian
ayah
dilesapkan

No. Data
108R
109R
110R
111R
112R
113R

Penanda kohesi you (objek) diterjemahkan dengan menggunakan tiga macam
teknik, yaitu teknik penerjemahan harfiah, variasi, dan teknik reduksi. Penanda
kohesi you sebagai pronomina persona O2 tunggal yang diterjemahkan menjadi „kau‟,
„anda‟, „kamu‟, dan „mu‟yang juga sebagai pronomina persona O2 tunggal
merupakan penerjemahan you dengan teknik penerjemahan variasi. Dalam teknik ini,
pronomina persona O2 jamak ditejemahkan menjadi „kalian‟.
Teknik variasi dalam penerjemahan penanda kohesi you dilakukan dilakukan
dengan menerjemahkan penanda kohesi you menjadi kata sapaan. Penerjemahan
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dengan teknik ini merupakan bentuk penyesuaian penerjemahan dengan konteks
sosiobudaya BSa.
Teknik lain yang digunakan untuk menerjemahkan you adalah teknik reduksi.
Teknik ini dilakukan dengan cara melesapkan terjemahan penanda kohesi you.
Pelesapan ini tidak berarti penghilangan makna penanda kohesi you, karena makna
penanda kohesi you yang dilesapkan itu dapat dikenali dalam TSa.

c) Penerjemahan Penanda Kohesi Your
Penanda kohesi your ini merupakan pronomina persona O2. Pronomina ini
sebagai pemilik (possessor) dari suatu entitas. Pronomina your ini termasuk ajektif
posesif dan berfungsi sebagai pewatas (modifier) dalam suatu kelompok kata
(nominal group). Berikut ini beberapa penerjemahan penanda kohesi your yang
terdapat dalam terjemahan novel Wings.
114R
Pat called him “son” most of the
time. …
“Checking up at old friends (1). I
wanted to see if you‟d gotten fat and
lazy (2). Is that your de Havilland
out of there? (3)”
(Hal: 8)

Pat yang selalu memangilnya “Nak”. ...
Cari kawan lama (1). Kepingin tahu apa
kau sekarang sudah jadi gendut dan
tambun
(2).
Itu
pesawat
de
Havillandmu ya? (3)”
(Hal: 18)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Pat dan Nick. Penanda
kohesi your dalam kalimat (3) di atas secara anaforik mengacu pada Pat yang terdapat
dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi your dan acuannya tersebut merupakan
kohesi berjarak jenis kontrol.
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Terjemahan penanda kohesi your tersebut adalah „mu‟ dalam kalimat (3) BSa.
Penanda kohesi „mu‟ ini secara anaforik mengacu pada Pat yang terdapat dalam
alinea sebelumnya dan merupakan kohesi berjarak jenis kontrol. Penerjemahan
penanda kohesi your menjadi klitika „mu‟ tersebut karena penanda kohesi your
tersebut digunakan di antara orang-orang yang sudah akrab.
115R
Cassie hand showered, dressed, and
gotten herself to the airport….
“Sure you can (1). But he
needs to learn our routes, and I
don‟t like the idea of your flying
into Chicago (2).” She rolled her
eyes at him, and he made a face,
but at least he wasn‟t objecting to
her flying (3). …
(Hal: 146)

Setengah jam kemudian Cassie mandi,
berpakaian, dan pergi ke lapangan terbang. ...
“Aku tahu,” jawab Pat (1). “Tapi
Billy harus belajar rute-rute kita (2).
Dan Ayah tidak mau kau ke Chicago
sendirian (3).” Cassie mengernyitkan
kening dan memutar bola matanya (4).
…
(Hal: 202)

Alinea di atas merupakan penggalan percakapan antara Pat dan Cassie,
putrinya. Penanda kohesi your dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik
mengacu pada Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi your
dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol.
Penanda kohesi your tersebut diterjemahkan „kau‟ dalam kalimat (3) BSa.
Penanda kohesi „kau‟ ini secara anaforik mengacu pada Cassie yang terdapat dalam
alinea sebelumnya dan merupakan kohesi berjarak jenis kontrol. Penerjemahan
penanda kohesi your terjadi perubahan makna, yakni dari posesif menjadi
eksistensial. Perubahan ini disebabkan adanya perubahan dari frase (BSu) tempat
your berada menjadi klausa (BSa).
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Penerjemahan your menjadi „kau‟ tersebut juga disebabkan penanda kohesi itu
digunakan seorang ayah, Pat, kepada anaknya, Cassie. Penanda kohesi „kau‟ selain
digunakan di antara orang-orang yang sudah akrab juga digunakan kepada orang yang
lebih muda.
116R
Cassie was lying under an
Electra the next day, …
“I don‟t think I‟ve ever seen
anyone win so many prizes….
Certainly not a girls your age (1).
How old are you, anyway (2)?” He
was watching her very carefully,
and he sounded serious, but he
was quick to smile at her (3). She
still didn‟t know what he wanted
(4).
(Hal: 152)

Esok harinya Cassie sedang berada di lapangan
terbang, berbaring di bawah perut pesawat Electra,
…
“Belum pernah saya melihat orang yang
meraih begitu banyak penghargaan …
apalagi gadis seusia Anda (1).
Ngomong-ngomong, berapa usia Anda
(2)?” Lelaki itu memandang Cassie
dengan hati-hati dan nada suaranya
serius, tetapi kemudian lekas-lekas
tersenyum (3). Cassie masih belum tahu
apa yang diinginkan orang itu (4).
(Hal: 212)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Desmond dengan Cassie.
Penanda kohesi your dalam kalimat (1) di atas secara anaforik mengacu pada Cassie
yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi your dan acuannya tersebut
termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi your tersebut diterjemahkan „anda‟ dalam kalimat (1) BSa.
Penanda kohesi „anda‟ tersebut secara anaforik mengacu pada Cassie yang terdapat
dalam alinea sebelumnya dan merupakan kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus
remote. Penerjemahan your menjadi „anda‟ tersebut karena penanda kahesi itu
digunakan di antara orang-orang yang belum akrab. Penerjemahan penanda kohesi
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your tersebut tidak mengakibatkan perubahan acuan, arah pengacuan dan jarak
penanda kohesi dengan acuannya.
Penanda kohesi your, berdasar paparan di atas, antara lain diterjemahkan dalam
bentuk:
(1) penanda kohesi O2 ajektif posesif, yakni „mu‟, „anda‟, dan
(2) penanda kohesi O2 eksistensial, yakni „kau‟.
Teknik penerjemahan yang digunakan dalam menerjemahkan penanda kohesi
your tersebut tampak dalam tabel berikut.
Tabel 4.18: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Your
No.
1

Teknik Penerjemahan
Harfiah

2

Modulasi

Terjemahan
1. mu
2. anda
kau

No. Data
114R
116R
115R

Penanda kohesi your diterjemahkan dengan dua teknik, yaitu teknik harfiah
dan modulasi. Penanda kohesi your sebagai ajektif posesif O2 tunggal diterjemahkan
menjadi „mu‟ dan atau „anda‟ yang juga sebagai ajektif posesif O2 tunggal.
Penerjemahan your semacam ini dilakukan dengan teknik harfiah. Penanda kohesi
anda dalam TSa juga digunakan sebagai ajektif posesif, di samping sebagai
pronomina persona.
Penanda kohesi your juga ada yang diterjemahkan dengan teknik modulasi,
yaitu teknik penerjemahan dengan mengubah sudut pandang. Dalam teknik ini, your
sebagai ajektif posesif diterjemahkan menjadi pronomina persona „kau‟. Sebagai
contoh adalah terjemahan kalimat berikut.
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But he needs to learn our routes, and I don‟t like the idea of your flying into
Chicago „Tapi Billy harus belajar rute-rute kita. Dan Ayah tidak mau kau ke
Chicago sendirian‟.
Kalimat tersebut merupakan tuturan Pat kepada Cassie, anaknya. Penanda kohesi
your dalam kalimat tersebut merupadakan ajektif posesif, namun terjemahannya
sebagai pronomina persona.

d) Penerjemahan Penanda Kohesi Yours
Penanda kohesi yours ini termasuk posessive pronoun O2 perempuan. Yours
ini sebagai klas kata benda dan berfungsi sebagai inti (head) dalam suatu kelompok
kata benda (frase). Berikut ini temuan dan analisis penerjemahan penanda kohesi
yours.
117R
“No (1).” Pat was adamant
(2). “She hasn‟t even told me if she‟s
going yet (3). This is her \decision,
Nick (4). All hers (5). Not yours, or
mine (6). I don‟t want to be the man
who kept her from it, if it stop her,
and you shouldn‟t either. (7)”
(Hal: 277)

“Tidak,” Pat berkeras (1). “Ia
malah belum bilang ia akan pergi atau
tidak (2). Ini keputusannya, Nick (3).
Seluruhnya (4). Bukan keputusanmu,
bukan keputusanku (5). Aku tidak ingin
menghalang-halanginya, dan kau juga
seharusnya tidak (6).”
(Hal: 386)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Pat dan Nick. Penanda
kohesi yours dalam kalimat (6) alinea di atas secara anaforik mengacu pada Nick
yang terdapat dalam kalimat (4) dan juga mengacu pada decision „keputusan‟ yang
terdapat dalam kalimat (4).
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Penanda kohesi yours tersebut diterjemahkan „keputusanmu‟ dalam kalimat
(5) TSa. Penerjemahan penanda kohesi tersebut terjadi perubahan jenis penanda
kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi penanda
kohesi leksikal. Selain itu, penerjemahan penanda kohesi tersebut juga tejadi
perubahan tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase. Unsur inti frase
„keputusanmu‟ yaitu „keputusan‟ dan atributnya klitika „mu‟. Unsur inti frase tersebut
merupakan eksplisitasi salah satu acuan yours. Adapun klitika „mu‟ secara anaforik
mengacu pada Nick yang terdapat dalam kalimat (3) BSa. Penerjemahan penanda
kohesi tersebut tidak mengakibatkan perubahan acuan penanda kohesi yours.
Perubahan hanya menyangkut jenis penanda kohesi.
Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi yours tersebut
disebabkan oleh perbedaan sintem antara BSu dan BSa. Dalam BSu penanda kohesi
gramatikal pronomina posesif yours memiliki dua acuan sebagaimana telah
dinyatakan di atas. Dalam BSa tidak ada penanda kohesi yang demikian sehingga
tidak mungkin penanda kohesi yours diterjemahkan dalam bentuk penanda kohesi
dalam BSa.
118R
… That‟s their job (6). You have
yours, and it‟s a very important one
(7). But I‟m not telling you I
wouldn‟t have one (8). I just wonder
if that‟s really what you want (9).”
(Hal: 293)

… Itulah pekerjaan mereka (6). Kau
punya pekerjaan sendiri yang sangat
penting (7). Tapi aku tidak mengatakan
kita tidak akan punya anak (8). Aku
hanya ingin tahu apakah kau benar-benar
menginginkanya (9).”
(Hal: 409)
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Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Desmond dengan Cassie.
Penanda kohesi yours dalam kalimat (7) di atas secara anaforik mengacu pada Cassie
yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Selain itu, yours tersebut juga mengacu pada
job „pekerjaan‟ yang terdapat dalam kalimat (6).
Penanda kohesi

yours tersebut diterjemahkan „pekerjaan sendiri‟ dalam

kalimat (7) BSa. Penerjemahan penanda kohesi tersebut terjadi perubahan jenis
penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal menjadi penanda kohesi
leksikal. Penerjemahan penanda kohesi tesebut juga terjadi pelesapan salah satu
acuan yours, yakni aspek acuan yang mengacu pada Cassie.
Penerjemahan penanda kohesi tersebut pada prinsipnya tidak mengakibatkan
perubahan acuan penanda kohesi yours. Perubahan hanya menyangkut jenis penanda
kohesi.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda
kohesi gramatikal pengacuan persona yours mengalami perubahan baik perubahan
jenis penanda kohesi maupun perubahan tataran. Perubahan jenis penanda kohesi
terjadi dari penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi kohesi leksikal.
Perubahan ini terjadi akibat eksplisitasi acuan penanda kohesi yours. Sementara itu,
perubahan tataran terjadi dari tataran kata menjadi frase. Perubahan yang terjadi
dalam penerjemahan penanda kohesi yours tersebut bersifat wajib yang diakibatkan
oleh perbedaan sistem antara BSu dan BSa.
Teknik penerjemahan yang digunakan dalam menerjemahkan penanda kohesi
yours tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.
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Tabel 4.19: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Yours
No.
1
2

Teknik Penerjemahan
Terjemahan
Amplifikasi sekaligus keputusanmu
transposisi
Reduksi
pelesapan salah satu acuannya

No. Data
117R
118R

Penanda kohesi yours merupakan pronominal posesif yang memiliki dua
acuan, yaitu pemilik dan yang dimiliki. Penanda kohesi semacam ini tidak terdapat
dalam BSa. Berkaitan dengan ini, penanda kohesi yours tidak mungkin diterjemahkan
dengan teknik kesepadanan lazim. Teknik yang digunakan untuk menerjemahkan
penanda kohesi tours adalah teknik amplifikasi dan sekaligus teknik transposisi.
Teknik amplifikasi dilakukan dengan cara eksplisitsi acuan penanda kohesi
yours, baik acuan tentang pemiliknya dan yang dimiliki. Misalnya penanda kohesi
yours yang diterjemahkan menjadi „keputusanmu‟ karena acuan penanda kohesi
yours adalah O2 (possessor) dan keputusan (possessed).
Teknik amplifikasi penerjemahan yours tersebut sekaligus akan terjadi
transposisi, khususnya transposisi dari satuan kata menjadi satuan frase. Bentuk frase
yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi yours adalah frase pembatas,
yakni frase yang antarunsurnya memiliki hubungan makna pembatas. Frase
„keputusanmu‟, misalnya, sebagai terjemahan yours, unsur intinya yaitu „keputusan‟
dan atributnya „mu‟. Atribut „mu‟ tersebut membatasi unsur intinya

6) Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Persona O1 Jamak
a) Penerjemahan Penanda Kohesi we
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Penanda kohesi we merupakan pronomina O1 jamak. Pronomina ini
merupakan partisipan dari berbagai proses (kata kerja). Pronomina persona ini
merupakan klas kata benda dan berfungsi sebagai inti (head) dalam suatu kelompok
kata (nominal group). Berikut ini berbagai penerjemahan penanda kohesi we yang
terdapat dalam terjemahan novel Wings.
119R
“There‟s your friends,” Nick said
quietly. …
I never realized Cassie is a coward. …
“You know what I mean (1).
Maybe we‟re coward about
people,” she said cautiously (2).
“Maybe we‟re just not stupid
(3). I think being married to the
wrong person is about as bad as it
gets (4). Believe me, I tried it (5).”
(Hal: 122)

“Itu dia temanmu,” kata Nick perlahan. ...
tak pernah kusangka Cassie itu ternyata
penakut juga….
“Kau tahu maksudku (1). Kita takut
berhubungan dengan orang,” jawab nya
hati-hati (2).
“Mungkin kita justru bijaksana (3).
Menurutku, buruk sekali akibatnya bila
kita menikah dengan orang yang salah (4).
Percayalah. Aku pernah mengalaminya
(5).”
(Hal: 174)

Alinea di atas merupakan dialog antara Cassie dan Nick. Penanda kohesi we
dalam kalimat (2) dan (3) alinea di atas secara anaforik mengacu pada Nick dan
Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi we dan acuannya
tersebut merupakan kohesi berjarak jenis kontrol.
Terjemahan penanda kohesi we dalam kalimat (2) dan (3) tersebut adalah
„kita‟ dalam kalimat (2) dan (3) TSa. Penerjemahan penanda kohesi we menjadi „kita‟
ini disebabkan acuan penanda kohesi we tersebut adalah pembicara dan mitra wicara.
Penanda kohesi „kita‟ tersebut secara anaforik juga mengacu pada Cassie dan Nick
yang terdapat dalam alinea sebelumnya dan merupakan kohesi berjarak jenis kontrol.
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Penerjemahan penanda kohesi we dalam alinea tersebut tidak mengakibatkan
perubahan acuan, arah pengacuan dan jarak penanda kohesi dengan acuannya.
120R
Nick grinned as he stuck out his
hand, and invited Billy to sit down
with them. …

Nick tersenyum sambil menyalaminya
dan
mengundang
Billy
untuk
bergabung bersama mereka. …

“Pretty good (1). He ‟s had a
bad lip since the war, but it doesn‟t
seem to bother him much (2). We
have a shoe store in San Francisco
(3).”
(Hal: 129)

“Baik-baik saja (1). Setelah
tertembak, kakinya agak timpang (2).
Tapi ia tak merasakannya sebagai hal
yang mengganggu (3). Kami memiliki
toko sepatu di San Fransisco (4).”
(Hal: 182)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Billy dengan Nick.
Penanda kohesi we dalam kalimat (3) di atas secara anaforik mengacu pada Billy dan
ayahnya yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi we dan acuannya
ini termasuk kohesi berjarak jenis remote.
Terjemahan penanda kohesi we tersebut adalah „kami‟ dalam kalimat (4) TSa.
Penerjemahan penanda kohesi we menjadi „kami‟ tersebut disebabkan acuan penanda
kohesi we tersebut O1 jamak, tidak melibatkan mitra tutur. Penanda kohesi „kami‟ ini
secara anaforik juga mengacu pada Billy dan ayahnya yang terdapat dalam alinea
sebelumnya dan merupakan kohesi berjarak jenis kontrol. Penerjemahan we menjadi
„kami‟ tersebut disebabkan bahwa we tersebut tidak melibatkan mitra tutur Billy,
yakni Nick. Sebagaimana telah dinyatakan bahwa we tersebut mengacu pada Billy
dan ayahnya.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penanda kohesi we juga
diterjemahkan dalam bentuk penanda kohesi O3 jamak dalam TSa, yakni „kita‟ dan
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„kami‟. Penerjemahan penanda kohesi we tersebut tidak mengalami perubahan jenis
penanda kohesi dan perubahan tataran.
Teknik penerjemahan penanda kohesi we berdasarkan analisis tersebut dapat
dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 4.20: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan We
No.
1

Teknik Penerjemahan
Harfiah

Terjemahan
1. kita
2. kami

No. Data
119R
120R

Teknik yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi we, yaitu
teknik penerjemahan harfiah. Dalam teknik ini, penanda kohesi gramatika pengacuan
persona we sebagai pronomina persona O1 jamak diterjemahkan menjadi „kami‟ dan
„kita‟ yang juga sebagai pronomina persona O1 jamak. Penanda kohesi we yang
acuannya tidak melibatkan O2 diterjemahkan „kami‟. Sementara itu, „kita‟ digunakan
untuk menerjemahkan penanda kohesi we yang acuannya tidak hanya mencakup O1
tetapi juga O2.

b) Penerjemahan Penanda Kohesi Us
Penanda kohesi us merupakan partisipan berbagai proses dari suatu entitas.
Pronomina persona us ini sebagai klas kata benda dan berfungsi sebagai inti (head)
dalam suatu kelompok kata benda (frase). Penanda kohesi ini termasuk O1 jamak
dan memiliki makna eksistensial. Berikut ini beberapa kemungkinan penerjemahan
penanda kohesi us.
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121R
And to Cassie, it was life itself…
Nick saw her far down the runway, …
“Couldn‟t you get yourself a
job somewhere else, so he doesn‟t
drive us both crazy? (1)” But they
both knew that she preferred to do
without any extra money at all
than miss a moment at the airport
(2).
(Hal: 25)

Tapi bagi Cassie, terbang adalah hidupnya.
... Nick melihatnya di landasan pacu, …
”Tak dapatkah kau mencari
pekerjaan di tempat lain, agar
ayahmu tidak membuat kita berdua
jadi gila? (1)” Tetapi keduanya
tahu Cassie rela mengerjakan apa
saja di lapangan terbang tanpa
bayaran, asal bisa menghabis-kan
waktu di sini (2).
(Hal: 40)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Cassie dan Nick. Penanda
kohesi us dalam kalimat (1) di atas secara anaforik mengacu pada Cassie dan Nick
yang terdapat dalam aliena sebelumnya. Penanda kohesi us dan acuannya tersebut
merupakan kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Terjemahan us tersebut adalah „kita‟ dalam halaman (1) TSa. Penerjemahan
penanda kohesi us menjadi „kita‟ ini disebabkan acuan penanda kohesi us tersebut
adalah pembicara dan mitra wicara, yakni Nick dan Cassie. Penanda kohesi „kita‟
tersebut secara anaforik mengacu pada Cassie dan Nick yang terdapat dalam alinea
sebelumnya dan merupakan kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penerjemahan us menjadi kita tersebut karena penanda kohesi us tersebut mengacu
pada penutur (Nick) dan mitra tuturnya.
Penerjemahan penanda kohesi tersebut tidak mengakibatkan perubahan acuan,
jenis penanda kohesi dan jarak pengacuan.
122R
Nick had never been much of a
Nick tidak begitu suka minum. ...
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drinker. …
“You‟ve always been great to
us (1).” She smiled innocently up at
him, and he marveled at how young
seventeen was (2).
(Hal: 67)

”Kau selalu baik pada kami (1).”
Cassie tersenyum polos dan Nick
kagum melihat betapa mudanya usia
tujuh belas itu (2).
(Hal: 100)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Nick dan Cassie. Penanda
kohesi us dalam kalimat (1) di atas secara anaforik mengacu pada Nick dan temantemannya sesama pilot. Penanda kohesi us dan acuannya tersebut termasuk kohesi
berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Terjemahan us tersebut yaitu „kami‟ yang terdapat dalam kalimat (1) TSa.
Penanda kohesi „kami‟ tersebut secara anaforik mengacu pada Nick dan Cassie yang
terdapat dalam alinea sebelumnya dan merupakan kohesi berjarak jenis kontrol
sekaligus remote.
Penerjemahan penada kohesi us menjadi „kami‟ tersebut karena kata „kami‟
mengandung makna bahwa penutur tidak melibatkan mitra tutur. Hal ini sesuai
dengan acuan us di atas, yakni mengacu pada Nick dan teman-temannya sesama pilot.
Penerjemahan tersebut tidak mengakibatkan perubahan acuan, jenis penanda kohesi
dan jarak pengacuan.
123R
Pat said bluntly, and she nodded. …

tukas Pat terus terang. Cassie mengangguk. ...

… You‟re young, it could be a great
... Kau masih muda, akan sangat hebat
thing if you make it (1). And a
kalau kau berhasil (1). Dan akan sangat
terrible heartbreak for us, if you
menyedihkan Ayah dan Ibu kalau kau
don‟t (2).” He looked at her long
gagal (2).” Ditatapnya Cassie lamaand hard, not sure what else he
lama, tidak tahu lagi harus berkata apa
should say to her (3). …
(3). ...
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(Hal: 265)

(Hal: 368)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Pat dan Cassie. Penanda
kohesi us dalam kalimat (2) di atas secara anaforik mengacu pada Pat dan Oona yang
terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi us dan acuannya tersebut
termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi us tersebut diterjemahkan „ayah dan ibu‟ yang terdapat dalam
kalimat (2) TSa. Penerjemahan us menjadi „ayah dan ibu‟ ini bersifat opsional,
karena jika penanda kohesi us tersebut diterjemahkan „kami‟ tidak akan menimbulkan
kerancuan dalam TSa.
Penerjemahan penanda kohesi tersebut mengalami perubahan jenis penanda
kohesi, yakni dari kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi penanda kohesi
leksikal. Di samping itu penerjemahan tersebut juga mengalami pergeseran tataran,
yakni dari tataran kata menjadi frase. Frase „ayah dan ibu‟ merupakan frase nomina
yang memiliki hubungan makna penjumlahan. Penerjemahan us tersebut juga
merupakan bentuk eksplisitasi salah satu komponen makna acuan penanda kohesi us.
Sebagaimana telah dinyatakan bahwa acuan penanda kohesi us tersebut adalah Pat
dan Oona, mereka adalah ayah dan ibu Cassie.
124R
“That‟s not what Mr. Williams
wants,” Nancy said firmly, and so far she
had usually won the argument, but there
were a few times when Cassie escaped her.
…

”Bukan itu yang diinginkan Mr. Williams,” kata
Nancy tegas, dan sejauh ini ia selalu memenangkan
perdebatan, meski sesekali Cassie berhasil
meloloskan diri. …
“Penerbanganmu

“Did you have a good flight
(1)?”

menyenangkan

(1)?”

“Ya (2). Tapi mesin Merlin sangat
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“I did (2). But the Merlin
engine was disappointing here (3).
It still didn‟t give us what we
wanted out of this plane (4). …
(Hal: 189)

mengecewakan (3). Mesin itu belum
memberikan apa yang kita harapkan dari
pesawat ini (4). …
(Hal: 263)

Alinea di atas kerupakan penggalan dialog antara Desmond dan Cassie.
Penanda kohesi us dalam kalimat (4) di atas secara anaforik mengacu pada Desmond
dan Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi us dan acuannya
tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi us tersebut dalam terjemahan dilesapkan dalam kalimat (4)
TSa. Penerjemahan ini mengakibatkan terjadinya perubahan jenis penanda kohesi,
yakni dari kohesi gramatikal pengacuan menjadi penanda kohesi gramatikal
pelesapan. Pelesapan tersebut tidak menghilangkan makna penanda kohesi us. Makna
penanda kohesi tersebut dapat ditafsirkan melalui konteks dalam teks TSa.
Penanda kohesi pronomina persona us, berdasar paparan di atas, antara lain
diterjemahkan dalam bentuk:
(1) penanda kohesi O1 jamak, yakni „kami‟, dan ‟kita‟,
(2) acuan penanda us, misalnya us diterjemahkan ‟ayah dan ibu‟, dan
(3) pelesapan atau tidak diterjemahkan.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda
kohesi us ada yang mengalami perubahan dan ada yang tidak mengalami perubahan.
Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi us mencakup perubahan
jenis penanda kohesi dan perubahan tataran. Perubahan jenis penanda kohesi terjadi
dari penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi kohesi pelesapan. Selain
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itu juga terjadi perubahan dari penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi
kohesi leksikal. Perubahan jenis penanda kohesi dari kohesi gramatikal menjadi
penanda kohesi leksikal ini disebabkan terjadinya eksplisitasi dalam penerjemahan
penanda kohesi us. Perubahan jenis penanda kohesi dari kohesi gramatikal menjadi
kohesi leksikal ini sekaligus juga terjadi perubahan tataran, yakni dari tataran kata
menjadi frase.
Teknik penerjemahan yang digunakan dalam menerjemahkan penanda kohesi
us tersebut terlihat dalam tabel berikut.
Tabel 4.21: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Us
No.
1

Teknik Penerjemahan
Harfiah

2
3

Amplifikasi dan transposisi
Reduksi

Terjemahan
1. kita
2. kami
ayah dan ibu
dilesapkan

No. Data
121R
122R
123R
124R

Penanda kohesi gramatikal pengacuan persona us diterjemahkan dengan tiga
macam teknik, yaitu teknik penerjemahan harfiah, amplifikasi sekaligus transposisi,
dan reduksi. Teknik penerjemahan harfiah dilakukan dengan menerjemahkan us
sebagai pronomina persona O1 jamak menjadi „kami‟ dan „kita‟ yang juga sebagai
pronomina persona O1 jamak. Penanda kohesi us yang acuannya tidak termasuk O2
diterjemahkan menjadi „kami‟, sedangkan penanda kohesi us yang acuannya
melibatkan O2 diterjemahkan „kita‟.
Teknik lain yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi us adalah
teknik amplifikasi yang sekaligus juga terjadi transposisi. Teknik amplifikasi dalam
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penerjemahan penanda kohesi us dilakukan dengan eksplisitasi komponen makna
acuan penanda kohesi us. Misalnya penanda kohesi us yang mengacu pada Pat dan
Oona diterjemahkan menjadi „ayah dan ibu‟ karena „ayah dan ibu‟ ini menjadi
komponen makna acuan us.
Penerjemahan us dengan eksplisitasi komponen makna acuan us ini akan
mengakibatkan terjadinya transposisi, yang dalam hal ini terjadi perubahan dari
satuan kata menjadi frase. Frase sebagai terjemahan us dalam hal ini berupa frase
yang antarunsurnya memiliki hubungan penjumlahan.
Penanda kohesi us juga diterjemahkan dengan teknik reduksi. Teknik ini
dilakukan dengan

cara

terjemahan penanda kohesi us dilesapkan dalam TSa.

pelesapan ini tidak berarti penghilangan makna penanda kohesi us dalam TSa, karena
makan penanda kohesi ini dapat dikenali dalam TSa.

c) Penerjemahan Penanda kohesi Our
Penanda kohesi our ini merupakan pronomina persona O1 jamak. Pronomina
ini sebagai pemilik (possessor) dari suatu entitas. Pronomina our ini termasuk klas
determiner dan berfungsi sebagai pewatas (modifier) dalam suatu kelompok kata
(nominal group). Berikut ini beberapa penerjemahan penanda kohesi our

yang

terdapat dalam terjemahan novel Wings.

125R
Pat said hesitantly, and Nick grinned as he
Pat berkata dengan ragu, dan Nick menyeringai
shrugged his shoulder. …
sambil mengangkat bahu. ...
“You can sleep on our
”Kau bisa tidur di sofa ruang
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couch, if Oona doesn‟t mind (1).
She‟s got a soft spot for you
anyway, always telling me how
handsome you are, and how lucky
the girls are with a lad like you (2).
… (Hal: 13-14)

tamu, kalau Oona tidak keberatan (1).
Dia suka padamu, selalu bilang betapa
gantengnya
kau
dan
betapa
beruntungnya gadis-gadis ada pemuda
seperti kau (2). ...
(Hal: 25)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Pat dengan Nick. Penanda
kohesi our dalam kalimat (1) di atas secara anaforik mengacu pada Pat dan Oona
yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi our dan acuannya tersebut
termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi our tersebut tidak tampak dalam terjemahan. Hal ini
disebabkan penerjemahan our tersebut dilesapkan. Penerjemahan ini mengalami
perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari kohesi gramatikal pengacuan menjadi
kohesi gramatikal pelesapan. Makna penanda kohesi our tersebut dapat dipahami
dalam terjemahan melaluai konteksnya.
126R
Cassie hand showered, dressed, and
gotten herself to the airport. …

Setengah jam kemudian Cassie mandi,
berpakaian, dan pergi ke lapangan terbang. ...

“Sure you can (1). But he
needs to learn our routes, and I
don‟t like the idea of your flying into
Chicago (2). …
(Hal: 146)

“Aku tahu,” jawab Pat (1). “Tapi
Billy harus belajar rute-rute kita (2).
Dan Ayah tidak mau kau ke Chicago
sendirian (3).” …
(Hal: 202)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Pat dengan Cassie. Penanda
kohesi our dalam kalimat (2) di atas secara anaforik mengacu pada Pat dan Cassie
yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi our dan acuannya tersebut
termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
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Penanda kohesi our tersebut diterjemahkan „kita‟ dalam kalimat (2) TSa.
Penerjemahan penanda kohesi our menjadi „kita‟ ini disebabkan acuan penanda
kohesi 0ur tersebut adalah pembicara dan mitra wicara, yakni Pat dan Cassie.
Penanda kohesi „kita‟ tersebut secara anaforik

mengacu pada Pat dalam

kalimat (1) dan juga mengacu pada Cassie dalam alinea sebrlumnya. Penanda kohesi
„kita‟ dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak. Penerjemahan our menjadi
kita tersebut karena acuannya pembicara dan lawan bicara. Adapun perbedaan jarak
penanda kohesi dan acuannya antara TSu dan TSa tersebut disebabkan adanya
eksplisitasi tokoh Pat dalam TSa.
Penerjemahan penanda kohesi our di atas tidak mengakibatkan perubahan
acuan dan jenis penanda kohesi. Penerjemahan tersebut hanya mengalami perubahan
jarak penanda kohesi dengan acuannya.
127R
“Cassie, I‟m not going to listen to
what you‟re telling me,” …
“And Billy?” he asked furiously. …
“He staying here with me,
with my tawdry little family, at our
embrassing little airport (1). And I
won‟t fly it for you next time,
Desmond, without him (2). You‟ve
got us, if you want us (3). …
(Hal: 356)

“Cassie, aku tidak mau mendengar apa
yang kaukatakan,” …
“Dan Billy?” tanya Desmond jengkel. …
“Ia akan tinggal bersama
keluargaku yang menyedihkan, di
lapangan terbang kecil kami yang
memalukan (1). Dan aku tidak mau
berangkat tanpa dia, Desmond (2). …
(Hal: 502)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan atara Cassie dengan Desmond.
Penanda kohesi our dalam kalimat (1) di atas secara anaforik mengacu pada Cassie
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dan Billy yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi our dan acuannya
tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi our tersebut diterjemahkan „kami‟ dalam kalimat (1) TSa.
Penerjemahan penanda kohesi our menjadi „kami‟ tersebut disebabkan pembicara
tidak melibatkan mitra wicara.
Penanda kohesi „kami‟ tersebut secara anaforik juga mengacu pada Cassie dan
Billy yang terdapat dalam alinea sebelumnya dan termasuk kohesi berjarak jenis
kontrol sekaligus remote. Penerjemahan our menjadi kami tersebut disebabkan bahwa
acuan penanda kohesi our tersebut berjumlah lebih dari satu dan tidak melibatkan
lawan bicara. Penerjemahan penanda kohesi tersebut tidak mengakibatkan perubahan
acuan, arah pengacuan dan jenis penanda kohesi.
Penanda kohesi our, berdasar paparan di atas, antaral ain diterjemahkan
dalam bentuk: (1) penanda kohesi O1 jamak (ajektif posesif), „kita‟, dan „kami‟, dan
(2) pelesapan atau tidak diterjemahkan.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda
kohesi our ada yang mengalami perubahan dan ada yang tidak mengalami perubahan.
Penanda kohesi our yang diterjemahkan menjadi kita dan kami tidak mengalami
perubahan jenis penanda kohesi dan perubahan tataran. Perubahan

dalam

penerjemahan penanda kohesi our tersebut terjadi dari penanda kohesi gramatikal
pengacuan persona menjadi penanda kohesi pelesapan.
Teknik penerjemahan yang digunakan dalam menerjemahkan penanda kohesi
our tersebut terlihat dalam tabel berikut.
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Tabel 4.22: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Our
No.
1

Teknik Penerjemahan
Harfiah

2

Reduksi

Terjemahan
1. kita
2. kami
dilesapkan

No. Data
126R
127R
125R

Penanda kohesi our diterjemahkan dengan menggunakan dua teknik
penerjemahan, yakni teknik penerjemahan harfiah dan teknik reduksi. Dalam teknik
harfiah, penanda kohesi our sebagai ajektif posesif diterjemahkan menjadi „kami‟
dan atau „kita‟ yang juga sebagai ajektif posesif. Penanda kohesi our yang acuannya
tidak termasuk O2 diterjemahkan menjadi „kami‟, sedangkan penanda kohesi our
yang acuannya melibatkan O2 diterjemahkan „kita‟.
Teknik reduksi dalam penerjemahan our dilakukan dengan

cara

menghilangkan terjemahan penanda kohesi our. Penghilangan ini mengakibatkan
terjadinya perubahan jenis kohesi, yakni dari kohesi gramatikal pengacuan persona
menhadi kohesi pelesapan.

d) Penerjemahan Penanda Kohesi Ours
Penanda kohesi ours ini termasuk posessive pronoun O1 jamak. Ours ini
sebagai klas kata benda dan berfungsi sebagai inti (head) dalam suatu kelompok kata
benda (frase). Berikut ini temuan dan analisis penerjemahan penanda kohesi ours.
128R
“Are you so important then
(1)? You‟re the only flier who can
do it right for them (2)? For
God‟s sake, Nick, grow up (3).

“Kalau begitu apa kau begitu
pentingnya (1)? Memang hanya kau satusatunya penerbang yang bisa melakukan
hal yang benar untuk mereka (2)? Demi
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Stay here….don‟t get yourself
killed in a fight that‟s not your, or
even ours…Nick… please… (4).
…
(Hal: 213)

Tuhan, Nick dewasalah (3). Tinggallah di
sini… jangan bunuh dirimu dalam perang
yang bukan perangmu, atau bahkan perang
kita… Nick… kumohon… (4)”. …
(Hal : 297)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Cassie dan Nick. Penanda
kohesi ours dalam kalimat (4) di atas secara anaforik mengacu pada Nick yang
terdapat dalam kalimat (3) dan mengacu pada Cassie yang terdapat dalam alinea
sebelumnya. Di samping itu penanda kohesi ours tersebut juga mengacu pada fight
yang juga terdapat dalam kalimat (4).
Penanda kohesi ours tersebut diterjemahkan „perang kita‟ dalam kalimat (4)
TSa. Penerjemahan penanda kohesi tersebut terjadi perubahan jenis penanda kohesi,
yakni dari penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi penanda kohesi
leksikal. Di samping itu, penerjemahan tersebut juga terjadi perubahan tataran, yakni
dari tataran kata menjadi frase nomina. Unsur inti frase „perang kita‟ yaitu „perang‟
dan atributnya „kita‟. Berdasar hubungan antarunsurnya, frase tersebut merupakan
frase pembatas. Unsur inti frase tersebut merupakan eksplisitasi salah satu acuan
ours. Adapun atribut frase tersebut, yakni „kita‟, secara anaforik mengacu pada Nick
yang terdapat dalam kalimat (3) TSa dan juga mengacu pada Cassie yang terdapat
dalam alinea sebelumnya.
Penerjemahan penanda kohesi tersebut tidak mengakibatkan perubahan acuan
dan arah pengacuan. Perubahan yang terjadi hanya menyangkut perubahan jenis
penanda kohesi. Perubahan ini disebabkan oleh perbedaan sistem bahasa antara BSu
dan BSa. Dalam BSu penanda kohesi gramatikal pronomina posesif ours memiliki
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dua acuan, yaitu pemilik (posessor) dan yang dimiliki (posessed). Dalam BSa tidak
ada penanda kohesi yang demikian sehingga tidak mungkin penanda kohesi ours
diterjemahkan dalam bentuk penanda kohesi yang sama dalam BSa.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda
kohesi ours mengalami perubahan baik perubahan jenis penanda kohesi maupun
perubahan tataran. Perubahan jenis penanda kohesi terjadi dari kohesi gramatikal
pengacuan persona menjadi kohesi leksikal. Perubahan ini akibat terjadi eksplisitasi
dalam penerjemahan penanda kohesi ours. Eksplisitasi dalam penerjemahan penanda
kohesi ours ini sekaligus terjadi perubahan tataran, yakni dari tataran kata menjadi
frase. Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi ours tersebut
bersifat wajib. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sistem antara BSu dan BSa.
Penanda kohesi
diterjemahkan dengan

ours

sebagaimana tampak

dalam analisis

tersebut

teknik amplifikasi sekaligus teknik transposisi (data 128R).

Penanda kohesi ours sebagai pronomina posesif memiliki dua acuan, yaitu pemilik
dan yang dimiliki. Penanda kohesi semacam ini tidak ada dalam TSa sehingga tidak
mungkin dilakukan dengan teknik penerjemahan harfiah. Teknik yang diguankan
dalam menerjemahkan penanda kohesi ours yaitu teknik amplifikasi dengan cara
mengeksplisitkan acuan penanda kohesi ours. Misalnya ours yang acuan pemiliknya
„kita‟ dan acuan yang dimilikinya „perang‟ diterjemahkan menjadi „perang kita‟.
Penerjemahan dengan teknik amplifikasi tersebut sekaligus akan terjadi
transposisi. Transposisi ini khusunya terjadi perubahan dari satuan kata (ours)
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menjadi satuan frase (perang kita). Frase „perang kita‟ berdasar hubungan
antarunsurnya termasuk frase pembatas.

7) Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Persona It
a) Penerjemahan Penanda Kohesi It
Penanda kohesi it merupakan pronomina O3 (benda). Pronomina ini
merupakan partisipan dari berbagai proses (kata kerja). It ini merupakan klas kata
benda dan berfungsi sebagai inti (head) dalam suatu kelompok kata (nominal group).
Berikut ini berbagai penerjemahan penanda kohesi it yang terdapat dalam terjemahan
novel Wings.
129R
He had bought seventy-nine
acres of miserable farmland, at a
good price, and hand-painted the
sign which still stood there
eighteen years later (1). It said
simply “O‟Malley airport”, and
in the past eighteen years, one of
the I‟s and the y had all but
faded (2).
(Hal: 4)

Ia membeli 79 ekar tanah pertanian tandus
dan mengecat sendiri papan penunjuk jalan
yang masih berdiri tegak di tempatnya
delapan belas tahun kemudian (1). Di
papan itu tertulis “Lapangan Terbang
O‟Malley” dan setelah delapan belas tahun,
hanya satu huruf “a” dan satu huruf “y”
yang mulai pudar dimakan usia (2).
(Hal: 11)

Penanda kohesi it dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada sign yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi it dan acuannya tersebut
termasuk kohesi tak berjarak karena terdapat dalam kalimat yang berdampingan.
Terjemahan penanda kohesi it tersebut adalah „di papan itu‟ dalam kalimat (2)
TSa. Penerjemahan penanda kohesi ini mengalami perubahan jenis penanda kohesi,
yakni dari penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi kohesi leksikal. Di
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samping itu, terjemahan tersebut juga mengalami pergeseran tataran, yakni dari
tataran kata menjadi frase. Frase „di papan itu‟ merupakan frase depan. yang tersiri
dari kata depan „di‟ sebagai penanda dan frase „papan itu‟ sebagai aksisnya. Kata
depan „di‟ dalam frase tersebut menandai keberadaan di suatu tempat. Sementara itu
frase „papan itu‟ sebagai frase penunjuk. Unsur inti frase ini yaitu „papan‟ dan
atributnya „itu‟. Unsur inti frase tersebut merupakan eksplisitasi acuan penanda
kohesi it. Sementara itu, atribut frase tersebut menunjukkan arah pengacuan, yakni
mengacu secara anaforik.
Penerjemahan penanda kohesi it dalam alinea tersebut tidak mengubah acuan
dan arah pengacuan. Perubahan yang terjadi hanya menyangkut jenis penanda kohesi.
Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi it tersebut disebabkan
dalam BSa tidak terdapat pronomina persona yang sepadan dengan it, yakni
pronomina yang menggantikan benda mati.
130R
…Oona felt a little bit that way too,
it had been five years since she‟d
held a baby in her arms, and she
was longing for this one to arrive
(1). And it did, with a long, lusty
wail, shortly before midnight (2)…
(Hal: 5)

…Perasaan Oona juga hampir seperti itu.
(1) Sudah lima tahun ia tidak
menggendong bayi dan ia sungguh
merindukan kedatangan bayi yang satu
ini (2). Dan yang ditunggu-tunggu itu
pun lahirlah dengan tangisan panjang
lepas tengah malam (3)... (Hal: 13-14)

Penanda kohesi it dalam kalimat (1) alinea di atas tidak mengacu pada apapun
karena penanda kohesi it tersebut hanya sebagai pengisi subjek. Penanda kohesi it
dalam kalimat (2) secara anaforik mengacu pada baby dalam kalimat (1). Penanda
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kohesi it dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak karena terdapat dalam
kalimat yang berdampingan.
Penanda kohesi it dalam kalimat (1) di atas tidak diterjemahkan karena it
tersebut hanya sebagai pengisi subjek. Penanda kohesi it dalam kalimat (2)
diterjemahkan „yang ditunggu-tunggu itu‟ dalam kalimat (3) TSa. Penerjemahan ini
terjadi perubahan dari penanda kohesi gramatikal pengacuan menjadi kohesi leksikal.
Penerjemahan it tersebut juga terjadi perubahan tataran, yakni dari tataran kata
menjadi klausa nomina. Klausa „yang ditunggu-tunggu itu‟ sebagai

pengisi subjek

dalam kalimat (3) TSa. Penerjemahan penanda kohesi it terjadi eksplisitasi acuan
penanda kohesi it dalam konteks alinea di atas, yaitu sebagai bayi yang sudah
dirindukan kehadirannya. Dalam alinea tersebut dinyatakan bahwa sudah lima tahun
Oona tidak menggendong anak.
131R
She‟d held a baby in her arms, and
she was longing for this one to
arrive. …

Sudah lima tahun ia tidak menggendong
bayi dan ia sungguh merindukan
kedatangan bayi yang satu ini. …

…Oona gave a sharp cry when she
looked down at it and saw it for the
first time, and then she burst into
tears, knowing how disappointed
Pat would be (1). It was not Pat
long-awaited son, it was another
girl (2). A big, fat, beautiful nine –
pound girl with big blue eyes,
creamy skin, and heir as bright as
cooper …
(Hal: 5)

...Oona memekik pelan sewaktu ia
memandang ke bawah dan melihat
bayinya untuk pertama kali, lalu pecah
tangisnya ketika ia menyadari betapa
akan kecewanya Pat (1). Bayi itu
bukanlah bayi lelaki yang lama ditunggu
Pat, melainkan bayi perempuan montok
seberat empat setengah kilo dengan mata
biru besar, kulit seputih susu, dan rambut
merah tembaga (2). ...
(Hal: 13-14)

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
337

Dalam kalimat (2) terdapat dua penanda kohesi it. Keduanya secara anaforik
mengacu pada baby yang terdapat dalam kalimat sebelumnya dalam alinea yang
sama. Penanda kohesi it dan acuannya ini termasuk kohesi bejarak jenis kontrol.
Penanda kohesi it yang pertama dalam kalimat (2) diterjemahkan „bayi itu‟
dalam kalimat (2) TSa. Penerjemahan penanda kohesi ini mengalami perubahan jenis
penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi
penanda kohesi leksikal. Di samping itu, penerjemahan tersebut juga mengalami
perubahan tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase nomina dengan hubungan
makna penunjuk. Unsur inti frase tersebut, yakni „bayi‟, merupakan eksplisitasi
acuan penanda kohesi it. Sementara itu, atribut frase tersebut, yakni „itu‟,
menunjukkan arah pegacuan yang sifatnya anaforik. Eksplisitasi dalam penerjemahan
penanda kohesi it tersebut disebabkan dalam BSa tidak terdapat penanda kohesi
pronomina persona yang sepadan dengan penanda kohesi it.
Penanda kohesi it yang kedua dalam kalimat (2) diterjemahkan menjadi „bayi‟
dalam kalimat (2) TSa. penerjemahan penanda kohesi ini mengalami perubahan jenis
penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi
penanda kohesi leksikal. Penerjemahan it menjadi „bayi‟ tersebut merupakan
eksplisitasi acuan penanda kohesi it. Sebagaimana telah disebutkan bahwa acuan
penanda kohesi it tersebut adalah a baby „seorang bayi‟. Dalam konteks ini it dan a
baby merupakan koreferen.
132R
Nick needed a job desperately and Pat
Nick sangat menginginkan pekerjaan itu.
was happy to have him. ...
Dan Pat dengan senang hati menerimanya. ...
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This isn‟t a game here(1). It’s a
serious business I‟m trying to run, and
one day I want to put O‟Malley‟s Air
port on the map (2). But,” Pat
explained, “it’ll never happen if you
knock out all my planes, Nick, or even
one I‟ve got everything riding on
those two out there, and this patch of
dry land with the sign you saw when
you drove in here (3).
(Hal: 12)

”Ini bukan main-main (1). Ini
bisnis betulan dan suatu saat nanti aku
ingin Lapangan Terbang O‟Malley
tercantum di peta (2). Tapi,” Pat
menjelaskan, ”itu tidak akan terwujud
bila kau menghancurkan semua
pesawatku, Nick (3). Aku cuma punya
dua pesawat itu, tanah gundul ini, dan
penunjuk jalan yang kau lihat waktu
kau masuk tadi (4)”.
(Hal: 21)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Pat dengan Nick. Penanda
kohesi it dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu pada a job yang
terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda it dan acuannya tersebut termasuk kohesi
jenis kontrol.
Penanda kohesi it dalam kalimat (3) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada klausa one day I want to put O‟Malley‟s Air port on the map yang terdapat
dalam kalimat (2). Penanda kohesi it dan acuannya ini termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi it dalam kalimat (2) tersebut diterjemahkan menjadi ‟ini‟
dalam kalimat (2) TSa. Terjemahan it tersebut, yakni ‟ini‟, secara anaforik mengacu
pada pekerjaan yang terdapat dalam alinea sebelumnya dan merupakan kohesi
berjerak jenis kontrol sebagaimana versi TSu-nya.
Penanda kohesi it dalam kalimat (3) tersebut diterjemahkan ‟itu‟ dalam
kalimat (3) TSa. Terjemahan penanda kohesi it tersebut, yakni ‟itu‟, secara anaforik
mengacu pada klausa ‟aku ingin Lapangan Terbang O‟Malley tercantum di peta‟
yang terdapat dalam kalimat (2) TSa. Penanda kohesi ‟itu‟ dan acuannya ini termasuk
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kohesi tak berjarak. Penerjemahan penanda kohesi it tersebut tidak mengakibatkan
perubahan acuan, arah pengacuan, dan jarak penanda kohesi dengan acuannya.

133R
“And you,” he
looked
pointedly at Cassie as she came in
from the runway in a pair of old
overalls, having just fueled a Ford
Tri-Motor before it took off for
Roosevelt Field on Long Island,
“should be at home helping your
mother cook dinner (1). “It was a
familiar
refrain
she
always
pretended not to hear, and today
was no different (2). …
(Hal: 20)

”Dan kau,” ditudingnya Cassie
sewaktu gadis itu muncul dari landasan
pacu mengenakan overall tua, sehabis
mengisikan bahan bakar Ford Tri Motor
sebelum pesawat itu lepas landas ke
Roosevelt Field di Long Island,
”seharusnya ada di rumah membantu
ibumu masak (1).” Lagu lama. Cassie
selalu berpura-pura tuli dan hari ini pun
demikian (2). …
(Hal: 33-34)

Penanda kohesi it dalam kalimat (1) alinea di atas secara anaforik
mengangacu pada a Ford Tri-Motor yang terdapat dalam kalimat yang sama namun
dalam klausa yang mendahuluinya. Penanda kohesi it dan acuannya ini termasuk
kohesi tak berjarak.
Terjemahan penanda kohesi it tersebut adalah „pesawat itu‟. Penerjemahan it
ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal
menjadi kohesi leksikal. Di samping itu, terjemahan tersebut juga terjadi perubahan
tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase. Kata „itu‟ dalam frase „pesawat itu‟
menunjukkan arah pengacuan, yakni mengacu secara anaforik. Sementara itu kata
„pesawat‟ dalam frase tersebut menunjukkan adanya eksplisitasi, yakni eksplisitasi
salah satu fitur semantik acuan it. Penanda kohesi it tersebut mengacu pada a Ford
Tri-Motor yang merupakan jenis pesawat terbang. Frase penunjuk sebagai terjemahan
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it selain frase „pesawat itu‟ antara lain: kecelakaan itu,
pernikahan itu,

film itu,

pekerjaan ini,

batas itu,

tanah itu,
trick tadi,

pondok itu,
perasaan itu ,

peristiwa itu, perasaan ini, pikiran itu, tempat ini, orang itu, hubungan itu, pameran
kedirgantaraan itu, keinginan Cassie itu,

ide itu,

kesukaan Cassie itu, lomba ini, lomba jenis ini,

tugas itu,

hidup seperti itu,

penerbang muda itu, kejadian itu,

pekerjaan itu, tawaran itu, kontrak itu, kesempatan ini, apartemen itu,
mesin itu, , gaun seperti itu,

restoran itu,

usaha itu,

musibah itu, percakapan itu, dan

perjalanan ini.
Penanda kohesi it dalam kalimat (2) secara anaforik mengacu pada should be
at home helping your mother cook dinner dalam kalimat (1). Penanda kohesi it dan
acuannya ini termasuk kohesi tak berjarak karena terdapat dalam kalimat yang
berdampingan. Penanda kohesi it ini tidak tampak dalam terjemahan karena klausa
tempat it itu berada diterjemahkan secara bebas.
134R
… After all she was his big sister
(1). He had always listened to her,
and more often than not it had
resulted in disaster, mostly when she
urged him to trust her (2). She was
the daredevil in the family, and he
was always the hesitant, cautious
one (3). But Cassie never listened to
reason (4). Sometimes it was easier
just to give in to her than to go on
arguing forever (5). Her blue eyes
were pleading with him, and it was
obvious she wasn‟t going to take no
for an answer (6).
(Hal: 42)

...Bagaimanapun juga, dia yan lebih tua
(1). Chris selalu menuruti kemauannya
dan sering hal itu malah mengakibatkan
bencana, sebagian besar terjadi bila ia
dipaksa mempercayai omongan Cassie
(2). Kakaknya itu memang yang paling
pemberani di keluarga mereka, sementara
ia sendiri selalu ragu-ragu dan bersikap
hati-hati (3). Tapi Cassie tidak pernah
mau tahu (4). Terkadang memang lebih
mudah menuruti kemauannya daripada
berdebat terus (5). Mata kakaknya yang
biru menatapnya dengan pandangan
memohon dan jelas tidak ingin ditolak
(6).
(Hal: 64)
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
341

Penanda kohesi it dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada klausa He had always listened to her yang juga terdapat dalam kalimat (2).
Acuan penanda kohesi it tersebut berupa makna yang terdapat dalam klausa tersebut.
Penanda kohesi it dalam kalimat (5) dan (6) alinea di atas tidak mengacu pada
apa pun karena penanda kohesi it tersebut hanya sebagai pengisi subjek (ekspletif).
Penanda kohesi it dalam kalimat (2) tersebut diterjemahkan „hal itu‟ yang
terdapat dalam kalimat (2) TSa. Penerjemahan penanda kohesi ini terjadi perubahan
jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal menjadi penanda kohesi
leksikal. Di samping itu, terjemahan tersebut juga mengalami perubahan tataran,
yakni dari tataran kata menjadi frase. Berdasar hubungan antarunsurnya frase „hal itu‟
merupakan frase nomina dengan hubungan makna penunjuk. Atribut frase tersebut,
yakni ‟itu‟, menunjukkan arah pengacuan yang bersifat anaforik. Sementara unsur inti
frase tersebut, yakni „hal‟, merupakan eksplisitasi salah satu komponen makna acuan
it di atas. Sebagaimana telah dinyatakan bahwa acuan it tersebut adalah perihal
tindakan Christ yang selalu menuruti kemauan Cassie. Dalam konteks ini ‟hal‟
sebagai salah satu komponen maknanya. Penanda kohesi it dalam kalimat (5) dan (6)
di atas tidak diterjemahkan karena penanda kohesi it itu hanya merupakan subjek
formal.
Penerjemahan penanda kohesi it dalam alinea di atas pada prinsipnya tidak
mengakibatkan perubahan acuan dan arah pengacuan. Perubahan yang terjadi hanya
menyangkut perubahan jenis penanda kohesi.
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135R
she realized with a start that
she was no longer engaged …

ia sudah bukan tunangan Bobby…

But she had known all
along it was wrong, she just
hadn‟t had the courage to say it
(1). But that night, it had
seemed so cruel to go on
torturing him, to make him wait
another two years, and then tell
him she still wasn‟t ready (2).
…
(Hal: 144)

Sejak dulu Cassie tahu bahwa
hubungan mereka tidak sejalan. Ia tak
memiliki keberanian untuk memutuskan
ikatan itu terlebih dulu (1). Ada juga rasa
bersalah dalam hatinya (2). Teganya ia
menyiksa perasaan Bobby selama ini (3).
Semula ia yang meminta Bobby untuk
menunggunya dua tahun lagi, tapi semalam
ia bilang belum siap menikah (4). ...
(Hal: 201)

Penanda kohesi it dalam kalimat (1) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada engage „pertunangan‟ yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Acuan penanda
kohesi it tersebut bukan benda mati. Penanda kohesi it dan acuannya tersebut
termasuk kohesi berjarak jenis remote. Penanda kohesi it dalam kalimat (2) tidak
mengacu pada apa pun karena penanda kohesi it itu hanya sebagai pengisi subjek.
Penanda kohesi it dalam kalimat (1) tersebut diterjemahkan ‟hubungan
mereka‟ dalam kalimat (1) TSa. Penerjemahan penanda kohesi it tersebut terjadi
perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal menjadi
penanda kohesi leksikal. Di samping itu, penerjemahan tersebut juga terjadi
pergeseran tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase. Frase „hubungan mereka‟
merupakan frase nomina yang unsur intinya adalah „hubungan‟ dan atributnya yaitu
„mereka‟. Berdasar hubungan antarunsurnya, frase tersebut merupakan frase
pembatas. Unsur inti frase tersebut merupakan salah satu komponen makna acuan it.
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Sementara itu, atribut frase tersebut secara anaforik mengacu pada Cassie yang
terdapat dalam kalimat (1) TSa dan Bobby yang terdapat dalam alinea sebelumnya.
Frase yang antarunsurnya memiliki hubungan pembatas yang menjadi terjemahan
penanda kohesi it selain frase ‟hubungan mereka‟ antara lain:

latihan mereka,

perasaan Bobby, publisitasnya, korbannya, dan beritanya.
Penerjemahan penanda kohesi it menjadi ‟hubungan mereka‟ tersebut
disebabkan perbedaan sistem bahasa antara BSu dan BSa. Dalam BSa tidak ada
pronomina persona yang menggantikan benda mati sebagaimana it dalam BSu.
Perbedaan ini menyebabkan terjadinya eksplisitasi sebagaimana dalam penerjemahan
penanda kohesi it tersebut.
Penanda kohesi it dalam kalimat (2) di atas tidak diterjemahkan karena
penanda kohesi it itu hanya merupakan pengisi subjek.
136R
They walked back to his
truck hand in hand, and when
they got to the airport he drove
to the hangar where they kept the
Jenny (1). It was the plane he
had taught her in, and she knew
without a word where they were
going (2). …
(Hal: 214-215)

Mereka berjalan kembali ke truk
Nick berpegangan tangan, dan ketika
mereka sudah sampai di lapangan terbang,
Nick mengarahkan mobilnya menuju
hangar tempat mereka menyimpan Jenny
(1). Jenny adalah pesawat terbang yang
digunakannya untuk mengajar Cassie, dan
tanpa sepatah kata pun Cassie sudah tahu
ke mana tujuan mereka (2). ...
(Hal : 298-299)

Penanda kohesi it dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengancu
pada Jenny yang terdapat dalam kalimat (1). Jenny adalah nama sebuah pesawat.
Penanda kohesi it dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak karena terdapat
dalam kalimat yang berdampingan.
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Penanda kohesi it tersebut diterjemahkan ‟Jenny‟ dalam kalimat (1) TSa.
Penerjemahan penanda kohesi tersebut terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni
dari kohesi gramatikal menjadi kohesi leksikal. Perubahan jenis penanda kohesi ini
merupakan eksplisitasi acuan penanda kohesi it. Sebagaimana telah dinyatakan
bahwa acuan penanda kohesi it tersebut yaitu Jenny. Perubahan yang terjadi dalam
penerjemahan penanda kohesi it tersebut disebabkan oleh perbedaan sistem persona
dalam BSu dan BSa sebagaimana telah disebutkan di atas.
137R
… But she was even more overcome
when she saw the apartment they
had rented for her (1). It was in
Newport Beach, and it had a
bedroom, a living room, and a
dining room, all overlooking the
ocean(2) …
(Hal: 169)

… Tetapi ia lebih terkejut lagi ketika
melihat apartemen yang telah mereka
sewa untuknya (1). Apartemen itu
terletak di Newport Beach, dan terdiri
atas kamar tidur, ruang tamu, dan ruang
makan semuanya menghadap ke
laut(2)....
(Hal : 235-236)

Dalam kalimat (2) alinea di atas terdapat dua buah penanda kohesi gramatikal
pengacuan it. Kedua penanda kohesi it itu secara anaforik mengacu pada the
apartement yang terdapat dalam kalimat (1). Relasi kohesif penanda kohesi it dengan
acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi it yang pertama dalam kalimat (2) tersebut diterjemahkan
menjadi ‟apartemen itu‟ dalam kalimat (2) TSa. Penerjemahan semacam ini telah
dibahas pada bagian depan. Penanda kohesi it yang kedua dalam kalimat (2) tersebut
tidak diterjemahkan ke dalam TSa. Namun demikian makna penanda kohesi it
tersebut dapat ditelusuri keberadaannya dalam kalimat (2) TSa. Penerjemahan it ini
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terjadi implisitasi dan perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi
gramatikal pengacuan persona menjadi penanda kohesi gramatikal pelesapan.
Penerjemahan dengan pelesapan ini dimungkinkan karena dalam Bsa juga terdapat
mekanisme pelesapan penanda kohesi.
Dalam analisis tersebut tampak bahwa penanda kohesi it dalan novel Wings ada
yang mengacu pada benda mati, ada yang mengacu pada benda hidup, dan ada it yang
tidak mengacu pada apapun karena hanya sebagai pengisi subjek. Penanda kohesi it
yang mengacu pada benda mati antara lain diterjemahkan dalam bentuk:
(1) penanda kohesi ‟ini‟ dan ‟itu‟,
(2) frase depan, misalnya ‟di papan itu‟
(3) frase penunjuk, misalnya ‟pesawat itu‟,
(4) frase pembatas, misalnya ‟hubungan mereka‟,
(5) nama benda sebagai acuan penanda kohesi it, misalnya ‟Jenny‟, dan
(6) pelesapan atau tidak diterjemahkan.
Penanda kohesi it yang mengacu pada benda hidup diterjemahkan berdasar acuannya
dalam bentuk frase penunjuk, misalnya penanda kohesi it yang diterjemahkan ‟bayi
itu‟. Penanda kohesi it ada juga yang mengacu pada klausa atau kalimat. Penanda
kohesi semacam ini dalam terjemahan novel Wings antara lain diterjemahkan dalam
bentuk frase penunjuk, misalnya frase ‟hal itu‟.
Penerjemahan penanda kohesi it ada yang mengalami perubahan dan ada yang
tidak mengalami perubahan. Penerjemahan it yang tidak mengalami perubahan
adalah penanda kohesi it yang diterjemahkan menjadi itu dan ini. Adapun perubahan
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dalam penerjemahan penanda kohesi it mencakup penerjemahan jenis penanda kohesi
dan perubahan tataran. Penanda kohesi it sebagai penanda kohesi gramatikal
pengacuan dalam terjemahan dapat berubah menjadi penanda kohesi pelesapan dan
penanda kohesi leksikal. Perubahan penanda kohesi it menjadi kohesi leksikal
tersebut sebagai akibat dari eksplisitasi acuan penanda kohesi it, baik eksplisitasi
acuan it secara penuh maupun eksplisitasi komponen makna acuan it.
Perubahan penanda kohesi it menjadi kohesi leksikal tersebut pada umumnya
juga terjadi perubahan tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase. Frase sebagai
terjemahan penanda kohesi it dalam terjemahan novel Wings berupa frase penunjuk,
frase pembatas, dan frase depan. Perubahan penerjemahan penanda kohesi it dari
penanda kohesi gramatikal menjadi penanda kohesi leksikal bersifat wajib. Hal ini
disebabkan adanya perbedaan sistem antara BSu dan BSa.
Teknik penerjemahan yang digunakan dalam menerjemahkan penanda kohesi
it tersebut terlihat dalam tabel berikut.
Tabel 4.23: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan It
No.
1
2
3

Teknik Penerjemahan
Harfiah
Amplifikasi
Amplifikasi dan
transposisi

4

Reduksi

Terjemahan
ini, itu
Jenny
1. di papan itu
2. bayi itu
3. pesawat itu
4. hal itu
5. yang ditunggu-tunggu itu
6. hubungan mereka
dilesapkan
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Ada empat teknik yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi it,
yaitu teknik penerjemahan harfiah, amplifikasi, transposisi, dan teknik reduksi.
Dalam teknik harfiah penanda kohesi it diterjemahkan menjadi „itu‟ dan atau „ini‟.
Teknik amplifikasi penerjemahan it di antaranya dilakukan dengan cara
eksplisitasi acuan penanda kohesi it. Misalnya penanda kohesi it yang diterjemahkan
menjadi Jenny (nama pesawat) karena acuan it tersebut adalah Jenny. Penerjemahan
dengan eksplisitasi acuan itu juga ada yang berupa frase. Misalnya penanda kohesi it
yang mengacu pada baby (bayi) diterjemahkan menjadi „bayi itu‟.
Teknik amplifikasi juga dilakukan dengan cara eksplisitasi komponen makna
acuan it. Misalnya penanda kohesi it yang mengacu pada Ford Tri-Motor (nama
sebuah produk pesawat) diterjemahkan menjadi „pesawat itu‟. Ford- tri motor adalah
jenis pesawat dengan spesifikasi tertentu, salah satu unsur komponen mana Ford triMotrot adalah „pesawat‟.
Penerjemahan penanda kohesi it dengan eksplisitasi acuan it dan atau
eksplisitasi komponen makna acuan it yang berupa frase menghasilkan terjemahan
yang beragam. Hasil terjemahan it yang dilkukan dengan teknik tersebut antara lain:
kecelakaan itu, tanah itu, di papan itu, bayi itu, pondok itu, pesawat itu, pernikahan
itu, film itu, pekerjaan ini, trik tadi, perasaan itu pikiran itu, tempat ini, hubungan itu,
latihan mereka, keinginan cassie itu, ide itu

masalahnya, tugas itu, perjalanan

seperti itu, kesukaan cassie itu, lomba ini, dan sebagainya.
Penerjemahan penanda kohesi it dengan cara eksplisitasi acuan it dan
eksplisitasi komponen makna acuan it tersebut pada umumnya disertai perubahan
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tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase. Penerjemahan yang demikian ini
menunjukkan diterapkannya teknik transposisi. Frase hasil terjemahan penanda
kohesi it tersebut antara lain berupa frase depan (di papan itu), frase penunjuk
(pesawat itu, bayi itu), dan frase pembatas (hubungan mereka).
Teknik reduksi dalam penerjemahan penanda kohesi it dilakukan dengan
cara melesapkan terjemahan penanda kohesi it dalan Tsa. Pelesapan ini tidak berarti
penghilangan makna penanda kohesi it, karena makna penanda kohesi it ini dapat
dikenali dalam TSa.
Teknik penerjemahan penanda kohesi it terutama ditentukan oleh perbedaan
pronomina antara BSu dan BSa. Penanda kohesi it merupakan pronomina persona
untuk menggantikan benda mati. Sementara itu dalam BSa tidak ada pronomina yang
secara khusus menggantikan benda mati. Oleh karena tidak ada pronomina yang
menggantikan benda mati sebagaimana dalam BSu, maka penerjemahan penanda
kohesi it pada umumnya dilakukan dengan teknik amplifikasi, yakni dengan cara
eksplisitasi acuan penanda kohesi it, baik eksplisitasi acuan penanda kohesi it maupun
eksplisitasi komponen makna acuan it.

b) Penerjemahan Penanda Kohesi It (Objek)
Penanda kohesi it (objek) merupakan partisipan berbagai proses dari suatu
entitas. Pronomina persona ini sebagai klas kata benda dan berfungsi sebagai inti
(head) dalam suatu kelompok kata benda (frase). Penanda kohesi ini memiliki makna
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eksistensial. Berikut ini beberapa kemungkinan penerjemahan penanda kohesi it
sebagai objek.
138R
… The airport was a small dry
patch of land near Good Hope in
McDonough County, a hundred
and ninety miles southwest of
Chicago (1). When Pat O‟Malley
firs saw it in the fall of 1918, those
seventy-nine barren acres were the
prettiest sight he had ever seen
(2). No farmer in this right mind
would have wanted them, and
none had (3). The land was dirt
cheap, and Pat O‟Malley paid for
it with most of his savings (4). The
rest went to purchase a beat-up
little Curtiss Jenny, it was war
surplus, a two-seater plane with
duals controls, and he used it to
teach flying to the rare visitor who
could afford a lesson or two, to fly
a passenger to Chicago now and
then, or take small cargo loads to
anywhere they had to be flown to
(5).
(Hal: 1)

… Lapangan terbang itu sendiri
merupakan sebidang kecil tanah kering
dekat Good Hope di daerah McDonough,
190 mil barat daya kota Chicago (1).
Waktu pertama kali Pat O‟Malley
melihatnya pada musim gugur tahun
1918, tanah tandus seluas 79 ekar itu
merupakan pemandangan indah yang
pernah dilihatnya (2). Tak ada seorang
petani pun yang berminat mebelinya dan
tak ada seorangpun yang memilikinya
(3). Tanah itu dijual dengan harga yang
amat murah, dan Pat O‟Malley
membelinya dengan hampir seluruh uang
simpanannya (4). Sisa uangnya lalu
digunakan untuk membeli pesawat
Curtiss Jenny tua, tt hasil pampasan
perang, yang dapat mengangkut dua
orang dengan panel control ganda (5).
Pesawat itu sesekali digunakannya untuk
mengajar terbang beberapa pelanggan,
menerbangkan penumpang ke Chicago
atau membawa muatan ke mana saja (6).
(Hal: 7)

Penanda kohesi it dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada land „sebidang tanah‟ yang terdapat pada kalimat (1). Penanda kohesi it dan
acuannya tersebut merupakan kohesi tak berjarak karena terdapat dalam kalimat yang
berdampingan.
Penanda kohesi it dalam kalimat (4) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada land yang juga terdapat dalam kalimat (4) namun dalam klausa yang berbeda.
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Penanda kohesi it dalam kalimat (5) secara anaforik mengacu pada Curtiss
Jenny dalam kalimat (5). Curtiss Jenny adalah nama merek pesawat. Penanda kohesi
it dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Terjemahan penanda kohesi it dalam kalimat (2) tersebut yaitu „nya‟ dalam
kalimat (1) TSa. Penanda kohesi „nya‟ ini secara anaforik mengacu pada „sebidang
kecil tanah kering‟ yang terdapat dalam kalimat (1) TSa. Penanda kohesi „nya‟ dan
acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi it dalam kalimat (4) juga diterjemahkan „nya‟ dalam kalimat
(4) TSa. Penanda kohesi „nya‟ ini secara anaforik mengacu pada „tanah‟ yang juga
terdapat dalam kalimat (4) TSa.
Penanda kohesi it dalam kalimat (5) diterjemahkan „nya‟ dalam kalimat (6)
TSa. Penanda kohesi „nya‟ ini secara anaforik mengacu pada Curtiss Jenny yang
terdapat dalam kalimat (5) TSa. Penanda kohesi „nya‟ dan acuannya tersebut
termasuk kohesi tak berjarak
Penerjemahan penanda kohesi it dalam alinea tersebut tidak mengakibatkan
perubahan acuan, arah pengacuan, dan jarak penanda kohesi dengan acuannya.
139R
… They were a brotherhood of
… Mereka semua adalah segerombolan
daredevils, most of whom preferred
penantang maut yang sebagian besar
to fly than to do anything else (1).
lebih suka terbang dari pada melakukan
They only seemed to come to life
hal-hal lain (1). Terbang adalah hidup
when they were flying (2). They lived
mereka, bahan obrolan mereka, napas
it, talked it, breathed it, dreamed it
mereka, impian mereka (2). Mereka
(3). They knew everything there was
kenal setiap seluk-beluk setiap pesawat
to know about all the intricacies of
yang pernah ada, dan cara terbaik
every flying machine ever built, and
menerbangkannya (3) ... (Hal: 8)
how best to fly it (4)… (Hal: 2)
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Dalam kalimat (3) alinea di atas terdapat 3 penanda kohesi it. Keempat
penanda kohesi it tersebut secara anaforik mengacu pada flying „terbang‟ yang
terdapat dalam kalimat (2). Penanda kohesi it dan acuannya itu termasuk kohesi tak
berjarak karena terdapat dalam kalimat yang berdampingan.
Penanda kohesi it dalam kalimat (4) secara anaforik mengacu pada flying
machin „pesawat‟ yang juga terdapat dalam kalimat (4) namun dalam klausa yang
berbeda.
Penanda kahesi it yang pertama dalam kalimat (3) diterjemahkan „terbang‟
dalam kalimat (2) TSa. Penerjemahan penanda kohesi ini mengalami perubahan jenis
penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal menjadi penanda kohesi
leksikal. Penerjemahan it menjadi „terbang‟ tersebut merupakan eksplisitasi acuan
penanda kohesi it. Sebagaimana telah dinyatakan bahwa acuan penanda kohesi it
tersebut adalah flying „terbang‟. Perubahan ini disebabkan adanya perbedaan sistem
bahasa antara BSu dan BSa. Di dalam BSu terdapat pronomina yang menggantikan
benda mati, yakni it, sedang dalam BSa tidak terdapat pronomina semacam it
tersebut. Perbedaan ini berdampak terjadinya perubahan jenis penanda kohesi, yakni
dari penanda kohesi gramatikal menjadi kohesi leksikal.
Penanda kohesi it yang kedua, ketiga, dan keempat dalam kalimat (4) di atas
dalam terjemahan dilesapkan. Penerjemahan penanda kohesi it tersebut mengalami
perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal pengacuan
menjadi penanda kohesi gramatikal pelesapan.
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Penanda kohesi it dalam kalimat (5) diterjemahkan „nya‟ dalam kalimat (4)
TSa. Penanda kohesi „nya‟ ini secara anaforik mengacu pada „pesawat‟ yang juga
terdapat dalam kalimat (4) TSa, namun dalam klausa yang berbeda. Penerjemahan
semacam ini telah dikemukakan pada bagian atas.
Penerjemahan penanda kohesi it dalam alinea tersebut tidak mengakibatkan
perubahan acuan dan jarak pengacuan. Perubahan yang terjadi hanya menyangkut
perubahan jenis penanda kohesi.

140R
…Oona felt a little bit that way
too, it had been five years since
she‟d held a baby in her arms, and
she was longing for this one to
arrive (1). And it did, with a long,
lusty wail, shortly before midnight
(2). Oona gave a sharp cry when
she looked down at it and saw it
for the first time, and then she
burst into tears, knowing how
disappointed Pat would be (3)…
(Hal: 5)

…Perasaan Oona juga hampir seperti itu.
(1) Sudah lima tahun ia tidak
menggendong bayi dan ia sungguh
merindukan kedatangan bayi yang satu
ini (2). Dan yang ditunggu-tunggu itu
pun lahirlah dengan tangisan panjang
lepas tengah malam (3). Oona memekik
pelan sewaktu ia memandang ke bawah
dan melihat bayinya untuk pertama kali,
lalu pecah tangisnya ketika ia menyadari
betapa akan kecewanya Pat (4) ...
(Hal: 13-14)

Penanda kohesi it dalam kalimat (3) di atas secara anaforik mengacu pada
baby „bayi‟ yang terdapat dalam kalimat (1). Acuan penanda kohesi it tersebut bukan
benda mati, tetapi seorang bayi. Penanda kohesi it dan acuannya ini termasuk kohesi
berjarak jenis kontrol.
Penanda kohesi it tersebut diterjemahkan „bayinya‟ dalam kalimat (4) TSa.
Penerjemahan penanda kohesi ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari
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penanda kohesi gramatikal menjadi penanda kohesi leksikal. Penerjemahan penanda
kohesi tersebut juga terjadi pergeseran tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase.
Frase „bayinya‟ merupakan frase nomina dengan hubungan makna pembatas. Unsur
inti frase tersebut, yakni „bayi‟, merupakan eksplisitasi acuan penanda kohesi it.
Sementara itu, atribut frase tersebut, yakni „nya‟, secara anaforik mengacu pada Oona
yang terdapat dalam kalimat (4) TSa.
Penerjemahan penanda kohesi it dalam alinea tersebut tidak mengakibatkan
perubahan acuan dan arah pengacuan. Perubahan yang terjadi hanya menyangkut
perubahan janis penanda kohesi.

141R
When she‟d been a little
girl, sometimes she‟d sneaked out
of the house at night, and come to
look at the planes sitting
shimmering in the moonlight (1).
They were so beautiful, she just
had to see them (2). He had found
her there once, after looking for
her for an hour, but she was so
reverent about his planes, so in
awe of them, and of him, that he
hadn‟t had the heart to spank her,
no matter how much she‟d scared
them by disappearing (3). He had
told her never to do it again, and
had taken her back to her mother
without saying another word about
it (4). (Hal: 21)

Waktu masih kecil, sering ia diamdiam menyelinap keluar malam-malam
dan memandangi pesawat-pesawat yang
diparkir di bawah cahaya bulan (1).
Pesawat-pesawat itu cantik-cantik dan ia
sangat suka memandanginya (2). Pernah
ayahnya datang dan menemukannya di
sana setelah mencari-cari selama hampir
satu jam (3). Ia kelihatan amat takjub dan
kagum
pada
pesawat-pesawat
itu
sehingga ayahnya
tak sampai hati
memukulnya,
walau
ia
telah
mencemaskan banyak orang dengan
ulahnya (4). Ayahnya berpesan agar ia
tidak melakukan hal itu lagi dan
membawanya pulang tanpa pernah
mengungkit-ungkit persoalan itu (5).
(Hal : 35-36)

Dalam kalimat (4) alinea di atas terdapat dua penanda kohesi it. Kedua
penanda kohesi it tersebut secara anaforik mengancu pada kalimat (1). Acuan
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penanda kohesi it tersebut bukan benda mati, tetapi perilaku sebagaimana yang
terkandung dalam kalimat (1) tersebut. Penanda kohesi it dan acuannya tersebut
termasuk kohesi berjarak remote.
Penanda kohesi it yang pertama dalam kalimat (4) diterjemahkan „hal itu‟
dalam kalimat (5) TSa. Penerjemahan penanda kohesi tersebut telah terjadi perubahan
jenis penanda kohesi,

yakni dari kohesi gramatikal menjadi kohesi leksikal. Di

samping itu, terjemahan tersebut juga mengalami perubahan tataran, yakni dari
tataran kata menjadi frase nomina. Unsur inti frase tersebut yaitu „hal‟ dan atributnya
„itu‟. Unsur inti frase tersebut merupakan eksplisiatasi salah satu komponen acuan it.
Sementara itu, atribut frase tersebut menunjukkan arah pengacuan yang bersifat
anaforik.
Penanda kohesi it yang kedua dalam kalimat (4) diterjemahkan „persoalan itu‟
dalam kalimat (5) TSa. Penerjemahan penanda kohesi ini juga mengalami perubahan
jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal menjadi penanda kohesi
leksikal. Di samping itu, penerjemahan it tersebut juga mengakibatkan perubahan
tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase sebagaimana penerjemahan penanda
kohesi it yang pertama dalam kalimat (4) di atas. Frase yang antarunsurnya memiliki
hubungan penunjuk yang menjadi terjemahan penanda kohesi it selain frase
„persoalan itu‟ tersebut antara lain: skuadron itu, pekerjaan itu, pesawat itu,
itu, truk itu, kejadian itu,
lomba itu,
142R

ikatan itu,

uang

kesadaran itu, minuman itu, pohon itu, kalimat itu,

kegiatan itu, pertunangan itu, berita itu, dan kontrak itu.
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…They‟d been up together several
times before, and he hated it when
she did anything fancy (1). She
was too good, too fast, and he was
afraid she might get out of control
completely and do something
really scary (2). For twenty bucks,
he wasn‟t willing to let her terrify
him (3)…
(Hal: 28-29)

...Mereka sudah terbang bersama
beberapa kali, dan ia tidak suka bila
kakaknya mulai memperagakan gaya
yang aneh-aneh (1). Gadis itu terlalu
bagus, terlalu cepat, dan Chris khawatir
kalau
kalau ia lupa daratan dan
melakukan sesuatu yang menakutkan (2).
Ia tidak akan membiarkan kakaknya
menakut-nakutinya,
walaupun
dia
dibayar dua puluh dolar (3)...
(Hal : 45)

Penanda kohesi it dalam kalimat (1) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada up together „terbang bersama‟ yang juga terdapat dalam kalimat (1) namun
dalam klausa yang berbeda. Relasi kohesif penanda kohesi it dan acuannya tersebut
termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi it dalam kalimat (1) tersebut tidak diterjemahkan ke dalam
TSa. Namun demikian makna penanda kohesi it tersebut dapat ditelusuri
keberadaannya dalam kalimat (1) TSa. penerjemahan penanda kohesi it ini terjadi
implisitasi dan terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi
gramatikal pengacuan persona menjadi penanda kohesi gramatikal pelesapan.
Penerjemahan semacam ini dapat terjadi dalam BSa karena dalam BSa juga terdapat
mekanisme pelesapan penanda kohesi.

143R
…And afterward he gave her a
...Dan setelah itu, Desmond memberinya
diamond pin in the form of a plane,
peniti berlian berbentuk pesawat (1). Di
with the number twenty-one on its
sayapnya tertatah angka 21 dan
wings, and the word Cassie on its
diperutnya nama Cassie (2). Peniti itu
side (1). He had had it made
dipesannya khusus dari Cartier beberapa
months before by Cartier (2). He
bulan yang lalu (3). Ia menceritakan itu
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told her that after she opened it,
and she couldn‟t believe the trouble
he ‟d gone to (3).
(Hal: 238-239)

pada Cassie setelah gadis itu membuka
hadiahnya, dan Cassie hampir tidak
percaya ia sudah begitu bersusah payah
untuknya (4).
(Hal: 332)

Penanda kohesi it dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada diamond pin „peniti emas‟ yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi it
dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak karena terdapat dalam kalimat
yang berdampingan.
Penanda kohesi it dalam kalimat (3) secara anaforik juga mengacu pada
diamond pin „peniti emas‟ yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi it dan
acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol.
Penanda kohesi it dalam kalimat (2) tersebut diterjemahkan „peniti itu‟ dalam
kalimat (3) TSa. Penerjemahan penanda kohesi ini terjadi perubahan jenis penanda
kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal menjadi penanda kohesi leksikal.
Penerjemahan it tersebut juga mengalami perubahan tataran, yakni dari tataran kata
menjadi frase nomina dengan hubungan makna penunjuk. Unsur inti frase tersebut,
yakni „peniti‟, merupakan eksplisitasi acuan penanda kohesi it. Sementara itu, atribut
frase tersebut, yakni „itu‟, menunjukkan arah pengacuan yang bersifat anaforik.
Penerjemahan semacam ini telah dikemukakan pada bagian atas.
Penanda kohesi it dalam kalimat (3) diterjemahkan „hadiahnya‟ dalam kalimat
(4) TSa. Penerjemahan penanda kohesi tersebut terjadi perubahan jenis penanda
kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal menjadi penanda kohesi leksikal. Di
samping itu, penerjemahan tersebut juga terjadi pergeseran tataran, yakni dari tataran
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kata menjadi frase. Usur inti frase „hadiahnya‟ yaitu „hadiah‟ dan atributnya „nya‟.
Berdasar hubungan antarunsurnya frase tersebut merupakan frase nomina dengan
hubungan makna pembatas. Unsur inti frase tersebut merupakan eksplisitasi salah
satu komponen makna acuan it. Acuan penanda kohesi it tersebut adalah „peniti‟
sebagai hadiah Desmond yang diberikan kepada Cassie. Adapun atribut frase tersebut
secara anaforik mengacu pada Cassie yang juga terdapat dalam kalimat (4) TSa.
Penerjemahan penanda kohesi it dalam alinea tersebut tidak mengakibatkan
perubahan acuan it. Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi
tersebut adalah perubahan jenis penanda kohesi sebagai akibat tidak terdapatnya
pronomina dalam BSa yang menggantikan benda mati sebagaimana penanda kohesi it
dalam BSu. Frase yang antarunsurnya memiliki hubungan makna pembatas selain
frase „hadiahnya‟ yang menjadi terjemahan penanda kohesi it yang mengacu pada
benda mati antara lain: kekecewaannya, pekikannya, nasihat ibunya, maksudmu,
pengalamannya,
jawabannya, dan

petualangannya, suara mesin,

urusan Cassie,

keputusannya,

peringatan Oona.

Dalam analsis tersebut tampak bahwa penanda kohesi it ada yang mengacu
pada benda mati dan ada yang mengacu pada manusia. Penanda kohesi it yang
mengacu pada benda mati antara lain diterjemahkan dalam bentuk:
(1) penanda kohesi „nya‟,
(2) eksplisitasi acuan penanda kohesi it, misalnya penanda kohesi it yang
mengacu pada terbang diterjemahkan „terbang‟,
(3) frase penunjuk, misalnya „hal itu‟,
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(4) frase pembatas, misalnya „hadiahnya‟, dan
(5) pelesapan atau dihilangkan.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda
kohesi it (objek) ada yang mengalami perubahan dan ada yang tidak mengalami
perubahan. Penerjemahan it menjadi „nya‟ adalah penerjemahan it yang tidak
mengalami perubahan. Adapun perubahan dalam penerjemahan it mencakup dua
hal, yaitu perubahan jenis penanda kohesi dan perubahan tataran. Perubahan jenis
penanda kohesi tampak dengan terjemahan it yang berupa kohesi pelesapan dan
kohesi leksikal. Perubahan penanda kohesi it sebagai penanda kohesi gramatikal
pengacuan persona menjadi kohesi leksikal sebagai akibat dari eksplisitasi acuan
penanda kohesi it. Penerjemahan dengan cara eksplisitasi it ini pada umumnya
juga menghasilkan terjemahan yang berupa frase. Hal ini menunjukkan bahwa
penerjemahan penanda kohesi it juga terjadi perubahan tataran. Perubahan
penerjemahan penanda kohesi it yang mengacu pada manusia bersifat wajib,
karena perbedaan sistem antara BSu dan BSa.
Teknik penerjemahan yang digunakan dalam menerjemahkan penanda kohesi
it tersebut terlihat dalam tabel berikut.
Tabel 4.24: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan It (Objek)
No.
1
2
3

Teknik Penerjemahan
Harfiah
Amplifikasi
Amplifikasi sekaligus
transposisi

Terjemahan
nya
terbang
1. hal itu,
2. bayinya
3. hadiahnya
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4

Reduksi

dilesapankan

142R

Ada empat macam teknik yang digunakan untuk menerjemahkan penanda
kohesi it, yaitu teknik penerjemahan harfiah, amplifikasi, transposisi, dan reduksi.
Dalam teknik penerjemahan harfiah, penanda kohesi it sebagai pronomina persona
O3 tunggal (baik bukan manusia atau manusia) diterjemahkan menjadi „nya‟ yang
juga sebagai pronomina persona O3 tunggal. Penanda kohesi „nya‟ ini merupakan
alomorf dari „ia‟ atau „dia‟.
Teknik amplifikasi dalam penerjemahan penanda kohesi it dilakukan dengan
dua cara, yaitu dengan eksplisitasi acuan penanda kohesi it dan eksplisitasi komponen
makna acuan penanda kohesi it. Contoh yang pertama adalah penanda kohesi it yang
diterjemahkan menjadi „terbang‟ karena acuan it itu adalah terbang. Penerjemahan
semacam ini ada yang berbentuk kata dan frase. Misalnya penanda kohesi it yang
mengacu peniti dan diterjemahkan menjadi „peniti itu‟ adalah terjemahan it yang
berbentuk frase. Sementara itu, penanda kohesi it yang mengacu pada peniti namun
diterjemahkan menjadi „hadiahnya‟ adalah contoh eksplisitasi komponen komponen
makna acuan itu. Dalam konteks ini peniti tersebut adalah hadiah Desmond untuk
Cassie, sebagai pasangan kekasih.
Penerjemahan dengan cara eksplisitasi

komponen makna acuan it akan

menghasilkan terjemahan yang sangat beragam. Dalam penerjemahan novel Wings
penanda kohesi it (objek) antara lain diterjemahkan: uang itu,

nasihat ibunya,

maksudmu, pengalamannya, truk itu, kejadian itu, pesawat itu, hal itu, tanah,
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kesadaran itu, petualangannya, latihan ini, minuman itu, pohon itu, kalimat itu, katakatanya, ikatan itu, boneka itu, keinginannya itu, hal yang sama, Lomba itu, dan
pengalaman itu.
Penanda kohesi it yang diterjemahkan dengan cara eksplisitasi komponen
makna acuan it sekaligus juga akan terjadi transposisi, khususnya terjadi perubahan
satuan kebahasaan dari kata menjadi frase. Frase sebagai terjemahan itu berupa frase
penunjuk dan frase pembatas. Terjemahan it yang berupa frase penunjuk unsur
intinya mengacu pada it dan atributnya menunjukkan arah pengacuan. Penanda
kohesi it yang diterjemahkan menjadi „persoalan itu‟, misalnya, unsur intinya, yaitu
„persoalan‟, merupakan komponen makna acuan it, sedangkan atributnya, yakni „itu‟,
menunjukkan arah pengacuan yang bersifat anaforik. Adapun teknik reduksi dalam
penerjemahan penanda kohesi it dilakukan dengan

cara melesapkan terjemahan

penanda kohesi it. Teknik penerjemahan penanda kohesi it (objek) juga dipengaruhi
oleh perbedaan bahasa sebagaimana penerjemahan it (subjek) yang telah dinyatakan
di atas.

c) Penerjemahan Penanda Kohesi Its
Penanda kohesi its ini termasuk pronomina O3 yang berupa benda mati.
Pronomina ini sebagai pemilik (possessor) dari suatu entitas. Pronomina its ini
termasuk ajektif posesif dan berfungsi sebagai pewatas (modifier) dalam suatu
kelompok kata (nominal group). Berikut ini beberapa penerjemahan penanda kohesi
its dan teknik penerjemahan yang digunakannya.
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144R
“What would you think of a
world tour (1)?” he
asked
cautiously, and she looked up,
startled (2). Nick had warned her
of that, and its dangers (3). He
had said that that was what
Williams had in mind all along
(4). But how could he have
known (5)? She looked puzzled as
she struggle for an answer (6).
(Hal: 236)

”Apa pendapatmu tentang tur
keliling dunia (1)?” tanya Desmond hatihati dan Cassie memandangnya dengan
kaget
(2).
Nick
pernah
memperingatkannya
akan
bahaya
melakukan tur keliling dunia (3). Ia
mengatakan bahwa itulah tujuan utama
Williams (4). Bagaimana ia bisa tahu (5)?
Cassie tampak kaget sewaktu berusaha
mencari jawaban yang tepat (6).
(Hal: 329)

Alinea dia atas merupakan penggalan dialog antara Desmond dengan Cassie.
Penanda kohesi its dalam kalimat (3) alinea di atas secatra anaforik mengacu pada
world tour dalam kalimat (1). Penanda kohesi its dan acuannya tersebut termasuk
kohesi berjarak jenis remote.
Penanda kohesi its tersebut diterjemahkan „tur keliling dunia‟ dalam kalimat
(3) TSa. Penerjemahan penanda kohesi ini mengalami perubahan jenis penanda
kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi penanda
kohesi leksikal. „Tur keliling dunia‟ dalam kalimat (3) sebagai terjemahan its tersebut
berelasi secara kohesif dengan „tur keliling dunia‟ dalam kalimat (1) TSa.
Penerjemahan penanda kohesi its tersebut merupakan bentuk eksplisitasi acuan
penanda kohesi its. Sebagaimana telah dinyatakan bahwa acuan penanda kohesi its
tersebut adalah world tour „tur keliling dunia‟.
Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi its tersebut
disebabkan perbedaan sistem bahasa dalam BSu dan BSa. Dalam BSa tidak terdapat
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pronomina penentu milik (posessive determiner) yang menggantikan benda mati
sebagaimana pronomina its dalam BSu.
145R
… And in some ways, she wasn‟t (1).
Therewas certainly no romance in
their life (2). Just the tour and its
myriad preparations (3).
(Hal: 319-320)

.... Dalam beberapa hal memang ia
sudah mati (1). Tidak ada cinta dalam
hidup mereka (2). Hanya tur dan
segudang persiapannya (3).
(Hal:

Penanda kohesi its dalam kalimat (3) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada tour yang juga terdapat dalam kalimat (3) namun dalam klausa yang berbeda.
Penanda kohesi its dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Terjemahan penanda kohesi its tersebut adalah „nya‟ dalam kalimat (3) TSa.
Penanda kohesi „nya‟ ini secara anaforik mengacu pada tour yang juga terdapat
dalam kalimat (3) TSa. Penerjemahan its tersebut tidak mengakibatkan perubahan
acuan, arah pengacuan dan jenis penanda kohesi.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda
kohesi its terutama dipengaruhi oleh perbedaan sistem bahasa dalam BSu dan BSa.
Selain itu juga disebabkan oleh efisiensi dalam penggunaan bahasa.
Penanda kohesi its dalam novel Wings antara lain

diterjemahkan dalam

bentuk penanda kohesi „nya‟ dan acuan penanda kohesi its. Penerjemahan penanda
kohesi its ada yang mengalami perubahan dan ada yang tidak mengalami perubahan.
Penerjemahan penanda kohesi its menjadi „nya‟ adalah contoh penerjemahan its yang
tidak mengalami perubahan. Perubahan dalam penerjemahan its mencakup perubahan
jenis penanda kohesi dan perubahan tataran. Perubahan jenis penanda kohesi terjadi
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dari perubahan its sebagai penanda kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi
kohesi leksikal. Perubahan its menjadi kohesi lesikal ini sebagai akibat dari
eksplisitasi acuan penanda kohesi its.
Teknik penerjemahan yang digunakan dalam menerjemahkan penanda kohesi
its tersebut terlihat dalam tabel berikut.
Tabel 4.25: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Its
No.
1
2

Teknik Penerjemahan
Terjemahan
Harfiah
nya
Amplifikasi
dan tur keliling dunia
transposisi

No. Data
145R
144R

Penanda kohesi its sebagai posesif ajektif antara lain diterjemahkan dengan
teknik penerjemahan harfiah, amplifikasi, transposisi, dan reduksi. Penanda kohesi its
sebagai posesif ajektif

diterjemahkan menjadi ‟nya‟ yang dalam konteks

pemakaiannya juga sebagai posesif ajektif.
Teknik amplifikasi dalam penerjemahan penanda kohesi its dilakukan dengan
cara eksplisitasi acuan penanda kohesi its. Contoh penerjemahan ini yaitu penanda
kohesi its yang mengacu pada word tour, misalnya, diterjemahkan menjadi ‟tur
keliling dunia‟. Penerjemahan its menjadi ‟tur keliling dunia‟ ini sekaligus juga
terjadi transposisi karena dalam penerjemahan ini terjadi perubahan tataran, yaitu dari
tataran kata menjadi frase.

b. Penerjemahan Penanda Kohesi Gramatikal Pengacuan Demonstratif
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Pengacuan demonstratif pada dasarnya merupakan penunjukkan verbal.
Dalam pengacuan ini pembicara mengidentifikasi acuan dengan menempatkan acuan
pada skala jarak. Pengacuan demonstratif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
pengacuan netral dan selektif. Pengacuan demonstratif the merupakan pengacuan
demonstrtif netral, sedangkan yang lainnya, yaitu this, these, that, those, here, there,
now, dan then, sebagai pengacuan demonstratif selektif. Berikut ini secara berturutturut analisis penerjemahan pengacuan demonstratif tersebut.
1) Penerjemahan Penanda Kohesi Demonstratif The
146R
The road to O‟Malley‟s Airport
was a long, dusty thin trail that
seemed to drift first left, then
right, and loop lazily around the
cornfield (1). The airport was a
small dry patch of land near
Good Hope in McDonough
County, a hundred and ninety
miles southwest of Chicago (2).
When Pat O‟Malley firs saw it in
the fall of 1918, those seventynine barren acres were the
prettiest sight he had ever seen
(3). No farmer in this right mind
would have wanted them, and
none had (4). The land was dirt
cheap, and Pat O‟Malley paid
for it with most of his savings
(5)...
(Hal: 1)

Jalan kecil berdebu menuju lapangan
terbang milik keluarga O‟Melly terlihat
panjang berkelok ke kiri, lalu ke kanan
dan meliuk-liuk melintasi ladang jagung
(1).
Lapangan terbang itu sendiri
merupakan sebidang kecil tanah kering
dekat Good Hope di daerah McDonough,
190 mil barat daya kota Chicago (2).
Waktu pertama kali Pat O‟Malley
melihatnya pada musim gugur tahun
1918, tanah tandus seluas 79 ekar itu
merupakan pemandangan indah yang
pernah dilihatnya (3). Tak ada seorang
petani pun yang berminat mebelinya dan
tak ada seorangpun yang memilikinya
(4). Tanah itu dijual dengan harga yang
amat murah, dan Pat O‟Malley
membelinya dengan hampir seluruh uang
simpanannya (5)....
(Hal: 7-8)
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Penanda kohesi the dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada airport yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi the dan acuannya
tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi the dalam kalimat (5) secara anaforik mengacu pada land
yang terdapat dalam kalimat (2). Penanda kohesi the dan acuannya tersebut termasuk
kohesi berjarak jenis remote.
Penanda kohesi the dalam kalimat (2) tersebut diterjemahkan „itu‟ dalam
kalimat (2) TSa. Baik penanda kohesi the maupun terjemahannya ini, yakni „itu‟,
merupakan pronomina demonstratif. Berdasar hal ini, penerjemahan penanda kohesi
the tersebut dapat dinyatakan sepadan. Penanda „itu‟ tersebut secara anaforik juga
mengacu pada lapangan terbang yang terdapat dalam kalimat (1) TSa. Penanda
kohesi „itu‟ dan acuannya tersebut juga termasuk kohesi tak berjarak sebagaimana
versi TSu-nya.
Penanda kohesi the dalam kalimat (5) di atas juga diterjemahkan „itu‟ dalam
kalimat (5) TSa. Penanda kohesi „itu‟ ini secara anaforik mengacu pada tanah yang
terdapat dalam kalimat (2) TSa. Penanda „itu‟ dan acuannya tersebut juga termasuk
kohesi berjarak jenis remote sebagaimana versi TSu-nya.
147R
Half an hour later, they all
sat down to an enormous meal,
of corn and pork, corn bread
and mashed potatoes (1).
Glynnis had brought the pork,
and Megan the corn, and Oona
had grown the potatoes (2).
They all grew their own food,

Setengah jam kemudian, mereka
semua duduk untuk makan besar yang
terdiri atas jagung dan daging babi, roti
jagung, serta kentang tumbuk (1). Glynnis
yang membawa daging babinya dan
Megan membawa jagung sementara Oona
mengambil kentangnya dari kebun sendiri
(2). Mereka semua memenuhi kebutuhan
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and when they needed more
they bought it at Strong‟s (3). It
was the only grocery store for
miles, and the best one in the
region (4). The Strong‟s were
doing well, even in tough times,
and theirs was a solid business
(5). Oona said as much again
as they finished the meal, and
Cassie heard a familiar sound
of wheels outside the house,
almost as though on cue (6). …
(Hal: 33)

pangan dengan berkebun, dan kalau perlu
lebih banyak mereka membeli di toko
keluarga strong (3). Itu toko bahan
makanan terdekat dan yang terbaik di
daerah itu (4). Keluarga Strong
menjalankan bisnisnya dengan baik,
bahkan di masa-masa rawan pangan (5).
Usaha mereka sukses (6). Oona
berkomentar tentang hal yang sama
sewaktu mereka menyelesaikan makan
malam (7). Seperti diberi tanda, sesaat
kemudian Cassie mendengar suara rodaroda kendaraan yang amat dikenalnya
memasuki halaman (8). ...
(Hal: 51)

Kalimat (2) alinea di atas memiliki 3 penanda kohesi the, masing-masing
dalam frase the pork, the corn, dan the potatoes. The dalam frase the pork mengacu
pada pork yang terdapat dalam kalimat (1), the dalam the corn mengancu pada corn,
dan the dalam the potatoes mengacu pada potatoes yang masing-masing terdapat
dalam kalimat (1). Ketiga penanda kohesi the dan acuannya tersebut termasuk kohesi
tak berjarak.
Dalam kalimat (4) terdapat dua penanda kohesi the. Penanda kohesi the yang
pertama secara anaforik mengacu Strong‟s „toko Strong‟ yang terdapat dalam kalimat
(3). Penanda kohesi the dan acuannya ini termasuk kohesi tak berjarak. Penanda
kohesi the yang kedua secara anaforik mengacu pada “daerah tempat terdapatnya
toko Strong”.
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Penanda kohesi the dalam klalimat (6) secara anaforik mengacu pada meal
„makan malam‟ yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi the dan acuannya
ini termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi the yang pertama dan ketiga dalam kalimat (2) diterjemahkan
„nya‟ dalam kalimat (2) TSa. Kedua penanda kohesi „nya‟ ini bukan merupakan
pronomina posesif, tetapi sebagai kata sandang penentu yang menunjuk pada sesuatu
yang telah disebutkan, atau mengacu secara anaforik. Penanda kohesi „nya‟ tersebut
masing-masing secara anaforik mengancu pada babi dan kentang yang terdapat dalam
kalimat (1) TSa. Kedua penanda kohesi the dan acuannya tersebut termasuk kohesi
tak berjarak.
Penanda kohesi the yang kedua dalam kalimat (2) dalam terjemahan
dilesapkan. Hal ini berarti terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari kohesi
gramatikal pengacuan demonstratif menjadi kohesi pelesapan. Pelesapan dalam
terjemahan tersebut untuk menghindari pengulangan penggunaan penanda kohesi
„nya‟ dalam TSa.
Penanda kohesi the dalam kalimat (4) diterjemahkan „itu‟ dalam kalimat (4)
TSa. Kata „itu‟ tersebut juga merupakan pronomina demonstratif sebagaimana the
dalam BSu. Dengan demikian penerjemahan penanda kohesi the ini dapat dinyatakan
sepadan.
Terjemahan penanda kohesi the dalam kalimat (6) dilesapkan dalam kalimat
(7) TSa. Pelesapan ini tidak menghilangkan makna the dalam TSa. Makna
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tersebut yakni mengacu pada „makan malam‟ yang terdapat dalam kalimat (1) dapat
dipahami dalam konteks teks terjemahannya.
148R
Next she‟d be flying in the air show. …

Berikutnya, bisa-bisa Cassie ikut air show. ...

The
lessons
continued
through July, in total secrecy (1).
But the air show, and Cassie‟s
elation over it, was definitely not a
secret (2). They all went to the air
show together, her entire family,
Nick, some of the pilots from the
field, and Bobby and his younger
sister (3). IT was exciting for all of
them, but nothing was as important
to Cassie as her lesson with Nick,
not even the Blandinsville Air Show
(4). …
(hal: 71)

Latihan-latihan terbang Cassie
terus berlanjut hingga bulan Juli, dengan
penuh
kerahasiaan
(1).
Tapi
kegembiraan Cassie menghadapi air
show sudah bukan rahasia lagi (2).
Seluruh keluarga pergi menonton
beramai-ramai termasuk Nick dan
beberapa pilot dari lapangan, serta
Bobby dan adik perempuannya (3).
Semua bergembira, namun tidak ada hal
lain bagi Cassie yang sepenting latihan
terbangnya dengan Nick, tidak juga
Blandinsvill Air Show ini (4). …
(Hal: 106)

Penanda kohesi the dalam kalimat (2) dan (3) alinea di atas secara anaforik
mengacu pada air show yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi the
dan acuannya ini termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi the dalam kalimat (4) secara anaforik mengacu pada air show
yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi the dan acuannya tersebut
termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Terjemahan penanda kohesi the dalam kalimat (2) tidak tampak dalam
terjemahan karena terjemahan penanda kohesi tersebut dilesapkan. Penerjemahan
penanda kohesi ini terjadi perubahnan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda
kohesi gramatikal pengacuan demonstratif menjadi kohesi gramatikal pelesapan.
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Terjemahan penanda kohesi the dalam kalimat (3) juga tidak tampak dalam
teks terjemahan. Hal ini disebabkan frase tempat penanda kohesi the, yakni dalam
frase the air show, tidak diterjemahkan. Penghilangan frase tersebut dalam
terjemahan untuk menghindari pengulangan penggunaan terjemahan frase tersebut
dalam TSa. Dalam alinea TSu tersebut terdapat 3 frase the air show. Untuk
menghindari pengulangan, maka salah satu frase tersebut tidak diterjemahkan.
Penanda kohesi the dalam kalimat (4) diterjemahkan „ini‟ dalam kalimat (4)
TSa. Penerjemahan the menjadi „ini‟ tersebut disebabkan air show yang ditunjuk oleh
„ini‟ tersebut sedang berlangsung dan keberadaannya dirasakan dekat. Hal ini berbeda
jika pelaksanaan air show masih lama atau sudah berlangsung jauh sebelumnya.
Penanda „ini‟ tersebut secara anaforik mengacu pada air show dalam kalimat (2)
TSa. Penanda kohesi „ini‟ dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis
remote.
Penerjemahan penanda kohesi the dalam alinea tersebut meskipun ada yang
mengakibatkan perubahan jenis penanda kohesi namun tidak mengakibatkan
perubahan acuan.
149R
... If she graduated, she‟d get a
… Bila lulus nanti, ia akan mendapat
teaching degree, but she had still
ijazah mengajar, namun ia tetap
applied for a minor in aeronautics
mengambil mata kuliah tambahan di
(1). No woman had ever applied
bidang aeronautika (1). Tidak ada wanita
for the course, and she had been
yang pernah mengambil mata kuliah itu,
told that she‟d have to wait to see
dan ia telah diberitahu bahwa ia harus
if the professor felt she was
menunggu
sampai
pengajarnya
eligible for the class (2). But she
berpendapat ia cukup mampu untuk
was going to talk to him as soon as
kelas tersebut (2). Namun Cassie
she got to school in September (3).
merencanakan untuk berbicara sendiri
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(Hal: 87)

pada si dosen segera setelah kuliah
dimulai pada bulan September (3).
(Hal: 130-131)

Dalam kalimat (2) alinea tersebut terdapat 2 penanda kohesi the. Kedua
penanda kohesi the tersebut secara anaforik mengacu pada aeronautics yang terdapat
dalam kalimat (1). Penanda kohesi the dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak
berjarak.
Penanda kohesi the yang pertama dalam kalimat (2) diterjemahkan „itu‟ dalam
kalimat (2) TSa. penanda kohesi the dan terjemahannya tersebut, yakni „itu‟,
merupakan pronomina demonstratif. Penanda kohesi „itu‟ tersebut secara anaforik
mengacu pada bidang aeronautika yang terdapat dalam kalimat (1) TSa. Penanda
kohesi „itu‟ dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi the yang kedua dalam kalimat (2) diterjemahkan „tersebut‟
dalam kalimat (2) TSa. Penanda kohesi „tersebut‟ ini secara anaforik mengacu pada
“bidang aeronautika” yang terdapat dalam kalimat (1) TSa. Penanda kohesi „tersebut‟
dan acuannya itu termasuk kohesi tak berjarak sebagaimana versi TSu-nya.
Penerjemahan penanda kohesi the dalam alinea tersebut tidak mengakibatkan
perubahan acuan, jenis penanda kohesi dan arah pengacuan.
150R
The Peoria Air Show was in
Peoria
Air
Show
akan
two weeks, and he was working
dilaksanakan dua minggu lagi (1).
with Chris, who was as steady as
Nick melatih Chris yang seperti biasa
ever, and as uninterested as he
selalu mantap, namun kurang menaruh
had always been (1). He was
minat pada penerbangan (2). Pemuda
entering the air show only to
itu mengikuti air show hanya untuk
please his father (2). He was going
menyenangkan Pat (3). Ia akan terjun
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to try and set an altitude record,
thought he didn‟t think he really
could (3)...
(Hal: 92)

dalam nomor ketinggian dan mencoba
mencetak rekor, meskipun hal itu
masih diragukannya (4)…
(Hal: 136)

Dalam kalimat (2) alinea di atas terdapat penanda kohesi gramatikal
pengacuan demonstratif the dalam the air show. Penanda kohesi the ini secara
anaforik mengacu pada The Peoria Air Show yang terdapat dalam kalimat (1). Relasi
kohesif penanda kohesi the dengan acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi the dalam kalimat (2) tersebut tidak diterjemahkan ke dalam
TSa. Namun demikian makna penanda kohesi the ini dapat dipahami dalam konteks
kalimat (3) TSa. Penerjemahan ini terjadi implisitasi dan mengubah jenis penanda
kohesi, yakni dari penanda kohesi gamatikal pengacuan demonstratif menjadi
penanda kohesi pelesapan. Pelesapan ini dimungkinkan terjadi karena dalam BSa
pelesapan penanda juga merupakan hal yang lazim.
151R
She sighed as she remembered going
to the lawyer‟s office. …
“I guess fraud, for a start (1).
It sounds terrible, but the lawyer says
we have grounds (2).” And then of
course there was Nancny (3). …
(Hal: 382)

Gadis itu mengeluh waktu mengingat
kunjungannya ke kantor pengacara. …
“Kurasa penipuan, sebagai
awalnya (1). Kedengarannya jelek
sekali, tetapi pengacaraku bilang,
dasar hukumnya kuat (2).” Dan tentu
saja masalah yang berkaitan dengan
Nancy (3). …
(Hal: 540)

Penanda kohesi the dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada lawyer yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi the dan
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acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Terjemahan penanda kohesi the tersebut adalah „ku‟ yang terdapat dalam kalimat (2)
TSa. Penerjemahan penanda kohesi ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni
dari penanda kohesi pengacuan demonstratif menjadi kohesi pengacuan persona.
Penerjemahan penanda kohesi ini juga terjadi perubahan acuan. Sebagaimana telah
dinyatakan bahwa the dalam kalimat (2) tersebut mengacu pada lawyer, sementara itu
penanda kohesi „ku‟ secara anaforik mengacu pada Cassie. Namun demikian frase
tempat penanda kohesi the berada, yakni frase the lawyer, memiliki makna yang sama
dengan frase tempat penanda kohesi „ku‟ berada, yakni frase pengacaraku. Frase the
lawyer yang dimaksud dalam alinea di atas adalah „pengacara Cassie‟. Dengan
demikian, frase the lawyer dengan frase pengacaraku dalam konteks alinea di atas
memiliki makna yang sama.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa padanan penanda kohesi
pronomina demonstratif the dalan BSu dimiliki oleh BSa sehingga tidak banyak
menimbulkan kesulitan dalam penerjemahan. Penanda kohesi the dalam novel Wings
antara lain diterjemahkan sebagai berikut.
(1) penanda kohesi „itu‟,
(2) penanda kohesi „ini‟,
(3) penanda kohesi „nya‟,
(4) penanda kohesi „tersebut‟,
(5) penanda kohesi „ku‟, dan
(6) dilesapkan.
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Penerjemahan penanda kohesi the, sebagaimana tampak dalam analisis
tersebut, ada yang mengalami perubahan dan ada yang tidak mengalami perubahan.
Penerjemahan the yang tidak mengalami perubahan yakni penanda kohesi the yang
diterjemahkan menjadi „itu‟, „ini‟, „tersebut‟, dan „nya‟. Baik penanda kohesi the dan
terjemahannya tersebut, berdasarkan konteksnya masing-masing, mengandung makna
penunjukkan (demonstratif). Perubahan dalam penerjemahan penanda kohesi the
tersebut adalah perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi
pengacuan demonstratif the menjadi penanda kohesi pelesapan dan menjadi penanda
kohesi pengacuan persona.
Teknik penerjemahan penanda kohesi pengacuan demonstratif the tersebut
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.26: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Demonstratif The

No.
1

Teknik Penerjemahan
Harfiah

2
3

Transposisi
Reduksi

Terjemahan
1. Itu
2. nya
3. ini
4. tersebut
ku
dilesapkan

No. Data
146R
147R
148R
149R
151R
150R

Teknik penerjemahan pengacuan demonstratif the dilakukan dengan tiga
teknik penerjemahan, yaitu teknik penerjemahan harfiah,

transposisi, dan reduksi.

Dalam teknik penerjemahan harfiah, penanda kohesi the sebagai pronomina
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demonstratif diterjemahkan menjadi „itu‟ yang juga sebagai pronomina demonstratif.
Selain itu, dengan teknik tersebut penanda kohesi itu juga diterjemahkan menjadi
„ini‟, „nya‟ dan‟tersebut‟. Dalam konteks data 125R, „nya‟ tidak berfungsi sebagai
ajektif posesif tetapi sebagai kata sandang penunjuk sebagaimana penanda kohesi
the. Sementara itu, „tersebut‟ dalam data 127R memiliki fungsi yang sama dengan
the, yakni menunjuk pada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya.
Teknik lain yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi the adalah
teknik modulasi. Teknik ini tampak dengan terjadinya perubahan kelas kata, yakni
dari pronomina demonstratif, the, menjadi ajektif posesif „ku‟ sebagaimana
ditunjukkan dalam data 128R. Perubahan ini terjadi dalam kalimat langsung sehingga
konteksnya menjadi jelas dan perubahan itu tidak menimbulakan kesalahpahaman.
Teknik reduksi dalam penerjemahan the dilakukan dengan

cara melesapkan

terjemahan the dalam TSa.

2) Penerjemahan Penanda Kohesi Demonstratif This
152R
They were usually startled to see
Pilot-pilot itu biasanya terkejut melihat
that the person flagging them in
pemandu mereka ternyata wanita cantik
was a pretty young woman with
berambut merah (1). Apalagi pada
red heir, particularly that first
musim semi pertama itu, Oona sedang
spring, when she was very
hamil tua (2). Kandungannya amat besar
obviously pregnant (1). She had
sehingga ia mengira akan melahirkan
gotten especially big that time, and
bayi kembar (3). Tapi Pat yakin bukan
at first she‟s thought it might be
kembar, melainkan impiannya selama ini
twins, but Pat knew for certain
… seorang anak laki-laki untuk
that it wasn‟t twin (2). It was his
diajaknya terbang dan membantunya
life‟s dream … a son to fly planes
terbang dan membantunya mengurus
with him, and help him run the
lapangan terbang mereka (4). Inilah
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airport (3). This was the boy he
had waited ten years for (4).
(Hal: 4)

anak laki-laki yang telah dinantikannya
selama sepuluh tahun (5).
(Hal: 12)

Penanda kohesi this dalam kalimat (4) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada son yang terdapat dalam kalimat (3). Penanda kohesi this dan acuannya tersebut
termasuk kohesi tak berjarak karena terdapat dalam kalimat yang berdampingan.
Penanda kohesi this tersebut diterjemahkan „inilah‟ dalam kalimat (5) TSa.
Kata „inilah‟ tersebut merupakan pronomina demonstratif yang mengandung
penekanan. Penerjemahan this menjadi „inilah‟ tersebut disebabkan this dalam BSu
juga mengandung penekanan. Penanda kohesi „inilah‟ tersebut secara anaforik
mengacu pada “anak laki-laki” yang terdapat dalam kalimat (4) TSa. Penanda kohesi
„inilah‟ dan acuannya tersebut juga termasuk kohesi tak berjarak sebagaimana versi
TSu-nya. Penanda kohesi „inilah‟ tersebut mengandung makna penyangatan.
153R
…. “Leave me alone!” she
shouted at him, and he only grabbed
her other arm (7). He had never seen
her like this, and he didn‟t know
whether to spank her or hold her (8).
(Hal: 49-50)

... “Lepaskan aku!” teriak gadis
itu, tapi Nick malah mencengkeram
lengannya (6). Tak pernah dilihatnya
Cassie bertingkah seperti ini, dan Nick
tidak tahu harus menamparnya atau
memeluknya (7).
(Hal : 74)

Penanda kohesi this dalam kalimat (8) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada perilaku Cassie yang terdapat dalam kalimat (7), yakni meronta saat tangannya
dipegang Nick. Penanda kohesi this dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak
berjarak.
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Penanda kohesi this tersebut diterjemahkan „ini‟ dalam kalimat (7) TSa.
Penanda kohesi „ini‟ tersebut merupakan pronomina demonstratis sebagaimana this
dalam TSu. Dengan demikian penerjemahan this menjadi „ini‟ tersebut dapat
dinyatakan sepadan. Penanda kohesi „ini‟ tersebut secara anaforik juga mengacu pada
perilaku Cassie yang terdapat dalam kalimat (6) TSa. Penanda kohesi „ini‟ dan
acuannya tersebut juga termasuk kohesi tak berjarak.
Penerjemahan penanda kohesi tersebut tidak mengakibatkan perubahan acuan,
arah pengacuan, dan jarak penanda kohesi dan acuannya.
154R
“Looks like you got lucky,
Cass, “he said fairly (1). But he
also thought she deserved it (2).
There was no reason for her not to
have all this (3). But he still
worried about her (4). “Do they
treat you right (5)?”.
(Hal: 198)

”Tampaknya kau beruntung, Cass,”
katanya jujur (1). Tapi ia juga merasa itu
pantas didapatnya (2). Tidak ada alasan
bagi Cassie untuk tidak mendapatkan
semua itu (3). Tapi Nick masih
mengkhawatirkannya
(4).
”Mereka
memperlakukanmu dengan baik (5)?”
(Hal: 276)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Cassie dengan Nick.
Penanda kohesi this dalam kalimat (3) di atas secara anaforik mengacu pada
kehidupan yang lebih baik yang didapatkan Cassie dari perusahaan pesawat Williams
yang tercermin dalam kalimat (1). Penanda kohesi this dan acuannya tersebut
termasuk kohesi berjarak jenis remote.
Penanda kohesi this tersebut diterjemahkan ‟itu‟ dalam kalimat (3) TSa.
Penerjemahan this menjadi ‟itu‟ tersebut terjadi perubahan jarak antara pembicara
dengan sesuatu yang ditunjuk. Jika penanda kohesi this bermakna bahwa jarak
pembicara dengan yang ditunjuk dekat, namun penanda kohesi ‟itu‟ bermakna jarak
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antara pembicara dengan yang ditunjuk jauh. Penerjemahan this menjadi ‟itu‟ tersebut
disebabkan penanda kohesi this ini dinyatakan oleh pencerita (penulis novel) dan
sesuatu yang ditunjuk oleh this tersebut, yaitu fasilitas yang didapat Cassie dari
perusahaan Williams, dirasakan tidak berada dekat dengan pencerita.
Bagaimanapun juga, penanda kohesi ‟itu‟ tersebut secara anaforik juga
mengacu pada kehidupan yang didapatkan Cassie dari perusahaan Williams
sebagaimana penanda kohesi this tersebut. Penerjemahan penanda kohesi tersebut
tidak mengakibatkan perubahan acuan dan arah pengacuan.
155R
“At the hospital in Good
Hope (1). With my father (2).”
As though he didn‟t remember
(3). He did not ask her about his
father in law, or how she was
(4). For all he knew, her father
was dead by then, but he didn‟t
inquire
about
him
(5).”
Desmond, I‟m sorry to have to
do this (6).”
(Hal: 355)

“Di rumah sakit di Good Hope (1).
Dengan ayahku (2).” Cassie menjawab
seolah-olah Desmond tidak ingat (3). Lelaki
itu tidak menanyakan kabar Ayah mertuanya
(4). Atau bagaimana kabar Cassie (5). Bagi
Desmond, Ayah mertuanya itu sudah mati,
sehingga
ia
tidak
merasa
perlu
menanyakannya (6). “Desmond, maaf kalau
aku harus melakukan hal ini (7).”
(Hal: 500)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Cassie dengan Desmond.
Penanda this dalam kalimat (6) alinea tersebut secara anaforik mengacu pada kalimat
(1) dan (2), yakni tindakan Cassie menjenguk ayahnya yang sedang sakit di rumah
sakit. Penanda kohesi this dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis
remote.
Penanda kohesi this tersebut diterjemahkan ‟hal ini‟ dalam kalimat (7) TSa.
Penerjemahan penanda kohesi ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari
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penanda kohesi gramatikal pengacuan demonstratif menjadi penanda kohesi leksikal.
Di samping itu, penerjemahan tersebut juga terjadi perubahan tataran, yakni dari
tataran kata menjadi frase. Frase ‟hal ini‟ merupakan frase nomina dangan hubungan
makna penunjuk. Unsur inti frase tersebut, yakni ‟hal‟, merupakan salah satu
komponan makna acuan this. Sementara itu, atribut frase tersebut, yakni ‟ini‟,
menunjukkan arah pengacuan yang bersifat anaforik.
Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bahwa penanda kohesi this
antara lain diterjemahkan sebagai berikut:
1. penanda kohesi „ini‟, „inilah‟,
2. penanda kohesi „itu‟,
3. eksplisitasi acuan this, misalnya „hal ini‟,
Penerjemahan penanda kohesi this tersebut ada yang tidak mengalami perubahan
dan ada yang mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi adalah perubahan jenis
penanda kohesi dan perubahan tataran. Perubahan jenis penanda kohesi terjadi dari
penanda kohesi pengacuan demonstratif menjadi kohesi leksikal. Hal ini tampak
dengan penerjemahan this menjadi „hal ini‟. Penerjemahan this menjadi „hal ini‟
tersebut ekaligus juga terjadi perubahan tataran. Sementara itu, penanda kohesi this
yang diterjemahkan menjadi „itu‟ terjadi perubahan jarak antara pembicara dengan
sesuatu yang ditunjuk. Perubahan ini mengakibatkan perubahan makna.
Teknik penerjemahan penanda kohesi pengacuan demonstratif this tersebut
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.27: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Demonstratif This
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No.
1
2
3

Teknik Penerjemahan
Harfiah
Modulasi
Amplifikasi sekaligus transposisi

Terjemahan
1. inilah
2. ini
itu
hal ini

No. Data
152R
153R
154R
155R

Penanda kohesi this diterjemahkan dengan tiga macam teknik, yaitu teknik
penerjemahan harfiah, modulasi, dan amplifikasi sekaligus transposisi. Dalam teknik
penerjemahan harfiah, penanda kohesi this sebagai pronomina demonstrtif untuk
menunjuk pada sesuatu yang dekat dengan pembicara diterjemahkan menjadi „ini‟
atau „inilah‟ yang juga sebagai pronomina demonstratif untuk menunjuk susuatu yang
dekat dengan pembicara dalam TSa. Penambahan „lah‟ pada pronomina demonstratif
„ini‟, seperti dalam 152R, berfungsi untuk memberi tekanan.
Teknik modulasi dalam penerjemahan this dilakukan dengan cara mengubah
pronomina demonstratif yang menunjuk pada sesuatu yang dekat dengan pembicara
(this) dalam TSu menjadi pronomina demonstratif yang menunjuk susuatu yang jauh
dengan pembicara (itu) dalam TSa. Perubahan ini menunjukkan adanya perbedaan
sudut pandang terhadap sesuatu yang ditunjuk. Hal ini terjadi karena penanda kohesi
this dan acuannya merupakan rangkaian kohesi berjarak, seperti dalam 154R, antara
penanda kohesi this dengan acuannya dipisahkan oleh beberapa kalimat.
Penerjemahan penanda kohesi this juga dilakukan dengan teknik amplifikasi.
Teknik ini dilakukan dengan cara mengeksplisitkan komponen makna acuan this.
Dalam data 155R penanda kohesi this mengacu pada perihal tindakan Cassie
menjenguk ayahnya yang sedang sakit di rumah sakit meskipun dilarang oleh
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Desmond, suaminya. Penanda kohesi this tersebut diterjemahkan „hal ini‟, sebagi
salah satu komponen makna dari acuan this tersebut.
Penerjemahan this dengan teknik eksplisitasi tersebut sekaligus juga terjadi
transposisi, khususnya terjadi perubahan dari satuan kata menjadi frase. Unsur inti
frase „hal ini‟, yakni „hal‟, merupakan komponen makna acuan this. Sementara itu,
atribut frase tersebut, yakni „ini‟, menunjukkan arah pengacuan.

3) Penerjemahan Penanda Kohesi Demonstratif These
156R
if these mail contracts keep coming in
the way they have. …
“If you don‟t behave, I‟ll drop
you out of the Jenny at ten thousand
feet without thinking twice (1). You
know that, don‟t you (2)?” Pad said
sternly (3). “I‟m not going to have
anyone destroying what I‟m trying to
do here (4). “He sighed then (5). But I
have to be honest, there‟s almost too
much work for one man (6). And
there‟s going to be entirely too much
for one, and maybe even two, if these
mail contracts keep coming in the way
they have (7) ...
(Hal: 11)

bila kontrak surat
berdatangan. ...

itu

terus

”Kalau kau tidak bersikap
baik, akan kulemparkan kau dari
Jenny tanpa pikir-pikir lagi (1).
Tahu tidak (1)?” tukas Pat keras
(2). ”Aku takkan membiarkan siapa
pun menghancurkan usahaku (3).”
Lelaki itu mengeluh (4). ”Tapi terus
terang
saja,
terlalu
banyak
pekerjaan di sini kalau hanya
dilakukan oleh satu orang (5).
Bahkan dua orang pun belum tentu
sanggup menangani bila kontrak
surat itu terus berdatangan (6)...
(Hal: 22)

Penanda kohesi these dalam kalimat (7) alinea di atas secara anaforik
mengacu pada mail contracts „kontrak mengantarkan surat‟ yang terdapat dalam
alinea sebelumnya. Penanda kohesi these dan acuannya tersebut termasuk kohesi
berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
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Penanda kohesi these dalam kalimat (7) tersebut diterjemahkan ‟itu‟ dalam
kalimat (6) TSa. Penerjemahan penanda kohesi ini terjadi perubahan jarak antara
pembicara dengan acuannya. Jika these bermakna sesuatu yang ditunjuk berada dekat
dengan pembicara, sedangkan ‟itu‟ bermakna sesuatu yang ditunjuk jauh dengan
pembicara. Penerjemahan these menjadi ‟itu‟ tersebut disebabkan sesuatu yang
ditunjuk oleh these sebenarnya keberadaannya masih jauh dengan pembicara, yakni
Pat. Penanda kohesi these tersebut mengacu pada mail contracts „kontrak
mengantarkan surat‟ yang

kemungkinan akan didapatkan Pat. Kontrak tesebut

sebenarnya belum ada dan tentu saja tidak berada dekat dengan pembicara.
Penanda kohesi ‟itu‟ tersebut secara anaforik juga mengancu pada kontrak
mengantarkan surat yang terdapat dalam alinea sebelumnya dan termasuk kohesi
berjarak jenis kontrol sekaligus remote sebagaimana versi TSu-nya.
157R
“I‟m talking about
remarkable planes, …

flying

“Like Lindbergh (1)?”
She looked amazed (2). He
couldn‟t mean it (3). “Who
would I be flying for(4)? You
mean someone would just give
me these planes, or would I
have to buy them (5)?” Maybe
he was trying to sell her a new
plane, but Desmond Williams
smiled at her innocence (6). He
was glad that no one had gotten
to her before him (7).
(Hal: 153)

“Saya bicara
canggih, …

tentang

pesawat-pesawat

“Seperti Lindbergh (1)?” Cassie
tampak takjub (2). Pria itu pasti bercanda
(3). “Untuk siapa saya terbang (4)? Apakah
ada orang yang akan memberikan pesawatpesawat ini kepada saya begitu saja atau
saya harus membelinya (5)?” Mungkin lelaki
itu hendak menjual pesawat baru padanya
(6). Desmond Williams tersenyum melihat
kepolosannya (7). Ia senang belum ada
seorang pun yang menawari gadis itu
pekerjaan (8).
(Hal: 213)
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Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Cassie dengan Desmond.
Penanda kohesi these dalam kaliamat (5) alinea di atas secara anaforik mengacu pada
planes „pesawat-pesawat‟ yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi
these dengan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis remote.
Penanda kohesi these tersebut diterjemahkan „ini‟ dalam kalimat (5) TSa.
Penerjemahan these menjadi „ini‟ tersebut karena pesawat-pesawat yang diacu oleh
these tersebut berada dalam percakapan antara Cassie dengan Desmond. Jadi
pesawat-pesawat itu dirasakan dekat dengan mereka. Penanda kohesi „ini‟ tersebut
secara anaforik mengacu pada „pesawat-pesawat‟ yang terdapat dalam alinea
sebelumnya. Penanda kohesi „ini‟ dan acuannya tersebut juga termasuk kohesi
berjarak jenis remote.
Penerjemahan

penanda

kohesi

these

dalam

alinea

tersebut

tidak

mengakibatkan perubahan acuan, arah pengacuan dan jarak penanda kohesi dengan
acuannya.
158R
She set an altitude record her
second week there and a speed
record in the Phaeton three days
later (1). Both were verified by the
FAI and they were official (2). These
were the planes she had always
dreamed of (3).
(Hal: 185)

Ia menciptakan rekor ketinggian
terbangnya di minggu kedua ia berada
di sana, dan tiga hari kemudian
menciptakan rekor kecepatan (1).
Keduanya disahkan oleh FAI dan rekor
itu resmi (2). Inilah pesawat-pesawat
yang selalu diimpikannya (3).
(Hal: 255)

Penanda kohesi these dalam kalimat (3) alinea di atas secara anaforik
mengacu pada pesawat-pesawat yang diterbangkan Cassie yang diproduksi
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perusahaan Williams Desmond. Penanda kohesi these dan acuannya tersebut
termasuk kohesi berjarak jenis remote sekaligus kontrol.
Penanda kohesi these tersebut diterjemahkan „inilah‟ dalam kalimat (3) TSa.
Kata „inilah‟ tersebut merupakan pronomina demonstratif yang mengandung
penekanan. Penerjemahan these menjadi „inilah‟ tersebut disebabkan these dalam
BSu juga mengandung penekanan.
Penanda kohesi „inilah‟ tersebut secara anaforik juga mengacu pada pesawatpesawat canggih yang diterbangkan Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya
dan merupakan kohesi berjarak jenis remote sekaligus kontrol sebagaimana TSu-nya.
Penerjemahan

penanda

kohesi

these

dalam

alinea

tersebut

tidak

mengakibarkan perubahan acuan, arah pengacuan dan jarak penanda kohesi dengan
acuannya.
Berdasarkan analisisnya tersebut dapat dinyatakan bahwa penanda kohesi
these antara lain diterjemahkan sebagai berikut:
1) penanda kohesi „ini‟ dan „inilah‟, dan
2) penanda kohesi „itu‟.
Penerjemahan penanda kohesi these tersebut ada yang mengalami perubahan
jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi pengacuan demonstratif menjadi
kohesi pelesapan. Penerjemahan penanda kohesi these menjadi „ini‟ atau „itu‟
tergantung pada jarak pembicara dengan sesuatu yang ditunjuk. Jika sesuatu yang
ditunjuk berada dekat dengan pembicara penanda kohesi these diterjemahkan „ini‟,
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namun bila sesuatu yang ditunjuk keberadaannya jauh dengan pembicara penanda
kohesi these diterjemahkan menjadi „itu‟.
Teknik penerjemahan penanda kohesi pengacuan demonstratif these tersebut
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.28: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Demonstratif These

No. Teknik Penerjemahan
1
Harfiah
2

Modulasi

Terjemahan
1. ini
2. inilah
itu

No. Data
157R
158R
156R

Teknik penerjemahan yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi
these ada dua macam, yaitu teknik penerjemahan harfiah dan teknik modulasi. Dalam
teknik penerjemahan harfiah, penanda kohesi these diterjemahkan menjadi „ini‟ dan
„inilah‟. Baik „ini‟ maupun „inilah‟ merupakan pronomina demonstratif sebagaimana
penanda kohesi these. Artikel „lah‟ pada kata „inilah‟ berfungsi untuk memberikan
penekanan. Terjemahan dengan teknik kesepadanan lazim penanda kohesi this dan
these adalah sama, yakni „ini‟, karena dalam BSa tidak dibedakan pronomina
demonstratif tunggal dan jamak.
Penanda kohesi these yang diterjemahkan menjadi „itu‟ merupakan
terjemahan these dengan teknik modulasi karena dalam penerjemahan ini terjadi
perubahan sudut pandang. Penanda kohesi these untuk menunjuk sesuatu yang dekat
dengan pembicara, sedangkan „itu‟ merupakan pronomina demonstratif untuk
menunjuk sesuatu yang jauh dengan pembicara. Perubahan semacam ini disebabkan,
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sebagaimana dalam data 156R, antara penanda kohesi these dengan acuannya
dipisahkan oleh beberapa kalimat.

4) Penerjemahan Penanda Kohesi Demonstratif That
159R
… He was thirty-two, at the war‟s
end in 1918, and it was time to start
thinking about his future (1). His
father had died by then, and left him
a tiny bit of money from his savings
(2). Oona had managed to put a little
money aside for them too (3). And it
was that money he took with him
when he went to scout around the
farmlands west of Chicago (4). …
(Hal: 3)

… Usianya 32 tahun pada akhir masa
perang tahun 1918 dan sudah waktunya
ia memikirkan masa depan (1).
Ayahnya telah meninggal dunia waktu
itu dan mewarisinya sedikit uang (2).
Oona sendiri juga pernah berhasil
menabung untuk mereka semua (3).
Uang itulah yang dibawanya berkeliling
mencari tanah pertanian di bagian barat
Chicago (4). …
(Hal: 10)

Penanda kohesi that dalam kalimat (4) alinea di atas secara anaforik
mengacu pada money yang terdapat dalam kalimat (2) dan (3). Penanda kohesi that
dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi that dalam kalimat (4) tersebut diterjemahkan „itulah‟ dalam
kalimat (4) TSa. Penanda kohesi „itulah‟ tersebut secara anaforik mengacu pada
“uang” dalam kalimat (2) TSa dan “menabung” dalam kalimat (3) TSa. Acuan that
dalam kalimat (3) TSu dan acuan „itulah‟ dalam kalimat (3) TSa terdapat perbedaan
yang disebabkan terjadinya terjemahan bebas dalam kalimat (3). Kata money yang
terdapat dalam kalimat (3) TSu tidak tampak dalam TSa-nya akibat terjemahan bebas
tersebut.
160R
“She knew he was flying the

Gadis itu tahu Nick sedang terbang dengan
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Handley Page, …

Handley Page ...

“He probably gets tired of that
too,” Bobby said wisely (1). “It
sounds exciting to us, but to him
it‟s probably only a job, just like
my father‟s (2). (Hal: 38)

”Barangkali dia bisa bosan terbang
juga nanti,” Bobby berkata dengan
bijaksana (1). ”Kedengarannya memang
mengasyikkan bagi kita, tapi bagi dia itu
pekerjaan biasa, seperti ayahku (2).(Hal: 58)

Penanda kohesi that dalam kalimat (1) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada flying yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohei that dan acuannya
tersebut termasuk kohesi tak bejarak.
Penanda kohesi that dalam kalimat (1) tersebut diterjemahkan ‟terbang‟ dalam
kalimat (1) TSa. Penerjemahan penanda kohesi that ini terjadi perubahan jenis
penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi pengacuan demonstratif menjadi penanda
kohesi leksikal. Perubahan jenis penanda kohesi ini akibat terjadinya eksplisitasi
acuan penanda kohesi that. Sebagaimana telah dinyatakan bahwa acuan penanda
kohesi that tersebut adalah flying ‟terbang‟. Penerjemahan penanda kohesi ini tidak
mengakibatkan perubahan acua dan arah pengacuan. Perubahan hanya menyangkut
jenis penanda kohesi.
161R
“I don‟t give a damn what you
“Aku tidak peduli (1). Kau
think (1). You‟re a bigger idiot than
orang tertolol yang pernah kutemui
she is (2). She‟s not flying my planes
(2). Cassie tidak akan menerbangkan
at my airport (3). And if you‟re fool
pesawatku lagi, dari lapangan
enough to fly her in your own,
terbangku lagi (3). Dan jika kau
somewhere else, then I lay the
cukup tolol untuk mengizinkan dia
responbility on your head if you kill
terbang
dari
tempat
lain,
her, and it‟s your own damn fault, if
tanggungjawabmulah bila sesuatu
she kills you, which she will
terjadi padanya (4). Bila kecelakaan
undoubtedly (4). There isn‟t a woman
itu sampai terjadi dan membunuhmu,
alive who can fly worth a damn, and
itu salahmu sendiri (5). Cepat atau
you know it (5).” He had just knocked
lambat itu pasti akan terjadi (6). Tidak
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out, with a single blow, an entire
generation of extraordinary women,
and among them his won daughter
(6). But he didn‟t care (7). That was
what he believed, and no one was
going to tell him any different (8).
(Hal: 103)

ada wanita yan dapat terbang dengan
baik (7). Kau tahu itu (8).” Ia baru
saja mematikan seluruh harapan
Cassie (9). Itu yang diyakininya, dan
tidak ada yang bisa mengubah
keyakinannya (10).
(Hal: 150)

Penanda kohesi that dalam kalimat (8) di atas secara anaforik mengacu pada
klausa dalam kalimat (4): There isn‟t a woman alive who can fly worth a damn, ...
Acuan that tersebut bukan benda mati, tetapi sebuah keyakinan. Penanda kohesi that
dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis remote.
Penanda kohesi that tersebut diterjemahkan ‟itu‟ dalam kalimat (10) TSa.
Penanda kohesi that dan terjemahannya ini, yakni „itu‟, merupakan pronomina
demonstrtif yang menunjuk sesuatu yang jauh dengan pembicara. Berdasar kesamaan
ini, penerjemahan penanda kohesi these tersebut dapat dinyatakan sepadan.
Penanda kohesi ‟itu‟ secara anaforik mengacu pada kalimat (7) TSa: ”Tidak ada
wanita yan dapat terbang dengan baik”. Penanda kohesi itu dan acuannya tersebut
termasuk kohesi bejarak jenis remote.
162R
“Give her a chance, Pat (1).”
Nick was trying to calm him down
again, but it was useless (2). “Please.
Just let her show you her stuff (3). She
deserves that (4). And next year, I‟d
like to put her in the air show (5).”
(Hal: 105)

“Beri dia kesempatan, Pat
(1),” Nick berusaha lagi, tapi sia-sia
(2). “Tolonglah (3). Biarkan ia
menunjukkan kemampuannya (4). Ia
pantas menerima kesempatan ini,
agar tahun depan ia dapat mengikuti
air show (5).” (Hal : 151)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Pat dengan Nick. Penanda
kohesi that dalam kalimat (4) alinea tersebut secara anaforik mengacu pada chance
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yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi that dan acuannya tersebut termasuk
kohesi berjarak jenis remote.
Penanda kohesi that tersebut diterjemahkan ‟ini‟ dalam kalimat (5) TSa.
Penerjemahan that menjadi ‟ini‟ tersebut terjadi perubahan jarak antara pembicara
dengan sesuatu yang ditunjuk. Jika penanda kohesi that bermakna bahwa jarak
pembicara dengan yang ditunjuk adalah jauh, namun penanda kohesi ‟ini‟ bermakna
jarak antara pembicara dengan yang ditunjuk adalah dekat. Penerjemahan that
menjadi ‟ini‟ tersebut disebabkan

acuan that adalah sesuatu yang sedang

dipercakapkan penutur dan mitra tutur, yakni Nick dan Pat. Sesuatu yang sedang
diperbincangkan itu terasa dekat dengan pembicara.
163R
“Are you telling me he‟s the wrong person for
me?” Cassie asked him in an undertone…
“I can‟t tell you that, Cass (1).
Only you know that (2). But don‟t let
anyone else tell you he‟s the right one
either (3). You figure it out (4). If you
don‟t, you‟ll be awfully sorry later (5).”
She nodded at the unexpected wisdom of
his words, and then hugged him again
for all he‟d done for her (6).
(Hal: 122)

“Maksudmu, Bobby bukanlah
jodohku?” tanya Cassie lirih. …
“Aku
tak
bisa
mengatakannya, Cass (1). Cuma
kau yang mampu menentukannya
(2). Bila tidak, kau akan
menyesal,” Cassie mengangguk
dan memeluknya sekali lagi untuk
menyatakan terimas kasihnya (3).
(Hal: 175)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Nick dengan Cassie.
Penanda kohesi that dalam kalimat (1) alinea di atas secara anaforik mengacu pada
kalimat: “Are you telling me he‟s the wrong person for me?” yang terdapat dalam
alinea sebelumnya. Penanda kohesi that dan acuannya tersebut termasuk kohesi
berjarak jenis kontrol.
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Penanda koahesi that dalam kalimat (2) secara anaforik juga mengacu pada
pada acuan that dalam kalimat (1) tersebut. Penanda kohesi that dan acuannya
tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi that dalam kalimat (1) di atas diterjemahkan „nya‟ dalam
kalimat (1) TSa. Terjemahan that ini, yakni „nya‟, bukan merupakan merupakan
penentu milik tetapi sebagai kata sandang penentu. „Nya‟ ini memiliki fungsi yang
sama dengan penanda kohesi that, yakni menunjuk pada sesuatu yang telah diketahui,
atau mengacu secara anaforik.
Penanda kohesi „nya‟ dalam kalimat (1) TSa tersebut secara anaforik mengacu
pada kalimat “Maksudmu, Bobby bukanlah jodohku?” yang terdapat dalam alinea
sebelumnya. Penanda kohesi „nya‟ dan acuannya ini termasuk kohesi berjarak jenis
kontrol sebagaimana versi TSu-nya.
Penanda kohesi that dalam kalimat (2) juga diterjemahkan „nya‟ sebagaimana
kalimat (1) di atas. Dalam konteks ini, „nya‟ juga berfungsi sebagai kata penunjuk
sebagaimana that.
Penanda kohesi that, berdasar paparan di atas, antara lain diterjemahkan
menjadi:
(1) penanda kohesi „itu”,
(2) penanda kohesi „itulah‟,
(3) penanda kohesi „nya‟,
(4) penanda kohesi „ini‟,dan
(5) eksplisitasi acuan that, misalnya that diterjemahkan „terbang‟.
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Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda
kohesi that ada yang mengalami perubahan dan ada yang tidak mengalami
perubahan. Penerjemahan penanda kohesi that yang tidak mengalami perubahan
adalah penanda kohesi that yang diterjemahkan menjadi „itu‟ dan „nya‟. Sementara
itu penanda kohesi that yang diterjemahkan menjadi „ini‟ disebabkan sesuatu yang
ditunjuk berada dekat dengan pembicara.
Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan that adalah perubahan dari
penanda kohesi gramatikal demonstratratif menjadi penanda kohesi leksikal.
Perubahan ini terjadi karena eksplisitasi acuan penanda kohesi that.
Teknik penerjemahan penanda kohesi pengacuan demonstratif that tersebut
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.29: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Demonstratif That

No.
1

Teknik Penerjemahan
Harfiah

2.
3

Amplifikasi
Modulasi

Terjemahan
1. itu
2. itulah
3. nya
terbang
ini

No. Data
161R
159R
163R
160R
162R

Sebagaimana tampak dalam tabel tersebut bahwa penerjemahan penanda
kohesi that mengunakan tiga teknik, yaitu teknik penerjemahan harfiah, amplifikasi,
dan modulasi. Dalam teknik penerjemahan harfiah, penanda kohesi that
diterjemahkan „itu‟, „itulah‟, dan „nya‟. Penanda kohesi „itulah‟ merupakan
pronomina demonstratif namun dengan penekanan. Sementara itu, penanda kohesi
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„nya‟ dalam konteks data 163R tersebut memiliki fungsi yang sama dengan penanda
kohesi „itu‟, yakni menunjuk acuan secara anaforik karena „nya‟ tersebut sebagai
artikel penunjuk.
Teknik amplifikasi dalam penerjemahan penanda kohesi that dilakukan
dengan

cara eksplisitasi acuan penanda kohesi that.

Penanda kohesi that yang

diterjemahkan „terbang‟ karena acuan that adalah „terbang‟ merupakan contoh teknik
penerjemahan tersebut. Sementara itu, teknik modulasi dilakukan dengan cara
mengubah sudut pandang. Contoh teknik ini adalah penanda kohesi that yang
diterjemahkan menjadi „ini‟. Penanda kohesi that menunjuk pada sesuatu yang jauh
dengan pembicara sedangkan penanda kohesi „ini‟ menunjuk pada sesuatu yang dekat
dengan pembicara.

5) Penerjemahan Penanda Kohesi Demonstratif Those
164R
“Do you ever think of doing
something totally different, and not
what your father does at all (1)?” she
asked him, intrigued by the idea, even
though all she wanted was to follow
in her own father‟s footsteps (2). But
those footsteps were totally forbidden
to her, which made them all the more
appealing (3).
(Hal: 38)

”Apa kau tidak pernah berniat
melaku-kan hal lain selain yang
dilakukan ayahmu (1)?” tanya Cassie,
tertarik memikirkan kemungkinan itu
walau ia sendiri mengikuti jejak
ayahya (2). Jejak itu terlarang
untuknya, tapi larangan itu hanya
membuat-nya
semakin
nekat
mengikutinya (3).
(Hal: 57)

Penanda kohesi those dalam kalimat (3) di atas secara anaforik mengacu pada
father‟s footsteps yang terdapat dalam kalimat (2). Penanda kohesi those dan
acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
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Penanda kohesi those tersebut diterjemahkan „itu‟ dalam kalimat (3) TSa.
Penanda kohesi those dan terjemahannya ini merupakan pronomina demonstratif
yang sama, yakni menunjuk pada sesuatu yang jauh dengan penutur. Dengan
demikian penerjemahan tersebut dapat dinyatakan sepadan.
Penanda kohesi „itu‟ tersebut secara anaforik mengacu pada jejak ayahnya
yang terdapat dalam kalimat (2) TSa. Penanda kohesi „itu‟ dan acuannya tersebut
termasuk kohesi tak berjarak sebagaimana versi TSu-nya.
165R
And those didn‟t look like work clothes. …

Pakaianmu tidak seperti pakaian kerja. ...

“It was just a business dinner,
Nick (1). He was just being nice
taking me out (2). He was probably
bored to death (3). And believe it or
not, those are my work clothes (4).”
She was referring to the slinky black
dress she‟d been wearing (5). …
(Hal: 196)

”Itu Cuma makan malam bisnis,
Nick (1). Dia Cuma berusaha bersikap
baik dengan mengundangku makan
malam (2). Mungkin saja dia bosan
setengah mati (3). Dan percaya atau
tidak, baju-baju itu adalah baju kerjaku
(4).” Maksudnya adalah gaun hitam
ketat itu (5). ...
(Hal : 273)

Alinea di atas merupakan bagian dialog antara Nick dengan Cassie. Penanda
kohesi those dalam kalimat (4) alinea tersebut secara anaforik mengacu pada clothes
yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi those dan acuannya tersebut
termasuk kohesi berjarak jenis remote.
Penanda kohesi those di atas diterjemahkan „itu‟ dalam kalimat (4) TSa.
Penanda kohesi those dan terjemahannya ini merupakan pronomina demonstratif
yang sama, yakni menunjuk pada sesuatu yang jauh dengan pembicara. Dengan
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demikian penerjemahan tersebut dapat dinyatakan sepadan. Penerjemahan penanda
kohesi those tersebut juga disertai eksplisitasi acuan those, yakni ‟baju-baju‟.
Penerjemahan penanda kohesi those tersebut tidak mengalami perubahan jenis
penanda kohesi. Penanda kohesi those dan terjemahannya, yakni ‟itu‟, merupakan
penanda kohesi gramatikal demonstratif.
Teknik penerjemahan penanda kohesi pengacuan demonstratif those dalam
penerjemahan novel Wings dilakukan dengan teknik penerjemahan harfiah. Dalam
teknik penerjemahan harfiah, penanda kohesi those sebagai pronomina demonstratif
diterjemahkan menjadi „itu‟ yang dalam BSa juga sebagai pronomina demonstratif.

6) Penerjemahan Penanda Kohesi Demonstratif Here
166R
“Egg crates (1). War junk (2).
Anything I can lay my hands on (3).
There‟s a lot war surplus hanging
around, and a lot of guys wanting
jobs flying them (4). I‟ve kind of been
hanging around the airport (5). You
got anyone working with you here?”
he asked anxiously, hoping that he
didn‟t (6).
(Hal: 11)

“Pesawat-pesawat kacangan (1). Sisasisa perang (2). Apa saja yang bisa
kuperoleh (3). Banyak pesawat sisa
perang, tapi banyak juga yang mau
menerbangkannya
(4).
Aku
berkeliaran saja di lapangan terbang
(5). Ada yang membantumu kerja di
sini?” tanya Nick bersemangat,
berharap jawabannya tidak (6).
(Hal: 20)

Alinea di atas merupakan bagian dialog antara Pat dan Nick. Penanda kohesi
pengacuan demonstratif here dalam kalimat (6) di atas secara anaforik mengacu pada
tempat tinggal Pat yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi here
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dengan acuannya tersebut juga termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus
remote.
Penanda kohesi here tersebut diterjemahkan „di sini‟ dalam kalimat (6) TSa.
Penanda kohesi here dan terjemahannya ini, yakni „di sini‟, merupakan pronomina
demonstratif lokatif. Dengan demikian penerjemahan penanda kohesi here tersebut
dapat dinyatakan sepadan.
Penanda kohesi „di sini‟ tersebut secara anaforik juga mengacu pada tempat
tinggal Pat yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi „di sini‟ dan
acuannya ini juga termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penerjemahan penanda kohesi here tersebut tidak mengakibatkan perubahan acuan,
arah pengacuan dan jarak penanda kohesi dengan acuannya.
167R
a maid would attend to her needs
if she wished to entertain, and
she would clean the apartment
daily. …
“You
have
a
press
conference at five o‟clock (1).
The hair dresser is coming here
at three (2). And we have a lot to
talk about before that (3).” …
(Hal: 172)

Seorang pembantu akan datang setiap hari
untuk membersihkan apartemen, dan
menolongnya bila ia ingin mengadakan
perjamuan. …
”Kau akan mengadakan jumpa pers jam
lima (1). Penata rambut akan datang ke sini
jam tiga (2). Banyak yang perlu kita
bicarakan sebelum itu,” ujarnya santai,
seakan mereka dua gadis yang bersiap-siap
untuk ke pesta (3). ...
(Hal: 239-240)

Penanda kohesi here dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu
apartemen yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi here dan
acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis remote.
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Penanda kohesi here tersebut diterjemahkan ‟ke sini‟ dalam kalimat (2) TSa.
Penanda kohesi here dan terjemahannya ini, yakni ‟ke sini‟, merupakan pronomina
demonstratif lokatif. Dengan demikian penerjemahan penanda kohesi tersebut dapat
dinyatakan sepadan.
Penanda kohesi ‟ke sini‟ ini secara anaforik juga mengacu pada apartemen
yang terdapat dalam alinea sebelumnya dan juga merupakan kohesi berjarak jenis
remote. Penerjemahan penanda kohesi here tersebut tidak mengakibatkan perubahan
acuan, arah pengacuan dan jarak penanda kohesi dengan acuannya
Dalam analisis tersebut tampak bahwa pada prinsipnya penerjemahan penanda
kohesi here tidak mengalami perubahan. Penanda kohesi here sebagai penanda kohesi
pengacuan demonstratif terjemahannya juga berupa penanda kohesi yang sama.
Teknik penerjemahan penanda kohesi pengacuan demonstratif here tersebut
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.30: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Demonstratif Here

No.
1

Teknik Penerjemahan
Harfiah

Terjemahan
1. di sini
2. ke sini

Penanda kohesi here diterjemahkan dengan

No. Data
166R
167R
teknik penerjemahan harfiah.

Dalam teknik penerjemahan harfiah, penanda kohesi here diterjemahkan menjadi „di
sini‟, dan „ke sini‟. Penanda kohesi here dan terjemahannya tersebut merupakan
pronomina demonstratif lokatif.
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7) Penerjemahan Penanda Kohesi Demonstratif There
168R
… And it was that money he took
with him when he went to scout
around the farmlands west of
Chicago (1). One of the men he had
flown with had told him about land
going dirt cheap out there,
especially if it was unsuitable for
farming (2). And that‟s when it had
all started (3).
(Hal: 3)

… Uang itulah yang dibawanya
berkeliling mencari tanah pertanian di
bagian barat Chicago (1). Salah seorang
teman yang pernah terbang dengannya
memberitahukan bahwa harga tanah
sangat murah di sana, apalagi bila
tanah itu tidak bisa ditanami (2). Dan
itulah saat semuanya bermula (3).
(Hal: 10)

Penanda kohesi there dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik
mengacu pada the farmlands west of Chicago yang terdapat dalam kalimat (1).
Penanda kohesi there dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi there tersebut diterjemahkan „di sana‟ dalam kalimat (2) TSa.
Baik penanda kohesi there dan terjemahannya tersebut merupakan pronomina
demonstratif lokatif yang menunjuk pada tempat yang jauh dengan pembicara.
Penanda kohesi „di sana‟ tersebut secara anaforik mengacu “pada tanah pertanian di
bagian barat Chicago” yang terdapat dalam kalimat (1) TSa. Penerjemahan penanda
kohesi there tersebut tidak mengalami perubahan acuan, arah pengacuan, dan jenis
penanda kohesi.
169R
The second coming could have made
no grater stir than the arrival of
Christopher Patrick O‟Malley at
O‟Malley Airport. …

Kiamat pun tidak dapat menandingi
kegemparan yang ditimbulkan oleh kedatangan
Christopher Patrick O‟Malley di Lapangan
Terbang O‟Malley. ...

“I think you‟re nuts, “he said
“Menurutku kau ini sinting,”
grumpily (1). But it seemed easier to
sungut Chris (1). Tapi lebih mudah
get it over with than to stand there
menurut saja daripada terus-terusan
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yelling at each other till the storm
broke (2).
(Hal: 43)

berdiri di situ dan saling berteriak
sampai badai turun (2).
(Hal: 65)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Chris dan Cassie. Penanda
kohesi there dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu pada bandara
O‟Malley milik ayah Chris dan Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya.
Penanda kohesi there dan acuannya ini termasuk kohesi berjarak jenis remote.
Penanda kohesi there tersebut diterjemahkan „di situ‟ dalam kalimat (2) TSa.
Baik penanda kohesi there dan terjemahannya tersebut merupakan pronomina
demonstratif lokatif yang menunjuk pada tempat yang jauh dengan pembicara.
Dengan demikian penerjemahan penanda kohesi there tersebut merupakan
terjemahan yang sepadan.
Penanda kohesi „di situ‟ tersebut secara anaforik juga mengacu pada bandara milik
Pat yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi „di situ‟ dan acuannya
tersebut juga termasuk kohesi berjarak jenis remote. Penerjemahan penanda kohesi
there tersebut tidak mengalami perubahan acuan, arah pengacuan, dan jenis penanda
kohesi.
170R batasan
Cassie smiled, thinking of the
Cassie
tersenyum,
berpikir
gingersnaps again (1). „I ate so
tentang biskuit jahe itu lagi (1). “Aku
many once, I was sick for two days
pernah kebanyakan makan biskuit itu
and couldn‟t go to school (2). I
sampai sakit dua hari dan tidak bisa
thought I was going to die …. but I
sekolah (2). Kukira aku akan mati…
didn‟t (3).” But she almost had that
tapi ternyata tidak (3).” Seperti yang
afternoon … (4) She had almost
terjadi siang tadi … hampir saja ia
been killed in a plane with Nick,
tewas dalam kecelakaan pesawat
and now she and Bobby were
dengan Nick, dan sekarang ia dan
standing there talking about
Bobby berdiri di sini membicarakan
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cookies (5). Life was so odd
sometimes, so absurd and so
insignificant, and then suddenly so
thrilling (7).
(Hal: 82)

kue kering (4). Hidup kadang-kadang
memang aneh, tak masuk akal dan
sangat tak berarti, tapi kemudian
mendadak bisa sangat menggairahkan (5).
(Hal: 121-1220

Penanda kohesi there dalam kalimat (5) alinea di atas secara anaforik
mengacu pada kithchen yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi there
dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol.
Penanda kohesi there tersebut diterjemahkan ‟di sini‟ dalam kalimat (4) TSa.
Penerjemahan there tersebut terjadi perubahan jarak antara pembicara dengan sesuatu
yang ditunjuk. Jika penanda kohesi there mengandung makna sesuatu yang ditunjuk
letaknya jauh dengan penutur, sedangkan ‟di sini‟ mengandung makna sesuatu yang
ditunjuk letaknya dekat dengan penutur. Perubahan ini terjadi karena dalam kalimat
(4) tempat penanda kohesi there tersebut berada terdapat dua lokasi, yakni di dalam
pesawat ketika Nick dan Cassie berlatih terbang dan di dapur tempat Cassie makan
kue jahe. Tempat Cassie berlatih terbang

letaknya lebih jauh dari pada di dapur.

Selain itu kejadian waktu latihan terbang juga sudah berlalu. Sementara itu, peristiwa
Cassie makan kue di dapur sedang berlangsung. Berdasarkan perbandingan ini maka
penerjemahan penanda kohesi there sudah tepat kerena penanda kohesi there itu
mengacu pada tempat yang lebih dekat, yaitu di dapur.
Penanda kohesi ‟di sini‟ tersebut secara anaforik mengacu pada ”dapur” yang
terdapat dalam alinea TSa sebelumnya dan merupakan kohesi berjarak jenis remote.
171R
She landed at her father‟s
Ia mendarat di lapangan terbang
airport late Friday night (1). She had
ayahnya Jumat malam (1). Ia meninggalkan
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left L.A. at noon, and got to Good
Hope at eight-thirty local time (2).
There was no one there, but it was
still light as she came in on the long
east-west runway, and taxied to a
slow stop (3). …
(Hal: 209)

LA siang hari, dan sampai di Good Hope
pukul delapan tiga puluh waktu setempat
(2). Lapangan terbang itu kosong, tapi
lampu di landasan timur-barat yang
panjang masih menyala saat ia mendarat
(3). ...
(Hal: 291)

Penanda kohesi there dalam kalimat (3) alinea di atas secara anaforik
mengacu pada airport yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi there dan
acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis remote.
Penanda kohesi there tersebut diterjemahkan ‟lapangan terbang itu‟ dalam
kalimat (3) TSa. Penerjemahan penanda kohesi ini terjadi perubahan jenis penanda
kohesi, yaki dari penanda kohesi gramatikal pengacuan demonstratif menjadi
penanda kohesi lekskal. Di damping itu, penerjemahan tersebut terjadi pergeseran
tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase. Berdasar hubungan makna
antarunsurnya, frase ‟lapangan terbang itu‟ merupakan frase nomina dengan
hubungan makna penunjuk. Unsur inti frase tersebut, yakni ‟lapangan terbang‟
merupakan eksplisitasi acuan penanda kohesi there. Adapun atribut frase tersebut,
yakni ‟itu‟, menunjukkan arah pengacuan yang bersifat anaforik.
Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan there tersebut bersifat opsional,
berdasar pada pilihan penerjemah. Seandainya tidak dilakukan perubahan, terjemahan
masih dapat dipahami. Namun dengan eksplisitasi acuan penanda kohesi there
tersebut kekohesifan TSa tidak berkurang, justru kepaduan antar bagian teks lebih
kuat dan lebih mudah dipahami pembaca karena pembaca tidak perlu lagi
menafsirkan terjemahan penanda kohesi there.
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Penerjemahan penanda kohesi tersebut tidak mengakibatkan perubahan acuan
dan arah pengacuan. Perubahan yang terjadi hanya perubahan jenis penanda kohesi.
172R
The Peoria Air Show was the
same wonderful circus that Cassie
remembered it to be (1). She had never
been happier than when she stood there
with Billy and her father (2). Her
mother and the other girls were off
somewhere with the children (3). And
Chris was pacing back and forth
nervously eating hot dogs (4).
(Hal: 250)

PEORIA AIR SHOW masih
seramai yang diinginkan Cassie (1).
Ia sangat bahagia ketika berdiri
menonton keramaian itu bersama
Billy dan ayahnya (2). Ibu dan
kakak-kakaknya ada juga di sekitar
situ bersama anak-anak (3). Chris
mondar-mandir sambil mengunyah
hot dog (4).
(Hal: 348)

Penanda kohesi there dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik
mengacu pada air show yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi there dan
acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi there tersebut diterjemahkan „keramaian itu‟ dalam kalimat
(2) TSa. Penerjemahan penanda kohesi ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi,
yakni dari kohesi gramatikal pengacuan demonstratif menjadi penanda kohesi
leksikal. Selain itu, penerjemahan tersebut juga terjadi perubahan tataran, yakni dari
tataran kata menjadi frase. Frase „keramaian itu‟ merupakan frase nomina dengan
hubungan makna penunjuk. Unsur inti frase tersebut, yakni „keramaian‟, merupakan
eksplisitasi salah satu komponen makna acuan there. Adapun atribut frase tersebut,
yakni „itu‟, menunjukkan arah pengacuan yang bersifat anaforik.
Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan there tersebut bersifat opsional,
berdasar pada pilihan penerjemah. Seandainya tidak dilakukan perubahan, terjemahan
masih dapat dipahami. Namun dengan eksplisitasi acuan penanda kohesi there
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tersebut TSa menjadi lebih mudah dipahami karena pembaca tidak perlu lagi
menafsirkan terjemahan acuan penanda kohesi there.
Penerjemahan penanda kohesi tersebut tidak mengakibatkan perubahan acuan
dan arah pengacuan. Perubahan hanya terjadi pada jenis penanda kohesi, yakni dari
kohesi gramatikal menjadi kohesi leksikal.
173R
She was going home that week
anyway, for the air show. …
All of their old friends were
there, her father‟s cronies, and the
younger flyboys (1). Most of the
flying fanatics from miles around
had come to visit they day before,
at her father‟s insistence (2). ..
(Hal: 250)

Ia akan pulang minggu
menghadiri air show. ...

itu

untuk

Semua kawan lama mereka hadir
di air show itu, termasuk sahabat-sahabat
karib ayahnya dan pilot-pilot muda (1).
Para penerbang fanatik dari tempattempat yang jauh itu sudah berdatangan
sejak hari sebelumnya atas desakan Ayah
Cassie (2). …
(Hal: 348)

Penanda kohesi there dalam kalimat (1) alinea di atas secara anaforik
mengacu pada air show yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi
there dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Penanda kohesi there tersebut diterjemahkan „di air show itu‟ dalam kalimat
(1) TSa. Penerjemahan penanda kohesi tersebut terjadi perubahan jenis penanda
kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal pengacuan demonstratif menjadi
penanda kohesi leksikal. Di samping itu, penerjemahan tersebut juga terjadi
perubahan tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase. Frase „di air show itu‟
merupakan frase depan yang penandanya berupa kata depan „di‟ dan aksisnya, yakni
„air show itu‟, merupakan frase nomina dengan hubungan makna penunjuk. Unsur
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inti frase „air show itu‟, yakni „air show‟, merupakan eksplisitasi acuan penanda
kohesi there. Sementara itu, atribut frase tersebut, yakni „itu‟, menunjukkan arah
pengacuan yang bersifat anaforik.
Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan there tersebut juga bersifat
opsional, berdasar pada pilihan penerjemah. Perubahan dengan cara eksplisitasi acuan
there tersebut menjadikan TSa menjadi lebih mudah dipahami karena pembaca tidak
perlu lagi menafsirkan acuan terjemahan penanda kohesi there .
Penerjemahan

penanda

kohesi

there

dalam

alinea

tersebut

tidak

mengakibatkan perubahan acuan dan arah pengacuan. Perubahan yang terjadi dalam
penerjemahan tersebut hanya menyangkut perubahan jenis penanda kohesi.
174R
They advanced slowly
on it, and several more of the
men focused binoculars on it,
but when they got there, the
skeleton cluded them, and
dipped in and out of the water
(1). But it was obvious now
that it was part of a plane (2).
Half the cockpit was still
there, and one of the wings
had been blown off (3). The
other had burned down to the
frame and melted (4).
(Hal: 404)

Perlahan-lahan kapal itu
mendekat, dan beberapa orang
mulai mengarahkan keker mereka
ke sana (1). Waktu mereka
sampai, kerangka itu lepas dari
jangkauan
mereka,
timbultenggelam di air (2). Tetapi jelas
sekarang kalau kerangka itu
merupakan
bagian
sebuah
pesawat (3). Sebagian kokpit
masih ada, dan satu sayapnya
terlepas (4). Yang satunya sudah
terbakar, tinggal rangkanya, dan
meleleh (5).
(Hal: 5720

Penanda kohesi there dalam kalimat (1) alinea di atas secara anaforik
mengacu pada bangkai pesawat Cassie yang berada di tepi laut yang terdapat dalam
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alinea sebelumnya. Penanda kohesi there dan acuannya tersebut termasuk kohesi
berjarak jenis remote.
Penanda kohesi there dalam kalimat (3) secara anaforik mengacu pada plane
yang terdapat dalam kalimat (2). Penanda kohesi there dan acuannya ini termasuk
kohesi tak berjarak.
Terjemahan penanda kohesi there baik dalam kalimat (1) maupun (3) tersebut
tidak tampak dalam TSa. Hal ini disebabkan terjadi pelesapan dalam terjemahan there
tersebut. Dengan demikian penerjemahan tersebut terjadi perubahan jenis kohesi,
yakni dari kohesi gramatikal pengacuan demonstratif menjadi kohesi pelesapan.
Meskipun dilesapkan, makna penanda kohesi there tersebut dapat dipahami dalam
teks TSa.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penanda kohesi there
antara lain diterjemahkan menjadi:
(1) penanda kohesi „di sana‟,
(2) penanda kohesi „di situ‟,
(3) penanda kohesi „di sini‟,
(4) eksplisitasi acuan there, misalnya there diterjemahkan „lapangan terbang itu‟,
„keramaian itu‟, „di air show it‟, dan
(5) penanda kohesi pelesapan atau tidak diterjemahkan.
Penerjemahan penanda kohesi pengacuan demonstratif there tersebut
mengalami perubahan yang mencakup perubahan jenis penanda kohesi dan
perubahan tataran. Perubahan jenis penanda kohesi terjadi dari penanda kohesi
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pengacuan lokasi menjadi penanda kohesi pelesapan dan penanda kohesi leksikal.
Perubahan dari penanda kohesi pengacuan lokatif menjadi penanda kohesi leksikal
disebabkan oleh eksplisitasi acuan penanda kohesi there. Sementara itu perubahan
tataran terjadi dari tataran kata menjadi frase.
Teknik penerjemahan penanda kohesi pengacuan demonstratif there tersebut
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.31: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Demonstratif There

No.
1

Teknik Penerjemahan
Harfiah

2
3

Modulasi
Amplifikasi dan transposisi

4

Reduksi

Terjemahan
1. di sana
2. di situ
di sini
1. lapangan terbang itu
2. keramaian itu
3. di air show itu
dilesapkan

No. Data
168R
169R
170R
171R
172R
173R
174R

Teknik yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi there ada
empat macam, yaitu teknik penerjemahan harfiah, modulasi, amplifikasi sekaligus
transposisi, dan reduksi. Penggunaan teknik penerjemahan harfiah tampak dengan
diterjemahkannya penanda kohesi there menjadi „di sana‟ dan „di situ‟. Baik there
maupun terjemahannya ini merupakan pronomina demonstratif lokatif. Penanda
kohesi „di sana‟ untuk menunjuk sesuatu yang jauh dengan pembicara. Sementara itu
penanda kohesi „di situ‟ untuk menunjuk sesuatu yang agak jauh dengan pembicara.
Teknik modulasi dalam penerjemahan there tampak dengan diterjemahkannya
there menjadi „di sini‟. Baik there maupun terjemahannya, „di sini‟, merupakan
pronomina demonstratif lokatif, namun memiliki perbedaan lokasi yang diacu. Suatu
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lokasi yang diacu oleh penanda kohesi there keberadaannya tidak dekat dengan
pembicara, namun penanda kohesi „di sini‟ mengacu pada lokasi yang keberadaannya
dekat dengan pembicara. Dengan demikian penanda kohesi there dan terjemahannya
tersebut terdapat perbedaan sudut pandang.
Teknik amplifikasi dilakukan dengan dua cara, yaitu eksplisitasi acuan
penanda kohesi there dan eksplisitasi komponen makna acuan penanda kohesi there.
Penanda kohesi there yang diterjemahkan „lapangan terbang itu‟ (data 149R) karena
acuan there adalah lapangan terbang merupakan contoh yang pertama. Sementara itu,
penanda kohesi there yang mengacu pada air show namun
diterjemahkan menjadi „keramaian itu‟ (data 150R) merupakan contoh yang kedua.
Dalam hal ini, „keramaian‟ merupakan salah satu komponen makna air show
„pertunjukan pesawat udara‟.
Penerjemahan dengan teknik amplifikasi tersebut sekaligus juga dilakukan
dengan teknik transposisi. Teknik transposisi ini terlihat dari adanya perubahan
satuan kebahasaan, yakni dari satuan kata menjadi frase. Frase hasil dari terjemahan
there dapat dibedakan menjadi dua, yaitu frase penunjuk dan frase depan. Frase
penunjuk hasi terjemahan there misalnya dalam data 149R dan 150R, yakni
„lapangan terbang itu‟ dan „keramaian itu‟, unsur intinya merupakan eksplisitasi
acuan there dan atributnya menunjukkan arah pengacuan yang bersifat anaforik.
Sementara itu, terjemahan there yang berupa frase depan, misalnya „di air show itu‟
(151R), terdiri dari kata depan „di‟ sebagai penanda dan frase penunjuk „air show itu‟
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sebagai aksisnya. Frase penunjuk „air show itu‟ unsur intinya merupakan eksplitasi
acuan there dan atributnya menunjukkan arah pengacuan yang sifatnya anaforik.
Teknik reduksi dalam penerjemahan there dilakukan dengan cara pelesapan
terjemahan there. Pelesapan ini bukan merupakan penghilangan karena makna
terjemahan there dapat ditelusuari dalam konteks teks TSa.

8) Penerjemahan Penanda Kohesi Demonstratif Now
Kata now sangat jarang digunakan sebagai penanda kohesi. Hal ini
disebabkan: The use of now is confined to those instances in which the meaning is
„this state of affairs having come about (Halliday dan Hasan, 1976: 75). Dalam novel
Wings ditemukan sebuah kata now yang digunakan sebagai penanda kohesi.
175R
“Yeah (1)?” She cocked her
head to one side, and was an
intriguing combination of absurdity
and sheer beauty (2). “Can you
cook potatoes, Stick (3)?” She
called him that sometimes and it
always made him smile as he did
now when he answered (4).
(Hal: 24)

“Oh ya (1)?” Dimiringkannya
kepalanya dan ia kelihatan cantik
sekaligus
menggeli-kan
(2).
“Memangnya kau bisa masak kentang,
Stick (3)?” Kadang-kadang dipanggilnya
Nick dengan nama itu dan pria itu selalu
tersenyum mendengarnya, seperti saat
itu ketika ia menjawab pertanyaan
Cassie (4).
(Hal: 39)

Alinea di atas merupakan bagian dialog antara Cassie dan Nick. Penanda
kohesi now dalam kalimat (4) alinea tersebut secara kataforik mengacu pada when he
answered yang juga terdapat dalam kalimat (4).
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Penanda kohesi now tersebut diterjemahkan „saat itu‟ dalam kalimat (4) BSa.
Penerjemahan now tersebut juga terjadi perubahan tataran, yakni dari tataran kata
menjadi frase. Unsur inti frase tersebut merupakan eksplisitasi komponen makna
acuan now. Sementara itu, atribut frase tersebut menunjukkan arah pengacuan yang
dalam konteks tersebut bersifat kataforik.
Penanda kohesi now yang hanya ditemukan sebuah tersebut diterjemahkan
dengan teknik transposisi. Dalam teknik ini, penanda kohesi now sebagai sebuah kata
diterjemahkan dalam bentuk frase nomina. Sebagaimana tampak dalam data 175R,
penanda kohesi now diterjemahkan „saat itu‟. Unsur inti frase ini, yakni „saat‟,
merupakan eksplisitasi komponen makna acuan now. Sementara itu, atribut frase
tersebut, yakni „itu‟, menunjukkan arah pengacuan.
9) Penerjemahan Penanda Kohesi Demonstratif Then
176R
But Pat knew that, for him, that kind
of flying was over (1). No matter
how good a pilot he was, for him,
the great years had come and gone
(2). He had to take care of Oona and
the girls now (3). He was thirty-two,
at the war‟s end in 1918, and it was
time to start thinking about his
future (4). His father had died by
then, and left him a tiny bit of money
from his savings (5). …
(Hal: 3)

Tapi Pat tahu baginya penerbangan
semacam itu sudah usai (1). Betapapun
hebatnya ia sebagai penerbang,
untuknya semua itu sudah berlalu (2).
Ia harus mulai mencurahkan perhatian
pada Oona dan anak-anaknya(4).
Usianya 32 tahun pada akhir masa
perang tahun 1918 dan sudah
waktunya ia memikirkan masa depan
(5). Ayahnya telah meninggal dunia
waktu itu dan mewarisinya sedikit
uang (6). …
(Hal: 10-11)
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Penanda kohesi then dalam kalimat (5) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada kalimat (4). Penanda kohesi then dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak
berjarak karena terdapat dalam kalimat yang berdampingan.
Terjemahan penanda kohesi then dalam kalimat (5) tersebut adalah „waktu
itu‟ dalam kalimat (6) BSa. Penanda kohesi „waktu itu‟ secara anaforik mengacu pada
kalimat (5) BSa. Penanda kohesi „waktu itu‟ dan acuannya tersebut termasuk kohesi
tak berjarak. Penerjemahan then tersebut terjadi perubahan jenis penanda kohesi,
yakni dari penanda kohesi gramatikal menjadi kohesi leksikal. Di sanping itu juga
terjadi perubahan tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase. Unsur inti frase
„waktu itu‟ merupakan eksplisitasi komponen makna acuan then dan atribut frase
tersebut menunjukkan arah pengacuan yang berdifat anaforik.
Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi then tersebut
disebabkan adanya perbedaan antara BSu dan BSa. Dalam BSa tidak ada penanda
kohesi yang sepadan dengan penanda kohesi then. Berdasarkan kenyataan ini,
perubahan dalam penerjemahan then tersebut tidak terhindarkan.
177R
Pat delivered the baby himself, in
the little shack he had slowly begun
to add on to (1). They had their own
bedroom by then, and the three
girls were sharing the other room
(2). …
(Hal: 5)

Pat sendiri yang menolong persalinan
bayinya, di pondok kecil yang perlahanlahan mulai diperluas (1). Pada masa
itu mereka sudah punya kamar sendiri
dan ketiga anak perempuan mereka
menempati kamar yang satunya (2). …
(Hal: 12-13)

Penanda kohesi dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu pada
peristiwa yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi then dan acuannya
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tersebut termasuk kohesi tak berjarak karena tedapat dalam kalimat yang
berdampingan.
Penanda kohesi then tersebut diterjemahkan „masa itu‟ dalam kalimat (2) BSa.
Penanda kohesi „masa itu‟ tersebut secara anaforik juga mengacu pada kalimat (1)
BSa. Penanda kohesi then dan acuannya tersebut juga termasuk kohesi tak berjarak.
Penerjemahan penanda kohesi then menjadi „masa itu‟ tersebut terjadi perubahan
jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal pengacuan demonstratif
menjadi penanda kohesi leksikal. Selain itu, penerjemahan tersebut juga terjadi
perubahan tataran, yakni dari tataran kata menjadi frase. Unsur inti frase „masa itu‟,
yakni „masa‟, merupakan eksplisitasi komponen makna acuan then. Sementara itu,
atribut frase tersebut, yakni „itu‟, menunjukkan arah pengacuan yang bersifat
anaforik.
Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi then tersebut
juga disebabkan adanya perbedaan antara BSu dan BSa sebagaimana telah di
sebutkan di atas. Penerjemahan penanda kohesi then dalam alinea tersebut tidak
mengakibatkan perubahan acuan, arah pengacuan, dan jarak kohesi
178R
By the time she left them, they
were calling her Cassie (1). She
was totally unpretentious and
completely ingenuous (2). And
when she made the front page of the
LA (3). Times the next day, the
picture of her was sensational, and
the story told of a redheaded
bombshell that was about to hit

Kertika saat perpisahan tiba,
mereka sudah memanggilnya Cassie (1).
Ia sangat sederhana dan cerdas (2). Dan
ketika beritanya dimuat di halaman
pertama LA Times keesokan harinya,
lengkap dengan foto yang sensasional,
mereka mengibarat kannya sebagai bom
yang siap meledakkan LA. dan
mengguncangkan dunia (4). Mungkin
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L.A. and take the world by storm
(4). They might as well have written
a banner headline that said, WE
LOVE YOU, CASSIE (5)! Because
it was obvious that they did (6). The
campaign had begun (8). And from
then on, Desmond Williams kept
her very busy (9). (Hal: 184)

lebih baik kalau mereka langsung
membuat berita utama berjudul, “Kami
mencintaimu, Cassie!” karena jelas
mereka memang mencintainya (5).
Kampanye telah dimulai (6). Dan sejak
saat itu, Desmond Williams membuat
Cassie jadi sangat sibuk (7).
(Hal: 255)

Penanda kohesi then dalam kalimat (9) alinea di atas secara anaforik mengacu
pada (3) dan (4). Penanda kohesi then dan acuannya tersebut termasuk kohesi
berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Terjemahan penanda kohesi then dalam kalimat (9) tersebut adalah „saat itu‟
dalam kalimat (7) BSa. Penanda kohesi „saat itu‟ tersebut secara anaforik mengacu
pada kalimat (4) BSa. Penanda kohesi „saat itu‟ dan acuannya tersebut juga termasuk
kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remote. Penerjemahan then tersebut
mengakibatkan perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi
pengacuan gramatikal pengacuan demonstrative menjadi penanda kohesi leksikal. Di
samping itu, penerjemahan then teersebut juga mengakibatkan perubahan tataran,
yakni dari tataran kata menadi frase. Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan
penanda kohesi then tersebut juga disebabkan adanya perbedaan antara BSu dan BSa
sebagaimana telah di sebutkan di atas
Penerjemahan

penanda

kohesi

then

dalam

alinea

tersebut

tidak

mengakibatkan perubahan acuan, arah pengacuan, dan jarak kohesi
179R
“Baby, don‟t……please…. I
love you so much….but I‟ve got to

“Sayang, jangan… kumohon…
aku sangat mencintaimu… tapi aku
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do this…and when I come back,
things‟ll be different (1). Maybe
you‟ll be through playing Skygirl
for Desmond Williams by then, and
I‟ll have learned something I never
figured out the first time (2). I want
so much more than I have now…..
And, Cassie, I never figured out how
to get it (3).”
(Hal: 214)

harus melakukan ini… dan kalau aku
sudah pulang, keadaan akan berbeda
(1). Mungkin kau sudah berhenti
menjadi
penerbang
Desmond
Williams, dan aku sudah belajar
tentang sesuatu yang tidak pernah
kumengerti pada awalnya (2). Aku
menginginkan lebih dari
yang
sekarang kumiliki… dan Cassie, aku
belum tahu cara mendapatkannya (3).”
(Hal: 297-298)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara antara Nick dengan Cassie.
Penanda kohesi then dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu pada
klausa when I come back yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi then dan
acuannya tersebut termasuk kohesi tak beerjarak.
Penanda kohesi then dalam kalimat (2) tersebut tidak diterjemahkan ke dalam
TSa. Namun demikian makna then tersebut sudah tercakup dalam kalimat (2) TSa.
Dalam kalimat (2) TSu pada prinsipnya dinyatakan bahwa jika Nick sudah pulang
mungkin Cassie sudah tidak menjadi penerbang Desmond.

Pernyataan ini juga

dinyatakan dalam kalimat (2) TSa.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda
kohesi then pada prinsipnya mengalami perubahan baik perubahan jenis penanda
kohesi maupun perubahan tataran. Perubahan jenis penanda kohesi terjadi dari
penanda kohesi gramatikal pengacuan demonstratif menjadi kohesi leksikal.
Sementara itu perubahan tataran terjadi dari tataran kata menjadi frase.
Teknik penerjemahan penanda kohesi pengacuan demonstratif then tersebut
dapat dilihat dalam tabel berikut.
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Tabel 4.32: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Demonstratif Then

No.
1

Teknik Penerjemahan
Amplifikasi sekaligus transposisi

2

Reduksi

Terjemahan
1. waktu itu
2. masa itu
3. saat itu
dilesapkan

No. Data
176R
177R
178R
179R

Penanda kohesi then diterjemahkan dengan dua macam teknik, yaitu teknik
amplifikasi sekaligus transposisi, dan reduksi. Penanda kohesi then sebagai penanda
kohesi gramatikal pengacuan demonstratif tidak ada padanannya dalam BSa. Oleh
karena itu penanda kohesi tersebut tidak mungkin diterjemahkan dengan teknik
kesepadanan lazim. Teknik yang digunakan dalam menerjemahkan penanda kohesi
then antara lain teknik amplifikasi, yakni dengan mengeksplisitkan komponen makna
acuan penanda kohesi then. Misalnya then (data 176R), yang mengacu pada saat Pat
berusia 32 tahun, pada akhir masa perang tahun 1918, diterjemahkan menjadi „waktu
itu‟. Kata „waktu‟ dalam terjemahan ini merupakan eksplisitasi komponen makna
acuan then. Adapun kata „itu‟ menunjukkan arah pengacuan, yangdalam konteks ini
mengacu secara anaforik.
Penerjemahan dengan teknik amplifikasi tersebut sekaligus dilakukan dengan
teknik transposisi. Hal ini karena terjadi perubahan satuan kebahasaan. Penanda
kohesi then sebagai kata, sedangkan terjemahannya sebagai frase.
Teknik lain yang digunakan dalam menerjemahkan penanda kohesi then
adalah teknik reduksi. Teknik ini dilakukan dengan cara melesapkan terjemahan then.
Namun demikian makna then dapat dipahami dalam teks TSa.
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c. Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Perbandingan
Pengacuan

komparatif

merupakan

kohesi

gramatikal

yang

bersifat

membandingkan dua hal atau lebih. Pengacuan perbandingan ini dibagi dua, yaitu
perbandingan umum dan perbandingan khusus.

1) Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Perbandingan Umum
Perbandingan umum yaitu perbandingan dalam hal kesamaan dan
ketidaksamaan. Dalam perbandingan ini dua hal atau lebih yang diperbandingakan
merupakan hal yang sama, mirip atau berbeda. Perbandingan umum ini diwujudkan
dengan kata sifat dan adverb tertentu. Kata sifat dalam perbandingan umum ini
diwujudkan dalam kelompok kata benda baik sebagai epitet, misalnya identical
dalam two identical cards, maupun sebagai deiktik, misalnya identical dalam the
identical two cards. Adverb dalam pengacuan perbandingan umum ini adalah adverb
yang berfungsi sebagai adjunct dalam klausa, misalnya identically dalam klausa the
others performed identically. Berikut ini penerjemahan kohesi pengacuan komparatif
umum dalam penerjemahan novel “Wings”.

a) Penerjemahan Penanda Kohesi Perbandingan Same
180R
Nick was reminded of one
Nick teringat pada salah satu
of them late that afternoon, as
petualangannya sore itu sewaktu dilihatnya
they watched a storm brewing
badai yang mulai tampak di timur langit
in the east, and mentioned it to
dan dikatakannya hal itu pada Pat (1). Ia
Pat (1). There had been a
pernah terjebak dalam badai besar sewaktu
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terrible storm he‟d gotten
caught in during the war, and
flew so low to the ground to get
under the clouds, he had almost
acrped the plane‟s belly (2). Pat
laughed, remembering it; he‟d
given Nick hell for flying that
low, but he‟d managed to save
himself and the plane (3). Two
other men had gotten lost in the
same storm and never made it
(4).
(Hal: 41)

perang dulu dan terbang sangat rendah
menghindari awan tebal sampai hampir
menyentuh tanah dan nyaris merobek habis
perut pesawatnya (2). Pat tertawa
mengingat kejadian itu; ia memarahi Nick
habis-habisan karena terbang serendah itu,
tapi Nick berhasil menyelamatkan baik
dirinya sendiri maupun pesawatnya (3).
Dua penerbang lain hilang dalam badai itu
dan tidak pernah diketahui nasibnya lagi
(4).
(Hal: 62)

Penanda kohesi same dalam kalimat (4) alinea di atas secara anaforik
mengacu pada storm „badai‟ yang terdapat dalam kalimat (2). Strom yang di
dalamnya Pat dan Nick terjebak saat mereka terbang dalam kalimat (2) adalah sama
dengan storm yang membuat dua penerbang lain hilang dalam kalimat (4). Penanda
kohesi same dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis remot.
Penanda kohesi same tersebut tidak diterjemahkan dalam BSa. Penghilangan
terjemahan penanda kohesi ini tidak mempengaruhi isi teks BSa. Penanda kohesi
same tersebut terdapat dalam frase the same storm. Frase ini diterjemahkan „badai
itu‟. Kata „itu‟ dalam frase tersebut menunjukkan arah pengacuan yang bersifat
anaforik dan mengacu pada “badai” yang terdapat dalam kalimat (2) BSa. Dengan
demikian

penghilangan

terjemahan

penanda

kohesi

same

tersebut

tidak

mengakibatkan penghilangan makna same dalam versi teks BSa-nya. Jika same
tersebut diterjemahkan, misalnya menjadi „badai yang sama itu‟, justru akan terjadi
kemubaziran.
181R
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“You want to do this again
tomorrow, right (1)?” He
grinned at her (2). He had been
the same way when he was her
age (3). In fact, he had been
almost exactly her age when he
floated all over the country, after
the war, trying to get jobs at
airports, and finally came to
Illinois to fly for his old friend
Pat O‟Malley (4).
(Hal: 64)

”Kau ingin melakukannya besok,
kan (1)?” Nick menyeringai pada Cassie
(2). Anak itu mirip dengan dirinya
sendiri dulu waktu masih seumurnya (3).
Kenyataannya, Nick hampir seusia
Cassie waktu terbang ke seluruh pelosok
negeri, setelah perang berakhir, mencoba
mendapat pekerjaan di bandara dan
akhirnya datang ke Illinois dan bekerja
pada sahabatnya Pat O‟Malley (4).
(Hal: 96-97)

Penanda kohesi gramatikal pengacuan perbandingan same dalam kalimat (3)
alinea di atas secara anaforik mengacu pada semangat Cassie yang menggebu-gebu
dalam latihan terbang yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi same
dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis remot. Penanda kohesi same
tersebut membandingkan bagaimana bersemangatnya Cassie dalam latihan terbang
dan semangat Nick dalam menerbangkan pesawat saat Nick seusia Cassie.
Penanda kohesi same tersebut diterjemahkan „mirip‟ dalam kalimat (3) BSa.
Penanda kohesi „mirip‟ ini juga mengacu pada semangat Cassie yang bergelora
ketika melakukan latihan terbang dengan instruktur Nick sebagaimana versi teks
BSu-nya. Penanda kohesi „mirip‟ ini membandingkan semangat Cassie dalam latihan
terbang dan semangat Nick dalam menerbangkan pesawat saat perang. Penerjemahan
penanda kohesi same dalam alinea tersebut tidak mengakibatkan perubahan acuan,
arah pengacuan, dan jarak penanda kohesi dengan acuannya.
182R
The class of 1937 walked
slowly down the aisle of the
auditorium of Thomas Jefferson

Murid-murid
angkatan
1937
melangkah perlahan menyusuri lorong
auditorium Thomas Jefferson School (1).
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School, the boys and the girls
hand in hand, two by tow, the
girls carrying bouquets of daisies
(1). The girls looked so lovely and
pure, the boys so young and
hopeful (2). Watching them, Pat
was reminded of the boys who
had flown in the war for him (3).
They had been the same age, and
so many of them had died, and to
him they had all looked like
children (4).
(Hal: 87)

Para siswa berjalan bergandengan tangan
dengan siswi-siswi, dan berdua-dua
mereka melangkah sambil membawa
karangan bunga (2). Para siswi kelihatan
amat manis dan segar, sementara siswasiswa tampak amat cerah dan bersemangat
(3). Keadaan ini membuat Pat teringat
akan sejumlah pemuda yang dulu turut
berperang bersamanya (4). Usia mereka
sebaya dan banyak dari mereka yang
tewas di medan perang (5). Baginya,
mereka semua masih anak-anak (6).
(Hal: 129)

Penanda kohesi gramatikal pengacuan perbandingan same dalam kalimat (4)
alinea di atas secara anaforik mengacu pada young yang terdapat dalam kalimat (2).
Kata young „muda‟ dan age „umur‟ dalam kalimat (4) memiliki hubungan kohesif
khususnya kohesi leksikal, hubungan kedua kata itu sebagai hiponim dan
superordinat. Penanda kohesi same tersebut membandingkan umur para siswa dan
siswi Thomas Jefferson School dengan para pemuda yang ikut perang bersama Pat
pada saat PD I. Penanda kohesi same dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak
jenis remot.
Penanda kohesi same tersebut diterjemahkan „sebaya‟ dalam kalimat (5) BSa.
Kata „sebaya‟ ini juga membandingkan umur para siswa dan siswi Sekolah Thomas
Jefferson dengan para pemuda yang ikut membantu Pat dalam perang. Dengan
demikian penerjemahan same menjadi „sebaya‟ dalam alinea tersebut tidak
mengakibatkan perubahan acuan, arah pengacuan, dan jarak penanda kohesi dengan
acuannya.
183R
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“I guess we‟d better go
home,” Nick said quietly, and Pat
nodded (1). Earlier that day, Pat
had feared that Cassie might meet
the same fate and he was ashamed
to admit now how grateful he was
that it had been someone lse and
not his daughter (2).
(Hal: 138)

“Sebaiknya kita pulang saja,”
kata Nick pelan (1). Pat mengangguk
setuju (2). Pagi tadi Pat begitu
ketakutan kalau Cassie akan bernasib
seperti itu, dan merasa tidak enak
bahwa ia bersyukur kejadian itu
menimpa orang lain, bukan putrinya
(3).
(hal: 194-195)

Penanda kohesi same dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik
mengacu pada “kecelakaan tentang jatuhnya pesawat Jim Bradshaw saat mengikuti
pameran penerbangan” yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi same
dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontral sekaligus remot.
Penanda kohesi same tersebut diterjemahkan „seperti‟ dalam kalimat (3) BSa.
Penanda kohesi „seperti‟ ini secara anaforik juga mengacu pada ”kecelakaan yang
dialami Jim Bradshaw” sebagaimana teks BSu-nya. Penanda kohesi „seperti‟ dan
acuannya tersebut juga termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remot.
Penerjemahan penanda kohesi same tersebut tidak mengakibatkan perubahan acuan,
arah pengacuan, dan jarak penanda kohesi dengan acuannya.
184R
“I don‟t want to do anything
“Aku tidak ingin melakukan hal
dumb,” he said as she nestled close
yang tolol,” kata Nick sambil merangkul
to him, and he worried about her
Cassie (1). Lelaki itu mengkhawatirkan
(1). It was the same worry he had
Cassie (2). Perasaannya sama seperti
had about her when he left for
ketika ia meninggalkan gadis itu ke
England (2). But things were just
Inggris (3). Tetapi keadaan sekarang
different enough now to warrant the
sudah berubah dan ia berani mengambil
risk, and in an odd way, this time he
risiko (4). Diam-diam ia malah berharap
almost hoped he‟d leave her
akan membuat Cassie hamil (5).
pregnant (4). Maybe then she‟d
Mungkin kalau begitu ia akan
have to leave Desmond (5).
meninggalkan Desmond (6).
(Hal: 340)
(Hal: 478)
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Penanda kohesi same dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik
mengacu pada worried „mengkhawatirkan‟ yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda
kohesi same dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak. Penanda kohesi
same tersebut membandingkan kesamaan kekhawatiran Nick terhadap kehidupan
Cassie yang diperalat oleh suaminya untuk mempublikasikan produksi pesawat milik
perusahaan suaminya dan kekhawatirannya saat meninggalkan Cassie ke Inggris.
Penanda kohesi same tersebut diterjemahkan menjadi „sama‟ dalam kalimat
(3) BSa. Kata „sama‟ ini secara anaforik juga mengacu pada kekhawatiran Nick yang
terdapat dalam kalimat (2) BSa. Penanda kohesi „sama‟ dan acuannya ini juga
termasuk kohesi tak berjarak. Kata „sama‟ dalam kalimat (3) BSa tersebut juga
membandingakan perasaan khawatir Nick terhadap Cassie saat Nick meninggalkan
Cassie ke Inggris dan kekhawatiran Nick terhdap eksploitasi Cassie oleh suaminya.
Penerjemahan penanda kohesi tersebut tidak mengakibatkan perubahan acuan, arah
pengacuan, dan jarak penanda kohesi dengan acuannya.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penanda kohesi same dapat
diterjemahkan menjadi ‟sama‟, ‟seperti‟, „mirip‟, dan „sebaya‟. Penentuan terjemahan
penanda kohesi same tersebut tergantung pada konteks pemakaiannya. Penerjemahan
penanda kohesi same tersebut ada yang mengalami perubahan, di samping yang tidak
mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi
same tersebut terjadi dari penanda kohesi gramatikal perbandingan menjadi penanda
kohesi pelesapan.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
419

Teknik penerjemahan penanda kohesi pengacuan komparatif same tersebut
dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 4.33: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Komparatif Same

No.
1

Teknik Penerjemahan
Harfiah

2

Reduksi

Terjemahan
1. mirip
2. sebaya
3. seperti
4. sama
dilesapkan

No. Data
181R
182R
183R
184R
180R

Penanda kohesi pengacuan komparatif same diterjemahkan dengan dua teknik
penerjemahan, yaitu teknik penerjemahan harfiah dan teknik reduksi. Dalam teknik
penerjemahan harfiah penanda kohesi same diterjemahkan menjadi „mirip‟, „sebaya‟,
„seperti‟, dan „sama‟. Di antara empat terjemahan same ini hanya data184R yang
membandingkan hal yang sama. Sementara itu, terjemahan same menjadi „mirip‟,
„sebaya‟, dan „seperti‟ disebabkan hal yang perbandingkan tidak sama persis. Dalam
data 181R hal yang diperbandingkan adalah semangat Cassie dan semangat Nick,
data 182R hal yang diperbandingkan adalah umur, dan data 183R yang
diperbandingkan adalah nasib Cassie dengan nasib Jim Bradshaw. Hal-hal yang
diperbandingkan dalam data 181R, 182R, dan 183R ini bukan sesuatu yang sama
persis.
Teknik lain yang digunakan dalam penerjemahan same adalah teknik reduksi.
Teknik ini dilakukan dengan dua cara melesapkan terjemahan penanda kohesi same.

b) Penerjemahan Penanda Kohesi Perbandingan Aqual
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185R
“I was thinking that I wish I
were up there doing that,” she said
honestly (1).” It looks like so much
fun (2).” All she wanted was to be
one of them (3).
“I think I‟d get sick,” he said
with equal honesty, and she grinned
at him, as a vendor wandered by
wirth cotton candy (4).
(Hal: 96)

“Aku hanya berpikir seandainya
aku yang melakukan itu,” kata gadis itu
jujur (1). “Tampaknya menyenangkan
sekali (2).” Yang diinginkannya hanyalah
menjadi salah satu dari penerbang yang
ada di sana (3).
“Mungkin aku akan muntah,” kata
Bobby jujur pula, Cassie tersenyum
padanya (4).
(Hal: 114)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Cassie dengan Bobby.
Penanda kohesi gramatikal pengacuan perbandingan equal dalam kalimat (4) alinea
di atas secara anaforik mengacu pada honestly yang terdapat dalam kalimat (1).
Penanda kohesi equal dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis remot.
Penanda kohesi equal tersebut membandingkan kejujuran Cassie dan Bobby terhadap
apa yang mereka ucapkan.
Penanda kohesi equal tersebut diterjemahkan „pula‟ dalam kalimat (4) BSa.
Kata „pula‟ ini secara anaforik mengacu pada „jujur‟ yang terdapat dalam kalimat (1).
Kata „pula‟ dan acuannya ini termasuk kohesi berjarak jenis remot sebagaimana versi
Bsu-nya. Kata „pula‟ ini juga membandingkan kesamaan antara kejujuran Cassie dan
Bobby terhadap apa yang mereka ucapkan.
Kata aqual sebagai penanda kohesi komparatif hanya ditemukan satu buah
(data 185R). Penanda kohesi ini diterjemahkan dengan teknik penerjemahan harfiah.
Dalam teknik ini, equal diterjemahkan menjadi „pula‟. Sebagaimana kata equal, kata
„pula‟ ini untuk menunjukkan kesamaan terhadap dua hal yang diperbandingkan.
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c) Penerjemahan Penanda Kohesi Perbandingan Such
186R
She liked being with him (1).
She liked him, and his friends (2).
She liked his good manners and
gentle ways (3). His thoughtfulness,
his patience (4). He had a kind
heart, and she loved the way he was
around her nieces and nephews (5).
She enjoyed a lot of things about
him, but he still wasn‟t as exciting
as airplane (6). She had never met
a boy who was (7). Maybe there
was no such thing (8). Maybe that
was something you just had to
accept (9). …
(Hal: 34)

Cassie menikmati kehadiran Bobby
(1). Ia senang padanya dan temantemannya (2). Ia suka sifatnya yang
santun dan lemah lembut, perhatian dan
kesabarannya (3). Pemuda itu berhati
baik (4). Dia suka semua yang ada pada
pemuda itu, tapi ia tidak tertarik padanya
seperti ia tertarik pada pesawat (4).
Belum pernah ditemukannya pemuda
yang lebih memikat daripada pesawat
terbang (5). Mungkin pemuda semacam
itu memang tidak ada (6). Mungkin
memang ia harus menerima apa adanya
(7). ...
(Hal: 52)

Penanda kohesi gramatikal pengacuan perbandingan such dalam kalimat (8)
alinea di atas mengacu pada kalimat (7), yakni She had never met a boy who was.
Penanda kohesi such dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak karena
terdapat dalam kalimat yang berdampingan.
Penanda kohesi such tersebut diterjemahkan „semacam itu‟ dalam kalimat (6)
BSa. Penanda kohesi „semacam itu‟ tersebut secara anaforik juga mengacu pada
kalimat (5) TSa, yakni “Belum pernah ditemukannya pemuda yang lebih memikat
daripada pesawat terbang”. Penanda kohesi „semacam itu‟ dan acuannya tersebut juga
termasuk kohesi tak berjarak sebagaimana versi BSu-nya.
Kata such yang digunakan sebagai penanda kohesi komparatif juga hanya
ditemukan sebuah (data 186R). Penanda kohesi ini diterjemahkan dengan teknik
penerjemahan harfiah. Dalam teknik ini kata such diterjemahkan ‟semacam itu‟.
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Dalam data 186R baik kata such maupun ‟semacam itu‟ digunakan untuk
membandingkan ketertarikan Cassie terhadap pesawat terbang dan ketertarikannya
terhadap pemuda. Ketertarikan Cassie terhadap pemuda tidak memelibihi
ketertarikannya terhadap pesawat terbang.

d) Penerjemahan Penanda Kohesi Perbandingan Different
187R
“You know damn well
what I mean !” he shouted at her
and grabbed her arm, his black
hair matted around his face (1).
He bad stood staring up at her
plane, willing her in, willing her
to find the hole in the clouds, to
make it (2). He couldn‟t have
stood losing both of them, seeing
them die, and all for a joyride
(3). In the war, they‟d had no
choice (4). But this was different
(5). It was so senseless (6).
(Hal: 49)

“Kau tahu persis apa maksudku!” Nick
berteriak padanya sambil merenggut
lengan gadis itu, rambut hitamnya kusut di
sekitar wajahnya (1). Ia tadi berdiri di
tengah-tengah badai sambil memandangi
pesawat
mereka,
mengharapkan
keselamatan Cassie, berdoa agar ia
berhasil menemukan lubang di tengah
gumpalan awan dan selamat (2). Nick
tidak sanggup kehilangan mereka berdua,
melihat mereka mati hanya gara-gara
pelesir (3). Pada waktu perang, memang
tidak ada pilihan lain (4). Tapi ini lain (5).
Sama sekali tidak ada gunanya (6).
(Hal: 74)

Penanda kohesi different dalam kalimat (5) alinea di atas mengacu pada
peristiwa terjadinya badai saat Cassie dan Chris menerbangkan pesawat

yang

terdapat dalam alinea sebelumnya. Penanda kohesi different dengan acuannya
tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remot. Penanda kohesi
different tersebut membandingkan terbang pada saat terjadi badai dan terbang pada
saat perang. Keduanya sangat beresiko, namun terbang dalam badai merupakan
perbuatan konyol.
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Penanda kohesi different tersebut diterjemahkan „lain‟ dalam kalimat (5) Bsa.
Kata „lain‟ ini secara anaforik juga mengacu pada peristiwa terjadinya badai saat
Cassie dan Chris menerbangkan pesawat yang terdapat dalam alinea sebelumnya dan
termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remot. Penanda kohesi „lain‟
tersebut juga mebandingkan terbang saat terjadi badai dan terbang dalam peperangan
seperti versi Bsu-nya. Penerjemahan penanda kohesi different tersebut tidak
menakibatkan terjadinya perubahan acuan, arah pengacuan, dan jarak penanda kohesi
dengan acuannya.
Kata different yang digunakan sebagai penanda kohesi komparatif hanya
ditemukan satu buah (data 187R). Teknik penerjemahan yang digunakan untuk
menerjemahkan penanda kohesi different tersebut adalah teknik penerjemahan
harfiah. Dalam teknik ini penanda kohesi different diterjemahkan menjadi „lain‟.
Dalam konteks data 188R tersebut, kata „lain‟ digunakan untuk membandingkan dua
hal yang berbeda, yakni menerbangkan pesawat dalam medan perang dan
menerbangkan pesawat di tengah-tengah badai. Apabila mengalami kecelakaan saat
terbang di tengah badai merupakan mati yang sia-sia, namun tidak demikian jika mati
dalam peperangan.

e) Penerjemahan Penanda Kohesi Perbandingan Other
188R
Nick was reminded of one
of them late that afternoon, as
they watched a storm brewing in

Nick teringat pada salah satu
petualangannya
sore
itu
sewaktu
dilihatnya badai yang mulai tampak di
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the east, and mentioned it to Pat
(1). There had been a terrible
storm he‟d gotten caught in
during the war, and flew so low to
the ground to get under the
clouds, he had almost acrped the
plane‟s belly (2). Pat laughed,
remembering it; he‟d given Nick
hell for flying that low, but he‟d
managed to save himself and the
plane (3). Two other men had
gotten lost in the same storm and
never made it (4).
(Hal: 41)

timur langit dan dikatakannya hal itu pada
Pat (1). Ia pernah terjebak dalam badai
besar sewaktu perang dulu dan terbang
sangat rendah menghindari awan tebal
sampai hampir menyentuh tanah dan
nyaris merobek habis perut pesawatnya
(2). Pat tertawa mengingat kejadian itu; ia
memarahi Nick habis-habisan karena
terbang serendah itu, tapi Nick berhasil
menyelamatkan baik dirinya sendiri
maupun pesawatnya (3). Dua penerbang
lain hilang dalam badai itu dan tidak
pernah diketahui nasihnya lagi (4).
(Hal: 62-63)

Penanda kohesi other dalam kalimat (4) alinea di atas secara anaforik
mengacu pada Pad dan Nick yang terdapat dalam kalimat (3). Penanda kohesi other
tersebut membandingkan Pat dan Nick dengan dua orang penerbang lainnya ketika
terjebak badai dalam menerbangkan pesawat. Pat dan Nick selamat ketika
pesawatnya terjebak badai sedangkan dua penerbang lainnya hilang dalam terjangan
badai tersebut. Penanda kohesi other dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak
berjarak.
Penanda kohesi other tersebut diterjemahkan „lain‟ dalam kalimat (4) TSa.
Penanda kohesi „lain‟ tersebut secara anaforik mengacu pada Pat dan Nick yang
terdapat dalam kalimat (3) TSa. Penanda kohesi „lain‟ tersebut juga membandingkan
Pat dan Nick dengan dua penerbang lain sebagaimana versi TSu-nya. Penanda kohesi
„lain‟ dan acuannya tersebut juga termasuk kohesi tak berjarak. Penerjemahan
penanda kohesi other menjadi „lain‟ tersebut tidak mengakibatkan perubahan acuan
dan arah pengacuan.
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189R
“That‟s the trouble” –
Cassie looked at him with a sad
smile-“most pilots would risk
anything to fly (1). But other
people don‟t understand that (2).”
(Hal: 97)

“Itulah
persoalannya,”
Cassie
memandang Bobby sambil tersenyum
sendu, “kebanyakan penerbang akan
merelakan apa saja demi terbang, namun
orang tidak pernah mengerti itu (1).”
(Hal: 142)

Alinea di atas merupakan bagian dialog antara Cassie dengan Bobby. Penanda
kohesi other dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu pada most
pilots „kebanyakan penerbang‟ yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi other
tersebut membandingkan kebanyakan penerbang dengan orang lain selain penerbang.
Kebanyakan penerbang memahami dan berani mengambil resiko dan merelakan apa
saja demi terbang termasuk nyawanya. Namun kebanyakan orang lain tidak
memahami resiko yang harus di hadapi para penerbang tersebut. Penanda kohesi
other dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak karena terdapat dalam
kalimat yang berdampingan.
Penanda kohesi other tersebut tidak diterjemahkan ke dalam TSa. Namun
demikian makna penanda kohesi other tersebut secara implisit sudah tercakup dalam
TSa. Hal ini terlihat dalam klausa „namun orang tidak pernah mengerti itu‟ sebagai
terjemahan dari But other people don‟t understand that. Kata „orang‟ yang dimaksud
dalam konteks klausa tersebut adalah orang selain penerbang, sebagaimana versi
TSu-nya.
190R
They advanced slowly on
Perlahan-lahan kapal itu mendekat,
it, and several more of the men
dan beberapa orang mulai mengarahkan
focused binoculars on it, but when
keker mereka ke sana (1). Waktu mereka
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they got there, the skeleton cluded
them, and dipped in and out of the
water (1). But it was obvious now
that it was part of a plane (2). Half
the cockpit was still there, and one
of the wings had been blown off
(3). The other had burned down to
the frame and melted (4).
(hal: 404)

sampai, kerangka itu lepas dari jangkauan
mereka, timbul-tenggelam di air (2).
Tetapi jelas sekarang kalau kerangka itu
merupakan bagian sebuah pesawat (3).
Sebagian kokpit masih ada, dan satu
sayapnya terlepas (4). Yang satunya
sudah terbakar, tinggal rangkanya, dan
meleleh (5).
(Hal: 572)

Penanda kohesi other dalam kalimat (4) alinea di atas secara anaforik
mengacu pada one of the wings „salah satu sayapnya‟ yang terdapat dalam kalimat
(3). Penanda kohesi other tersebut membandingkan salah satu sayap pesawat yang
telah jatuh dengan sayap lainnya. Penanda kohesi other dan acuannya tersebut
termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi other tersebut diterjemahkan „satunya‟ dalam kalimat (5) TSa.
Terjemahan penanda kohesi other tersebut, yakni „satunya‟, secara anaforik mengacu
pada “satu sayapnya” yang terdapat dalam kalimat (4) TSa. Penerjemahan penanda
kohesi tersebut tidak mengakibatkan perubahan acuan, arah pengacuan, dan jarak
penanda kohesi dengan acuannya.
Berdasarkan analisis penerjemahan penanda kohesi other tersebut dapat
dinyatakan bahwa penanda kohesi other dalam penerjemahan novel Wings antara
lain dapat diterjemahkan menjadi:
(1) penanda kohesi „lain‟,
(2) „satunya‟, dan
(3) penanda kohesi pelesapan atau tidak diterjemahkan.
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Pada prinsipnya penerjemahan penanda kohesi other menjadi „lain‟ atau „satunya‟
tersebut tergantung pada konteks pemakaiannya.
Teknik penerjemahan penanda kohesi pengacuan komparatif other tersebut
dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 4.34: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Komparatif Other

No.
1

Teknik Penerjemahan
Harfiah

2

Reduksi

Terjemahan
1. lain
2. satunya
dilesapkan

No. Data
188R
190R
189R

Penanda kohesi other diterjemahkan dengan dua teknik penerjemahan, yaitu
teknik harfiah dan teknik reduksi. Penggunaan teknik penerjemahan harfiah tampak
dengan penerjemahan other menjadi „lain‟ dan „satunya‟. Dalam data 188R, kata
„lain‟ digunakan untuk membandingkan Pat dan Nick sebagai penerbang dengan
temannya dua penerbang lainnya yang terbang dalam badai dalam suatu pertempuran.
Pat dan Nick selamat dalam badai itu, namun dua temannya tewas diterjang badai.
Sementara itu, dalam data 168R kata „lainnya‟ digunakan untuk membandingkan
keadaan dua sayap pesawat Cassie yang jatuh di laut, sayap yang satunya sudah
terlepas dan sayap lainnya sudah terbakar. Sementara itu, teknik reduksi dalam
penerjemahan other dilakukan dengan cara melesapkan terjemahan penanda kohesi
tersebut dalam TSa.

f) Penerjemahan Penanda Kohesi Perbandingan Else
191R
“Maybe (1).” But Cassie
”Mungkin (1).” Tapi Cassie lebih
knew different (2). Flying wasn‟t
tahu (2). Terbang bukanlah pekerjaan
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like that (3). “Pilots are a different
breed (4). They love what they do
(5). It‟s almost as thought they
can‟t bear the thought of doing
anything else (6). It‟s in their bones
(7). They live and breathe it (8).
They love it more than anything
(9).” Her eyes shone as she said it
(10).
(Hal: 38)

biasa (3). Pilot dilahirkan berbeda (4).
Mereka mencintai pekerjaan mereka (5).
Mereka seolah tidak tahan mengerjakan
hal lain (6). Sudah mendarah daging
istilahnya (7). Itulah napas kehidupan
mereka (8). Mereka senang terbang
melebihi apa pun juga (9).” Mata gadis
itu
berbinar-binar
sewaktu
mengatakannya (10).
(Hal: 58)

Penanda kohesi gramatikal pengacuan perbandingan else dalam kalimat (6)
alinea di atas secara anaforik mengacu pada flying „terbang‟ yang terdapat dalam
kalimat (3). Penanda kohesi else dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak
jenis kontrol sekaligus remot. Sesuatu yang diperbandingkan oleh penanda kohesi
else tersebut adalah flying ‟terbang‟ sebagai suatu pekerjaan dengan anything „suatu
hal‟ selain flying, atau pekerjaan selain „terbang‟ (flying).
Penanda kohesi else dalam kalimat (6) tersebut diterjemahkan „lain‟ dalam
kalimat (6) BSa. Terjemahan penanda kohesi else ini, yakni „lain‟, secara anaforik
mengacu pada “terbang” yang terdapat dalam kalimat (3) BSa. Penanda kohesi else
dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remot.
Penanda kohesi „lain‟ tersebut memperbandingkan „terbang‟ sebagai suatu pekerjaan
dengan „hal lain‟ atau pekerjaan lain selain terbang. Penerjemahan penanda kohesi
else tersebut tidak mengakibatkan perubahan acuan, arah pengacuan, dan jarak
penanda kohesi dengan acuannya.
192R
“If you don‟t mind the noise
“Kalau Anda tidak keberatan dengan
of the planes, we could walk over
bunyi pesawat, kita berjalan-jalan di dekat
near the runway, I guess (1). “She
landasan pacu saja (1).” Gadis itu tidak
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didn‟t know what else to offer him
(2).
(Hal: 152)

tahu harus menawarkan tempat mana lagi
(2).
(hal: 211)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Desmond dengan Cassie.
Penanda kohesi else dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu pada
runway „landasan pacu‟ yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi else
tersebut memperbandingkan tempat, yakni landasan pacu dengan tempat lain selain
landasan pacu. Penanda kohesi else dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak
berjarak.
Penanda kohesi else tersebut diterjemahkan „mana lagi‟ dalam kalimat (2)
BSa. Terjemahan penanda kohesi else tersebut, yakni „mana lagi‟, juga
membandingkan tempat, yakni landasan pacu yang terdapat dalam kalimat (1) BSa
dengan tempat lain selain landasan pacu. Penerjemahan penanda kohesi tesebut tidak
mengakibatkan perubahan acuan, arah pengacuan dan jarak penanda kohesi dengan
acuannya.
193R
“You did that once (1). Let
someone else do it this time, Nick
(2). It‟s not your problem (3).”
(Hal: 215)

“Kau
sudah
pernah
melakukannya (1). Biarkan saja kali ini
orang lain yang melakukannya, Nick
(2). Itu bukan urusanmu (3).”
(Hal: 299)

Alinea tersebut merupakan bagian percakapan antara Pat dengan Nick.
Penanda kohesi else dalam kalimat (2) alinea di atas secara anaforik mengacu pada
you (Nick) yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi else dan acuannya
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tersebut termasuk kohesi tak berjarak. Else tesebut memperbandingkan acuan else,
yakni Nick, dengan someone „seseorang‟ selain Nick.
Terjemahan penanda kohesi else tersebut adalah „lain‟ dalam kalimat (2) BSa.
Terjemahan else tersebut, yakni „lain‟, secara anaforik juga mengacu pada “kau”
(Nick) dalam kalimat (1) BSa dan termasuk kohesi tak berjarak sebagaimana teks
BSu-nya. Penerjemahan penanda kohesi tersebut tidak mengubah acuan, arah
pengacuan, dan jarak penanda kohesi dengan acuannya.
Teknik penerjemahan penanda kohesi pengacuan komparatif else tersebut
dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 4.35: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Komparatif Else

No.
1

Teknik Penerjemahan
Harfiah

Terjemahan
1. lain
2. mana lagi

No. Data
191R, 193R
192R

Teknik yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi else yaitu
teknik penerjemahan harfiah. Dalam teknik penerjemahan harfiah, penanda kohesi
else diterjemahkan menjadi „lain‟, dan „mana lagi‟. Penanda kohesi else yang
diterjemahkan
membandingkan

„lain‟
orang.

digunakan
Dalam

untuk
data

membandingkan

191R,

penanda

pekerjaan

kohesi

else

dan
untuk

membandingkan terbang sebagai suatu pekerjaan dengan pekerjaan lain, selain
terbang. Sementara itu, penanda kohesi else dalam data 193R digunakan untuk
membandingkan orang, yakni membandingkan Nick sebagai penerbang dengan
penerbang lain. Adapun penanda kohesi else yang diterjemahkan „mana lagi‟
digunakan untuk membandingkan tempat yang ditawarkan Cassie untuk berjalancommit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
431

jalan dengan Desmond, yaitu di landasan pacu dan tempat lain, selain landasan pacu,
di bandara.

2) Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Perbandingan khusus
Perbandingan khusus adalah perbandingan dua hal atau lebih dalam hal
kuantitas dan kualitasnya. Perbandingan khusus ini juga dinyatakan dengan kata sifat
dan adverb, namun bukan kata sifat dan adverb tertentu sebagaimana perbandingan
umum tersebut, tetapi berupa kata sifat dan adverb pada umumnya. Kata sifat dalam
perbandingan khusus ini adalah kata sifat dalam kelompok kata benda yang berfungsi
sebagai numeratif, misalnya more dalam more cards, dan berfungsi sebagai epitet,
misalnya better dalam better cards.
Adverb dalam perbandingan khusus adalah adverb yang berfungsi sebagai
adjunct dalam klausa, misalnya better dalam the others performed better. Adverb
dalam pebandingan khusus ini juga sebagai submodifier baik sebagai epitet, misalnya
such dalam such good thing, sebagai numeratif, misalnya so dalam so many cards,
atau sebagai adjunct misalnya equally dalam the others performed equally badly.
Berikut ini penerjemahan kohesi pengacuan komparatif khusus dalam penerjemahan
novel “Wings”.

a) Penerjemahan Penanda Kohesi Perbandingan Better (Epitet)
194R
She took a hot bath, and
Cassie mandi air panas sambil
thought about their close call (1). It
berpikir tentang peristiwa itu (1).
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had been frightening, but the odd
thing was that she didn‟t think she‟d
mind dying in a plane (2). It was
where she wanted to be, and it
seemed a better place to die than any
other (3). But nonetheless, she was
very glad they hadn‟t (4)
(Hal: 80)

Memang menakutkan, tapi anehnya ia
seakan tidak keberatan mati di
pesawat (2). Itulah “rumah”nya dan
lebih baik mati di sana daripada
ditempat lain (3). Tapi bagaimanapun
juga, ia senang mereka tidak jadi mati
(4).
(Hal: 120)

Penanda kohesi better dalam kelompok kata benda a better place kalimat (3)
alinea di atas secara anaforik mengacu pada a plane „pesawat‟ yang terdapat dalam
kalimat (2). Penanda kohesi better dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak
berjarak. Penanda kohesi better tersebut membandingkan pesawat sebagai suatu
tempat dengan tempat lain.
Penanda kohesi better tersebut diterjemahkan „lebih baik‟ dalam kalimat (3)
BSa. Penerjemahan better ini terjadi perubahan tataran, yakni dari tataran kata
menjadi frase. Penerjemahan penanda kohesi tersebut juga terjadi perubahan fungsi,
better dalam BSu sebagai epitet dalam kelompok kata benda sedangkan
terjemahannya („lebih baik‟) sebagai adverb dalam kelompok kata kerja.
Teknik penerjemahan penanda kohesi pengacuan komparatif better tersebut
dilakukan dengan teknik

penerjemahan harfiah.

Penerjemahan, better sebagai

sebuah kata dan terjemahannya berupa frase „lebih baik‟ semata-mata disebabkan
oleh perbedaan sistem bahasa, khusunya perbedaan dalam menyatakan tingkat lebih
(comparative).

b) Penerjemahan Penanda Kohesi Perbandingan Better (Adjunct)
195R
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He kissed her again then,
thinking of the babies he would
have liked to have with her, and
never would (1). He would never
allow himself the self-indulgence or
the selfishness of marrying Cassie
(2). No matter how much he loved
her, or maybe because he did (3).
She deserved so much better (4).
(Hal: 218-219)

Nick menciumnya lagi, sambil
memikirkan bayi yang tidak akan
dimilikinya bersama Cassie (1). Ia tidak
akan membiarkan dirinya mengikuti kata
hatinya atau keegoisannya untuk
menikahi Cassie, sebesar apa-pun
cintanya pada Cassie, atau mungkin
justru karena ia sangat mencintainya (2).
Cassie berhak mendapatkan lebih dari
itu. (3)
(Hal: 304)

Kata better dalam kalimat (4) alinea di atas secara anaforik mengacu pada
besarnya cinta Nick pada Cassie yang terdapat dalam kalimat (3). Relasi kohesif
better dan acuannya tersebut termasuk kohesi tak berjarak. Kata better tersebut
mengandung makna ‟lebih dari sekedar cinta‟.
Penanda kohesi better tersebut diterjemahkan menjadi ‟lebih dari itu‟ dalam
kalimat (3) TSa. penerjemahan ini terjadi perubahan tataran, yakni dari tataran kata
menjadi frase. Penerjemahan tersebut juga terjadi implisitasi karena

better yang

bermakna ‟lebih dari cinta‟ tidak dinyatakan secara eksplisit.
196R
“It‟s very dark in here (1).
Close you eyes anyway (2). You‟ll
feel better tomorrow (3).” Or would
they ever feel better, she wondered
(4). She could feel her own fever
rising again too, and she was
shaking almost as much as he was
(5).
(Hal: 402)

“Gelap sekali di sini (1). Tapi
tutup saja matamu (2). Besok kau
akan merasa baikan (3).” Akankah
mereka merasa baikan (4)? Tanya
Cassie ingin tahu (5). Ia bisa
merasakan suhu badannya meningkat
juga, dan badannya gemetar seperti
Billy (6).
(Hal: 568)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Cassie dengan Billy.
Penanda kohesi better dalam kalimat (3) dan (4) alinea di atas secara anaforik
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mengacu pada kondisi Billy dan Cassie yang terdapat dalam alinea sebelumnya,
terutama kondisi Billy yang mulai sakit setelah pesawatnya jatuh di tepi laut. Penanda
kohesi better dan acuannya termasuk kohesi berjarak jenis remot.
Kedua penanda kohesi better tersebut diterjemahkan ‟baikkan‟ dalam kalimat
(3) dan (4) TSa. Kata ‟baikan‟ ini secara anaforik mengacu pada kondisi Billy dan
Cassie yang dalam keadaan sakit yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Kata
‟baikan‟ dan acuannya ini juga termasuk kohesi berjarak jenis remot sebagaimana
versi TSu-nya. Terjemahan penanda kohesi better tersebut, yakni ‟baikan‟,
merupakan ragam informal. terjemahan ini sesuai dengan konteks penggunaan dalam
TSa tersebut, yaitu antara teman akrab, Cassie dengan Billy.
197R
“I know, Dad (1).” She
smiled (2). She‟d flown just
about every difficult plane in
the sky, when she‟d worked for
Williams Aircraft (3). “I‟d have
a co-pilot (4).” She knew that
would make him feel better (5).
(Hal: 437)

“Aku tahu, Ayah (1).” Cassie
tersenyum
(2).
Gadis
itu
sudah
menerbangkan hampir segala jenis pesawat
yang ada di udara sewaktu bekerja di
Williams Aircraft (3). “Aku akan punya
kopilot (4).” Cassie tahu itu akan membuat
ayahnya merasa lebih tenang (5).
(Hal: 620)

Alinea di atas merupakan bagian dialog antara Cassie dengan Pat, ayahnya.
Better dalam kalimat (5) alinea di atas secara anaforik mengacu pada kekhawatiran
Pat yang terdapat dalam alinea sebelumnya. Kekhawatiran Pat itu disebabkan Cassie
akan bergabung dengan Angkatan Udara Amerika dan menerbangkan pesawat
pembom ke Inggis. Better dan acuannya tersebut termasuk kohesi berjarak jenis
remot.
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Penanda kohesi better tersebut diterjemahkan „lebih tenang‟ dalam kalimat (5)
TSa. Penerjemahan better ini terjadi perubahan tataran, yakni dari tataran kata
menjadi frase. Perubahan ini karena terjadi eksplisitasi makna better. Kata better ini
berkaitan dengan rasa khawatir Pat, perasaan yang mengganggu secara psikologis.
Kata better dalam kalimat (5) TSu tersebut mengandung makna Pat merasa tidak
mengkhatirkan Cassie lagi, merasa lebih tenang.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda
kohesi better ada yang mengalami perubahan tataran, yakni dari tataran kata menjadi
frase. Di samping itu juga ada penanda kohesi better yang diterjemahkan secara bebas
karena klausa tempat penanda kohesi better berada diterjemahkan secara bebas.
Teknik penerjemahan penanda kohesi pengacuan komparatif better tersebut
dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.36: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Pengacuan Komparatif Better

No.
1
2

Teknik Penerjemahan
Harfiah
Amplifikasi

Terjemahan
baikan
1. lebih dari itu
2. lebih tenang

No. Data
196R
195R
197R

Tabel tersebut menunjukkan bahwa better sebagai penanda kohesi
diterjemahkan dengan dua macam teknik penerjemahan, yaitu teknik penerjemahan
harfiah dan teknik amplifikasi. Dalam teknik penerjemahan harfiah, kata better
diterjemahkan menjadi „baikan‟. Penerjemahan better menjadi „baikan‟ ini karena
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better digunakan dalam percakapan antara dua orang yang bersahabat, dalam suasana
informal.
Teknik amplifikasi dilakukan dengan cara mengeksplisitkan makna better
dalam TSa. Dalam data 198R kata better diterjemahkan menjadi „lebih tenang‟.
Munculnya kata „tenang‟ dalam terjemahan ini berdasarkan acuan better, sebagai
objek yang diperbandingkan. Dalam data 198R ini yang diperbandingkan adalah
perasaan khawatir Pat sebelum dan sesudah menerima penjelasan dari Cassie. Pat
sangat mengkhwatirkan Cassie karena Cassie akan menerbangkan pesawat pembom,
namun setelah menerima penjelasan dari Cassie perasaan Pat menjadi lebih tenang.

2. Penerjemahan Penanda Kohesi Gramatikal Penyulihan
Penyulihan adalah penggantian elemen dalam teks dengan elemen lain.
Penyulihan merupakan hubungan unsur-unsur kebahasaan. Dengan kata lain,
Penyulihan merupakan relasi yang bersifat gramatikal, relasi antara tatabahasa
dengan kosa kata. Oleh karena penyulihan didasarkan pada relasi gramatikal maka
kreteria yang digunakan bagi unsur-unsur bahasa yang disulih juga berdasar fungsi
gramatikal. Unsur-unsur bahasa yang disulih mungkin berupa kata benda, kata kerja,
atau berupa klausa. Berdasarkan hal ini maka penyulihan dapat dibedakan menjadi
penyulihan nomina, verba, dan klausa.

a. Penerjemahan Penanda Kohesi Penyulihan Nomina
1) Penerjemahan Penanda Kohesi Penyulihan Nomina One
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1S
“The same stuff (1). Flying
planes, pushing limits (2). My
contract is up this week (3). They‟ve
offered me a new one (4).”
(Hal: 271)

”Biasa saja (1). Menerbangkan
pesawat, menguji coba (2). Kontrakku
habis minggu ini (3). Mereka sudah
menawarkan perpanjangan (4).”
(Hal: 378)

Alinea di atas merupakan bagian dialog antara Cassie dengan Nick. Penanda
kohesi one dalam kalimat (4) alinea di atas menyulih kata contract „kontrak‟ yang
terdapat dalam kalimat (3). Contract yang dipenyulihan one dengan contract dalam
kalimat (3) memiliki referen yang berbeda. Penanda kohesi one dan acuannya
tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Penerjemahan penanda kohesi one tersebut dilesapkan dalam kalimat (4) TSa.
Penerjemahan penanda kohesi one tersebut terjadi perubahan jenis kohesi, yaitu dari
kohesi penyulihan menjadi kohesi pelesapan. Unsur yang dilesapkan dalam kalimat
(4) tersebut dapat ditelusuri keberadaanya dan dapat dipahami dalam TSa. Unsur
yang dilesapkan tersebut yaitu kontrak, sebagai acuan one. Perubahan yang terjadi
dalam penerjemahan penanda kohesi penyulihan nomina one tersebut disebabkan
dalam BSa tidak terdapat penanda kohesi penyulihan yang sepadan dengan penanda
kohesi substituisi one tersebut.
2S
“I know you did (1). I don‟t
”Memang sudah (1). Dia tidak
think he wants to be tied to
ingin terikat pada siapa pun... apalagi
anyone……and certainly not me….
dengan aku...” kata Cassie (2).
(2)” She said, but she seemed to
Tampaknya sekarang ia sudah bisa
accept her fate now (3). It was
menerima nasib (3). Tapi ternyata
certainly a lucky one, and her father
nasibnya baik dan ayahnya tampak
was pleased with what she‟d told him
puas dengan jawaban-jawabannya
(4).
(4).
(Hal: 303)
(Hal: 424)
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Penanda kohesi one dalam kalimat (4) alinea di atas menyulih kata fat „nasib‟
yang terdapat dalam kalimat (3). Kata one tersebut menggantikan kata fat. Kata one
dan kata yang disulih tersebut memiliki referen yang sama. Rangkaian kohesif
penanda kohesi one dan kata fat tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi one tersebut diterjemahkan „nasibnya‟ dalam kalimat (4) TSa.
Penerjemahan penanda kohesi tersebut terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni
dari penanda kohesi gramatikal penyulihan menjadi penanda kohesi leksikal. Di
samping itu, penerjemahan penanda kohesi tersebut terjadi perubahan tataran, yakni
dari tataran kata menjadi frase. Frase „nasibnya‟ merupakan frase pembatas. Unsur
inti frase tersebut, yakni „nasib‟, merupakan kata yang disulih penanda kohesi one.
Sementara itu atribut frase tersebut, yakni „nya‟, secara anaforik mengacu pada
Cassie yang terdapat dalam kalimat (2) TSa.
Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi substutusi one
tersebut disebabkan adanya perbedaan antara TSu dan TSa. Dalam TSa tidak ada
penanda kohesi substutusi seperti halnya one tersebut. Berdasarkan hal ini, perubahan
penerjemahan penanda kohesi penyulihan one tersebut tak terelakkan.
3S
The Lexington continued to
cruise by, and there were two smaller
ships with it (1). It was the lookout on
the smaller one who spotted the
burned hull of the North Star bobbing
in the water half a mile off the island
(2).
(Hal: 404)

Lexington terus melaju diiringi
dua kapal lain yang lebih kecil (1).
Seorang petugas pengamat di kapal
yang lebih kecil itulah yang melihat
kerangka hangus North Star timbultenggelam dalam air setengah mil
jauhnya dari pulau (2).
(Hal: 571)
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Penanda kohesi one dalam kalimat (2) alinea di atas menyulih kata ships
„kapal‟ yang terdapat dalam kalimat (1). Kata ship yang dipenyulihan one dengan
ships dalam kalimat (1) tersebut referennya berbeda. Rangkaian kohesif penanda
kohesi one dan kata yang disulih tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi ship tersebut diterjemahkan „kapal‟ dalam kalimat (2) TSa.
Penerjemahan penanda kohesi ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari
penanda kohesi penyulihan menjadi penanda kohesi leksikal. Penerjemahan penanda
kohesi one menjadi „kapal‟ tersebut merupakan bentuk eksplisitasi acuan penanda
kohesi one. Sebagaimana telah dinyatakan bahwa acuan penanda kohesi one adalah
„kapal‟. Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi penyulihan one
tersebut juga disebabkan oleh perbedaan sistem bahasa antara TSu dan TSa
sebagaimana telah disebutkan di atas.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda
kohesi penyulihan one mengalami perubahan, baik perubahan jenis penanda kohesi
dan perubahan tataran. Perubahan jenis penanda kohesi terjadi dari penanda kohesi
penyulihan menjadi penanda kohesi pelesapan dan penanda kohesi leksikal.
Terjadinya perubahan ini disebabkan dalam BSa tidak ada penanda kohesi penyulihan
sebagaimana penanda kohesi penyulihan one tersebut. Adapun perubahan tataran
yang terjadi yakni perubahan dari tataran kata menjadi frase.
Teknik penanda kohesi penyulihan one tersebut dapat dilihat dalam tabel
berikut.
Tabel 4.37: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Penyulihan One
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No.
1
2
3

Teknik Penerjemahan
Amplifikasi
Amplifikasi dan transposisi
Reduksi

Terjemahan
kapal
nasibnya
dilesapkan

No. Data
3S
2S
1S

Penanda kohesi one dalam penerjemahan novel Wings dilakukan dengan tiga
macam teknik penerjemahan, yaitu teknik amplifikasi, amplifikasi sekaligus
transposisi, dan teknik reduksi. Teknik eksplisitasi dilakukan dengan cara
mengeksplisitkan acuan penanda kohesi one. Dalam data 3S, misalnya, one
diterjemahkan menjadi „kapal‟ karena penanda kohesi one tersebut mengacu pada
ships „kapal‟. Oleh karena diterjemahkan berdasar pada acuannya, terjemahan
penanda kohesi one bisa sangat beragam, tergantung pada sesuatu yang menjadi
acuan one.
Teknik lain yang digunakan menerjemahkan penanda one adalah teknik
amplifikasi yang disertai dengan transposisi. Contohnya dalam data 2S, dalam data
ini penanda kohesi one yang mengacu pada fate „nasib‟ diterjemahkan menjadi
„nasibnya‟. Penerjemahan ini merupakan eksplisitasi acuan penanda kohesi one. Di
samping itu, penerjemahan tersebut juga terjadi perubahan satuan kebahasaan, yakni
dari satuan kata menjadi frase. Hal ini menunjukkan penerjemahan dengan teknik
transposisi.
Teknik reduksi dalam penerjemahan penanda kohesi one dilakukan dengan
melesapkan terjemahan penanda kohesi one. Meskipun penanda kohesi one tidak
diterjemahkan, namun maknanya dapat ditelusuri dalam TSa.
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Teknik penerjemahan penanda kohesi penyulihan one tersebut dipengaruhi
oleh perbedaan sistem bahasa antara BSu dan BSa. Dalam BSa tidak terdapat
penanda kohesi penyulihan yang sepadan dengan penanda kohesi substutusi one.
Perbedaan ini menyebabkan teknik amplifikasi atau eksplisitasi banyak digunakan
untuk menerjemahkan penanda kohesi penyulihan one.

2) Penerjemahan Penanda Kohesi Penyulihan Nomina Ones
4S
“I can behave myself if I have
”Aku bisa bersikap baik kalau
to, “he said quietly, his ice blue eyes
memang harus,” kata Nick tenang,
never leaving Pat‟s kindly brown
mata birunya yang dingin tidak
ones (1). There was something boyish
pernah berhenti memandang mata
and endearing about Nick, and yet at
cokelat Pat yang ramah (1). Ada
the same time he was a man (2). And
sesuatu yang kekanak-kanakan dalam
once they had almost been brothers
diri Nick, tetapi pada saat yang sama
(3). Neither one of them could forget
ia pria dewasa (2). Dan mereka tidak
that time (4). It was a bond that
bisa melupakan masa lalu (3). Itu
would never change, and they both
ikatan yang tak pernah putus (4).
knew that (5).
(Hal: 22)
(Hal: 11)
Penanda kohesi ones dalam kalimat (1) alinea di atas menyulih kata eyes
„mata‟ yang juga terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi ones tersebut
diterjemahkan „mata‟ dalam kalimat (1) TSa. Penerjemahan ini terjadi perubahan
jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal penyulihan menjadi
penanda kohesi leksikal. Perubahan tersebut karena terjadi eksplisitasi acuan penanda
kohesi ones. Sebagaimana telah disebutkan bahwa acuan penanda kohesi ones adalah
eyes „mata‟. Dengan demikian penerjemahan tersebut tidak menyebabkan perubahan
makna.
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Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi penyulihan ones
tersebut disebabkan oleh perbedaan sistem antara BSu dan BSa. Dalam TSa tidak ada
penanda kohesi penyulihan seperti halnya ones tersebut. Oleh karena itu perubahan
dalam penerjemahan penanda kohesi ones tersebut tak terelakkan.
5S
The Christmas tree at the
O‟Malleys‟ was beautiful (1). The
children had decorated it as best
they could, and their aunts and
uncles and grandparents had helped
(2). They had strung popcorn and
cranberry beads, and hung all their
old handmade decoration (3). Oona
made a few new ones each year, and
this year the star of the show was a
big handmade silk angel she hung
near the top of the Christmas tree,
and Cassie was staring up at it
admiringly when Bobby arrived with
a load of homemade gingersnaps
and cider (4).
(Hal: 81)

Pohon Natal di rumah keluarga
O‟Malley amat indah (1). Anak-anak
menghiasnya sebagus mungkin dengan
bantuan bibi, paman, dan kakek-nenek
(2). Mereka merangkai berondong
jagung dan biji-biji buah cranberry dan
menggantung semua kerajinan tangan
buatan mereka sendiri (3). Oona
membuat yang baru setiap tahun dan
tahun ini yang menjadi pusat perhatian
adalah boneka malaikat sutra yang
digantung di puncak pohon Natal (4).
Cassie sedan memandangi boneka itu
dengan kagum waktu Bobby datang
mengantarkan biskuit jahe dan sider
apel (5).
(Hal: 120)

Penanda kohesi ones dalam kalimat (4) alinea di atas menyulih kata
Christmas tree „pohon natal‟ yang terdapat dalam kalimat (1). Christmas tree yang
dipenyulihan ones dengan Christmas tree dalam kalimat (1) tersebut memiliki referen
yang berbeda. Penanda kohesi ones dan kata yang disulih tersebut termasuk kohesi
berjarak jenis kontrol sekaligus remote.
Terjemahan penanda kohesi ones tersebut dilesapkan dalam kalimat (4) TSa.
Hal ini berarti penerjemahan penanda kohesi ones terjadi perubahan jenis kohesi,
yakni dari kohesi penyulihan menjadi kohesi pelesapan. Meskipun terjadi perubahan
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jenis kohesi, penerjemahan penanda kohesi ones tersebut pada prinsipnya tidak
mengakibatkan perubahan makna karena keberadaan terjemahan penanda kohesi ones
tersebut dapat ditelusuri dalam TSa, yakni dalam kalimat (4). Perubahan dalam
penerjemahan penyulihan ones tersebut juga disebabkan tidak adanya padanan
penyulihan ones tersebut dalam TSa.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda
kohesi penyulihan ones, sebagaimana penanda kohesi penyulihan one di atas, juga
mengalami perubahan jenis penanda kohesi. Perubahan itu terjadi dari penanda
kohesi penyulihan ones menjadi penanda kohesi pelesapan dan menjadi penanda
kohesi leksikal.
Teknik penanda kohesi penyulihan ones tersebut dapat dilihat dalam tabel
berikut.
Tabel 4.38: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Penyulihan Ones
No.
1
2

Teknik Penerjemahan
Amplifikasi
Reduksi

Terjemahan
mata
dilesapkan

No. Data
4S
5S

Ada dua teknik penerjemahan yang digunakan untuk menerjemahkan penanda
kohesi ones, yaitu teknik amplifikasi dan teknik reduksi. Teknik amplifikasi
penerjemahan ones dilakukan dengan eksplisitasi acuan penanda kohesi ones. Dalam
data 4S, misalnya, penanda kohesi ones diterjemahkan „mata‟ karena penanda kohesi
ones tersebut mengacu pada eyes „mata‟.
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Teknik reduksi dalam penerjemahan penanda kohesi ones dilakukan dengan
cara melesapkan terjemahan penanda kohesi ones dalam TSa. Pelesapan ini bukan
penghilangan karena terjemahan ones yang dilesapkan tersebut masih dapat ditelusuri
dalam TSa. Teknik penerjemahan penanda kohesi penyulihan ones ini juga
dipengaruhi oleh perbedaan yang ada antara BSu dan BSa sebagaimana perbedaan
penanda kohesi penyulihan one yang telah di kemukakan di atas.

b. Penerjemahan Penanda Kohesi Penyulihan Verba
1) Penerjemahan Penanda Kohesi Penyulihan Verba Do
6S
“Do you want me to fly some of
the long hauls for you (1)? You could
spend more time here with Oona and
the kids (2). And I could do the night
stuff maybe (3). I could star with
those and see what you think, “Nick
asked him nervously (4). …
(Hal: 12)

”Bagaimana
kalau
kuterbangkan muatan yang jauh-jauh (1)?
Kau bisa punya lebih banyak waktu
untuk Oona dan anak-anak (2). Dan
aku juga bisa terbang malam (3).
Biar kucoba dulu dan kau pikirpikir,” Nick menawarkan dengan
cemas (4). ...
(Hal: 23-24)

Penanda kohesi do dalam kalimat (3) aliea di atas menyulih kata fly „terbang‟
yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi do dan kata yang disulih tersebut
termasuk kohesi berjarak jenis remote.
Terjemahan penanda kohesi do tersebut adalah „terbang‟ dalam kalimat (3)
TSa. Penerjemahan penanda kohesi do tersebut terjadi perubahan jenis penanda
kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal penyulihan verba menjadi penanda
kohesi leksikal. Penerjemahan do menjadi „terbang‟ tersebut merupakan eksplitasi
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acuan penanda kohesi do. Sebagaimana telah disebutkan bahwa acuan penanda
kohesi do adalah fly „terbang‟. Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda
kohesi penyulihan verba do tersebut disebabkan adanya perbedaan sistem antara BSu
dengan BSa. Dalam BSa tidak terdapat penyulih verba seperti dalam BSu. Dalam Bsu
kata yang bisa menyulih verba hanya kata do/does, did, dan done. Sementara itu,
penyulih verba dalam BSa adalah satuan lingual yang juga berupa verba, tidak
dibatasi pada verba atau kata-kata tertentu.
7S
“Good for you (1). Enjoy it
(2). I hope you do (3). You‟re
practically a movie star these days
(4). Every time I see a newsreel
from home now, you‟re in it more
than Hitler (5).”
(Hal: 273)

”Bagus (1). Nikmati saja (2).
Kuharap kau begitu (3). Kau praktis
sudah jadi bintang film sekarang (4).
Setiap kali aku nonton newsreel Amerika,
kau pasti ada di sana, lebih sering dari
Hitler (5).”
(Hal: 380)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Cassie dengan Nick.
Penanda kohesi do dalam kalimat (3) alinea di atas menyulih enjoy „menikmati‟ yang
terdapat dalam kalimat (2). Penanda kohesi do dan kata yang disulih tersebut
termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi do tersebut diterjemahkan „begitu‟ dalam kalimat (3) TSa.
Terjemahan penanda kohesi penyulihan do tersebut, yakni ‟begitu‟ juga sebagai
penanda kohesi karena kata ‟begitu‟ tersebut tidak dapat ditafsirkan maknanya tanpa
bantuan elemen lain dalam TSa. Elemen lain untuk menafsirkan penanda kohesi
‟begitu‟ tersebut adalah kalimat (2) TSa.
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Kata „begitu‟ sebagai terjemahan do tersebut menyulih „nikmati‟ yang
terdapat dalam kalimat (2) TSa. Penerjemahan penanda kohesi do tersebut tidak
mengakibatkan perubahan jenis kohesi.

8S
“Thank you, sir”, Nick
stood up to leave, looking exhausted
but hopeful (1). “Will you let me
know if you hear anything else
(2)?”
“As soon as we do, Major
(3). We‟ll call you at once (4).”
(Hal: 410)

“Terima kasih, Sir (1).” Nick
berdiri, wajahnya tampak lelah, tapi
penuh pengharapan (2). “Mohon saya
diberitahu apabila ada kabar lebih lanjut
(3).”
“Segera, Mayor (4). Kami akan
langsung menghubungi Anda (5).”
(Hal: 579)

Alinea di atas merupakan bagian dialog antara Nick dengan seorang mayor.
Penanda kohesi do dalam kalimat (3) alinea di atas menyulih Will let know dalam
kalimat (2). Penanda kohesi do dengan elemen yang disulih tersebut termasuk kohesi
tak berjarak.
Terjemahan penanda kohesi do tersebut dilesapkan dalam kalimat (4) TSa.
Penerjemahan penanda kohesi do tersebut terjadi perubahan jenis penanda kohesi,
yakni dari penanda kohesi penyulihan menjadi penanda kohesi pelesapan. Pelesapan
dalam penerjemahan penyulihan do tersebut mengihindarkan terjadinya pengulangan
verba yang disulih oleh do, yakni verba call „memberitahu‟ yang terdapat dalam
kalimat (5) TSa.
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Meskipun terjadi perubahan, penerjemahan penanda kohesi tersebut pada
prinsipnya tidak mengakibatkan perubahan makna. Hal ini karena pelesapan
terjemahan do tersebut dapat ditelusuri pada bagian lain dalam TSa. Dalam teks TSa
tersebut, bagian yang dilesapkan itu terdapat dalam kalimat (4) TSa.
Penerjemahan penanda kohesi penyulihan verba do tersebut ada yang
mengalami perubahan dan ada yang tidak. Penerjemahan penanda kohesi penyulihan
do yang tidak mengalami perubahan yakni penanda kohesi penyulihan do yang
diterjemahkan menjadi „begitu‟. Sementara itu, perubahan yang terjadi dalam
penerjemahan penerjemahan penanda kohesi tersebut berupa berubahan jenis penanda
kohesi, yakni dari penanda kohesi penyulihan do menjadi penanda kohesi pelesapan
dan penanda kohesi leksikal.
Teknik penerjemahan penanda kohesi penyulihan verba do tersebut dapat
dibuat tabel sebagai berikut.
Tabel 4.39: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Penyulihan Verba Do
No.
1
2
3

Teknik Penerjemahan
Harfiah
Amplifikasi
Reduksi

Terjemahan
begitu
terbang
dilesapkan

No. Data
7S
6S
8S

Penanda kohesi do diterjemahkan dengan 3 macam teknik, yaitu teknik
penerjemahan harfiah, amplifikasi, dan reduksi. Dalam teknik harfiah, do sebagai
penanda kohesi terjemahannya juga sebagai penanda kohesi. Dalam data 7S, kata
„begitu‟ sebagai terjemahan do merupakan penanda kohesi yang mengacu secara
anaforik sebagaiman penanda kohesi do.
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Teknik amplifikasi penerjemahan penanda kohesi do dilakukan dengan cara
eksplisitasi acuan penanda kohesi do. Dalam data, 6S, penanda kohesi do
diterjemahkan „terbang‟ karena acuan do tersebut adalah fly „terbang‟. Teknik
penerjemahan amplifikasi tersebut dapat menghasilkan terjemahan penanda kohesi do
yang sangat beragam karena terjemahannya tergantung pada acuan do.
Teknik lain yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi do adalah
teknik reduksi. Teknik ini dilakukan dengan melesapkan terjemahan penanda kohesi
do dalam TSa. Meskipun dilesapkan, terjemahan do ini dapat ditelusuri
keberadaannya dalam teks TSa.
Teknik penerjemahan yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi
penyulihan do dipengaruhi oleh perbedaan yang ada antara BSu dan BSa. Dalam BSa
tidak terdapat penanda kohesi yang sepadan dengan penanda kohesi penyulihan do.
Berdasar hal ini, teknik penerjemahan penanda kohesi penyulihan do sering
menggunakan teknik amplifikasi, khususnya eksplisitasi verba yang disulih oleh
penanda kohesi do.

3) Penerjemahan Penanda Kohesi Penyulihan Verba Does
9S
“I still love him, Dad,” she
”Aku masih mencintainya, Yah,”
sighed (1). “But nothing‟s going to
Cassie mengeluh (1). ”Tapi itu tidak ada
change (2). He‟s going to come
gunanya (2). Ia akan kembali dan berkata
back and tell me why he can‟t marry
ia tidak bisa menikahiku (3). Ia terlalu
me (3). He‟s too old, he‟s too poor
tua, terlalu miskin (4). Mungkin
(4). „Maybe the truth is he doesn‟t
sebenarnya ia tidak sungguh-sungguh
love me (5). He hasn‟t written to me
mencintaiku (5). Ia tidak pernah
since he left (6). And before he left,
menyuratiku sejak ia pergi (6). Dan
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he kept saying no string, no ties, no
future (7). He doesn‟t want me, Dad
(8). Desmond does (9). He really
needs me (10).”
(Hal: 302)

sebelumnya, ia selalu berkata tidak ada
ikatan, tidak ada pertalian apa pun, dan
tidak ada masa depan (7). Ia tidak
menginginkan aku, Ayah, tapi Desmond
lain (8). Ia memerlukan aku (9).”
(Hal: 422)

Alinea di atas merupakan bagian dialog antara Pat dengan Cassie. Penanda
kohesi does dalam kalimat (9) alinea di atas menyulih want me „menginginkan aku‟
yang terdapat dalam kalimat (8). Rangkaian kohesif penanda kohesi does dengan
want me tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi does tersebut diterjemahkan „lain‟ dalam kalimat (8) TSa.
Terjemahan penanda kohesi does ini, yakni ‟lain‟, juga sebagai penanda kohesi
karena penafsiran maknanya juga berdasarkan pada bagian lain dari TSa, yakni
menginginkan yang terdapat dalam kalimat (8) TSa. Penerjemahan does menjadi
‟lain‟ tersebut untuk menghindari pengulangan terjemahan want ‟menginginkan‟
yang disulih oleh does.
Kata „lain‟ dalam kalimat (8) ini berelasi secara kohesif dengan „tidak
menginginkan aku‟ yang juga terdapat dalam kalimat (8). Kalimat (8) TSa adalah
terjemahan kalimat (8) dan (9) TSu. Kalimat (8) merupakan kalimat negatif,
sedangkan kalimat (9) adalah positif. Penerjemahan does menjadi „lain‟ tersebut
berkaitan dengan perbedaan antara kalimat (8) dan kalimat (9) tersebut, yang
memang berlainan maknanya. Pada prinsipnya penerjemahan penanda kohesi does
tersebut tidak mengakibatkan perubahan acuan dan arah pengacuan.
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Dalam novel Wings hanya ditemukan sebuah penanda kohesi does. Penanda
kohesi penyulihan does dalam data 9S diterjemahkan dengan teknik harfiah, dalam
data 9S tersebut does diterjemahkan „lain‟. Pemahaman does dalam 9S tersebut
berdasarkan verba yang disulih. Demikian juga dengan kata „lain‟ sebagai terjemahan
does, pemahamannya juga harus didasarkan pada verba yang disulih. Pada prinsipnya
does dan terjemahannya tersebut sebagai penyulih verba.

3) Penerjemahan Penanda Kohesi Penyulihan Verba Did
10S
“So do I,” he smiled, “we
must both work for the same tyrant
(1). I‟ll call you at three-thirty
(2).” She was surprised when he
did (3). He was the oddest person
(4). And so lonely (5). …
(Hal: 245)

”Aku juga kok,” senyum Desmond
(1). ”Kita berdua kan sama-sama bekerja
untuk si raja lalim (2). Kutelepon besok
jam setengah empat (3).” Cassie heran
ketika pria itu benar-benar meneleponnya
(4). Pria yang sangat aneh (5). Dan sangat
kesepian (6). …
(Hal: 342)

Alinea tersebut merupakan bagian percakapan antara Desmond dengan
Cassie. Penanda kohesi did dalam kalimat (3) alinea di atas menyulih kata call
„menelepon‟ yang terdapat dalam kalimat (2). Penanda kohesi did dan kata yang
disulih tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi did tersebut diterjemahkan „meneleponnya‟ dalam kalimat (4)
TSa. Penerjemahan penanda kohesi did ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi,
yakni dari penanda kohesi gramatikal penyulihan menjadi penanda kohesi leksikal. Di
samping itu, penerjemahan tersebut juga terjadi perubahan tataran, yakni dari tataran
kata menjadi frase. Unsur inti frase tersebut, yakni „menelepon‟ merupakan
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eksplisitasi acuan penanda kohesi did. Sementara itu, atribut frase tersebut, yakni
„nya‟, menunjukkan arah pengacuan yang bersifat anaforik.
Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi penyulihan
verba did tersebut disebabkan adanya perbedaan sistem antara BSu dan BSa. Dalam
BSu hanya ada beberapa kata yang menjadi penyulih verba, di antaranya adalah did.
Sementara itu, dalam BSa penyulih verba adalah satuan lingual yang juga berkategori
verba, bukan hanya kata-kata terternu.
11S
“Why didn‟t you call when I
got back?” she asked sadly (1).
They had gone right to the
important things (2). They always
did (3). He was like that (4).
(Hal: 445)

“Mengapa kau tidak menelepon
waktu aku pulang?” tanya Cassie sedih
(1). Mereka langsung menuju menuju ke
pokok masalah (2). Selalu (3). Nick
memang begitu (4).
(Hal: 630)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Cassie dengan Nick.
Penanda kohesi did dalam kalimat (3) alinea di atas menyulih had gone right to the
important things „langsung menuju menuju ke pokok masalah‟ yang terdapat dalam
kalimat (2). Penanda kohesi did dan elemen yang disulih tersebut termasuk kohesi tak
berjarak.
Terjemahan penanda kohesi did tersebut tidak tampak dalam teks TSa karena
terjemahan penanda kohesi itu dilesapkan. Penerjemahan did ini terjadi perubahan
jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal penyulihan menjadi
penanda kohesi pelesapan. Pelesapan tersebut tidak hanya terjadi pada terjemahan did
tetapi juga terjemahan subjek dalam kalimat (3), yakni they. Meskipun terjadi
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pelesapan, namun penerjemahan penanda kohesi did tersebut pada prinsipnya tidak
terjadi perubahan acuan dan arah pengacuan.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda
kohesi did tersebut mengalami perubahan, yakni dari penanda kohesi penyulihan
menjadi penanda kohesi pelesapan dan penanda kohesi leksikal. Penanda kohesi
leksikal sebagai terjemahan did tersebut juga menunjukkan perubahan tataran, yakni
dari tataran kata menjadi frase.
Teknik penerjemahan penanda kohesi did tersebut dapat dilihat dalam tabel
berikut
Tabel 4.40: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Penyulihan Verba Did

No.
1
2

Teknik Penerjemahan
Amplifikasi
Reduksi

Terjemahan
meneleponnya
dilesapkan

No. Data
10S
11S

Penanda kohesi did diterjemahkan dengan menggunakan dua teknik
penerjemahan, yaitu teknik amplifikasi dan teknik reduksi. Teknik amplifikasi
penerjemahan penanda kohesi did dilakukan dengan eksplisitasi acuan penanda
kohesi

did.

Dalam

data

10S,

misalnya,

penanda

kohesi

diterjemahkan

„meneleponnya‟ karena acuan did tersebut adalah call „menelepon‟. Oleh karena
terjemahan penanda kohesi did sesuai dengan acuannya, terjemahan penanda kohesi
did ini dapat sangat beragam.
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Teknik reduksi dalam penerjemahan penanda kohesi did dilakukan dengan
cara melesapkan terjemahan penanda kohesi did dalam TSa. Dalam teknik ini makna
did dapat ditelusuri dalam TSa, jadi tidak dihilangkan.
Teknik penerjemahan penanda kohesi penyulihan did juga disebabkan oleh
perbedaan yang ada antara BSu dan BSa sebagaimana penyulihan do di atas.

c. Penerjemahan Penanda Kohesi Penyulihan Klausa
1) Penerjemahan Penanda Kohesi Penyulihan Klausa So
12S
“Lord help us (1). Just let
me know when you decide to go
berserk again (2). I‟ll be sure to
stay away from the air port (3).
Maybe you ought to do that for a
while too (4). I swear, those
fumes have made you crazy (5).”
“Maybe so,” she said
dreamily (6). But it was more
than that, and she knew it (7). She
had those fumes in her blood her
bones, and she knew more than
ever that she would never escape
them (8).
(Hal: 54)

“Tuhan, tolonglah hambamu ini (1).
Kasih tahu aku ya, begitu kau mau gilagilaan lagi (2). Sebaiknya kau menjauh
dari lapangan terbang (3). Mungkin
seharusnya begitu saja sementara ini (4).
Sumpah, asap-asap pesawat itu sudah
membuatmu sinting (5).”
“Mungkin juga,” sahut Cassie (6).
Wajahnya penuh mimpi (7). Tapi perasaan
ini lebih dari itu (8). Asap itu sudah
menjadi satu dengan darahnya, dengan
tulang-tulangnya (9). Cassie tahu persis ia
tidak akan pernah bisa melepaskan diri
(10).
(Hal: 81)

Penanda kohesi so dalam kalimat (6) alinea di atas menyulih klausa those
fumes have made you crazy dalam kalimat (5). Penanda kohesi so tersebut
menggantikan klausa those fumes have made me crazy „asap-asap pesawat itu sudah
membuatku sinting‟. Klausa sebagai acuan so dan klausa yang disulih so tersebut
memiliki perbedaan pronomina, yang pertama menggunakan pronomina you dan
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yang kedua menggunakan pronomina me. Perbedaan ini disebabkan klausa acuan so
diarahkan pada mitra tuturnya (Cassie) sedangkan klausa yang disulih so diarahkan
pada penutur sendiri. Penanda kohesi so dan elemen yang disulih ini termasuk kohesi
tak berjarak karena terdapat dalam kalimat yang berdampingan.
Terjemahan penanda kohesi tersebut dilesapkan dalam kalimat (6) TSa. Hal
ini berarti penerjemahan so tersebut terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni
dari penanda kohesi pengacuan penyulihan klausa menjadi penanda kohesi pelesapan.
Meskipun terjadi perubahan jenis penanda kohesi terjemahan tersebut pada
prinsipnya tidak mengakibatkan perubahan makna. Hal ini karena terjemahan yang
dilesapkan tersebut dapat ditelusuri keberadaannya berdasarkan konteks TSa,
khususnya klausa dalam kalimat (5), yakni “asap-asap pesawat itu sudah membuatmu
sinting”.
13S
“Maybe Dad‟ll let me
borrow his truck … or Bobby
…” Nick nodded, but the thought
of Bobby bothered him too, and
he knew that it shouldn‟t (1). He
had no right to object to any of
her suitors, but Bobby just didn‟t
seem right for her (2). He was so
dull, and so damn landlocked
(3).
“Yeah (4). Maybe so,” he
said noncommittally, reminding
himself that he was twice her
age, and Bobby wasn‟t (5).
(Hal: 73-74)

“Mungkin aku bisa pinjam truk
Ayah…
atau
Bobby…”
Nick
mengangguk, tapi pikiran tentang Bobby
mengganggu perasaannya walaupun ia
tahu itu tidak pantas (1). Ia tidak berhak
menolak siapa saja peminang Cassie,
namun Bobby dianggapnya tidak sepadan
dengannya (2). Pemuda itu amat
membosankan dan begitu terpaku pada
bumi (3).
“Yah (4). Mungkin saja bisa,‟ ujar
Nick datar, mengingatkan dirinya sendiri
bahwa usianya dua kali usia Cassie
sementara Bobby sebaya (5).
(Hal: 110)
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Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Nick dengan Cassie.
Penanda kohesi so dalam kalimat (5) di atas menylih klausa Dad‟ll let me borrow his
truck … or Bobby … yang terdapat dalam kalimat (1). Klausa yang digunakan untuk
menyulih so dalam kalimat (5) tersebut yaitu klausa your Dad‟ll let you borrow his
truck … or Bobby … Klausa ini memiliki perbedaan pronomina dengan klausa acuan
so karena klausa acuan so tersebut dituturkan oleh Cassie dan klausa yang menyulih
so dalam kalimat (5) dituturkan oleh Nck, sebagai mitra tutur Cassie. Penanda kohesi
so dan klausa yang disulih tersebut termasuk kohesi berjarak jenis remote.
Penanda kohesi so tersebut diterjemahkan „bisa‟ dalam kalimat (5) TSa. Kata
„bisa‟ ini secara berelasi secara kohesif dengan klausa “aku bisa pinjam truk Ayah…
atau Bobby…” dalam kalimat (1) TSa. Klausa yang disulih kata „bisa‟ tersebut adalah
klausa “kau bisa meminjam truk ayahmu ... atau Bobby ...”. perbedaan klausa yang
berelasi secarakohesif dengan „bisa‟ dan klausa yang disulih „bisa‟ ini disesuaikan
dengan perbedaan orang yang menuturkan klausa tersebut. Klausa yang menjadi
acuan „bisa‟ dituturkan oleh Cassie sedangkan klausa yang disulih „bisa‟ dituturkah
oleh Nick. Penanda kohesi „bisa‟ dan elemen yang berelasi secara kohesif dengan
‟bisa‟ tersebut termasuk kohesi berjarak jenis remote. Penerjemahan penanda kohesi
tersebut tidak mengakibatkan perubahan makna.

14S
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“Ready too call it a day?”
he asked, as they walked back to
her truck, so she could drive home
to Good Hope (1).
“Yeah, I guess so,” she said
sadly (2). “I always hate to come
down (3). I wish I could go on
forever (4).”
(Hal: 111)

“Sudah cukup untuk hari ini?”
tanyanya ketika mereka berjalan menuju
truk (1). Ia ingin membuat Cassie pulang
dengan penuh harapan (2).
“Ya, tampaknya begitu,” katanya
sendu (3). “Aku selalu sedih ketika harus
turun, kukira aku bisa di atas selamanya
(4).”
(Hal : 160)

Alinea di atas merupakan bagian dialog antara Nick dengan Cassie ketika
Cassie berlatih terbang. Penanda kohesi so dalam kalimat (2) alinea di atas menyulih
klausa ready too call it a day yang terdapat dalam kalimat (1).

Penanda kohesi so

dan elemen yang disulih tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi so dalam kalimat (2) tersebut diterjemahkan „begitu‟ dalam
kalimat (3) TSa. Terjemahan penanda kohesi penyulihan klausa so tersebut, yakni
‟begitu‟ juga sebagai penanda kohesi karena kata ‟begitu‟ tersebut tidak dapat
ditafsirkan maknanya tanpa bantuan elemen lain dalam TSa. Elemen lain untuk
menafsirkan penanda kohesi ‟begitu‟ tersebut adalah kalimat (1) TSa.
Penanda kohesi „begitu‟ ini menyulih klausa ” Sudah cukup untuk hari in?”
yang terdapat dalam kalimat (1) TSa. Kata „begitu‟ sebagai terjemahan so ini dapat
diganti dengan klausa sebagai terjemahannya tersebut. Penanda kohesi „begitu‟
dengan klausa ” Sudah cukup untuk hari in?” tersebut termasuk kohesi berjarak jenis
remote. Perbedaan jarak kohesi antara TSu dan TSa ini disebabkan kalimat (1) TSu
diterjemahan menjadi dua kalimat, bukan disebabkan oleh penerjemahan so dalam
alinea tersebut. Penerjemahan so dalam alinea tersebut tidak mengakibatkan
perubahan makna.
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15S
“I promise we‟ll go next
year,” he said firmly (1).
“Well, I should hope so,” she
said, shocked at the idea that they
wouldn‟t (2). “You‟re not just
getting me, you‟re getting my family
(3). And there are lots of us (4).
“She beamed, warning up to the
idea of announcing her engagement
(5).
(Hal: 295)

”Aku janji akan datang tahun
depan,” tegas Desmond (1).
”Mudah-mudahan saja benar,”
tukas Cassie, terguncang oleh penolakan
itu (2). ”Kau bukan hanya mendapatkan
aku, tapi juga keluargaku (3). Dan
keluargaku banyak (4).” Wajah Cassie
memerah,
hatinya
hangat
waktu
membayangkan
pengumuman
pertunangannya (5).
(Hal: 412)

Alinea di atas merupakan bagian dialog antara Desmond dengan Cassie.
Penanda kohesi so dalam kalimat (2) alinea di atas menyulih klausa we‟ll go next
year yang terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi so dengan klausa yang disulih
tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi tersebut diterjemahkan „benar‟ dalam kalimat (2) TSa. Kata
„benar‟ sebagai terjemahan so ini menyulih klausa “... (aku) akan datang tahun
depan” yang terdapat dalam kalimat (1) TSa. Kata „aku‟ dalam tanda kurung tersebut
merupakan tambahan yang dalam terjemahan dilesapkan. Penanda kohesi „benar‟
dengan klausa ”Aku janji akan datang tahun depan” tersebut termasuk kohesi tak
berjarak. Penerjemahan penanda kohesi so dalam alinea tersebut tidak mengakibatkan
perubahan makna dan jarak penanda kohesi dengan acuannya.
Penanda kohesi so sebagai penyulih klausa, berdasar paparan di atas, antara
lain dapat diterjemahkan menjadi: „begitu‟, „bisa‟, „benar‟ dan penanda kohesi
pelesapan. Berdasar analisis tersebut tampak bahwa penerjemahan penanda kohesi
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penyulihan klausa so ada yang mengalami perubahan dan ada yang tidak mengalami
perubahan. Penerjemahan penanda kohesi penyulihan yang tidak mengalami
perubahan yakni penanda kohesi penyulihan ini yang diterjemahkan menjadi ‟begitu‟,
‟bisa‟, dan ‟benar. Sementara itu, perubahan yang terjadi dalam penerjemahan
penanda kohesi tersebut yakni perubahan dari kohesi penyulihan menjadi penanda
kohesi pelesapan.
Teknik penerjemahan penanda kohesi penyulihan klausa so tersebut dapat
dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 4.41: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Penyulihan Klausa So
No.
1

Teknik Penerjemahan
Harfiah

2

Reduksi

Terjemahan
1. bisa
2. begitu
3. benar
dilesapkan

No. Data
13S
14S
15S
12S

Penanda kohesi penyulihan klausa so diterjemahkan dengan dua macam
teknik penerjemahan, yaitu teknik penerjemahan harfiah dan teknik reduksi. Dalam
teknik penerjemahan harfiah penanda kohesi so diterjemahkan menjadi „bisa‟,
„begitu‟, dan „benar‟. Kata „bisa‟, „begitu‟, dan „benar‟ yang berturut-turut terdapat
dalam data 13S, 14S, dan 15S mengacu pada klausa secara anaforik sebagaimana
penanda kohesi penyulihan klausa so.
Adapun teknik reduksi dalam penerjemahan penanda kohesi penyulihan
klausa so dilakukan dengan cara melesapkan terjemahan penanda kohesi so.
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Meskipun dilesapkan, makna penanda kohesi so ini masih dapat ditelusuri dalam teks
TSa.

2) Penerjemahan Penanda Kohesi Penyulihan Klausa Not
16S
“My mother will die (1).”
She grinned (2).
“I hope not (3).” And then
he took her in his arms again, and
forgot all the arrangements (4).
…
(Hal: 297)

”Ibu bisa pingsan,” seringai
Cassie (1).
”Semoga tidak (2).” Lalu
Desmond memeluk Cassie lagi dan
melupakan semua pembicaraan tadi (3).
...
(Hal: 416)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Cassie dengan Desmond.
Penanda kohesi not dalam kalimat (3) alinea di atas berelasi secara kohesif dengan
klausa my mother will die dalam kalimat (1). Penanda kohesi not tersebut
menggantikan klausa your mother willn‟t die. Klausa yang disulih not dan klausa
yang berelasi secara kohesif denagn not tersebut memiliki perbedaan pronomina
persona, yakni dari my menjadi your, karena kedua klausa tersebut diucapkan oleh
orang yang berbeda. Klausa acuan not diucapkan O1 dan diarahkan untuk dirinya
sendiri, sedangkan klausa yang diganti not diucapkan O1 dan diarahkan kepada O2.
Penanda kohesi not dengan elemen yang berelasi secara kohesif dengan not tersebut
termasuk kohesi berjarak jenis remote.
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Penanda kohesi not tersebut diterjemahkan menjadi „tidak‟ dalam kalimat (2)
TSa. Kata „tidak‟ ini berelasi secara kohesif dengan klausa “Ibu bisa pingsan” yang
terdapat dalam kalimat (1). Penanda kohesi „tidak‟ tersebut menyulih klausa “Ibumu
tidak pingsan”. Penanda kohesi „tidak‟ dengan klausa ”Ibu bisa pingsan” tersebut
termasuk kohesi tak berjarak. Perbedaan jarak kohesi antara TSu dengan TSa ini
disebabkan kalimat (1) dan (2) TSu diterjemahkan menjadi satu kalimat.
Penerjemahan penanda kohesi not tersebut tidak mengakibatkan makna.
17S
“But you‟re his wife, Cass
(1).” He was confused by what she
was saying (2).
“Apparently not,” she said
miserably, “just and employee
(3).” He had disappointed her
terribly (4). …
(Hal: 351)

“Tapi kau istrinya, Cass (1).” Pemuda
itu bingung mendengar perkataan Cassie (2).
“Rupanya bukan,” tukas Cassie
merana, “hanya pegawainya saja (2).”
Desmond sudah benar-benar membuat Cassie
kecewa (3). ...
(Hal: 494-450)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Billy dengan Cassie.
Penanda kohesi not dalam kalimat (3) alinea di atas berelasi secara kohesif dengan
klausa you‟re his wife dalam kalimat (1). Penanda kohesi not tersebut menyulih
klausa I am not his wife. Penanda kohesi not dengan klausa yang berelasi dengan not
tersebut termasuk kohesi berjarak jenis remote.
Penanda kohesi not tersebut diterjemahkan „bukan‟ dalam kalimat (3) TSa.
Kata „bukan‟ ini berelasi secara kohesif dengan klausa “kau istrinya” dalam kalimat
(1) TSa. Berdasar relasi ini, penanda kohesi „bukan‟ dalam kalimat (3) tersebut
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menyulih klausa “aku bukan istrinya”. Penerjemahan not menjadi „bukan‟ dalam
alinea tersebut tidak mengakibatkan perubahan makna dan jenis penanda kohesi.
18S
“No sane woman would
have him (1).”
“I hope not (2).” She
laughed (3). She was in much
better spirit (4). And after a brief
chat, she went to bed early (5). She
had no idea what Desmond was
doing in Honolulu (6). …
(Hal: 418)

“Tidak ada wanita waras yang mau
menikah dengannya (1).”
“Semoga saja tidak ada (2).” Cassie
tertawa (3). Sekarang ia sudah lebih
bersemangat, setelah ngobrol-ngobrol,
Cassie pergi tidur sore-sore (4). Ia tidak
tahu apa yang sedang dikerjakan Desmond
di Honolulu (5). …
(Hal: 590)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Cassie dengan Nick.
Penanda kohesi not dalam kalimat (2) alinea di atas menyulih klausa No sane woman
would have him dalam kalimat (1). Relasi kohesif penanda kohesi not dengan klausa
No sane woman would have him tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Penanda kohesi not tersebut diterjemahkan „tidak ada‟ dalam kalimat (2) TSa.
Frase „tidak ada‟ sebagai terjemahan not tersebut menyulih klausa “Tidak ada wanita
waras yang mau menikah dengannya” yang terdapat dalam kalimat (1) TSa. Penanda
kohesi „tidak ada‟ dengan klausa yang disulih tersebut termasuk kohesi tak berjarak
sebagaiman versi TSu-nya. Penerjemahan penanda kohesi not tersebut tidak
mengakibatkan perubahana jenis kohesi dan jarak rangkaian kohesi.
Berdasar analisis penerjemahan not yang menyulih klausa tersebut dapat
dinyatakan bahwa penanda kohesi not penyulih klausa dapat diterjemahkan menjadi:
„tidak‟, „bukan‟ dan„ tidak ada‟. Penerjemahan penanda kohesi penyulihan not
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sebagaimana dipaparkan di atas pada prinsipnya tidak mengalami perubahan jenis
penanda kohesi.
Teknik penerjemahan penanda kohesi penyulihan klausa not tersebut dapat
dilihat dalam tabel berikut
Tabel 4.42: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Penyulihan Klausa Not
No.
1

Teknik Penerjemahan
Harfiah

Terjemahan
1. tidak
2. bukan
3. Tidak ada

No. Data
16S
17S
18S

Teknik penerjemahan penanda kohesi substutisi klausa not hanya dilakukan
dengan teknik penerjemahan harfiah. Dalam teknik ini not tersebut diterjemahkan
„tidak‟, „bukan‟, dan „tidak ada‟, yang secara berturut-turut terdapat dalam data 16S,
17S, dan 18S. Terjemahan not tersebut dapat digantikan oleh klausa yang berelasi
secara kohesif dengannya. Misalnya dalam data 16S berikut:
“My mother will die (1).” She grinned.“I hope not.” And then he took her in
his arms again, and forgot all the arrangements.
”Ibu bisa pingsan,” seringai Cassie
”Semoga tidak.” Lalu Desmond memeluk Cassie lagi dan melupakan semua
pembicaraan tadi.
Kata ‟tidak‟ sebagai terjemahan not tersebut dapat disulih dengan klausa yang
disulihnya, yaitu ‟Ibu tidak pingsan‟.

3. Penerjemahan Penanda Kohesi Gramatikal Pelesapan
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Elipsis terjadi apabila suatu elemen yang secara struktural diperlukan namun
elemen itu ditanggalkan. Sebagaimana halnya substitusi, pelesapan merupakan relasi
dalam teks. Pada umumnya elemen yang berelasi secara kohesif mendahului elemen
yang dilesapkan. Sebagai contoh kalimat berikut.
(4-1) This is a fine hall you have here. I‟ve never lectured in a finer.
Kelompok nomina (nominal group) a finer dalam kalimat ke-2 di atas terjadi
pelesapan nomina. Unsur yang dilesapkan ini harus diisi atau ditafsirkan berdasar
unsur lain dalam teks. Elemen yang harus ditafsirkan berdasar unsur lain ini disebut
elemen yang mempersyaratkan (presupposing item). Sedangkan unsur yang
digunakan untuk menafsirkan elemen tersebut disebut elemen yang dipersyaratkan
(presupposed item). Kelompok nomina a finer tersebut merupakan elemen yang
penafsirannya mempersyaratkan elemen lain (presupposing item). Elemen lain dalam
teks tersebut untuk mengisi elemen yang dilesapkan dalam a finer adalah a fine hall
dalam kalimat ke-1. kelompok nomina a finer hall ini merupakan elemen yang
dipersyaratkan (presupposed item). Nomina untuk mengisi pelesapan nomina dalam
kelompok nomina a finer tersebut adalah hall.
Kohesi gramatikal pelesapan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pelesapan
nomina, pelesapan verba, dan pelesapan klausa. Berikut ini analisis masing-masing
pelesapan dalam penerjemahan novel Wings.

a. Penerjemahan Penanda Kohesi Gramatikal Pelesapan Nomina
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
464

Pelesapan nomina yang dimaksudkan di sini adalah pelesapan nomina dalam
kelompok nomina. Struktur logika kelompok nomina adalah sebuah inti (head) dan
modifikasinya yang bersifat opsional. Unsur-unsur modifikasi ada yang mendahului
inti (premodifier) dan ada yang mengikutinya (postmodifier). Inti kelompok nomina
those two fast electric trains with pantigraphs adalah trains, premodifiernya yaitu
those two fast electric, dan postmodifiernya with pantigraphs. Elemen modifier
dalam kelompok nomina tersebut terdiri dari unsur deictik (those), numeratif (two),
epitet (fast), klasifier (electric). Adapun with pantograpfs dalam kelompok monima
tersebut sebagai qualifier.
Inti dalam kelompok nomina lazimnya diisi oleh kata benda umum (common
noun), nama diri (proper noun) dan pronoun. Apabila inti suatu kelompok nomina
tidak diisi oleh kata benda maka akan terjadi pelesapan nomina. Kelompok nomina
yang mengalami pelesapan nomina, inti kelompok nominanya diisi oleh

salah sau

elemen yang lazimnya berfungsi sebagai modifier. Oleh karena itu dalam pelesapan
nomina akan terjadi peningkatan status salah satu unsur dari modifiernya menjadi
inti. Sebagai contoh adalah kelompok nomina the best dalam kalimat berikut.
(4-2) Which hat will you wear? This is the best.
Kelompok nomina the best dalam kalimat ke-2 di atas yang menjadi inti adalah best.
Hal ini karena kelompok nomina tersebut mengalami pelesapan nomina, yakni
pelesapan hat. Dalam bentuk lengkap, yakni the best hat, yang menjadi inti adalah
hat, best sebagai epitet.
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Halliday dan Hasan menyebutkan ada 5 kemungkinan unsur modifier yang
menduduki inti dalam kelompok nomina yang mengalami pelesapan nomina, yaitu
spesific deictics, non-spesific deictics, post-deictics, numeratif, dan epitet. Unsurunsur modifier yang termasuk spesific deictics yaitu posesif, demonstratif, dan the.
Elemen-elemen non-spesific deictics yaitu each, every, all, both, any, either, no,
neither, some, dan a.
Kata-kata yang berfungsi sebagai post-deictics dalam kelompok nomina
adalah ajektif tertentu. Ajektif yang biasa digunakan sebagai post-deictics antara lain:
other, same, different, identical, usual, regular, certain, odd, famous, well-known,
typical, dan obvious. Adapun, elemen numeratif dalam kelompok nomina diwujudkan
dengan kata bilangan ordinal, kardinal, dan indefinite quantifier. Kata-kata yang
termasuk indefinite quantifier antara lain: as much, many, more, most, few, several, a
little, lots, a bit, hundreds, dan sebagainya. Sementara itu epitet yang berfungsi
sebagai inti dalam kelompok nomina yang mengalami pelesapan nomina biasanya
berupa kata sifat dalam bentuk komparatif dan superlatif.

1) Penerjemahan Pelesapan Nomina dengan Inti Kelompok Nomina
Spesific Deictics: Those
1E
For the next six months,
Bagi Cassie, enam bulan
Cassie‟s days seemed to fly by (1).
berikutnya waktu berjalan begitu cepat
She drove to Bradley everyday,
(1). Ia pergi ke Bradley setiap hari,
worked at the restaurant three
bekerja di restoran tiga kali seminggu
afternoons a week to pay for fuel
untuk membiayai uang bensin bila
when she flew with Nick (2). And she
terbang bersama Nick, dan berusaha
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tried to get to she airport as soon as
she could before nightfall (3). She
did whatever she could to help there,
but most of her work for her father,
and flying, was done on weekends
(4). And those were her happiest
days (5). Nick ven took her on some
cargo runs to Chicago, Detroit, and
Cleveland (6).
(Hal: 118)

tiba di lapanan terbang sebelum malam
(2). Ia membantu sebisa-bisanya di
sana, tapi ayahnya lebih banyak
memberinya tugas pada akhir pekan
(3). Saat itulah yang paling
membahagikan (4). Bahkan, tak jarang
Nick
mengajaknya
terbang
ke
Chicago, Detroit, dan Cleverland (5).
(Hal: 169)

Those dalam kalimat (5) alinea tersebut merupakan inti dalam kelompok
nomina. Kata those tersebut adalah deictics yang berupa kata penunjuk
(demonstratif), bukan nomina. Dengan demikian kelompok nomina those tersebut
terjadi pelesapan nomina. Bagian teks dalam alinea tersebut yang berelasi secara
kohesif dengan those tersebut adalah weekends „akhir pekan‟ yang terdapat dalam
kalimat (4). Relasi kohesif antara weekends dengan kelompok nomina those tersebut
termasuk kohesi tak berjarak.
Nomina yang dilesapkan dalam kelompok nomina tersebut diterjemahkan
„saat itulah‟ dalam kalimat (4) TSa. Penerjemahan kelompok nomina those tersebut
terjadi eksplisitasi nomina yang dilesapkan dalam TSu. Sebagaimana telah
dinyatakan, bahwa nomina yang dilesapkan dalam TSu tersebut adalah weekends
„akhir pekan‟ yang salah satu unsur maknanya adalah „saat‟. Penerjemahan tersebut
juga terjadi perubahan jenis kohesi, yakni dari kohesi pelesapan menjadi kohesi
leksikal. Kata „saat‟ dalam frase „saat itulah‟ berelasi secara kohesif dengan „akhir
pekan‟ dalam kalimat (4) TSa.
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Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi pelesapan
tersebut disebabkan oleh perbedaan sistem bahasa antara BSu dan BSa, terutama
perbedaan struktur logika kelompok nomina. Dalam BSu, struktur logika kelompok
nomina adalah sebuah inti (head) dan modifikasinya yang bersifat opsional. Unsurunsur modifikasi ada yang mendahului inti (premodifier) dan ada yang mengikutinya
(postmodifier). Sementara itu, unsur modifikasi dalam kelompok nomina pada
umumnya mengikuti (postmodifier) unsur intinya. Kelompok nomina those tersebut
bentuk lengkapnya adalah those weekends. Struktur kelompok nomina ini adalah
premodifier diikuti inti (head). Struktur nomina ini memiliki urutan yang terbalik
dengan padanannya dalam BSa. Struktur nomina „akhir pekan itu‟, sebagai padanan
dari kelompok nomina those weekends, adalah inti (head) diikuti post modifier.
Perbedaan struktur nomina itulah yang menyebabkan perubahan dalam penerjemahan
pelesapan kelompok nomina those tersebut.
2E
“And those didn‟t look like work
clothes.” …

“Pakaianmu tidak seperti pakaian kerja.”
...

“It was just a business dinner,
Nick (1). He was just being nice
taking me out (2). He was probably
bored to death (3). And believe it or
not, those are my work clothes
(4).” She was referring to the slinky
black dress she‟d been wearing (5).
…
(Hal: 197)

”Itu Cuma makan malam bisnis,
Nick (1). Dia Cuma berusaha bersikap
baik dengan mengudangku makan malam
(2). Mungkin saja dia bosan setengah
mati (3). Dan percaya atau tidak, bajubaju itu adalah baju kerjaku (4).”
Maksudnya adalah gaun hitam ketat itu
(5). …
(Hal: 273)
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Alinea di atas merupakan bagian dialog antara Cassie dengan Nick. Kata
those dalam kalimat (4) alinea di atas bukan kata benda tetapi berfungsi sebagai inti
dalam kelompok nomina. Kata those tersebut merupakan deictics yang berupa kata
penunjuk (demonstratif). Dengan demikian terjadi pelesapan nomina dalam kelompok
nomina those tersebut. Bagian teks yang berhubungan secara kohesif dengan
kelompok nomina those tersebut adalah clothes „baju-baju‟ yang terdapat dalam
alinea sebelunya. Relasi kelompok nomina those

dan nomina clothes tersebut

termasuk kohesi berjarak jenis kontrol sekaligus remot.
Kohesi pelesapan nomina dalam kelompok nomina those tersebut di
terjemahkna „baju-baju itu‟ dalam kalimat (4) TSa. penerjemahan pelesapan nomina
tersebut terjadi perubahan jenis kohesi, yakni dari kohesi pelesapan nomina menjadi
kohesi leksikal, khususnya repetisi, yang berupa pengulangan kata baju dalam
kalimat (4) tersebut dengan dengan kata baju yang terdapat dalam alinea sebelumnya.
Penerjemahan kelompok nomina those tersebut terjadi eksplisitasi nomina yang
dilesapkan dalam TSu. Sebagaimana telah disebutkan bahwa nomina clothes dalam
TSu dilesapkan sementara itu dieksplisitkan dalam TSa. Perubahan yang terjadi
dalam penerjemahan penanda kohesi pelesapan nomina those tersebut juga
disebabkan oleh perbedaan sistem bahasa antara BSu dengan BSa, khususnya stuktur
nomina yang berbeda sebagaimana telah disebutkan di atas.
3E
“And then there are the rest
“Lalu ada juga orang seperti kami
of us (1).” He smiled at her again
(1).” Desmond tersenyum lagi (2).
(2). “Those who live on the ground
“Orang-orang yang hidup di darat saja
(3). So simple, and so lowly (4).”
(3). Sangat bersahaja (4).”
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(Hal: 235)

(Hal: 328)

Alinea tersebut merupakan penggalan dialog antara Desmond dengan Cassie.
Those dalam kalimat (3) alinea di atas merupakan kata penunjuk (demonstratif) yang
menduduki inti dalam kelompok nomina. Hal ini menunjukkan dalam kelompok
nomina those tersebut terjadi pelesapan nomina. Bagian teks dalam alinea tersebut
yang berelasi secara kohesif dengan those tersebut yaitu the rest of us „orang-orang
selain kita‟ yang terdapat dalam kalimat (1). Pronomina persona us dalam kalimat (1)
tersebut mengacu pada Desmond dan Cassie, orang-orang yang suka terbang.
Kelompok nomina the rest of us dalam kalimat (1) tersebut mengacu para orangorang selain para penerbang, orang-orang selain semacam Cassie dan Desmond.
Kelompok nomina pelesapan those tersebut diterjemahkan „orang-orang‟
dalam kalimat (3) TSa. Penerjemahan ini terjadi eksplisitasi nomina yang dilesapkan
dalam TSu. Dengan eksplisitasi ini, penerjemahan tersebut terjadi perubahan jenis
penanda kohesi, yakni dari kohesi gramatikal pelesapan nomina menjadi kohesi
leksikal, khususnya repetisi. Kata „orang-orang‟ dalam kalimat (3) TSa merupakan
repetisi dangan kata „orang‟ dalam kalimat (1) TSa.
Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi pelesapan
nomina tersebut disebabkan adanya perbedaan Struktur logika kelompok nomina
antara BSu dengan BSa sebagaimana telah dinyatakan di atas.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa pelesapan nomina dalam
kelompok nomina yang intinya berupa deiktik dalam penerjemahan nomina yang
dilesapkan tersebut dieksplisitkan. Penerjemahan pelesapan nomina tersebut terjadi
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perubahan, yakni dari pelesapan nomina menjadi penanda kohesi leksikal. Perubahan
ini sebagai akibat dari perbedaan sistem antara BSu dengan BSa, perubahan tersebut
bersifat wajib.
Teknik penerjemahan pelesapan nomina dalam kelompok nomina dengan inti
kelompok nomina those tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 4.43: Teknik Penerjemahan Pelesapan Nomina dengan Inti Kelompok
Nomina Spesific Deiktics
No.
1

Teknik Penerjemahan
Amplifikasi

Terjemahan
1. saat itulah
2. baju-baju itu
3. orang-orang

Teknik penerjemahan pelesapan nomina yang

No. Data
1E
2E
3E
inti kelompok nominanya

berupa spesifik deiktik those hanya diterjemahkan dengan teknik amplifikasi. Teknik
ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mengekplisitkan komponen makna
nomina yang dilesapkan dan dengan cara mengeksplisitkan nomina yang dilesapkan.
Dalam data 1E nomina yang dilesapkan adalah weekends „akhir pekan‟ namun
diterjemahkan „saat‟ yang merupakan komponen makna dari „akhir pekan‟.
Penerjemahan dalam data 1E ini merupakan contoh yang pertama.
Adapun eksplisitasi nomina yang dilesapkan terdapat dalam data 2E. Dalam
data ini nomina yang dilesapkan adalah clothes „baju-baju‟. Dalam terjemahan,
nomina yang dilesapkan itu dieksplisitkan. Contoh dalam data 3E juga merupakan
eksplisitasi nomina yang dilesapkan.
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Teknik penerjemahan penanda kohesi pelesapan nomina yang inti kelompok
nominanya berupa spesifik deiktik tersebut dipengaruhi oleh perbedaan struktur
kelompok nomina antara BSu dan BSa. Struktur nomina tersebut memiliki urutan
yang terbalik dengan padanannya dalam BSa. Oleh karena perbedaan ini, teknik
penerjemahan pelesapan nomina tersebut dilakukan dengan teknik amplifikasi.

2) Penerjemahan Pelesapan Nomina dengan Inti Non-Spesific Deictics
4E
“I‟m sorry,” she apologized
with a tired smiled (1). She had been
up for two days, listening for report of
Amelia Earhart (2). But there were
none (3). Nothing at all had been
found (4). She had totally vanished (5).
“I was just thinking about ….. (6)”
(Hal: 94)

“Sori,” kata Cassie dengan
senyum letih (1). Sudah dua hari ia
tidak tidur menunggu berita tentang
Earhart, dan tidak ada kabar sedikit
pun (2). Wanita itu benar-benar telah
lenyap
(3).
“Aku
sedang
memikirkan… (4)”
(Hal: 138)

None dalam kalimat (3) tersebut adalah kelompok nomina yang terdiri dari no
dan one. Dalam kelompok nomina ini one sebagai inti. Kata one bukan nomina tetapi
numeratif. Dengan demikian kelompok nomina tersebut terjadi pelesapan nomina.
Nomina yang dilesapkan dalam kelompok nomina tersebut adalah report yang
terdapat dalam kalimat (3). Relasi kohesif pelesapan nomina dalam kelompok nomina
none dengan kata report tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Penerjemahan pelesapan nomina dalam kelompok nomina none tersebut
dilakukan dengan mengeksplisitkan nomina yang dilesapkan dalam TSu. Kelompok
nomina none tersebut diterjemahkan „tidak ada kabar sedikit pun‟ Eksplisitasi ini
mengakibatkan terjadinya perubahan jenis kohesi, yakni dari kohesi gramatikal
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pelesapan nomina menjadi kohesi leksikal khususnya kohesi leksikal sinonimi. Hal
ini tampak dengan penggunaan kata yang bersinonim, yakni „kabar‟ dan „berita‟
dalam kalimat (2) TSa.
Perubahan dalam penerjemahan pelesapan nomina dalam kelompok nomin
any none tersebut disebabkan perbedaan struktur nomina antara BSu dan BSa.
5E
She knew she wanted children one day.
…
“Good thing too,” Cassie
whispered under her breath as she
chatted with Nick, “if I‟m never going
to have any (1). They can have all the
kids they want, as far as I‟m concerned
(2). “Lately she had begun to think she
never wanted a husband or children
(3).
(Hal: 95)

Ia tahu, suatu saat nanti ia juga ingin
punya anak, ...
Hal yang bagus juga,” bisik
Cassie pada Nick, “seandainya aku
tidak punya anak (1). Mereka bisa
punya anak sebanyak-banyaknya
(2).” Kemudian ia mulai berpikir
bahwa ia tidak akan menikah atau
mempunyai anak (3).
(Hal: 140)

Alinea di atas merupakan bagian dialog antara Cassie dengan Nick. Kata any
dalam kalimat (1) alinea di atas bukan merupakan kata benda umum (common noun)
namun berkududukan sebagai inti (head) dalam kelompok nomina. Dengan demikian
dalam kelompok kata any tersebut terjadi pelesapan nomina. Bagian teks dalam TSu
yang berelasi secara kohesif dengan any tresebut adalah children „anak-anak‟ yang
terdapat dalam alinea sebelumnya. Kelompok nomina any tersebut secara lengkap
adalah any child. Relasi kohesif antara children dengan kelompok nomina any
tersebut termasuk kohesi berjarak jenis remot sekaligus kontrol.
Terjemahan pelesapan nomina any tersebut adalah „anak‟ dalam kalimat (1)
TSa. Penerjemahan tersebut terjadi perubahan jenis kohesi, yaki dari kohesi
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gramatikal pelesapan nomina menjadi kohesi leksikal jenis repetisi. Penerjemahan
tersebut juga merupakan eksplisitasi nomina yang dilesapkan dalam kelompok
namona any. Sebagaimana telah dinyatakan bahwa nomina yang dilesapkan dalam
kelompok nomina any tersebut adalah child „anak‟.
Perubahan dalam penerjemahan pelesapan nomina dalam kelompok nomin
any tersebut disebabkan perbedaan struktur nomina antara BSu dan BSa.
6E
“Sounds nice,” Nick said
easily, “what‟s the catch (1)?”
“There is none (2).”
(Hal: 158)

“Kedengarannya bagus,” komentar
Nick santai (1). ”Apa syaratnya (2)?”
”Tidak ada (3).”
(Hal: 219)

Alinea di atas merupakan bagian dialog antara Nick dengan Cassie. None
dalam kalimat (2) alinea di atas merupakan kelompok nomina dan merupakan
gabungan dari kata no dan one. Inti kelompok nomina none tersebut adalah one.
Dalam kelompok nomina ini, one sebagai numeratif, bukan nomina. Dengan
demikian kelompok nomina tersebut terjadi pelesapan nomina. Bagian teks yang
berelasi secara kohesif dengan kelompok nomina none tersebut adalah catch „syarat‟
yang terdapat dalam kalimat (1). Relasi kohesif antara kelompok nomina none
dengan catch tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Terjemahan pelesapan kelompok nomina elipsis none tersebut juga dilesapkan
dalam kalimat (3) TSa. nomina yang dilesapkan dalam kalimat (3) TSa ini berelasi
secara kohesif dengan „syaratnya‟ dalam kalimat (2). Relasi kohesif pelesapan
nomina dalam kalimat (3) dengan „syaratnya‟ tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Penerjemahan pelesapan nomina none tersebut tidak mengakibatkan
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kohesi dan jarak nomina yang pelesapan dengan bagian teks yang berelasi
dengannya.
7E
She set an altitude record
her second week there and a
speed record in the Phaeton three
days later (1). Both were verified
by the FAI and they were official
(2). These were the planes she
had always dreamed of (3).
(Hal: 185)

Ia menciptakan rekor ketinggian
terbangnya di minggu kedua ia berada di
sana, dan tiga hari kemudian menciptakan
rekor kecepatan (1). Keduanya disahkan
oleh FAI dan rekor itu resmi (2). Inilah
pesawat-pesawat
yang
selalu
diimpikannya(3).
(Hal: 257)

Both dalam kalimat (2) alinea di atas bukan merupakan nomina, tetapi sebagai
deictics, khususnya deictics non spesifik, yang berfungsi sebagai inti dalam kelompok
nomina. Dengan demikian kelompok nomina ini terjadi pelesapan nomina. Nomina
yang dilesapkan dalam kelompok nomina tersebut adalah record dalam kalimat (1),
khususnya dalam kelompok nomina an altitude record „rekor ketinggian‟ dan a speed
record „rekor kecepatan‟. Relasi pelesapan nomina both dengan kata record tersebut
termasuk kohesi tak berjarak.
Pelesapan nomina dalam kelompok nomina both tersebut diterjemahkan
„keduanya‟ dalam kalimat (2) TSa. Penerjemahan ini terjadi pergeseran tataran, yakni
dari tataran kata menjadi frase. Atribut frase tersebut, yakni „nya‟, secara anaforik
mengacu pada rekor yang terdapat dalam kalimat (1). Acuan „nya‟ ini merupakan
nomina yang dilesapkan dalam kelompok nomina both tersebut. Dengan demikian
penerjemahan tersebut tidak mengubah makna.
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Perubahan dalam penerjemahan pelesapan nomina dalam kelompok nomin both
tersebut disebabkan perbedaan struktur nomina antara BSu dan BSa.
Berdasar analisis tersebut tampak bahwa eksplisitasi dalam penerjemahan
pelesapan nomina yang inti kelompok nominanya berupa deictics non-spesifik
disebabkan oleh perbedaan sistem bahasa dalam BSu dan BSa, terutama perbedaan
struktur kelompok nomina.
Semua pelesapan nomina yang inti (head) kelompok nominanya berupa
deiktik non-spesifik tersebut diterjemahkan dengan teknik amplifikasi kecuali none
dalam data 6E, yang diterjemahkan dengan teknik penerjemahan harfiah.
Teknik amplifikasi pelesapan nomina yang inti kelompok nominanya berupa
deiktik non-spesifik tersebut dilakukan dengan cara eksplisitasi

nomina yang

dilesapkan. Kelompok nomina none dalam 4E diterjemahkan „tidak ada kabar sedikit
pun‟ karena nomina yang dilesapkan dalam kelompok nomina tersebut report „kabar‟.
Dalam 5E kelompok nomina any diterjemahkan anak karena nomina yang dilesapkan
dalam kelompok nomina ini adalah children „anak-anak‟.
Teknik harfiah penerjemahan pelesapan nomina tersebut tampak dalam
penerjemahan none dalam 6E. Nomina yang dilesapkan dalam kelompok nomina
none tersebut adalah catch „syarat‟. Kelompok nomina none tersebut diterjemahkan
„tidak ada‟, nomina yang dilesapkan tidak dimunculkan dalam terjemahan.

3) Penerjemahan Pelesapan Nomina dengan Inti Post-Deictics.
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8E
“And what about you?” she asked
miserably (1). “You can‟t run this
place alone forever (2).” He
laughed at her concern, as the tears
coursed down her cheek(3). She
was a good woman, and he loved
her, and if they weren‟t destined to
have sons, so be it (3). But there
was still a little ache in his heart
where the dream of a boy had been
(4). And he didn‟t dare think that
there would be another (5). They
had four children now, and even
this mouth to feed would be hard
for them (6). He wasn‟t getting rich
running his airport (7).
(Hal: 6)

“Tapi bagaimana denganmu (1)?”
Tanya Oona memelas (2). “Kau kan
tidak bisa mengurus semua ini sendirian
terus (3).” Pat tertawa mendengar
keprihatinan istrinya yang berlinang air
mata itu (4). Oona wanita yang sangat
baik dan Pat mencintainya (5). Dan bila
memang mereka tidak ditakdirkan
memiliki anak lelaki, ya sudahlah (6).
Tapi tak dapat disangkal bawa masih
ada rasa kecewa di hatinya (7). Dan ia
pun tidak berani berpikir untuk punya
anak lagi (8). Mereka sudah punya
empat dan sudah cukup berat baginya
untuk menghidupi mereka semua (9). Ia
tidak akan pernah jadi kaya mengurusi
lapangan terbangnya itu (10).
(Hal: 14)

Kata another dalam kalimat (5) alinea di atas merupakan inti dalam kelompok
nomina. Kata another dalam kelompok nomina tersebut bukan merupakan nomina
tetapi merupakan post-deictics. Dengan demikian dalam kelompok nomina tersebut
terjadi pelesapan nomina. Bagian teks dalam alinea tersebut yang berkaitan secara
kohesif dengan pelesapan nomina tersebut adalah baby yang terdapat dalam alinea
sebelumnya. Nomina yang dilesapkan dalam kelompok nomina tersebut dapat diisi
dengan baby, sehingga kelompok nomina tersebut menjadi another baby.
Nomina yang dilesapkan dalam kelompok nomina tersebut diterjemahkan
„anak‟ dalam kalimat (8) TSa. Penerjemahan pelesapan nomina ini dilakukan dengan
mengeksplisitkan salah satu komponen makna nomina yang dilesapkan dalam TSu.
Sebagaimana telah dinyatakan bahwa nomina yang dilesapkan dalam kelompok
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nomina tersebut adalah baby „bayi‟, salah satu komponen makna dari „bayi‟ ini
adalah anak. Eksplisitasi tersebut mengakibatkan perubahan jenis kohesi, yakni dari
kohesi gramatikal pelesapan persona menjadi kohesi leksikal repetisi. Kata „anak‟
dalam kalimat (8) TSa tersebut merupakan pengulangan kata „anak‟ yang terdapat
dalam alinea sebelumnya.
Eksplisitasi nomina yang dilesapkan dalam penerjemahan kelompok nomina
another tersebut disebabkan oleh perbedaan sistem bahasa antara BSu dengan BSa
terutama perbedaan struktur kelompok nomina. Kelompok nomina another baby dan
terjemahannya, yakni „bayi lain‟, memiliki struktur yang berbeda.
9E
“And who do you thing is
going to fly it (1)? You, and me
(2). And the others are just going
to bring it down in the trees (3).
It‟s a damn fine machine, Nick,
and there aren‟t five men here I‟d
trust to fly it (4). Maybe not even
two (5).”
(Hal: 102)

“Dan
siapa
yang
akan
menerbangkannya (1)? Hanya kau dan
aku, lainnya hanya akan membuatnya
tersangkut pohon (2). Memang mesinnya
bagus, Nick, tapi orang-orang yang
kupercaya untuk menerbangkannya dapat
dihitung dengan jari (3). Mungkin malah
hanya dua (4).”
(Hal: 148)

Alinea di atas merupakan bagian dialog antara Pat dengan Nick. Kelompok
nomina the others dalam kalimat (3) alinea di atas intinya (head) adalah others.
Dalam kelompok nomina tersebut, others merupakan post-deictics, bukan nomina.
Dengan demikian kelompok nomina tersebut terjadi pelesapan nomina. Elemen teks
dalam alinea tersebut yang berelasi secara kohesif dengan the others tersebut adalah
you and me „kau dan aku‟ dalam kalimat (2), yang mengacu pada Nick dan Pat.
Dalam konteks ini, Nick dan Pat adalah sebagai penerbang (aviator). The others
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dalam alinea tersebut adalah para penerbang selain Pat dan Nick. Relasi antara
pelesapan nomina the others dengan you and me tersebut termasuk kohesi tak
berjarak.
Kelompok nomina the others yang mengalami pelesapan nomina tersebut
diterjemahkan „lainnya‟ dalam kalimat (2) TSa. Frase „lainnya‟ ini memiliki relasi
kohesif dengan ”kau dan aku” yang juga terdapat dalam kalimat (2) karena kalimat
(1) dan (2) TSu tersebut diterjemahkan menjadi satu kalimat. Frase „lainnya‟ dalam
alinea tersebut merujuk pada para penerbang selain Pat dan Nick. Dengan demikian
penerjemahan kelompok nomina the others tersebut tidak mangakibatkan terjadinya
perubahan makna.
10E
They heard from two more men
shortly after that (1). One was bonetired after a sixteen-hour flight
around the country, delivering mail
in terrible weather, and the other
was quick to admit that he‟d been
drinking (2).
(Hal: 114)

Setelah itu mereka mendengar
kabar dari dua orang tadi (1). Yang
pertama menderita kram setelah
terbang selama enam belas jam
mengirim surat di cuaca buruk,
sementara satunya lagi mabuk (2).
(Hal: 163)

Inti kelompok nomina the other dalam kalimat (2) di atas adalah other. Dalam
kelompok nomina tersebut, other bukan merupakan nomina, tetapi sebagai postdeictics. Dengan demikian kelompok nomina tersebut terjadi pelesapan nomina.
Bagian teks dalam alinea tersebut yang berelasi secara kohesif dengan pelesapan
nomina tersebut adalah two more men „dua orang tadi‟ dalam kalimat (1). Relasi
kohesif antara the other dengan two more men tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
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Nomina yang dilesapkan dalam kelompok nomina tersebut diterjemahkan
„nya‟ dalam frase „satunya‟ (kalimat 2 TSa). Dalam teks TSa, „nya‟ ini secara
anaforik mengacu pada ”dua orang” yang terdapat dalam kalimat

(1) TSa.

Penerjemahan tersebut terjadi perubahan kohesi, yakni dari kohesi gramatikal
pelesapan nomina menjadi kohesi pengacuan. Oleh karena yang diacu oleh „nya‟
tersebut adalah nomina yang dilesapkan dalam kelompok nomina the other, maka
penerjemahan tersebut tidak mangakibatkan terjadinya perubahan makna.
11E
There was nothing left for
her to do for the moment, except
offer comfort where she could, and
as she was doing that, Desmond
arrived with a lone photographer
beside him (1). All the others had
gone to the harbor to see the
damage there, but he had promised
the young reporter a picture of
Cassie O‟Malley if he came with
him (2). …
(Hal: 421-422)

Saat itu sudah tidak ada lagi yang bisa
dilakukan Cassie, kecuali menghibur para
korban (1). Sewaktu ia sedang sibuk
melakukan hal itu, Desmond muncul dengan
seorang juru foto disampingnya (2).
Wartawan-wartawan lain sudah pergi ke
pelabuhan untuk melihat seberapa parahnya
kerusakan
yang
ditimbul
kan
oleh
pengeboman itu, tetapi Desmond menjanjikan
kepada wartawan muda itu kesempatan untuk
memotret Cassie O‟Malley kalau ia mau ikut
dengannya ke rumah sakit (3). …
(Hal: 595-596)

Inti kelompok nomina the others dalam kalimat (2) alinea di atas adalah
others. Kata others ini merupakan post-deictics, bukan nomina. Dengan demikian
kolompok nomina the others ini mengalami pelesapan nomina. Bagian teks dalam
alinea tersebut yang berelasi secara kohesif dengan pelesapan nomina the others
adalah photographer „juru foto‟ yang terdapat dalam kalimat (1). Juru foto yang
dimaksud dalam konteks alinea tersebut adalah para wartawan. Relasi kohesif antara
the other dengan photographer tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
480

Pelesapan nomina dalam kelompok nomina the others tersebut diterjemahkan
„wartawan-wartawan lain‟ dalam kalimat (2) TSa. Penerjemahan ini merupakan
eksplisitasi nomina yang dilesapkan dalam TSu. Eksplisitasi ini mengakibatkan
perubahan jenis kohesi, yakni dari kohesi gramatikal pelesapan nomina menjadi
kohesi leksikal sinonimi, yakni ditandai dengan penggunaan secara kohesif kata
„wartawan-wartawan‟ dengan „juru foto‟ dalam TSa.
Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan pelesapan nomina dalam
kelompok nomina the others tersebut disebabkan oleh perbedaan struktur nomina
antara BSu dan BSa.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan pelesapan
nomina yang intinya berupa post-deictics mengalami perubahan. Penanda kohesi
tersebut dalam penerjemahan berubah menjadi menjadi penanda kohesi leksikal dan
penanda kohesi gramatikal pengacuan persona. Perubahan dalam penerjemahan
penanda kohesi tersebut disebabkan oleh perbedaan sistem antara BSu dan BSa.
Dalam novel Wings terdapat beberapa pelesapan nomina yang inti (head)
kelompok nominanya berupa post-deictic. Post-deictic yang menjadi inti dalam
kelompok nomina tersebut antara lain: another (data 8E), the others (9E, 10E, 11E).
Teknik yang digunakan dalam menerjemahkan tipe pelesapan nomina tersebut adalah
teknik amplifikasi, teknik harfiah, dan reduksi.
Teknik amplifikasi dalam penerjemahan pelesapan nomina tersebut dilakukan
dengan eksplisitasi nomina yang dilesapkan. Dalam data 8E kelompok nomina
another diterjemahkan menjadi „anak lain‟ karena nomina yang dilesapkan dalam
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kelompok nomina another adalah baby „anak‟. Dalam penerjemahan ini nomina yang
dilesapkan dalam TSu dinyatakan dalam TSa. Kelompok nomina the others dalam
11E diterjemahkan „wartawan-wartawan itu‟ karena nomina yang dilesapkan dalam
kelompok nomina tersebut adalah photographers „para wartawan‟. Nomina yang
dilesapkan dalam the others dieksplisitkan dalam TSa.
Teknik penerjemahan harfiah dalam penerjemahan pelesapan nomina tersebut
terdapat dalam data 9E dan 10 E. Dalam data 9E nomina yang dilesapkan dalam
kelompok nomina the others adalah aviators „para penerbang‟, kelompok nomina
tersebut diterjemahkan „lainnya‟. Sementara itu,

dalam data 10E nomina yang

dilesapkan dalam kelompok nomina the other adalah man dan kelompok nomina the
other tersebut diterjemahkan „satunya‟.

4) Penerjemahan Pelesapan Nomina dengan Inti Kelompok Nomina
Numeratif
12E
This isn‟t a game here (1). It‟s
a serious business I‟m trying to run,
and one day I want to put O‟Malley‟s
Air port on the map (2). But,” Pat
explained, “it‟ll never happen if you
knock out all my planes, Nick, or
even one (3). I‟ve got everything
riding on those two out there, and
this patch of dry land with the sign
you saw when you drove in here (4).
(Hal: 12)

”Ini bukan main-main (1). Ini
bisnis betulan dan suatu saat nanti aku
ingin Lapangan Terbang O‟-Malley
tercantum di peta (2). Tapi,” Pat
menjelaskan, ”itu tidak akan terwujud
bila kau menghancurkan semua
pesawatku, Nick (3). Aku cuma punya
dua pesawat itu , tanah gundul ini,
dan penunjuk jalan yang kau lihat
waktu kau masuk tadi” (4).
(Hal: 23)
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Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Pat dengan Nick.
Kelompok nomina those two dalam kalimat (4) alinea di atas terjadi pelesapan
nomina karena inti kelompok nomina itu bukan kata benda tetapi kata bilangan
(numeratif), yakni kata two „dua‟. Unsur teks dalam alinea di atas yang berelasi
secara kohesif dengan those two tersebut adalah planes yang terdapat dalam kalimat
(3). Bentuk lengkap those two tersebut adalah those two planes. Relasi kohesif antara
those two dengan planes tersebut merupakan kohesi tak berjarak.
Kelompok nomina those two yang terjadi pelesapan nomina tersebut
diterjemahkan „dua pesawat itu‟ dalam kalimat (4) TSa. Penerjemahan kohesi
pelesapan nomina tersebut terjadi eksplisitasi nomina yang dilesapkan dalam TSu.
Sebagaimana telah dinyatakan bahwa kata benda yang dilesapkan dalam TSu adalah
planes „pesawat-pesawat‟. Kata benda yang dilesapkan dalam TSu ini dieksplisitkan
dalam TSa. Eksplisitasi tersebut mengakibatkan perubahan jenis kohesi, yakni dari
kohesi gramatikal pelesapan nomina menjadi kohesi leksikal, khususnya repetisi.
Kata „pesawat‟ dalam kalimat (4) merupakan pengulangan dari kata „pesawat‟ dalam
kalimat (3) TSa.
Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan pelesapan nomina dalam
kelompok nomina those two tersebut disebabkan perbedaan sistem bahasa antara BSu
dan BSa terutama struktur nomina those two planes dan padanannya dalam BSu.
Struktur kelompok nomina those two planes yaitu deictics-numeratif-inti, sementara
itu struktur nomian ‟dua pesawat itu‟ yaitu numeratif-inti-deictics.
13E
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And I wouldn‟t have to get married
right away, and have babies. …

Sehingga aku tidak harus
langsung menikah dan punya anak. …

“We don‟t have to have as
many as they do (1). My parents
only had two (2).” He still sounded
hopeful (3).
(Hal: 85)

“Kita tidak harus punya anak
sebanyak mereka (1). Orangtuaku
hanya punya dua (2).” Bobby masih
terdengar penuh harap (3).
(Hal: 125)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Cassie dengan Bobby.
Kata two dalam kalimat (2) alinea di atas pada dasarnya merupakan kelompok
nomina. Kata two yang dalam kelompok nomina tersebut sebagai inti merupakan kata
bilangan (numeratif), bukan nomina. Dengan demikian kelompok nomina two
tersebut terjadi pelesapan nomina. Bagian teks yang berelasi secara kohesif dengan
kelompok nomina tersebut adalah babies yang terdapat dalam alinea sebelumnya.
Bentuk lengkap kelompok nomina tersebut adalah two babies. Relasi antara
kelompok nomina two dan babies tersebut merupakan kohesi berjarak jenis remot.
Penerjemahan pelesapan nomina dalam kelompok nomina tersebut juga
dilesapkan sebagaimana teks TSu-nya. Kelompok nomina two tersebut diterjemahkan
‟dua‟ dalam kalimat (2) TSa. bagian teks TSa yang berelasi secara kohesif dengan
bagian yang dilesapkan dalam kalimat (2) TSa tersebut adalah anak yang terdapat
dalam kalimat (1) TSa. Penerjemahan kelompok nomina tersebut tidak mengubah
nakna dan jenis penanda kohesi.
Penerjemahan pelesapan nomina dalam kelompok nomina tersebut tidak
mengalami perubahan karena struktur kelompok nomina two babies sama dengan
struktur kelompok nomina terjemahannya, yaitu ‟dua anak‟.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
484

14E
They watched Billy Nolan
fly again after that, and he won
first prize in his last race too (1).
Cassie had won a second and
three first, which was better than
she‟d dreamed (2). And the
newspaper kept taking her picture
(3).
(Hal: 137)

Mereka menyaksikan lomba yang
diikuti Billy Nolan (1). Pemuda itu
meraih tempat pertama (2). Cassie
sendiri telah memenangkan tiga juara
pertama dan satu juara kedua (3). Hal
itu lebih indah daripada mimpinya (4).
Surat kabar setempat memuat berita
tentangnya (5).
(Hal: 193)

Dalam kalimat (2) alinea di atas terdapat dua buah pelesapan nomina, yakni a
second „kedua‟ dan three first „tiga pertama‟. Sebagai inti dalam kelompok nomina a
second tersebut adalah second. Dalam kelompok nomina itu second sebagai
numeratif, bukan nomina. Dengan demikian dalam kelompok nomina tersebut terjadi
pelesapan nomina. Kelompok nomina trhee first juga demikian, inti kelompok
nomina ini, yakni first, adalah numeratif, bukan nomina. Dalam kelompok nomina
three first ini terjadi pelesapan nomina.
Bagian teks dalam alinea tersebut yang berelasi secara kohesif dengan
pelesapan nomina di atas adalah prize „juara‟ yang terdapat dalam kalimat (1).
Nomina prize inilah yang dilesapkan dalam kelompok nomina a second dan three
first di atas. Relasi kohesi prize dengan pelesapan nomina dalam kedua kelompok
nomina tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Pelesapan nomina dalam kelompok nomina a second tersebut diterjemahkan
„satu juara kedua‟ dalam kalimat (2) TSa. Penerjemahan ini terjadi eksplisitasi
nomina yang dilesapkan dalam kelompok nomina tersebut. Sebagaimana telah
dinyatakan bahwa nomina yang dilesapkan dalam kelompak nomina tersebut adalah
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prize. Penerjemahan dengan eksplisitasi nomina yang dilesapkan juga terjadi dalam
penerjemahan kelompok nomina three first. Kelompok nomina ini diterjenahkan „tiga
juara pertama‟.
Penerjemahan dengan cara eksplisitasi tersebut mengakibatkan terjadinya
perubahan jenis kohesi, yakni dari kohesi pelesapan menjadi kohesi leksikal. Kata
juara dalam kalimat (2) TSa dalam terjemahan „tiga juara pertama‟ dan „satu juara
kedua‟ mempunyai hubungan kohesi leksikal dengan „tempat pertama‟ dalam kalimat
(1) TSa. Penerjemahan tersebut tidak mengakibatkan perubahan elemen-elemen yang
berelasi secara kohesif, perubahan yang terjadi hanya menyangkut jenis kohesi.
Perubahan ini disebabkan perbedaan struktur nomina BSu dan BSa.
15E
They could hardly get
through the door into the house, and
then as usual, Desmond stopped for
a moment and spoke to them, and
while he did, they snapped a
thousand pictures (1). The one on
the cover of life the next week was
of Desmond carrying Cassie over
the threshold (2).
(Hal: 317-318)

Cassie dan Desmond hampir tidak
bisa mencapai pintu depan sehingga
seperti biasa, Desmond berhenti sebentar
dan berbicara kepada mereka (1).
Sementara itu, para juru foto memotret
bertubi-tubi (2). Gambar yang muncul di
sampul depan majalah Life minggu
berikutnya adalah Desmond yang sedang
membopong Cassie di ambang pintu (3).
(Hal: 443)

Kelompok nomina the one dalam kalimat (2) alinea di atas unsur intinya
adalah one. Kata one ini adalah kata bilangan (numeratif), bukan kata benda. Dengan
demikian dalam kelompok nomina tersebut terjadi pelesapan nomina. Bagian teks
dalam alinea tersebut yang berelasi secara kohesif dengan kelompok nomina tersebut
adalah pictures dalam kalimat (1) dan nomina yang dilesapkan dalam the one adalah
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picture. Relasi antara pictures dengan the one tersebut merupakan relasi kohesi tak
berjarak.
Nomina yang dilesapkan dalam kelompok nomina the one tersebut
diterjemahkan menjadi „gambar‟ dalam kalimat (3) TSa. Penerjemahan kelompok
nomina ini terjadi eksplisitasi nomina yang dilesapkan dalam TSu. Sebagaimana telah
dinyatakan bahwa nomina yang dilesapkan dalam TSu adalah picture. Eksplisitasi ini
mengakibatkan perubahan jenis kohesi, yakni dari kohesi gramatikal

pelesapan

nomina menjadi kohesi leksikal. Meskipun terjadi perubahan jenis kohesi, namun
terjemahan tersebut tidak mengakibatkan perubahan makna karena bagian yang
dieksplisitkan dalam TSa sama dengan bagian yang dilesapkan dalam TSu.
Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan pelesapan kelompok nomina the
one tersebut disebabkan perbedaan struktur kelompok nomina BSu dn BSa.
Berdasar analisis tersebut tampak bahwa perubahan yang terjadi dalam
penerjemahan kelompok nomina yang inti kelompok nominanya berupa numeratif
disebabkan perbedaan struktur nomina antara BSu dan Bsa. Penerjemahan pelesapan
nomina dengan inti kelompok nomina

numeratif tersebut ada yang mengalami

perubahan dan ada yang tidak mengalami perubahan. Perubahan penerjemahan
penanda kohesi tersebut terjadi akibat eksplisitasi nomina yang dilesapkan. Adapun
perubahan yang terjadi yakni dari penanda kohesi pelesapan nomina menjadi kohesi
leksikal.
Teknik yang digunakan untuk menerjemahkan pelesapan nomina yang inti
(head) kelompok nominanya berupa numeratif tersebut yaitu teknik amplifikasi dan
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
487

teknik harfiah. Semua data pelesapan nomina tersebut diterjemahkan dengan teknik
amplifiksi kecuali data 13E, yang dilakukan dengan teknik harfiah. Dalam data 12E
kelompok nomina those two diterjemahkan „pesawat-pesawat itu‟ karena nomina
yang dilesapkan adalah planes „pesawat-pesawat‟. Kelompok nomina a second dan
three first dalam data 14E masing-masing diterjemahkan „satu juara kedua‟ dan „tiga
juara pertama‟ karena nomina yang dilesapkan dalam kelompok nomina tersebut
adalah prize „juara‟. Sementara itu, kelompok nomina the one dalam 15E
diterjemahkan „gambar‟ karena nomina yang dilesapkan dalam kelompok nomina ini
adalah pictures.
Teknik harfiah penerjemahan pelesapan nomina tersebut dilakukan dengan
menerjemahkan kelompok nomina apa adanya, tanpa mengeksplisitkan nomina yang
dilesapkan. Dalam data 13E, kelompok nomina two diterjemahkan „dua‟. Nomina
yang dilesapkan dalam kelompok nomina tersebut, yakni babies „anak-anak‟, tidak
dinyatakan dalam TSa. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, namun nomina
yang dilesapkan dapat ditelusuri dalam TSa.
Teknik penerjemahan pelesapan nomina yang inti kelompok nominanya
berupa numeratif tersebut juga dipengaruhi oleh perbedaan antara struktur kelompok
nomina BSu dan BSa sebagimana telah sisebutkan di atas.

b. Penerjemahan Penanda Kohesi Gramatikal Pelesapan Verba
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Pelesapan verba yang dimaksud di sini adalah pelesapan dalam kelompok
verba (verbal group). Pelesapan verba terjadi apabila semua fitur sebuah struktur
kelompok verba tidak dinyatakan secara penuh. Sebagai contoh kalimat berikut.
(4-3) What have you been doing ? Swimming.
Jawaban pertanyaan tersebut, yakni swimming, terjadi pelesapan verba. Bentuk
lengkap kelompok verba swimming tersebut adalah have been swimming. Oleh karena
jawaban pertanyaan tersebut bukan berupa bentuk penuh dari kelompok verba maka
kelompok verba tersebut terjadi pelesapan verba.
Dalam sebuah kelompok verba hanya ada satu elemen verba dan selebihnya
dari kelompok verba itu adalah pilihan yang bersifat sistemis, yang harus dipilih
apapun kelompok verba yang digunakan. Elemen kelompok verba have been
swimming adalah swim dan selebihnya adalah pilihan yang sifatnya sistemis. Sistem
yang harus dipilih dalam kelompok verba itu meliputi:
(1) finit: finit atau non-finit. Jika finit, indikaltif atau imperatif. Jika nonfinit, modal atau non-modal.
(2) polritas: positif atau negatif
(3) voice: aktif atau pasif
(4) tense: past, present, atau future.
Berdasar dua unsur yang terdapat dalam kelompok verba tersebut, yakni elemen
verba dan pilihan yang sifatnya sistemis, pelesapan verba dipilahkan menjadi dua,
yaitu pelesapan verba leksikal dan pelesapan operator.
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1) Penerjemahan Pelesapan Verba Leksikal
Pelesapan verba terjadi jika kelompok verba tidak memiliki verba leksikal.
Sebagai contoh kalimat berikut.
(4-4) It may or it may not
Kalimat tersebut terjadi pelesapan verba leksikal. Dalam kalimat tersebut paling
tidak harus ditambahkan satu verba leksikal di belakang kata may untuk mengisi
kelompok verba karena kata may bukan verba leksikal, tetapi sebagai operator.
Dalam sebuah kelompok verba, operator selalu terletak di kiri sedangkan
verba leksikal terletak di kanan. Berdasar letaknya ini, pelesapan verba leksikal dapat
dinyatakan sebagai pelesapan dari kanan. Misalnya kelompok verba has been coming
mungkin hanya dinyatakan has been atau has. Kelompok verba has been dan has ini
terjadi pelesapan verba leksikal. Berikut ini penerjemahan verba leksikal dalam
terjemahan novel Wings.
16E
“Yeah, thanks, “ he grinned
at her, no longer wanting to kill her
(1). “I‟ll remind you of that, next
time you offer to take me up and kill
me (2).”
“I won’t, for a while,” she
said angelically, but he knew her
better (3).
(Hal: 54)

“Ya, terima kasih,” seringai Chris,
tidak lagi ingin membunuh kakaknya
(1). “Akan kuingatkan kau dengan
nasihatmu itu, kalau kau mengajak-ajak
aku terbang lagi (2).”
“Tidak akan, untuk sementara
ini,” tukas Cassie dengan manis, tapi
Chris kenal betul watak kakaknya (3).
(Hal: 80-81)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Chris dengan Cassie.
Kelompok verba won‟t dalam kalimat (3) alinea di atas terjadi pelesapan verba karena
kelompok verba itu hanya berupa operator. Dalam kelompok verba tersebut terjadi
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pelesapan verba leksikal (lexical verb). Bagian teks dalam alinea di atas yang berelasi
secara kohesif dengan pelesapan verba tersebut adalah offer up ‟mengajak‟ yang
terdapat dalam kalimat (2). Bentuk lengkap won‟t tersebut adalah won‟t offer up.
Relasi kohesif antara won‟t dengan offer up tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Verba leksikal yang dilesapkan dalam kelompok verba won‟t tersebut dalam
terjemahan juga dilesapkan. Kelompok verba won‟t tersebut diterjemahkan „tidak
akan‟ dalam kalimat (3) TSa. Bagian alinea TSa yang berelasi secara kohesif dengan
kelompok verba „tidak akan‟ tersebut adalah „mengajak-ajak‟ dalam kalimat (2) TSa.
Relasi kohesif antara „tidak akan‟ dan „mengajak-ajak‟ tersebut termasuk kohesi tak
berjarak. Penerjemahan pelesapan verba leksikal tersebut tidak mengakibatkan
perubahan jenis kohesi.
Penerjemahan pelesapan verba leksikal dalam kelompok verba won‟t tersebut
tidak mengakibatkan perubahan jenis kohesi karena struktur kelompok verba won‟t
ofer up sama dengan terjemahannya dalam BSa. Penerjemahan pelesapan verba
leksikal tersebut sebenarnya juga bisa dilakukan dengan eksplisitasi verba leksikal
yang dilesapkan.
17E
“If I didn‟t dare, she would
“Kalau aku tidak nekad, pasti
(1). She would have killed herself a
Cassie akan melakukannya sendiri (1).
year ago, terrorizing her brother
Ia mungkin saja terbunuh tahun lalu
into taking her up and letting her
ketika
meneror
adiknya
untuk
fly anything she could lay her
membawanya terbang dengan pesawat
hands on (2). I‟m telling you, she‟s
apa saja (2). Percayalah padaku, ia
the best damn natural pilot you‟ve
penerbang paling andal yang pernah
ever seen, and you‟re a fool if you
kulihat, dan kau bodoh sekali bila tidak
don‟t let her show you what she‟s
bisa melihat itu (3). Berikan
got, Pat (3). Give the kid a chance
kesempatan (4). Kalau saja ia lelaki,
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(4). If she were a boy, you would,
and you know it (5).”
(Hal: 103)

pasti
kau
telah
memberinya
kesempatan (5). Kau tahu itu (6).”
(Hal: 149-150)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Pat dengan Cassie.
Kelompok verba would dalam kalimat (4) alinea di atas mengalami pelesapan verba
leksikal karena hanya berupa operator. Bagian teks dalam alinea tersebut yang
berelasi secara kohesif dengan would tersebut adalah give dalam kalimat (3). Relasi
kelompok verba would dengan give tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Verba leksikal yang dilesapkan dalam kelompok verba would tersebut dalam
terjemahan dieksplisitkan, yakni dengan diterjemahkan „memberinya‟ dalam kalimat
(5) TSa. Penerjemahan ini mengakibatkan perubahan jenis kohesi, yakni dari kohesi
gramatikal pelesapan verba leksikal menjadi kohesi leksikal repetisi. Terjemahan
verba yang dilesapkan tersebut, yakni „memberinya‟, berelasi secara kohesif dengan
„berikan‟ yang terdapat dalam kalimat (4) TSa. Relasi antara „memberinya‟ dan
„berikan‟ tersebut termasuk kohesi tak berjarak. Meskipun terjadi perubahan jenis
kohesi, penerjemahan tersebut tidak mengakibatkan perubahan pesan.
Eksplisitasi dalam penerjemahan pelesapan verba leksikal dalam kelompok
verba would tersebut disebabkan kelompok verba would give berada dalam kalimat
kondisional.
18E
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“Are you going to keep flying,
Cass (1)?” he asked miserably,
sniffing like a small child, while the
members of her family in the main
room tried to ignore them (2).
“I am,” she nodded at him (3).
“I have to (4). It‟s my life (5).”
(Hal: 141)

“Apakah kau akan tetap terbang,
Cass?” tanya Bobby tersengguk-sengguk
seperti anak kecil (1). Anggota keluarga
O‟Malley
pura-pura
tidak
memperhatikannya (2).
“Ya,” sambil mengangguk Cassie
menjawab (3). ”Aku harus (4). Itulah
keinginanku (5).”
(Hal: 198)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Bobby dengan Cassie.
Kelompok verba am dalam kalimat (3) terjadi pelesapan verba leksikal karena
kelompok verba itu hanya berupa operator. Kelompok verba tersebut berelasi secara
kohesif dengan are going to keep flying dalam kalimat (1). Relasi kohesif kelompok
verba tersebut termasuk kohesi berjarak jenis remot.
Kelompok verba have to dalam kalimat (4) alinea tersebut juga terjadi
pelesapan verba leksikal karena kelompok verba tersebut hanya berupa operator.
Kelompok verba have to tersebut berelasi secara kohesif dengan are going to keep
flying dalam kalimat (1). Bentuk lengkap have to tersebut adalah have to keep flying.
Relasi kohesif have to dengan are going to keep flying tersebut termasuk kohesi
berjarak jenis kontrol sekaligus remot.
Pelesapan verba leksikal dalam kelompok verba am dalam kalimat (3)
tersebut diterjemahkan secara bebas. Sementara itu, pelesapan verba leksikal dalam
kelompok verba have to tersebut dalam terjemahan juga dilesapkan sebagaimana
versi TSu-nya. Kelompok verba have to tersebut diterjemahkan „harus‟ dalam kalimat
(4) TSa. Penerjemahan pelesapan verba leksikal dalam kelompok verba have to
tersebut tidak mengakibatkan perubahan jenis kohesi karena struktur kelompok verba
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have to keep flying tersebut sama dengan struktur kelompok verba terjemahannya
dalam BSa. Penerjemahan pelesapan verba leksikal tersebut sebenarnya juga bisa
dilakukan dengan eksplisitasi verba leksikal yang dilesapkan.
19E
“Do you really think so, Cass? (1).
He sighed then, thinking of his life
(2). “The funny things is I just want
to be married and have kids (3).
“And I don’t (4).” She
grinned (5). “That‟s the trouble
(6).”
(Hal: 142)

“Apa kaupikir begitu, Cass (1)?”
Ia mendesah, memikirkan hidupnya (2).
“Anehnya, Cass, aku hanya ingin
menikah dan berkeluarga (3).”
Cassie tersenyum (4). “Sedangkan
aku tidak mau begitu (5). Mungkin
itulah masalah kita (6).”
(Hal: 199)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Bobby dengan Cassie.
Kelompok verba don‟t dalam kalimat (4) alinea di atas merupakan penanda kohesi
pelesapan verba leksikal karena kelompok verba itu hanya terdiri dari operator saja.
Kelompok verba don‟t tersebut berelasi secara kohesif dengan want to be married
yang terdapat dalam kalimat (3). Bentuk lengkap kelompok verba don‟t tersebut
adalah don‟t want to be married. Relasi kohesif antara don‟t dengan want to be
married tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Verba leksikal yang dilesapkan dalam kelompok verba don‟t tersebut dalam
terjemahan juga dilesapkan. Kelompok verba don‟t tersebut diterjemahkan „tidak
mau‟ dalam kalimat (5) TSa. Kelompok verba „tidak mau‟ tersebut berelasi secara
kohesif dengan „Anehnya, Cass, aku hanya ingin menikah dan berkeluarga‟ dalam
kalimat (3) TSa. Penerjemahan kelompok verba yang mengalami pelesapan verba
leksikal tersebut tidak mengakibatkan perubahan jenis kohesi.
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Penerjemahan pelesapan verba leksikal dalam kelompok verba don‟t tersebut
tidak mengakibatkan perubahan jenis kohesi karena struktur kelompok verba don‟t
want to be married

tersebut sama dengan struktur kelompok verba terjemahannya

dalam BSa. Penerjemahan pelesapan verba leksikal tersebut sebenarnya juga bisa
dilakukan dengan eksplisitasi verba leksikal yang dilesapkan, misalnya kelompok
verba I don‟t tersebut diterjemahkan ‟sedangkan aku tidak mau menikah‟.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan pelesapan
verba leksikal dalam kelompok verba dapat dilakukan dengan mengeksplisitkan verba
leksikal yang dilesapkan dan dapat pula diterjemahkan dalam bentuk pelesapan verba
leksikal. Hal ini disebabkan struktur kelompok verba atau urutan elemen kelompok
verba BSu dan BSa sama.
Teknik penerjemahan pelesapan verba leksikal sebagaimana tampak dalam
analisis tersebut dilakukan dengan dua macam teknik penerjemahan, yaitu teknik
amplifikasi dan teknik harfiah. Teknik amplifikasi dalam penerjemahan pelesapan
verba leksikal dilakukan dengan cara mengeksplisitkan verba yang dilesapkan.
Misalnya dalam data 17E, pelesapan verba leksikal dalam kelompok verba would
diterjemahkan „telah memberinya‟, karena verba yang dilesapkan dalam kelompok
verba would tersebut adalah give „memberi‟. Verba yang dilesapkan dalam TSu
tersebut dieksplisitkan dalam TSa.
Teknik harfiah dalam penerjemahan pelesapan verba leksikal dengan cara
menerjemahkan apa adanya kelompok verba tersebut. Dalam data 16E kelompok
nomina won‟t diterjemahkan „tidak akan‟, verba offer „menawarkan‟ yang dilesapkan
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dalam kelompok verba tersebut tidak dieksplisitkan. Demikian juga kelompok verba
have to dalam 18E, dan don‟t dalam 19E, yang masing-masing diterjemahkan „harus‟
dan „tidak mau‟.

2) Penerjemahan Penanda Kohesi Pelesapan Operator
Berdasar letak operator yang berada di sebelah kiri dalam suatu kelompok
verba, pelesapan operator dapat dinyatakan sebagai pelesapan dari kiri. Dalam
pelesapan operator yang disisakan dalam kelompok verba dalah verba leksikal.
Misalnya dalam kalimat berikut.
(4-5) What have you been doing? –Drawing
Jawaban pertanyaan tersebut, yakni drawing, terjadi pelesapan operator. Bentuk
lengkap kelompok verba drawing tersebut adalah have been drawing. Pelesapan yang
terjadi dalam drawing tersebut adalah pelesapan dari kiri.
Dalam pelesapan operator, subjek sebuah klausa juga ikut dilesapkan.
Pelesepan operator dalam contoh di atas, pelesapan bukan hanya operator saja, tetapi
subjeknya juga dilesapkan. Jawaban kalimat what have you been doing tersebut
secara lengkap adalah I have been drawing. Dalam jawaban tersebut subjek kalimat I
juga dilesapkan bersama operator. Berikut ini penerjemahan pelesapan operator
dalam novel Wings
20E
“What are you doing here (1)?”
“Mau apa kau kemari (1)?” Tanya Pat
Pad asked, leaning back in his
sambil
bersandar
di
kursinya,
chair, and grinning at the boy who
menyeringai pada anak muda yang
had defied death almost as often as
menantang maut sesering dirinya sendiri
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he had (2).
“Checking up at old friends
(3). I wanted to see if you‟d gotten
fat and lazy (4). Is that your de
Havilland out of there (5)?”
(Hal: 8)

(2).
Cari kawan lama (3). Kepingin tahu
apa kau sekarang sudah jadi gendut dan
tambun (4). Itu pesawat de Havillandmu ya (5)?
(Hal: 18)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Pad dengan Nick.
Kelompok verba checking dalam kalimat (3) di atas terjadi pelesapan operator karena
kelompok verba tersebut hanya berupa verba leksikal. Kelompok verba dalam alinea
di atas yang berkaitan secara kohesif dengan kelompok verba checking tersebut
adalah are doing yang terdapat dalam kalimat (1). Operator yang dilesapkan dalam
kelompok verba tersebut adalah am. Relasi antara kedua kelompok verba tersebut,
yakni checking dengan are doing, termasuk kohesi berjarak jenis remot.
Operator verba yang dilesapkan dalam kelompok verba tersebut tidak
diterjemahkan ke dalam TSa, atau dilesapkan, sebagaimana teks TSu-nya. kelompok
verba checking tersebut diterjemahkan „cari‟ dalam kalimat (3) TSa.
Penerjemahan pelesapan operator dalam kelompok verba checking tersebut
tidak mengakibatkan perubahan jenis kohesi karena struktur kelompok verba am
checking tersebut sama dengan struktur kelompok verba terjemahannya dalam BSa.
Penerjemahan pelesapan verba leksikal tersebut sebenarnya juga bisa dilakukan
dengan eksplisitasi operator yang dilesapkan, misalnya am checking diterjemahkan
‟mau cari‟.
21E
“What the hell were you doing
“Cassie, apa kau gila (1)?
up there, you damns fool (1)? Trying to
Kau mau pamer atau bunuh diri
kill yourself showing off (2)? Don‟t
(2)? Tidakkah kausadari kalau kau
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you realized that another foot and you
couldn‟t have pulled up (3)?”
(Hal: 136)

bisa celaka (3)?”
(Hal: 192)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Nick dengan Cassie.
Kelompok verba trying dan showing off dalam kalimat (2) alinea di atas terjadi
pelesapan operator karena kelompok verba tersebut hanya berupa verba leksikal.
Bagian teks dalam alinea di atas yang berelasi secara kohesif dengan trying dan
showing off tersebut adalah kelompok verba were doing dalam kalimat (1). Operator
yang dilesapkan dalam kelompok verba trying dan showing off tersebut adalah were.
Bentuk lengkap dari kelompok verba trying dan showing off tersebut adalah were
trying dan were showing off. Relasi kohesif antara trying dan showing off dengan
were doing tersebut termasuk kohesi tak berjarak.
Operator yang dilesapkan dalam kelompok v erba

tersebut

dieksplisitkan

dalam terjemahan. Namun demikian dalam terjemahan tersebut terjadi perubahan
urutan kelompok verba. Kelompok verba trying to kill dalam TSu mendahului
showing off namun namun terjemahan kelompok verba tersebut urutannya dibalik.
Kelompok verba showing off tersebut diterjemahkan „mau pamer‟ dalam kalimat (2)
TSa. Penerjemahan ini terjadi eksplisitasi operator yang dilesapkan dalam TSu.
Adapun terjemahan kelompok verba trying to kill tidak terjadi eksplisitasi operator.
Penerjemahan dengan cara mengeksplisitkan operator verba dan dengan cara tetap
melesapkan operator verba tersebut disebabkan persamaan struktur verba BSu dan
BSa.
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Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan pelesapan
operator dalam kelompok verba dapat dilakukan dengan tetap melesapkan operator
maupun dengan mengeksplisitkan operator yang dilesapkan. Hal ini disebabkan
struktur kelompok verba BSu dan BSa sama.
Sebagaimana pelesapan verba, teknik penerjemahan pelesapan operator juga
dilakukan dengan dua macam, yaitu teknik amplifikasi dan teknik harfiah. Teknik
amplifikasi penerjemahan pelesapan operator dilakukan dengan mengeksplisitkan
operator yang dilesapkan dalam kelompok verba. Dalam data 21E, kelompok verba
showing diterjemahkan „mau pamer‟, operator yang dilesapkan dalam kelompok
verba ini adalah were. Bentuk utuh showing tersebut adalah were showing. Were
yang dilesapkan dalam TSu dimunculkan dalam TSa.
Teknik penerjemahan harfiah pelesapan operator dalam kelompok verba
dilakukan tanpa mengeksplisitkan operator yang dilesapkan. Dalam data 20E
kelompok verba checking dengan pelesapan operator were diterjemahan „cari‟,
operator were tidak diterjemahkan. Demikian juga dalam data 21E, kelompok verba
trying to kill dengan pelesapan operator were diterjemahkan „mau bunuh diri‟,
operator were yang dilesapkan tidak dieksplisitkan dalam TSa.

c. Penerjemahan Penanda Kohesi Gramatikal Pelesapan Klausa
Klausa dalam bahasa Inggris memiliki sebuah struktur yang dapat dibagi
menjadi dua bagian, yaitu elemen modal dan elemen proposisional. Elemen modal
terdiri dari subjek dan unsur finit dalam kelompok verba.
commit to user

Finit adalah unsur

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
499

kelompok verba yang dapat menunjukkan tense, polaritas dan modalititas. Selebihnya
dari elemen modal dalam sebuah klausa termasuk elemen proposional. Elemen
proposional ini terdiri dari selain subjek dan selain finit dalam kelompok verba dan
jika dalam klausa terdapat komplemen dan adjunct maka elemen ini termasuk
proposisional. Sebagai contoh adalah kalimat berikut.
(4-6) The Duke was / going to plant a row of poplars in the park.
Elemen modal dalam klausa tersebut adalah the duke was. The duke dalam klausa
tersebut sebagai subjek dan was sebagai finit. Adapun going to plant a row of poplars
in the park dalam klausa tersebut sebagai elemen proposisional. Unsur going to plant
dalam klausa tersebut sebagai predikator, a row of poplars sebagai komplemen, dan
in the park sebagai adjunct.
Pada

umumnya

elemen

modal

dalam

klausa

mendahului

elemen

proposisional. Namun demikian elemen modal yang berada di tengah-tengah elemen
proposional juga dimungkinkan. Contohnya adalah klausa berikut.
(4-7) In the park the Duke was going to plant a row of poplars
Elemen modal klausa tersebut, yakni the Duke was, terletak di tengah-tengah elemen
proposisional. Elemen modal tersebut didahului oleh in the park yang merupakan
elemen proposisional dan diikuti going to plant a row of poplars yang juga termasuk
elemen proposisional.
Pelesapan klausa terjadi apabila elemen modal dan atau elemen proposisional
atau keduanya dalam sebuah klausa dilesapkan. Secara tipikal, pelesapan modal
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terjadi pada jawaban terhadap pertanyaan WH (WH-question). Contohnya sebagai
berikut.
(4-8) What were they doing? –Holding hands.
Jawaban pertanyaan tersebut, yakni holding hands, merupakan elemen proposisional.
Elemen modal dalam jawaban tersebut, yakni they were, dilesapkan
Sementara itu, pelesapan proposisional secara tipikal berupa respon terhadap
pernyataan (statement) dan pertanyaan yes/no. Berikut ini adalah contohnya.
(4-9) The plane has landed. –Has it?
(4-10) Has the plane landed? –Yes, it has.
Respon terhadap pernyataan tersebut, yakni has it?, dan jawaban pertanyaan yes/no
tersebut, yakni yes, it has, merupakan elemen modal. Elemen proposisional respon
dan jawaban tersebut, yakni landed, dilesapkan

1) Penerjemahan Pelesapan Proposisional
22E
“Yeah, thanks, “ he grinned
at her, no longer wanting to kill her
(1). “I‟ll remind you of that, next
time you offer to take me up and
kill me (2).”
“I won’t, for a while,” she
said angelically, but he knew her
better (3).
(Hal: 54)

“Ya, terima kasih,” seringai Chris,
tidak lagi ingin membunuh kakaknya
(1). “Akan kuingatkan kau dengan
nasihatmu itu, kalau kau mengajak-ajak
aku terbang lagi (2).”
“Tidak akan, untuk sementara
ini,” tukas Cassie dengan manis, tapi
Chris kenal betul watak kakaknya (3).
(Hal: 80-81)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Chris dengan Cassie. I
won‟t dalam kalimat (3) alinea tersebut merupakan elemen modal sebuah klausa
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karena elemen tersebut hanya terdiri subjek (I) dan finit serta polaritas negatif
(won‟t). Finit dalam elemen modal tersebut berupa modalitas would. Elemen modal I
won‟t tersebut berelasi secara kohesif dengan klausa you offer to take me up dalam
kalimat (2). Bentuk lengkap I won‟t tersebut adalah I won‟t offer to take you up.
Relasi kohesi ini termasuk kohesi tak berjarak.
Pelesapan klausa yang berupa elemen modal I won‟t tersebut diterjemahkan
„tidak akan‟ dalam kalimat (3) TSa. Subjek dalam elemen modal tersebut tidak
diterjemahkan sedangkan finit yang berupa modalitas dan polaritas negative, yakni
won‟t, diterjemahkan. Unsur proposisional yang dilesapkan dalam I won‟t tersebur
juga dilesapkan dalam terjemahan. Meskipun subjek dalam elemen modal tersebut
tidak diterjemahkan namun maknanya dapat dipahami dalam konteks teks TSa.
Terjemahan elemen modal tersebut, yakni „tidak akan‟, berelasi secara kohesif
dengan klausa „kau mengajak-ajak aku terbang lagi‟ dalam kalimat (2) TSa. Relasi
kohesi ini termasuk kohesi tak berjarak sebagaimana versi TSu-nya.
Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan pelesapan proposisional dalam
klausa I won‟t tersebut bersifat opsional. Penerjemahan dengan eksplisitasi elemen
yang dilesapkan tersebut sebenarnya juga bisa dilakukan karena struktur klausa I
won‟t offer to take you up tersebut sama dengan terjemahannya dalam BSa.
23E
“If I didn‟t dare, she would
“Kalau aku tidak nekat, pasti
(1). She would have killed herself a
Cassie akan melakukannya sendiri (1).
year ago, terrorizing her brother
Ia mungkin saja terbunuh tahun lalu
into taking her up and letting her
ketika
meneror
adiknya
untuk
fly anything she could lay her
membawanya terbang dengan pesawat
hands on (2). I‟m telling you, she‟s
apa saja (2). Percayalah padaku, ia
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the best damn natural pilot you‟ve
ever seen, and you‟re a fool if you
don‟t let her show you what she‟s
got, Pat (3). Give the kid a chance
(4). If she were a boy, you would,
and you know it (5).”
(Hal; 103)

penerbang paling andal yang pernah
kulihat, dan kau bodoh sekali bila tidak
bisa melihat itu (3). Berikan kesempatan
(4). Kalau saja ia lelaki, pasti kau telah
memberinya kesempatan (5). Kau tahu
itu (6).”
(Hal: 149-150)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Pat dengan Cassie. You
would dalam kalimat (5) alinea di atas merupakan elemen modal dan terjadi
pelesapan proposisional. Elemen modal tersebut terdiri subjek you dan finit yang
berupa modal would. You would tersebut berelasi secara kohesif dengan klausa give
the kid a chance dalam kalimat (4). Relasi kohesi ini termasuk kohesi tak berjarak.
Bentuk lengkap you would tersebut adalah you would give the kid a chance.
Pelesapan proposisional dalam klausa

you would tersebut terjemahannya

dalam bentuk klausa penuh, atau tidak terjadi pelesapan. Elemen modal you would
tersebut diterjemahkan „pasti kau telah memberinya kesempatan‟ dalam kalimat (5)
TSa. Terjemahan tersebut merupakan bentuk eksplisitasi elemen proposional yang
dilesapkan dalam TSu. Terjemahan elemen modal tersebut, yakni „pasti kau telah
memberinya kesempatan‟, berelasi secara kohesif dengan “berikan kesempatan”
(kalimat 4) dan relasi ini merupakan kohesi tak berjarak sebagaimana versi TSu-nya.
Eksplisitasi penerjemahan klausa you would tersebut disebabkan klausa tersebut
berada dalam kalimat kondisional.
24E
“Who landed this plane (1)?” It was
“Siapa
yang
mendaratkan
his plane, and Cassie instantly
pesawat (1)?” Pesawat itu miliknya, dan
sensed trouble (2).
Cassie mulai merasa terancam (2).
“I did,” Cassie said quitetly,
“Aku,” jawab Cassie lirih, siap
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ready to take the blame for any
mistake she‟d made (3). She took her
flying seriously and calmly (4).
(Hal: 116)

untuk
disalahkan
atas
segala
perbuatannya (3). Tapi ia telah
menerbangkan pesawat itu dengan baik
dan tenang (4). (Hal: 166-167)

Alinea di atas merupakan percakapan antara Cassie dengan Pat. I did dalam
kalimat (3) alinea tersebut merupakan elemen modal karena hanya terdiri subjek (I)
dan finit (did). Finit dalam elemen modal tersebut adalah tense. I did tersebut berelasi
secara kohesif dengan pertanyaan: Who landed this plane? dalam kalimat (1). Elemen
proposisional I did tersebut yaitu land this plane. Relasi kohesif antara I did dengan
who landed this plane? tersebut termasuk kohesi berjarak jenis remot.
Pelesapan klausa yang berupa elemen modal I did tersebut diterjemahkan
„aku‟ dalam kalimat (3) TSa. Unsur subjek dalam elemen modal tersebut
ditejemahkan ke dalam TSa, namun demikian unsur finit dalam elemen modal
tersebut, yakni did, tidak diterjemahkan. Hal ini disebabkan sistem tense dalam TSu
tidak terdapat dalam TSa. Meskipun finit did tersebut tidak diterjemahkan namun
makna did tersebut, yakni menunjukkan peristiwa terjadi pada masa lampau, dapat
dipahami dalam konteks teks TSa. Terjemahan elemen modal I did tersebut, yakni
„aku‟ berelasi secara kohesif dengan pertanyaan: Siapa yang mendaratkan pesawat?
dalam kaimat (1) TSa. Relasi kohesi ini termasuk kohesi berjarak jenis remot
sebagaimana versi TSu-nya.
Penerjemahan pelesapan proposisional dalam klausa I did tersebut
bersifat opsional. Penerjemahan dengan eksplisitasi elemen yang dilesapkan tersebut
sebenarnya juga bisa dilakukan karena struktur klausa I landed this plane sebagai
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bentuk lengkap I did tersebut sama dengan struktur terjemahannya dalam BSa.
Misalnya klausa I landed this plane diterjemahkan „Aku yang mendaratkan pesawat‟.
Struktur fungsional klausa BSu dan BSa tersebut yaitu Subjek S) – Predikat (P) –
Objek (O).
25E
“I can‟t believe we‟d get into it
again (1). Can you, Nick (2)?”
Cassie asked seriously after
they‟d practiced for the air show
(3).
(Hal: 119)

Cassie
bertanya
padanya,
“Dapatkah kaubayangkan bila kita
terlibat dalam perang ini, Nick (1)?”
Mereka saat itu sedang berlatih untuk air
show (2).
(Hal: 170)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Cassie dengan Nick. Can
you dalam kalimat (2) di atas merupakan elemen modal sebuah klausa, sedangkan
elemen proposisionalnya dilesapkan. Elemen modal tersebut terdiri subjek (you) dan
finit (can). Finit can ini merupakan modalitas. Can you tersebut berelasi secara
kohesif dengan I can‟t believe we‟d get into it again dalam kalimat (1). Relasi kohesi
ini merupakan kohesi tak berjarak. Bentuk lengkap can you tersebut adalah can you
believe we‟d get into it again.
Elemen modal can you dalam kalimat (2) tersebut diterjemahkan „Dapatkah
kaubayangkan bila kita terlibat dalam perang ini‟ (dalam kalimat 1 TSa). Dalam
terjemahan ini elemen proposisional yang dilesapkan dalam TSu dieksplisitkan dalam
TSa. Eksplisitasi ini tidak terlepas dengan tidak diterjemahkannya kalimat (1).
Kalimat (1) yang tidak diterjemahkan ini secara implisit sudah tercakup dalam
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terjemahan kalimat (1) TSa. Dengan kata lain, kalimat (1) dan (2) TSu dalam
terjemahan dipadatkan menjadi satu kalimat, yakni kalimat (1) TSa.

26E
“All set, Cass?” her father
asked nervously (1). “Did you check
everything (2)?”
“I did,” she said defensively
(3)…
(Hal: 131)

“Semua siap, Cass?” ayahnya
bertanya
gugup
(1).
“Sudah
kauperiksa semuanya (2)?”
“Sudah,” jawabnya lantang
(3)…
(Hal: 185)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Pat dengan Cassie. I did
dalam kalimat (3) alinea di atas merupakan elemen modal sebuah klausa, elemen
proposonalnya dilesapkan. Elemen modal tersebut terdiri dari subjek I dan finit did.
Finit did ini menunjukkan past tense. I did tersebut berelasi secara kohesif dengan
klausa: Did you check everything? (kalimat 2). Relasi kohesi ini merupakan relasi
kohesi tak berjarak. Elemen modal I did tersebut merupakan respon dari pertanyaan
kalimat (2) di atas. Bentuk lengkap klausa klausa I did tersebut yaitu I checked
everything.
Pelesapan klausa yang berupa elemen modal I did tersebut diterjemahkan
„sudah‟ dalam kalimat (3) TSa. Terjemahan ini hanya berupa finit (sudah), sedangkan
terjemahan subjek, yakni I, dilesapkan. Terjemahan I did menjadi „sudah‟ ini karena
elemen modal I did tersebut merupakan respon dari pertanyaan dalam kalimat (2)
TSu yang memfokuskan pada pertanyaan aktifitas, yakni checked. Terjemahan
elemen modal I did tersebut, yakni „sudah‟, berelasi secara kohesif dengan: Sudah
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kauperiksa semuanya? (kalimat 2 TSa). Relasi kohesi ini merupakan relasi tak
berjarak sebagaimana versi TSu-nya.
Penerjemahan pelesapan proposisional dalam klausa I did tersebut bersifat
opsional. Penerjemahan dengan eksplisitasi elemen yang dilesapkan tersebut
sebenarnya juga bisa dilakukan karena struktur klausa yaitu I checked everything
sebagai bentuk lengkap I did tersebut sama dengan struktur terjemahannya dalam
BSa, yakni „saya sudah memeriksa semua‟. Struktur fungsional klausa BSu dan BSa
tersebut yaitu Subjek – Predikat – Objek.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan pelesapan
proposisional klausa ada yang mengalami perubahan dan ada yang tidak mengalami
perubahan. Perubahan yang terjadi adalah perubahan jenis penanda kohesi, yakni
kohesi pelesapan tersebut berubah menjadi kohesi leksikal. Penerjemahan kohesi
pelesapan tersebut pada prinsipnya dapat dilakukan dengan cara tetap melesapkan
elemen proposisional dan dengan cara mengeksplisitkan elemen proposisional. Hal
ini disebabkan struktur klausa BSu dan BSa sama. Pelesapan proposisional dalam
novel Wings umumnya juga diterjemahkan dalam bentuk pelesapan proposisional.
Teknik penerjemahan pelesapan proposisional dalam suatu klausa tersebut
pada prinsipnya dilakukan dengan dua cara, yaitu teknik amplifikasi dan teknik
reduksi. Teknik amplifikasi dilakukan dengan cara mengeksplisitkan proposisional
yang dilesapkan dalam sebuah klausa. Dalam data 23E pelesapan proposisional you
would diterjemahkan „pasti kau telah memberinya kesempatan‟. Proposisional yang
dilesapkan dalam you would tersebut adalah ‟Give the kid a chance‟. Proposisional
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inilah yang dieksplisitkan dalam TSa. Eksplisitasi unsur proposisional juga terdapat
dalam data 25E. Pelesapan proposisional can you dalam data 25E diterjemahkan
„Dapatkah kaubayangkan bila kita terlibat dalam perang ini‟. Proposisional yang
dilesapkan dalam klausa can you tersebut adalah believe we‟d get into it again
dieksplisitkan dalam TSa.
Teknik reduksi dalam penerjemahan pelesapan proposisional dilakukan
dengan cara melesapkan sebagian unsur modal dan dengan cara menerjemahkan
unsur modal secara bebas. Pelesapan unsur modal dilakukan dengan cara melesapkan
subjek dalam elemen modal dan dengan cara melesapkan finit. Dalam data 22E
elemen modal I won‟t diterjemahkan „tidak akan‟, subjek dalam modal ini dilesapkan.
Pelesapan subjek dalam elemen modal ini juga terdapat dalam 26E, elemen modal I
did dalam 26E ini diterjemahkan „sudah‟. Sementara itu dalam data 24E elemen
modal I did diterjemahkan „aku‟, dalam penerjemahan ini terjadi pelesapan finit.
Teknik reduksi dengan cara menerjemahkan secara bebas terdapat dalam data
25E. Elemen modal I can dalam data ini diterjemahkan „mengapa tidak‟.
Penerjemahan semacam ini dapat terjadi karena elemem modal itu digunakan oleh
orang yang sudah akrab.

2) Penerjemahan Pelesapan Modal
27E
“What are you doing here (1)?”
“Mau apa kau kemari (1)?” Tanya
Pad asked, leaning back in his chair,
Pat sambil bersandar di kursinya,
and grinning at the boy who had
menyeringai pada anak muda yang
defied death almost as often as he
menantang maut sesering dirinya
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had (2).
“Checking up at old friends
(3). I wanted to see if you‟d gotten
fat and lazy (4). Is that your de
Havilland out of there (5)?”
(Hal: 8)

sendiri (2).
Cari kawan lama (3). Kepingin
tahu apa kau sekarang sudah jadi
gendut dan tambun (4). Itu pesawat de
Havilland-mu ya (5)?
(Hal: 18)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Pat dengan Nick. Klausa
checking up at old friend dalam kalimat (3) alinea di atas terjadi pelesapan elemen
modal karena klausa tersebut hanya berupa elemen proposisional. Checking up at old
friends tersebut berelasi secara kohesif dengan What are you doing here (kalimat 1).
Relasi kohesi ini termasuk kohesi berjarak jenis remot. Bentuk lengkap klausa yang
dilesapkan tersebut adalah I am checking up at old friends.
Elemen proposisional tersebut diterjemahkan „cari kawan lama‟ (kalimat 3).
Terjemahan elemen proposisional ini juga berupa elemen proposisional, baik TSa dan
TSu tersebut berupa pelesapan klausa. Terjemahan elemen proposisional tersebut,
yakni „cari kawan lama‟ berelasi secara kohesif dengan kalimat (1) TSa. Relasi
kohesi ini termasuk relasi berjarak jenis remot sebagaimana TSu-nya.
28E
“What the hell are you two
“Apa yang kalian lakukan (1)? Mau
lunatics trying to do (1)? Commit
bunuh diri, atau mau mengebom
suicide, or bomb airport (2)?”
lapangan terbang (2)?” Mereka hampir
They had come pretty close to the
saja menyerempet atap dalam usaha
roof on the way down, but Cassie
pendaratan tadi, tapi Cassie berpendapat
had decided that was the least of
bukan itu masalahnya (3). Ia masih
their problems (3). She was still
merasa takjub atas kemampuannya
amazed that she‟d brought them in
mendaratkan pesawat dan berusaha keras
at all, and she had to fight to
menahan
keinginannya
untuk
repress a grin of relief (4). She‟d
menyeringai lega (4). Betapa takutnya ia
been so damn scared, and yet a
tadi walalu sebagian dari dirinya berhasil
part of her had stayed so cool (5).
tetap tenang (5). Yang dipikirkannya
All she could do was think about
hanyalah bagaimana mereka bisa selamat
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how to get out of it, and talk to the
little airplane (6). “Are you crazy
(7)?” Nick was shaking him, and
glaring at her, as Pat came
running out from the airport (8).
(Hal: 47)

dengan cara berkomunikasi dengan
pesawat kecil itu (6). “Kau gila, ya (7)?”
Nick mengguncang-guncang tubuh Chris
dan melotot pada Cassie sementara Pat
berlari-lari keluar dari kantornya (8).
(Hal: 71)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Nick dengan Cassie dan
Chris. Commit suicide dan bomb airport dalam kalimat (2) alinea di atas adalah
elemen proposisional suatu klausa. Elemen modal commit suicide dan bomb airport
tersebut dilesapkan. Kedua elemen proposisional tersebut berkaitan secara kohesif
dengan kalimat (1), yakni: “What the hell are you two lunatics trying to do?”. Relasi
kohesi ini merupakan kohesi tak berjarak. Bentuk lengkap commit suicide tersebut
yaitu are you trying to commit suicide. Sementara itu bomb airport bentuk
lengkapnya yaitu are you trying to bomb airport.
Pelesapan klausa pada commit suicide tersebut diterjemahkan „mau bunuh
diri‟ dalam kalimat (2) TSa. Terjemahan ini juga terjadi pelesapan elemen modal
sebagaimana teks TSu-nya. Namun elemen modal tersebut tidak dilesapkan
seluruhnya, yang dilesapkan hanya unsur subjek sedang modalitasnya, yakni mau,
tidak dilesapkan. „Mau bunuh diri‟ tersebut berelasi secara kohesif dengan kalimat (1)
TSa, yaitu “Apa yang kalian lakukan?”. Relasi kohesi ini

termasuk kohesi tak

berjarak. Bentuk klausa lengkap „mau bunuh diri‟ tersebut adalah “Apakah kalian
mau bunuh diri?”. Penerjemahan elemen proposisional bomb airport dilakukan
dengan cara yang sama dengan penerjemahan commit suicide di atas.
29E
“You know, Fred Astaire‟s
”Film baru Fred Astaire, Follow
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new movie Follow the fleet is
coming to the movie theater this
Saturday night (1). Want to go (2)?
They say it‟s a great movie (3).”
Bobby looked at her hopefully, she
nodded slowly, and smiled up at him
(4).
(Hal: 37)

the Fleet, akan diputar malam Minggu
ini (1). Kau mau nonton (2)? Kata
orang film itu
bagus (3).” Bobby
memandangnya dengan penuh harap
dan Cassie mengangguk pelan,
tersenyum (4).
(Hal: 56)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Bobby dengan Cassie.
Kalimat (2) alinea di atas, yakni want to go, terjadi pelesapan elemen modal karena
kalimat tersebut hanya terdiri dari elemen proposisional. Want to go dalam kalimat
(2) tersebut hanya berupa predikator. Elemen proposisional want to go tersebut
berelasi secara kohesif dengan kalimat (1). Relasi kohesi ini termasuk kohesi tak
berjarak. Bentuk lengkap elemen modal tersebut adalah do you want to go?
Pelesapan elemen modal dalam klausa want to go tersebut diterjemahkan „kau
mau nonton‟ dalam kalimat (2) TSa. Penerjemahan ini terjadi eksplisitasi elemen
modal sehingga TSa tersebut tidak terjadi pelesapan klausa. Penerjemahan klausa
want to go sebenarnya juga dapat dilakukan dengan melesapkan subjek (S)
sebagaimana penerjemahan Commit suicide menjadi „mau bunuh diri‟ di atas.
Berdasarkan kenyataan ini maka penerjemahan pelesapan modal juga bersifat
opsional.
Terjemahan elemen proposisional tersebut, yakni „kau mau nonton‟ berelasi
secara kohesif dengan kalimat (1) TSa dan relasi ini merupakan kohesi tak berjarak
sebagaimana versi TSu-nya. Penerjemahan klausa tersebut tidak mengakibatkan
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perubahan makna karena yang dieksplisitkan dalam TSa adalah elemen yang
dilesapkan dalam TSu.
30E
“What the hell were you doing up
there, you damns fool (1)? Trying to kill
yourself showing off (2)? Don‟t you
realized that another foot and you couldn‟t
have pulled up (3)?”
(Hal: 136)

“Cassie, apa kau gila
(1)? Kau mau pamer atau
bunuh diri (2)? Tidakkah
kausadari kalau kau bisa celaka
(3)?”
(Hal: 192)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Nick dengan Cassie.
Kalimat (2) alinea di atas terdiri dari dua klausa, yakni trying to kill yourself dan
showing off. Kedua klausa ini terjadi pelesapan elemen modal karena keduanya hanya
berupa elemen proposisional. Kedua klausa ini berelasi secara kohesif dengan kalimat
(1) dan merupakan kohesi tak berjarak. Bentuk lengkap trying to kill yourself adalah
are you trying to kill yourself, sedangkan bentuk lengkap klausa showing off adalah
are you showing off.
Pelesapan elemen modal dalam klausa trying to kill yourself tersebut
diterjemahkan „kau mau pamer‟. Penerjemahan ini terjadi eksplisitasi elemen modal.
Penerjemahan semacam ini sama dengan penerjemahan want to go menjadi ‟kau mau
nonton‟ di atas. Hal ini menunjukkan bahwa penerjemahan pelesapan modal bersifat
opsional.
Sementara itu, pelesapan elemen modal dalam klausa showing off
diterjemahkan „atau bunuh diri‟. Penerjemahan klausa ini tidak terjadi eksplisitasi
elemen modal yang dilesapkan dalam TSu.
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Eksplisitasi penerjemahan klausa yang pertama tersebut tidak mengakibatkan
perubahan makna karena yang dieksplisitkan adalah elemen modal yang dilesapkan
dalam TSu. Klausa „kau mau pamer‟ dan klausa „atau bunuh diri‟ berelasi secara
kohesif dengan kalimat (1) TSa. Relasi kohesi ini termasuk kohesi tak berjarak
sebagaimana TSu-nya.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan klausa yang
mengalami pelesapan elemen modal pada prinsipnya bersifat opsional. Penerjemahan
klausa yang elemen modalnya dilesapkan dalam novel Wings dilakukan dengan cara
tetap melesapkan elemen modal atau dengan cara mengeksplisitkan elemen modal
yang dilesapkan dalam TSu. Penerjemahan penanda kohesi pelesapan tersebut ada
yang mengalami perubahan dan ada yang tidak mengalami perubahan. Perubahan
yang terjadi adalah perubahan dari kohesi pelesapan menjadi kohesi leksikal.
Klausa yang mengalami pelesapan elemen modal tersebut diterjemahkan dengan
dua teknik, yakni teknik harfiah dan teknik amplifikasi. Teknik harfiah dilakukan
dengan cara menejemahkan apa adanya klausa yang mengalami pelesapan modal.
Klausa yang mengalami pelesapan elemen modal dalam data 27E, yakni Checking up
at old friends, diterjemahkan „Cari kawan lama‟. Elemen modal yang dilesapkan
dalam klausa tersebut, yakni I am, tidak dieksplisitkan dalam TSa.
Teknik amplifikasi penerjemahan klausa yang mengalami pelesapan elemen
modal dilakukan dengan cara mengeksplisitkan elemen modal yang dilesapkan.
Dalam data 30E klausa Want to go diterjemahkan „Kau mau nonton‟. Elemen modal
do you yang dilesapkan dalam klausa tersebut dieksplisitkan dalam TSa.
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penerjemahan dengan eksplisitasi elemen modal ini juga diperlihatkan dalam data
30E. Klausa Trying to kill yourself showing off dalam 30E ini diterjemahkan „Kau
mau pamer atau bunuh diri‟.
Teknik amplifikasi penerjemahan pelesapan elemen modal tersebut juga
dilakukan dengan mengeksplisitkan operator yang terdapat dalam elemen modal.
Dalam data 28E, klausa Commit suicide, or bomb airport diterjemahkan „Mau bunuh
diri, atau mau mengebom lapangan terbang‟. Elemen modal yang dilesapkan dalam
28E tersebut yaitu are you trying, modalitas, yakni „mau‟, dalam elemen modal ini
dieksplisitkan dalam TSa.

3) Penerjemahan Pelesapan Modal dan Proposisional
31E
“Not likely, son (1). What
about you (2)? What are you flying
these days (3)?”
“Egg crates (4). War junk
(5). Anything I can lay my hands
on (6). There‟s a lot war surplus
hanging around, and a lot of guys
wanting jobs flying them (7) ...
(Hal: 11)

“Tidak juga, Nak (1). Bagaimana
dengan kau (2)? Apa saja yang kau
terbangkan belakangan ini (3)?”
“Pesawat-pesawat kacangan (4).
Sisa-sisa perang (5). Apa saja yang bisa
kuperoleh (6). Banyak pesawat sisa
perang, tapi banyak juga yang mau
menerbangkannya (7)…
(Hal: 20)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Pat dengan Nick. Egg
crates dalam kalimat (4) di atas terjadi pelesapan elemen modal dan elemen
proposisional. Bagian teks dalam alinea tersebut yang berkaitan secara kohesif
dengan Egg crates adalah kalimat (3), yaitu what are you flying these days. Relasi
kohesi ini termasuk kohesi tak berjarak. Bentuk lengkap egg crates tersebut adalah I
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am flying egg crates these days. Elemen modal egg crates tersebut, yakni I am,
dilesapkan. Demikian juga sebagaian unsur proposisional juga dilesapkan.
Pelesapan yang sama juga terjadi pada pelesapan war junk dalam kalimat (5).
War junk hanya berupa komplemen. Elemen modal dan sebagian elemen
proposionalnya di lesapkan. Kalimat (3) dalam alinea tersebut berelasi secara kohesif
dengan war junk tersebut, dan relasi ini termasuk kohesi berjarak jenis remot. Bentuk
klausa lengkap dari war junk tersebut yaitu I am flying war junk these days.
Pelesapan modal dan sebagian elemen proposisional pada egg crates tersebut
diterjemahkan „pesawat-pesawat kacangan‟. Terjemahan egg crates ini, yakni
„pesawat-pesawat kacangan‟ berelasi secara kohesif dengan kalimat (3) TSa, yaitu:
“Apa saja yang kau terbangkan belakangan ini?”. Relasi kohesi ini termasuk kohesi
tak berjarak. Bentuk lengkap dari „pesawat-pesawat kacangan‟ tersebut adalah “saya
menerbangkan pesawat-pesawat kacangan akhir-akhir ini”. Elemen modal dan
sebagian elemen proposisional dalam terjemahan tersebut dilesapkan.
Penerjemahan war junk dalam kalimat (5) tersebut juga dilakukan dengan
melesapkan elemen modal dan sebagian elemen proposisional sebagaimana
terjemahan egg crates tersebut. War junk dalam kalimat (5) tersebut diterjemahkan
„sisa-sisa perang‟ dalam kalimat (5). Kalimat (3) TSa alinea di atas berelasi secara
kohesif dengan „sisa-sisa perang‟ tersebut dan relasi ini merupakan relasi kohesi
berjarak sebagaimana versi TSu-nya.
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Bentuk pelesapan pelesapan klausa pada egg crates dan war junk tersebut
memiliki bentuk yang sama dengan terjemahannya. Versi TSu dan TSa-nya
mengalami pelesapan elemen modal dan sebagian elemen proposisional.

32E
“Oh, my God,” Nick
grinned as he stuck out his hand,
and invited Billy to sit down with
them (1). “How is he (2)?”
“Pretty good (3). He‟s had a
bad limp since the war, but it
doesn‟t seem to bother him much
(4). We have a shoe store in San
Francisco (5).”
(Hal: 128)

“Ya ampun (1).” Nick tersenyum
sambil menyalaminya dan mengundang
Billy untuk bergabung bersama mereka
(2). “Bagaimana keadaannya (3)?”
“Baik-baik saja (4). Setelah
tertembak, kakinya agak timpang (5).
Tapi ia tak merasakannya sebagai hal
yang mengganggu (6). Kami memiliki
toko sepatu di San Fransisco (7).”
(Hal: 182)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Nick dengan Billy. Pretty
good dalam kalimat (3) hanya berupa komplemen, elemen modal dan sebagian
elemen proposisionalnya dilesapkan. Bagian teks dalam alinea tersebut yang
berkaitan secara kohesif adalah how is he (dalam kalimat 2). Relasi kohesi ini
termasuk kohesi tak berjarak. Berdasar relasi kohesinya dengan kalimat (2) tersebut
maka bentuk lengkap dari pretty good tersebut adalah he is pretty good. Elemen
modal klausa ini adalah he is dan elemen proposisionalnya adalah is pretty good.
Pelesapan klausa pada pretty good dalam kalimat (3) tersebut diterjemahan
„baik-baik saja‟ dalam kalimat (4) TSa. Terjemahan pretty good ini, yakni „baik-baik
saja‟ berelasi secara kohesif dengan kalimat (3) TSa, yaitu: Bagaimana keadaannya?.
Relasi kohesi ini merupakan kohesi tak berjarak. Bentuk lengkap „baik-baik saja‟
tersebut adalah “Ia baik-baik saja”. Dengan demikian „baik-baik saja‟ tersebut
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
516

mengalami pelesapan elemen modal, namun demikian tidak mengalami pelesapan
sebagian elemen proposisional.
33E
“Which races are you in?”
they asked Cass, and she told them
(1). Speed, aerobatics, and a
number of others, which Nick
thought was a little ambitious (2).
But it meant so much to her, and
she loved being in the air show so
much, he hadn‟t wanted to dampen
her spirits (3). He had waited a
long time for this, and she really
enjoyed it (4).
(Hal: 129)

Salah seorang dari mereka
bertanya pada Cassie (1). “Anda
berlomba dalam kategori apa (2)?” Dan
dijawab bahwa ia berlomba untuk
kategori kecepatan, akrobatis, dan
lainnya (3). Kedengarannya memang
ambisius, tapi semuanya sangat berarti
baginya (4). Nick tak ingin melemahkan
semangatnya mengingat betapa ia
menikmati saat-saat ia di pesawat dan
terbang bebas di udara (5).
(Hal: 183)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Cassie dengan Billy.
Speed dalam kalimat (2) alinea di atas terjadi pelesapan elemen modal dan sebagian
elemen proposisional. Speed tersebut merupakan respon pertanyaan kalimat (1), yaitu
which races are you in?. Bentuk lengkap speed tersebut yaitu she is in speed race.
Elemen modal klausa ini yaitu she dan is sebagai present tense adapun elemen
proposisional yaitu is sebagai predikator dan in speed race. Elemen modal dan
sebagian elemen proposisional tersebut dilesapkan. Pelesapan yang sama juga terjadi
pada aerobatics dan a number of others yang juga terdapat dalam kalimat (2).
Pelesapan klausa pada speed tersebut diterjemahkan „ia berlomba untuk
kategori kecepatan‟ dalam kalimat (3) TSa. Penerjemahan ini terjadi eksplisitasi
elemen modal dan sebagian elemen proposisional. Eksplisitasi ini terjadi karena
jawaban Cassie terhadap pertanyaan Billy berupa kalimat tidak langsung. Jawaban
yang berupa kalimat tidak langsung ini akan sulit dipahami apabila diwujudkan
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dalam bentuk klausa yang mengalami pelesapan modal dan proposisional.
Penerjemahan tersebut tidak lepas dari klausa TSu-nya. Jawaban Cassie dalam TSu
tersebut juga berupa klausa tidak langsung.
Terjemahan speed tersebut berelasi secara kohesif dengan pertanyaan dalam
kalimat (2) TSa, yakni: “Anda berlomba dalam kategori apa?”. Penerjemahan speed
tersebut tidak mengubah makna karena yang dieksplisitkan dalam terjemahan adalah
yang dilesapkan dalam TSu.
Adapun

aerobatics dan a number of others masing-masing diterjemahkan

„akrobatis‟ dan „lainnya‟. Terjemahan ini juga terjadi pelesapan elemen modal dan
sebagian elemen proposisional sebagaimana TSu-nya.
34E
“In Newport Beach, where
Williams Aircraft is (1). It‟s a
beautiful spot, and you can get into the
city in no time (2). What do you say
(3)? Do you want the job (4)?” He had
brought the contract with him, and he
was hoping she would sign without
waiting another moment (5). But she
hesitated briefly as she nodded (6).
“Yes (7). But I have to ask my
father (8) ...
(Hal: 154)

“Di Newport Beach, dekat Williams
Aircraft (1). Tempatnya sangat indah,
dan tidak jauh dari kota (2).
Bagaimana (3)? Anda mau menerima
pekerjaan ini (4)?” williams telah
membawa kontrak itu dengan harapan
gadis itu akan menandatanganinya
tanpa menunggu lebih lama lagi (5).
Tapi Cassie ragu-ragu sewaktu
mengangguk (6).
“Ya (7). Tapi saya harus minta
izin Ayah dulu (8) ...
(Hal: 215)

Alinea di atas merupakan bagian dialog antara Cassie dengan Desmond. Yes
(kalimat 7) alinea di atas terjadi pelesapan elemen modal dan proposisional. Yes
tersebut merupakan respon dari pertanyaan kalimat (4), yaitu: Do you want the job?.
Bentuk lengkap yes tersebut yaitu: Yes, I want the job. Elemen modal kalimat ini
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adalah I dan present tense dan elemen proposisionalnya yaitu want the job. Relasi
kohesi yes dengan kalimat (4) tersebut termasuk kohesi berjarak jenis remot.
Terjemahan yes tersebut adalah „ya‟ (kalimat 7 TSa). „Ya‟ dalam kalimat (7)
ini berelasi secara kohesif dengan pertanyaan kalimat (4), yaitu: “Anda mau
menerima pekerjaan ini?” Relasi kohesi ini termasuk kohesi berjarak jenis remot.
Bentuk lengkap „ya‟ dalam kalimat (7) tersebut adalah: Ya, saya mau menerima
pekerjaan itu. Elemen modal kalimat ini adalah „ya, saya mau‟ dan elemen
proposisionalnya adalah „menerima pekerjaan itu‟. Dengan demikian klausa dalam
TSu dan TSa tersebut memiliki bentuk yang sama.
Berdasarkan analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan klausa
yang mengalami pelesapan elemen modal dan proposisional ada yang mengalami
perubahan dan ada yang tidak mengalami perubahan. Perubahan itu dilakukan dengan
cara mengeksplisitkan elemen yang dilesapkan. Berubah atau tidaknya perubahan
penerjemahan

penanda

kohesi

tersebut

juga

dipengaruhui

oleh

konteks

pemakaiannya.
Klausa yang mengalami pelesapan elemen modal dan proposisional tersebut
diterjemahkan dengan teknik harfiah dan teknik amplifikasi. Penggunaan teknik
harfiah ini terlihat dalam data 31E, 32E, dan 34E. Dalam data 31E klausa Egg crates
ditejemahkan „Pesawat-pesawat kacangan‟ dan War junk diterjemahkan „Sisa-sisa
perang‟. Kedua klausa tersebut mengalami pelesapan elemen modal dan
proposisional dan bagian yang dilesapkan ini tidak diterjemahkan. Bentuk lengkap
kedua klausa tersebut secara berturut-turut yairu: I am flying egg crates these days
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dan I am flying war junk these days. Klausa pretty good dalam data 32E yang bentuk
lengkapnya he is pretty good diterjemahkan „Baik-baik saja‟. Sementara itu, yes yang
bentuk utuhnya yaitu Yes, I want the job diterjemahkan „Ya‟.
Teknik amplifikasi penerjemahan klausa yang mengalami pelesapan elemen
modal dan proposisional dilakukan dengan mengeksplisitkan elemen yang dilesapkan
tersebut. Dalam data 33E, klausa Speed, aerobatics, and a number of others yang
lengkapnya she is in speed race, aerobatics, and a number of others diterjemahkan
„ia berlomba untuk kategori kecepatan, akrobatis, dan lainnya‟. Dalam penerjemahan
ini elemen modal dan proposisional yang dilesapkan dan TSu dieksplisitkan dalam
TSa.

4. Penerjemahan Penanda Kohesi Gramatikal Konjungsi
Fokus pendeskripsian penanda kohesi konjungsi bukan pada relasi semantik,
tetapi pada fungsinya dalam menghubungkan antarkalimat (Halliday dan Hasan,
1976). Penanda kohesi konjungsi dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu
aditif, adversative, kausal dan temporal.

a. Penerjemahan Penanda Kohesi Gramatikal Konjungsi Aditif
Menurut klasifikasi Halliday dan Hasan (1976), penanda kohesi aditif
mencakup penanda kohesi yang menyatakan hubungan penambahan dan hubungan
alternatif. Konjungsi dalam bahasa Inggris yang termasuk penanda kohesi aditif
antara lain: and, and also, furthermore , in addition, besides, that is, I mean, in other
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worlds, likewise, similarly, in the same way, nor, and … not, alternatively, for
instance, thus, or, or else, insidently, by the way, on the other hand, by contrast.
Berikut ini penanda kohesi aditif yang terdapat dalam novel Wings dan
penerjemahannya.

1) Penerjemahan Penanda Kohesi Konjungsi And
1C
But no matter how much he loved
his wife, Pat O‟Malley was not a
man to waste his time with his
daughter (1). He was a man‟s
man, a man of precision and
great skill (2). And the money he
had spent of flying lessons had
paid of quickly (3). He was one of
those
pilots
who
knew
instinctively how to fly almost
every machine, and no one was
surprised when he was one of the
first Americans to volunteer, even
before the United States had
entered the Great War (4). He
fought
with the Lafayette
Escadrille, and transferred into
the 94th Aero Squadron when it
was formed, flying with Eddie
Richkenbacker as his commander
(5).
(Hal: 3)

Namun bagaimanapun cintanya ia pada
istrinya, Pat O‟Malley bukanlah tipe ayah
yang suka menghabiskan waktu dengan
anak-anak perempuannya (1). Ia adalah
lelaki tulen yang cermat dan amat
berbakat
(2).
Dan
uang
yang
dihabiskannya untuk belajar sudah
kembali dengan cepat (3). Ia kini satu dari
segelintir
penerbang
yang secara
naluriah mampu menerbangkan semua
jenis pesawat, dan tak ada yang heran
ketika ia menjadi
salah satu orang
Amerika pertama yang mendaftar
menjadi sukarelawan perang, bahkan
sebelum tt Amerika Serikat terlibat dalam
kancah tt Perang Dunia (4). Ia bertempur
dengan tt Skuadron Lafayette, lalu
dipindahkan tt ke Skuadron Udara 94
pada waktu baru dibentuk, dan terbang
bersama
komandannya,
Eddie
Richkenbacker (5).
(Hal: 9-10)

Penanda kohesi konjungsi and dalam kalimat (3) alinea di atas merupakan
konjungsi aditif yang menyatakan hubungan penambahan. Penanda konjungsi and
tersebut merangkaikan kalimat (2) dengan kalimat (3). Dalam kalimat (2) dinyatakan
bahwa Pat adalah seorang lelaki sejati yang cermat dan berbakat. Sementara itu dalam
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kalimat (3) dinyatakan bahwa uang yang sudah digunakan untuk belajar sudah
kembali dengan cepat. Dalam kalimat (3) tersebut menyatakan karakter Pat lain selain
karakternya yang digambarkan dalam kalimat (2).
Penanda kohesi and dalam kalimat (3) tersebut diterjemahkan „dan‟ dalam
kalimat (3) TSa. Terjemahan penanda kohesi and tersebut, yakni „dan‟, juga berupa
penanda kohesi aditif yang menyatakan hubungan penambahan. Kalimat (3) TSa
tersebut menyatakan tentang karakter Pat yang ditambahkan pada karakter Pat yang
terdapat dalam kalimat (2). Penerjemahan penanda kohesi and menjadi „dan‟ tersebut
dapat dinyatakan sebagai terjemahan yang sepadan.
2C
“Got any planes to charter,
mister?” a voice growled at him,
as Pat poret over his log, and
went trough the paper on his
desk (1). He was about to
explain, as he always did, that
they could rent him, but not his
planes (2). And then he looked
across the desk and grinned in
amazement (3).
(Hal: 8)

“Ada pesawat yang bisa disewa, mister?”
terdengar suara menggeram pada waktu
ia asyik mempelajari buku besar dan
kertas-kertas di mejanya (1). Ia sudah
akan mulai menjelaskan, seperti biasanya,
bahwa mereka bisa menyewa tenaganya,
bukan pesawatnya (2). Tapi kemudian
sewaktu ia mengangkat wajahnya dari
meja, ia menyeringai keheranan (3).
(Hal: 17)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Nick dengan Pat. Penanda
kohesi konjungsi and dalam kalimat (3) alinea di atas merupakan kohesi aditif yang
menyatakan hubungan penambahan. Penanda kohesi tersebut menghubungkan
kalimat (2) dan (3). Kalimat (2) dan (3) tersebut memiliki perbedaan antara prediksi
dan kenyataan sehingga mengubah perbuatan yang telah direncanakan. Dalam
kalimat (2) mengandung prediksi bahwa tamu Pat adalah penyewa pesawat namun
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kenyataannya adalah teman lamanya, Nick. Perbedaan ini mengakibatkan perubahan
rencana aktivitas yang dilaksanakan, pada awalnya Pat akan memberi pejelasan
namun akhirnya yang dilakukan adalah menyeringai pada tamunya (kalimat 3).
Penanda kohesi and dalam kalimat (3) tersebut diterjemahkan menjadi „tapi‟
dalam kalimat (3) TSa. Penanda konjungsi „tapi‟ ini memiliki makna adversatif.
Kalimat yang dihubungkan dengan penanda kohesi „tapi‟ tersebut memiliki
pertentangan atau perlawanan. Penerjemahan and menjadi „tapi‟ tersebut disebabkan
and dalam kalimat (3) TSu digunakan sebagai adversatif. Penggunaan and semacam
ini dimungkinkan sebagaimana dinyatakan oleh Halliday dan Hasan (1976): ...we
also find and in adversative use. Dengan demikian penerjemahan and menjadi „tapi‟
tersebut dapat dinyatakan sepadan karena kalimat (2) dan (3) yang dirangkai oleh
penanda kohesi konjungsi and tersebut mengandung pertentangan.

3C
…Bobby liked her because
of who she was, even if at times
he recognized the possibility that
he might not understand her (1).
But that was endearing about him
too (2). A lot of things were,
which was why her feelings about
him confused her (3). Her mother
told her that she had felt that way
about Pat at first too (4).
Commitment was always hard,
Oona said (5). And that made it
even harder for Cassie (6). She
didn‟t know what to think of what
she felt for Bobby (7).
(Hal: 36)

Bobby menyukai gadis itu apa
adanya,
walau
kadang-kadang
ia
menyadari bahwa ia tidak bisa memahami
gadis itu sepenuhnya (1). Tapi bagi
Cassie, dirinya sendiri pun demikian (2).
Banyak hal yang tidak dapat ia pahami,
sehingga apa yang dirasakan Cassie
terhadap Bobby membingungkan gadis itu
(3). Ibunya mengatakan bahwa ia dulu
merasakan hal sama terhadap Pat (4).
Mengikat diri memang tidak mudah, kata
Oona (5). Namun nasihat ibunya
membuat Cassie semakin bingung (6). Ia
tak mampu merumuskan perasaanya
mengenai Bobby (7).
(Hal : 56)
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Penanda kohesi kongjungsi and dalam kalimat (6) alinea di atas menyatakan
hubungan penambahan. Penanda kohesi tersebut merangkaikan kalimat kalimat (5)
dan kalimat (6). Kalimat (5) berisi nasihat Oona kepada Cassie tentang komitmen
bagi orang yang saling mencintai. Sementara itu, kalimat (6) menyatakan tentang
kebingungan Cassie terhadap nasihat Oona. Apa yang dirasakan Cassie ini tidak
sesuai dengan harapan Oona. Setelah dinasihati Cassie diharapkan mengerti dan
menyadarinya, bukan malah menjadi bingung. Prediksi yang terdapat dalam kalimat
(5) berbeda dengan kenyataan yang terdapat dalam kalimat (6). Penanda kohesi
konjungsi and tersebut mengandung makna adversatif.
Penanda kohesi and dalam kalimat (6) TSu tersebut diterjemahkan „namun‟
dalam kalimat (6) TSa. Penerjemahan and menjadi „namun‟ ini disebabkan and
tersebut digunakan sebagai adversatif sebagaimana telah dinyatakan di atas.
Sementara itu, penanda kohesi „namun‟ juga merupakan kohesi yang mengandung
mengandung makna adversatif. Dengan demikian penerjemahan penanda kohesi and
menjadi „namun‟ tersebut dapat dinyatakan sepadan.
4C
“To tell you I‟m sorry I scared
you … (1). And almost got us killed
(2). I‟m sorry, Christ (3). I shouldn‟t
have done it (4).” She could afford
to be magnanimous now, now that
Nick had agreed to give her what
she had always wanted (5).
(Hal: 53)

“Aku mau minta maaf sudah
membuatmu ketakutan... sampaisampai kita hampir celaka(1). Maaf,
Chris (2). Mestinya tadi aku tidak
melakukannya (3).” Ia bisa bersikap
murah hati sekarang karena Nick
setuju memenuhi keinginannya (4).
(Hal: 79)
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Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Cassie dengan Chris.
Penanda kohesi and dalam kalimat (2) alinea di atas merupakan kohesi aditif yang
menyatakan hubungan penambahan. Penanda kohesi tersebut merangkaikan kalimat
(1) dan (2). Dalam kalimat (1) dinyatakan bahwa Cassie meminta maaf kepada Chris
karena telah membuatnya ketakutan. Sementara itu, kalimat (2) menyatakan bahwa
Cassie telah membuat Chris dan dirinya sendiri ketakutan. Penanda kohesi and
tersebut mengandung makna penambahan (aditif). Apa yang dinyatakan dalam
kalimat (2) ditambahkan pada apa yang dinyatakan dalam kalimat (1).
Penanda kohesi and tersebut tidak diterjemahkan ke dalam TSa.
Penerjemahan semacam ini termasuk implisitasi. Makna penanda kohesi and tersebut
pada prinsipnya tidak hilang dalam teks terjemahan karena dapat ditafsirkan kembali
berdasarkan terjemahan kalimat (1) dan (2) tersebut.
5C
“You do (1)? Why (2)?” He
looked started (3). None of her
sisters had, and her mother certainly
hadn‟t before her, or even her father
(4). His question was reasonable,
and she wasn‟t even sure she had an
answer (5). “Because I can‟t fly
professionally” hardly seemed like a
good answer (6). And marriage
right out of school had never seemed
like a particularly appealing option
(7).
(Hal: 83)

“Kau ingin kuliah (1)? Mengapa
(2)?” Bobby terkejut (3). Kakak-kakak
Cassie tak ada yang melanjutkan ke
perguruan tinggi, dan sudah jelas ibunya
pun tidak, atau ayahnya sekalipun (4).
Pertanyaan Bobby bisa dimengerti tapi
Cassie tidak yakin bisa menjawabnya (5).
“Karena aku tidak bisa terbang secara
profesional”
sepertinya
bukan
jawabannya yang tepat (6). Tetapi
menikah begitu lulus SMA bukanlah
pilihan yang menarik (7).
(Hal: 123-124)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Cassie dengan Bobby.
Penanda kohesi and dalam kalimat (7) alinea di atas berelasi secara kohesif dengan
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kalimat (1) – (4) yang berisi tentang anggapan Bobby bahwa Cassie semestinya tidak
melanjutkan kuliah setelah lulus SMA, tetapi menikah seperti saudara-saudaranya.
Sementara itu kalimat (7), tempat terdapatnya konjungsi and, berisi tentang
pemikiran Cassie bahwa menikah setelah lulus SMA bukan pilihan yang menarik.
Penanda kohesi and tersebut merangkaikan kalimat yang isinya bertentangan dengan
sesuatu yang diprediksi sebelumnya. Menurut Bobby setelah lulus SMA mestinya
Cassie menikah, namun Cassie tidak berpendapat demikian.
Penanda kohesi and tersebut diterjemahkan „tetapi‟ dalam kalimat (7) TSa.
Penerjemahan yang demikian ini disebabkan penanda kohesi and tersebut
mengandung makna adversatif, bukan sebagai aditif. Berdasar kenyataan ini dapat
dinyatakan bahwa penerjemahan penanda kohesi and menjadi „tetapi‟ tersebut sepadan.
6C
“I just think I should (1). I was
talking to Mrs. Wilcox about it a few
weeks ago, and she really thinks I should
(2). I could teach after that, if I wanted to
(3).” And I wouldn‟t have to get married
right away, and have babies (4).
(Hal: 83-84)

“Menurutku, aku harus (1).
Aku sudah bicara dengan Mrs.
Wilcox beberapa minggu yang
lalu dan beliau setuju aku kuliah
(2).” Sehingga aku tidak harus
langsung menikah dan punya anak
(3).
(Hal: 124)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Cassie dengan Bobby.
Penanda kohesi and dalam kalimat (4) alinea di atas merupakan kohesi aditif.
Konjungsi and tersebut menghubungkan kalimat (3) dan (4). Dalam kalimat (3)
dinyatakan bahwa Cassie bisa mengajar setelah lulus kuliah jika ia menginginkan hal
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itu. Sementara itu, kalimat (4) menyatakan bahwa Cassie tidak harus langsung
menikah dan punya anak setelah lulus SMA.
Penanda kohesi and tersebut diterjemahkan „sehingga‟ dalam kalimat (3) TSa.
Penerjemahan ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi
aditif menjadi penanda kohesi kausatif yang menyatakan makna sebab akibat.
Perubahan ini disebabkan bahwa kalimat (2) dan (3) tersebut mengandung rangkaian
sebab akibat. Jika Cassie meneruskan kuliah setelah lulus SMA maka dia tidak harus
langsung menikah.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda
kohesi konjungsi and tergantung pada hubungan yang dinyatakan oleh penanda
kohesi and itu sendiri. Penanda kohesi and dalam novel Wings antara lain
diterjemahkan dalam bentuk:
(1) penanda kohesi aditif „dan‟,
(2) penanda kohesi adversatif „tapi‟,
(3) penanda kohesi adversatif „tetapi‟,
(4) penanda kohesi adversatif „namun‟,
(5) penanda kohesi kausatif „sehingga‟, dan
(6) pelesapkan atau tidak diterjemahkan.
Penentuan terjemahan yang mana yang akan digunakan untuk menerjemahkan
penanda kohesi and di antara terjemahan and tersebut tergantung pada konteks
pemakaiannya. Penerjemahan penanda kohesi and tersebut juga terjadi perubahan,
yakni dengan cara mengimplisistkan terjemahan penanda kohesi and.
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Teknik penerjemahan penanda kohesi aditif and tersebut dapat dilihat dalam
tabel berikut
Tabel 4.44: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Konjungsi And
No.
1

Teknik Penerjemahan
Harfiah

2

Reduksi

Terjemahan
1. dan
2. tapi
3. namun
4. tetapi
5. sehingga
tidak diterjemahkan

No. Data
1C
2C
3C
5C
6C
4C

Teknik penerjemahan penanda kohesi konjungsi and dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu teknik penerjemahan harfiah dan teknik reduksi. Penanda kohesi and dapat
menyatakan berbagai macam hubungan, misalnya hubungan penambahan dan
hubungan pertentangan. Teknik penerjemahan harfiah dalam penerjemahan konjungsi
and ini disesuaikan dengan hubungan yang dinyatakan oleh penanda kohesi
konjungsi and tersebut. Dalam teknik penerjemahan harfiah, konjungsi and yang
menyatakan hubungan penambahan diterjemahkan „dan‟ sebagaimana tampak dalam
data 1C. Adapun penanda kohesi konjungsi and yang menyatakan hubungan
adversatif diterjemahkan menjadi „tapi‟, „namun‟, dan „tetapi‟ yang secara berturutturut terdapat dalam data 2C, 3C, dan 5C. Sementara itu, konjungsi and yang
menyatakan hubungan sebab akibat diterjemahkan „sehingga‟ (dalam 6C). Berbagai
terjemahan and tersebut dimasukkan dalam satu teknik penerjemahan karena memang
konjungsi and sendiri dapat digunakan untuk menyatakan beberapa hubungan antar
bagian teks.
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Teknik reduksi penerjemahan penanda kohesi konjungsi and dilakukan
dengan cara tidak menerjemahkan and ke dalam TSa. Meskipun penanda kohesi
konjungsi and tidak diterjemahan namun hubungan klausa yang dinyatakan oleh and
dapat dikenali dalam TSa. Terjemahan and dengan teknik reduksi tersebut terdapat
dalam data 4C.

2) Penerjemahan Penanda Kohesi Konjungsi Or
7C
Eventually, she shouted at him
over the sound of the engine, and he
nodded, willing her not to do
anything foolish (1). But they both
knew exactly why they had come up
here (2). Chris was taking lessons
from Nick, and in turn he was giving
Cassie lessons (3). Or, in fact, the
way it had been working out, Chris
was taking her up in the plane, and
letting her fly it, and she was giving
him lessons (4). Or just enjoying the
opportunity to fly (5)…
(Hal: 28)

Akhirnya
Cassie
berteriak
mengatasi raungan mesin, dan Chris
mengangguk, berdoa semoga kakaknya
tidak melakukan tindakan tolol (1).
Tetapi keduanya tahu apa tujuan
mereka terbang, Nick mengajari Chris
terbang, dan sekarang giliran Chris
mengajari Cassie (2). Atau yang
selama ini terjadi, Chris membawa
Cassie terbang lalu membiarkan
kakaknya menerbangkan pesawat dan
Cassie-lah yang mengajari Chris (3).
Atau hanya menikmati enaknya
terbang (4)…
(Hal: 45)

Alinea di atas terdapat dua penanda kohesi konjungsi or, yaitu dalam kalimat
(4) dan (5). Penanda kohesi or dalam kalimat (4) merangkaikan kalimat (3) dengan
kalimat (4). Sementara itu, penanda kohesi or dalam kalimat (5) merangkaikan
kalimat (4) dengan kalimat (5). Kedua penanda kohesi or tersebut termasuk konjungsi
aditif yang menyatakan hubungan alternatif atau pilihan. Kalimat (3), (4), dan (5)
alinea tersebut menyatakan 3 kemungkinan yang terjadi pada saat Chris terbang
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bersama Cassie. Kalimat (3) menyatakan Chris mengajari terbang Cassie, kalimat (4)
Chris membawa Cassie terbang lalu membiarkan Cassie menerbangkan pesawat dan
mengajari Chris terbang, dan kalimat (5) menyatakan bahwa Cassie hanya menikmati
enaknya terbang tatkala terbang bersama Chris.
Kedua penanda kohesi or dalam kalimat (4) dan (5) TSu tersebut
diterjemahkan „atau‟ dalam kalimat (3) dan (4) TSa. Perubahan letak kohesi aditif
antara TSu dan TSa tersebut karena kalimat (2) dan (3) TSu diterjemahkan menjadi
satu kalimat, yakni kalimat (2) TSa. Penanda kohesi „atau‟ tersebut juga merupakan
konjungsi aditif yang menyatakan hubungan alternatif sebagaimana versi TSu-nya.
Penanda kohesi „atau‟ dalam kalimat (3) merangkaikan kalimat (2) dengan kalimat
(3). Sementara itu „atau‟ dalam kalimat (4) merangkaikan kalimat (3) dengan kalimat
(4). Oleh karena menyatakan hubungan yang sama, penanda kohesi or dan
terjemahannya tersebut dapat dinyatakan sepadan.
8C
“It hasn‟t affected my brain,
you know (1). Or maybe it has (2).”
She grinned, kissing him again (3).
She noticed one of the ground crew
watching them and smiling (4).
“It‟ll be all over the papers if you
don‟t watch out (5).”
(Hal: 298)

”Otakku belum terpengaruh, tahu
(1). Tapi mungkin juga sudah (2).”
Cassie menyeringai dan mencium lelaki
itu (3). Dilihatnya seorang petugas
lapangan sedang memperhatikan mereka
sambil tersenyum-senyum (4). ”Bisa-bisa
nanti beritanya tersebar di koran-koran
kalau kau tidak hati-hati (5).”
(Hal: 416)

Alinea di atas merupakan penggalan dialog antara Cassie dengan Desmond.
Penanda kohesi or dalam kalimat (2) alinea tersebut merangkaikan kalimat (1)
dengan kalimat (2). Konjungsi or tersebut termasuk konjungsi aditif yang
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menyatakan hubungan alternatif. Dalam kalimat (1) tersebut Cassie menyatakan
bahwa pikirannya belum terpengaruh oleh lamaran Desmond kepadanya. Sementara
itu, kalimat (2) berisi pernyataan Cassie bahwa lamaran Desmond mungkin juga telah
mempengaruhi pikirannya. Dengan demikian antara kalimat (1) dengan kalimat (2)
tersebut terdapat pertentangan tentang pengaruh lamaran Desmond terhadap pikiran
Cassie.
Penanda kohesi or tersebut diterjemahkan „tapi‟ dalam kalimat (2) TSa.
Penerjemahan ini terdapat perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi
konjungsi aditif yang mengungkapkan makna alternatif menjadi penanda kohesi
konjungsi adversatif. Perubahan ini terjadi karena antara kalimat (1) dan (2) yang
dihubungkan oleh penanda kohesi konjungsi tersebut terdapat pertentangan
sebagaimana telah disebutkan di atas.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda
kohesi aditif yang menyatakan hubungan alternatif ada yang mengalami perubahan
dan ada yang tidak mengalami perubahan. Penerjemahan penanda kohesi adversatif
or tergantung pada hubungan yang dinyatakan oleh penanda kohesi or itu sendiri.
Penanda kohesi konjungsi or diterjemahkan dengan teknik penerjemahan
harfiah. Dalam data 7C penanda kohesi konjungsi or yang menyatakan hubungan
pemilihan diterjemahkan „atau‟ yang juga menyatakan hubungan pemilihan.
Sementara itu, penanda kohesi or dalam 8C diterjemahkan „tapi‟ karena or dalam
data 8C ini menyatakan hubungan pertentangan.
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3) Penerjemahan Penanda Kohesi Konjungsi Nor
9C
…And when he walked back into
the office with Pat, after checking the
condition of some planes, he noticed
Chris in the distance, chatting with
Cassie (1). They seemed intent in
conversation and neither of them
noticed him (2). He couldn‟t imagine
what they were saying (3). Nor did it
worry him (4). He knew that the
weather was looking too ominous for
Chris to want to go up with him or
practice solo (5).
(Hal: 41)

”... Sewaktu ia berjalan kembali
ke ruang kerjanya bersama Pat,
dilihatnya Chris di kejauhan sedang
berbicara dengan Cassie (1). Ia tidak
bisa mengira-ngira apa yang sedang
mereka bicarakan (2). Ia juga tidak
menaruh curiga (3). Ia tahu dengan
kondisi
cuaca
yang
tidak
menggembirakan ini, tidak mungkin
Chris berniat terbang atau berlatih
terbang solo (4).
(Hal: 63)

Penanda kohesi nor dalam kalimat (4) alinea di atas merupakan penanda
kohesi gramatikal konjungsi aditif negatif untuk menyatakan hubungan penambahan
dalam bentuk polaritas negatif. Penanda kohesi nor tersebut merangkaikan kalimat
(3) dan kalimat (4). Dalam kalimat (3) dinyatakan bahwa Pat tidak mengetahui apa
yang dibicarakan Cassie dan Chris karena berada di tempat yang jauh. Sementara itu
kalimat (4) menyatakan bahwa Pat tidak menaruh curiga pada Cassie dan Chris
bahwa mereka akan menerbangkan pesawat karena cuaca sedang buruk. Kalimat (4)
tersebut merupakan suatu hal yang ditambahkan pada hal yang terdapat dalam
kalimat (3).
Penanda kohesi nor tersebut diterjemahkan „juga tidak‟ dalam kalimat (3)
TSa. Terjemahan nor ini, yakni „juga tidak‟, merupakan konjungsi aditif negatif
sebagaimana versi TSu-nya. Konjungsi „juga tidak‟ tersebut merangkaikan kalimat
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(2) dengan kalimat (3) TSa. Terjadinya perbedaan kalimat yang dirangkai oleh
konjungsi nor dan „juga tidak‟ tersebut disebabkan kalimat (2) TSu tidak
diterjemahkan ke dalam TSa. Sebagaimana telah dinyatakan bahwa nor merangkai
kalimat (3) dan (4), sedangkan „tidak juga‟ merangkai kalimat (2) dan (3).
Sebagaimana versi TSu-nya, kalimat (3) TSa merupakan hal yang
ditambahkan pada hal dalam kalimat (2) TSa. Dalam kalimat (3) dinyatakan Pat tidak
menaruh curiga dan kalimat (2) menyatakan Pat tidak dapat mengira-ira apa yang
dibicarakan Cassie dengan Chris. Oleh karena menyatakan hubungan yang sama,
penerjemahan penanda kohesi nor menjadi „juga tidak‟ tersebut dapat dinyatakan
sepadan.
10C
“Silk stocking (1)!” Cassie
beamed (2). “Wait till I tell Mom
(3)!” She was grinning like a kid
and Nancy laughed and asked if
she had any earring (4). Cassie
looked blank and then shook her
head (5). Her mom had a pair
that had been her mother‟s, but
Cassie had never owned any (6).
Nor had her sisters (7).
(Hal: 180)

”Stocking sutra (1)!” Ucap Cassie
berseri-seri (2). ”Tunggu saja sampai ibu
kuberitahu (3)!” Ia tersenyum lebar seperti
anak kecil dan Nancy tertawa sambil
menanyakan apakah ia memiliki giwang
(4). Cassie tertegun dan menggeleng (5).
Ibunya memiliki giwang, warisan dari
neneknya, tapi Cassie maupun saudarasaudaranya tak mempunyai sepotong pun
perhiasan (6).
(Hal: 250)

Penanda kohesi nor dalam kalimat (7) alinea di atas merupakan penanda
kohesi gramatikal konjungsi aditif negatif untuk menyatakan hubungan penambahan
dalam bentuk polaritas negatif. Konjungsi nor tersebut merangkaikan kalimat (6)
dengan kalimat (7). Dalam kalimat (6) dinyatakan bahwa ibu Cassie memimiliki
perhiasan giwang namun Cassie tidak memilikinya. Adapun dalam kalimat (7)
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dinyatakan bahwa saudara-saudara Cassie juga tidak memiliki perhiasan. Kaliamat
(7) berisi suatu hal yang ditambahkan pada suatu hal dalam kalimat (6).
Penanda kohesi nor tersebut diterjemahkan „maupun...tak‟ dalam kalimat (6)
TSa. Terjemahan nor ini, yakni „maupun...tidak‟, juga merupakan konjungsi aditif
negatif sebagaimana versi TSu-nya. Dalam terjemahan tersebut kalimat (6) dan
kalimat (7) TSu digabung menjadi satu kalimat, yakni kalimat (6) TSa. Meskipun
demikian, hubungan penambahan dalam bentuk polaritas negatif dalam TSu tidak
berarti dihilangkan, yang terjadi hanyalah perubahan satuan yang dirangkai oleh nor
dan „maupun...tidak‟. Jika penanda kohesi konjungsi aditif nor merangkaikan
antarkalimat, maka yang dirangkai „maupun...tidak‟ bukan kalimat.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penanda kohesi nor dan
terjemahannya sudah sepadan. Penerjemahan penanda kohesi nor yang telah
diuraikan di atas tidak mengalami perubahan jenis penanda kohesi.
Penanda kohesi konjungsi nor menyatakan hubungan penambahan dalam
bentuk negatif. Teknik penerjemahan konjungsi nor tersebut dilakukan dengan teknik
penerjemahan harfiah. Dalam teknik ini nor sebagai konjungsi yang menyatakan
hubungan penambahan dalam polaritas negatif terjemahannya juga berupa konjungsi
yang menyatakan hubungan yang sama. Penanda kohesi nor dalam data 9C
diterjemahkan „juga tidak‟ dan terjemahan nor dalam 10C adalah „maupun ... tak‟.
Konjungsi „juga tidak‟ dan „maupun ... tidak‟ tersebut menyatakan hubungan
penambahan dalam bentuk negatif sebagaimana penanda kohesi konjungsi nor di
atas.
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4) Penerjemahan Penanda Kohesi Konjungsi Besides
11C
Bobby lectured her that night
Bobby menguliahinya malam itu
on how dangerous flying was, how
tentang bahaya terbang dan betapa
useless, and how foolish, he told her
tidak bergunanya kegiatan itu (1).
that all the men involved in it were
Dikatakannya bahwa mereka yang suka
immature, and they were just
terbang adalah orang-orang yang tidak
playing like children (1). He hoped
dewasa (2). Ia berharap Cassie sudah
she had learned a lesson that night,
kapok, dan akan bersikap lebih
and that she would be more
bijaksana kali lain ia berkeliaran di
reasonable in the future about
lapangan terbang (3). Ia mengharapkan
hanging around the airport (2). He
kesadaran itu dari Cassie, katanya
expected it of her, he explained (3).
menjelaskan (4). Bagaimana masa
How could she expect to have any
depannya nanti kalau terus-terusan
kind of future at all if she spent her
berkutat dengan minyak pelumas dan
life covered in grease and oil, and
oli, mempertaruhkan nyawa dengan
was willing to risk her life on a wild
petualangan
berbahaya
bersama
adventure with her brother (4)?
adiknya (5)? Apalagi dia perempuan,
Besides, she was a girl, and it
tidak pantas (6).
wasn‟t proper (5).
(Hal: 82)
(Hal: 55)
Penanda kohesi besides dalam kalimat (5) di atas merupakan penanda kohesi
konjungsi aditif. Konjungsi besides merupakan bentuk empatik dari relasi and,
maksudnya ada hal lain yang ditambahkan selain hal dalam kalimat yang
mendahuluinya (Halliday, 1976). Penanda kohesi besides dalam alinea tersebut
merangkaikan kalimat (4) dengan kalimat (5). Kalimat (4) berisi tentang keraguan
terhadap masa depan Cassie jika hanya terus berkutat dengan oli dan petualangan
mempertaruhkan nyawa. Sementara itu, kalimat (5) menyatakan bawa Cassie sebagai
perempuan tidak pantas melakukan hal-hal tersebut. Kalimat (5) ini lebih menguatkan
keraguan yang terdapat dalam kalimat (4) tersebut, terutama menyangkut masa depan
Cassie
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Penanda kohesi besides tersebut diterjemahkan „apalagi‟ dalam kalimat (6)
TSa. Terjemahan besides ini, yakni „apalagi‟ merupakan konjungsi yang
merangkaikan kalimat (5) dengan (6) TSa. Kalimat (6) tempat terdapatnya penanda
kohesi „apalagi‟ ini juga berisi pernyataan hal yang menguatkan dengan pernyataan
yang terdapat dalam kalimat (5). Penanda kohesi „apalagi‟ ini menyatakan hubungan
yang sama dengan penanda kohesi besides yang terdapat dalam TSu. Dengan
demikian penerjemahan penanda kohesi besides dalam alinea tersebut dapat
dinyatakan sepadan.
12C
…“I keep worrying that you‟re
going to crash somewhere in one of
his damn test planes (1).” He looked
at her seriously and they both
recognized the danger (2). “Besides,
your dad says women pilots can‟t fly
worth a damn,” He grinned and she
laughed (3).
(Hal: 204)

”Aku khawatir kau jatuh di suatu
tempat dalam salah satu tes pesawat
(1).” Nick memandangnya serius dan
keduanya menyadari bahaya itu (2).
”Selain itu, kata ayahmu pilot wanita
tidak bisa terbang dengan baik (3).”
Nick tersenyum lebar dan Cassie
tertawa (4).
(Hal: 285)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Cassie dengan Nick.
Penanda kohesi besides dalam kalimat (3) alinea di atas adalah konjungsi aditif dan
merupakan bentuk empati relasi and. Penanda kohesi besides tersebut merangkaikan
kalimat (2) dengan kalimat (3). Kalimat (2) menyatakan bahwa Nick sangat
mengkhawatirkan Cassie akan mengalami bahaya dalam uji coba menerbangkan
pesawat. Adapun kalimat (3) berisi anggapan bahwa pilot wanita tidak dapat terbang
dengan baik. Kalimat (3) ini semakin menguatkan kekhawatiran Nick.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
536

Penanda kohesi besides tersebut diterjemahkan „salain itu‟ dalam kalimat (3)
TSa. Terjemahan besides ini, yakni „selain itu‟, juga merupakan penanda konjungsi
aditif yang merangkaikan kalimat (2) dan (3) TSa. Kalimat (2) TSa berisi bahaya
yang dikhawatirkan Nick akan menimpa Cassie saat melakukan uji coba
menerbangkan pesawat. Sementara itu, kalimat (3) berisi opini bahwa pilot wanita
tidak bisa terbang dengan baik. Penanda kohesi „selain itu‟ ini juga menyatakan
hubungan penambahan sebagaimana penanda kohesi besides tersebut.
13C
But Cassie was quick to tell her
brother she wasn‟t going to be in the air
show (1). “I‟m not good enough
anymore (2). I‟ve been flying these
boats all year long, Chris (3). Besides, I
haven‟t practiced (4).”
(hal: 251)

Cassie
cepat-cepat
menggelengkan kepalanya (1). “Aku
tidak sebagus dulu (2). Setahun penuh
kerjaku cuma terbang saja, Chris (3).
Lagi pula aku belum latihan (4).”
(Hal: 349)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Cassie dengan Chris.
Penanda kohesi konjungsi besides dalam kalimat (4) alinea di atas adalah konjungsi
aditif dan merupakan bentuk empati relasi and. Konjungsi besides tersebut
merangkaikan kalimat (3) dengan kalimat (4). Kalimat (3) berisi pernyataan Cassie
bahwa yang dikerjakan Cassie dalam setahun hanya terbang. Sementara itu, kalimat
(4) Cassie menyatakan bahwa ia belum melakukan latihan untuk mengikuti lomba.
Kalimat (3) dan (4) ini merupakan dua hal yang menjadi alasan Cassie menolak
tawaran untuk ikut lomba.
Penanda kohesi besides tersebut diterjemahkan „lagi pula‟ dalam kalimat (4)
TSa. Konjungsi „lagi pula‟ ini juga sebagai penanda konjungsi aditif sebagaimana
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versi TSu-nya. Penanda konjungsi „lagi pula‟ merangkaikan kalimat (3) dan kalimat
(4) TSa. Kalimat (4) ini berisi suatu hal yang ditambahkan pada hal lain yang terdapat
dalam kalimat (3). Kalimat (3) dan (4) sebagai alasan bagi Cassie menolak mengikuti
lomba sebagaimana dinyatakan dalam kalimat (1). Penanda kohesi besides dan
terjemahannya, yakni „lagi pula‟, tersebut menyatakan hubungan yang sama, yakni
hubungan penambahan.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penanda kohesi besides
menyatakan hubungan yang sama dengan penanda kohesi „apalagi‟, „selain itu‟, dan
„lagi pula. Penanda kohesi BSu dan BSa tersebut merupakan bentuk empatik dari
relasi

aditif . Penerjemahan penanda kohesi besides di atas tidak mengalami

perubahan jenis penanda kohesi.
Teknik yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi konjungsi
besides tersebut adalah teknik penerjemahan harfiah. Penggunaan teknik tersebut
tampak dengan penerjemahan konjungsi besides menjadi „apalagi‟, „selain itu‟, dan
„lagi pula‟. Dalam data 11C, konjungsi besides diterjemahkan „apalagi‟. Baik besides
dalam TSu maupun „apalagi‟ dalam TSa tersebut menyatakan hubungan penambahan.
Konjungsi besides dalam 12C diterjemahkan „selain itu‟, dan dalam 13C besides
diterjemahkan „lagi pula‟. Baik „selain itu‟ maupun „lagi pula‟ yang masing-masing
dalam data 12C dan 13C tersebut menyatakan hubungan yang sama dengan penanda
kohesi konjungsi besides.

b. Penerjemahan Penanda Kohesi Gramatikal Konjungsi Adversatif
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Makna dasar relasi adversatif adalah bertentangan dengan yang diharapkan.
Penanda kohesi adversatif adalah penanda kohesi yang menyatakan hubungan
pertentangan. Penanda kohesi adversatif yang terdapat dalam novel Wings antara lain:
but, yet, though, Only, in fact, Instead, dan At least. Berikut ini penerjemahan
penanda kohesi tersebut.

1) Penerjemahan Penanda Kohesi Konjungsi But
14C
“You still like taking chances
like you used to (1)?” Pat had
almost killed him once after
watching him come in too close to
the ground under a cloud bank in a
storm (2). He‟d wanted to shake
him till his teeth rattled, but he was
so damn relieved Nick hand
survived that he ended up shouting
right in his face (3). It was inhuman
to take the chances he did (4). But
it was what had made him great
(5). In wartime (6). But in
peacetime who could afford his
bravado(7)? Planes were too
expensive too play with (8).
(Hal: 10-11)

Kau masih suka nekat seperti dulu
(1)?” Pat hampir membunuhnya ketika
melihat pemuda itu terbang terlalu dekat
dengan tanah di bawah gumpalan awan
badai (2). Pat ingin mengguncangguncang tubuhnya sampai giginya
gemeletuk, tetapi lalu sangat lega
sewaktu Nick selamat sehingga ia hanya
bisa membentaknya (3). Tindakan nekad
seperti itu tidak manusiawi, namun
itulah yang membuat Nick hebat (4).
Pada masa perang (5). Tapi pada masa
damai seperti ini, siapa yang bisa
menanggung risiko akibat perbuatannya
yang gila-gilaan itu (6)?
(Hal: 21)

Dalam alinea tersebut terdapat dua penanda kohesi but, yaitu dalam kalimat
(5) dan (7). Penanda kohesi but dalam kalimat (5) merangkaikan kalimat (4) dengan
kalimat (5). Dalam kalimat (4) dinyatakan tentang tindakan nekad Nick yang sangat
tidak manusiawi. Sementara itu, dalam kalimat (5) dinyatakan bahwa tindakan nekad
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yang dilakukan Nick tersebut membuat dirinya hebat. Antara kalimat (4) dengan
kalimat (5) tersebut terdapat pertentangan. Perbuatan nekad yang berbahaya biasanya
dipandang sebagai hal yang negatif. Namun perbuatan nekad yang dilakukan Nick
membuatnya menjadi hebat, sebagai sesuatu yang positif.
Penanda kohesi but dalam kalimat (7) merangkaikan kalimat (6) dengan
kalimat (7). Dalam kedua kalimat ini terdapat pertentangan, yakni pertentangan
antara masa perang dan masa damai. Dalam kalimat (6) mengandung pesan bahwa
perbuatan nekad dalam berperang dapat berdampak positif. Sementara itu, dalam
kalimat (7) mengandung pesan bahwa perbuatan nekad dalam menerbangkan pesawat
dalam masa damai sangat merugikan.
Penanda kohesi but dalam kalimat (5) tersebut diterjemahkan menjadi
„namun‟ dalam kalimat (4) TSa. Penanda kohesi ‟namun‟ ini juga merupakan
penanda kohesi konjungsi yang menyatakan hubungan pertentangan sebagaimana
penanda kohesi konjungsi but dalam TSu. Penerjemahan but menjadi ‟namun‟
tersebut dapat dinyatakan sebagai terjemahan yang sepadan.
Perbedaan letak penanda kohesi konjungsi but dan terjemahannya tersebut
disebabkan kalimat (4) dan (5) TSu diterjemahkan menjadi satu kalimat, yaitu
menjadi kalimat (4) TSa. Kalimat (4) dan (5) TSu masing-masing menjadi klausa
dalam kalimat (4) TSa. Terjemahan but tersebut, yakni „namun‟, merangkaikan dua
klausa dalam kalimat (4) TSa, bukan merangkaikan dua kalimat.
Penanda kohesi but dalam kalimat (7) diterjemahkan „tapi‟ dalam kalimat (6)
TSa. Kata „tapi‟ ini juga merupakan penanda kohesi konjungsi yang menyatakan
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hubungan pertentangan sebagaimana penanda kohesi but tersebut. Berdasar hal ini,
penerjemahan but menjadi ‟tapi‟ tersebut sebagai terjemahan yang sepadan. Penanda
kohesi konjungsi ‟tapi‟ tersebut merangkaikan kalimat (5) dengan kalimat (6) TSa.
Dua kalimat yang dirangkaikan konjungsi „tapi‟ ini juga mengandung pertentangan
sebagaimana versi TSu-nya. Kalimat (5) dan (6) TSu ini mempertentangkan
menerbangkan pesawat dengan nekad dalam keadaan perang dan dalam keadaan
damai.

15C
“I‟m not going to fly around the
world, if that‟s what you‟re worried
about,” she said with an anxious smile
(1). But he shook his head, he meant a
lot more than that, and she knew it (2).
(Hal: 99)

“Aku tidak akan terbang keliling
dunia, kalau itu maksudmu,” kata
Cassie pura-pura bodoh (1). Namun
Bobby menggelengkan kepalanya, ia
menginginkan lebih dan Cassie tahu itu
(2).
(Hal: 145)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Cassie dengan Bobby.
Penanda kohesi konjungsi but dalam kalimat (2) di atas merangkaikan kalimat (1)
dengan kalimat (2). Kalimat (1) tersebut berisi konfirmasi Cassie terhadap permintaan
Bobby apakah Cassie tidak boleh terbang keliling dunia. Sementara itu, kalimat (2)
berisi pernyataan bahwa Bobby menginginkan lebih dari itu, yakni Cassie tidak
terbang lagi karena amat beresiko. Kalimat (1) dengan kalimat (2) ini terdapat
perbedaan antara yang dinyatakan Cassie dengan yang diinginkan Bobby.
Penanda kohesi but tersebut diterjemahkan „namun‟ dalam kalimat (2) TSa.
Terjemahan kohesi but ini, yakni „namun‟ juga berupa kohesi karena merangkaikan
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
541

dua kalimat, yaitu kalimat (1) dengan kalimat (2) TSa. Antara kalimat (1) dan kalimat
(2) yang dirangkai oleh konjungsi „namun‟ tersebut juga terdapat perbedaan
sebagaimana TSu-nya. Dengan demikian penerjemahan penanda kohesi konjungsi but
tersebut dapat dinyatakan sepadan.
16C
They wished Cassie luck,
and went off to check their plane
(1). They were all taking turns
flying it, and they were enrolled
in different events (2). But only
Billy was going to be flying
against Cassie (3).
(Hal:130)

Akhirnya mereka berpisah, dan
memberi selam pada Cassie (1). Mereka
harus memeriksa pesawatnya dan
mengendarainya bergantian (2). Mereka
mengikuti lomba yang berbeda-beda, dan
hanya Billy yang akan berlomba melawan
Cassie (3).
(Hal: 184)

Penanda kohesi but dalam kalimat (3) alinea di atas merangkaikan kalimat (2)
dengan kalimat (3). Dalam kalimat (2) dinyatakan bahwa Billy dan teman-temannya
akan mengikuti lomba yang berbeda-beda. Adapun dalam kalimat (3) dinyatakan
bahwa di antara Billy dan teman-temannya hanya Billy yang akan berlomba melawan
Cassie.
Penanda kohesi but tersebut diterjemahkan „dan‟ dalam kalimat (3) TSa.
Penerjemahan ini terjadi perubahan jenis konjungsi, yakni dari konjungsi adversatif
menjadi konjungsi aditif. Penerjemahan but menjadi „dan‟ tersebut pada prinsipnya
tidak mengubah pesan karena but „tetapi‟ merupakan salah satu komponen makna
and „dan‟. Konjungsi „dan‟ sebagai terjemahan but dalam kalimat (3) TSa tersebut
pada dasarnya bermakna adversatif sebagaimana but dalam TSu-nya.
17C
“We could arrange for you
“Itu bisa diatur (1). Anda bisa
to take classes, whenever you‟re
kuliah bila sedang tidak bekerja (2).
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free (1). But most of the time,
you‟ll be pretty busy (2). There‟s a
lot of good will involved, a lot of
photography (3). And frankly, a lot
of flying (4).”
(Hal: 154)

Tetapi pada umumnya, anda akan sangat
sibuk (3). Anda harus berkemauan keras
(4). Anda akan banyak difoto, dan terus
terang saja, banyak terbang (5).”
(Hal: 215)

Alinea di atas merupakan bagian dialog antara Desmond dengan Cassie.
Penanda kohesi but dalam kalimat (3) di atas merupakan kohesi adversatif yang
merangkaikan kalimat (1) dengan kalimat (2). Dalam kalimat (1) dinyatakan bahwa
waktu kuliah Cassie dapat di atur yakni ketika Cassie sedang tidak bekerja.
Sementara itu, kalimat (2) menyatakan bahwa Cassie akan sangat sibuk. Dalam
kalimat (1) dan (2) tersebut terdapat pertentangan antara adanya waktu luang di selasela bekerja dan kesibukan luar biasa saat sudah bekerja sehingg sulit untuk
mendapatkan waktu luang.
Penanda kohesi but tersebut diterjemahkan „tetapi‟ dalam kalimat (3) TSa.
Perbedaan nomor kalimat tempat beradanya penanda kohesi but dengan
terjemahannya tersebut disebabkan kalimat (1) TSu diterjemahkan menjadi dua
kalimat. Penanda kohesi konjungsi „tetapi‟ tersebut juga termasuk konjungsi
adversatif dan merangkaikan kalimat (2) dengan kalimat (3). Antara kalimat (2)
dengan kalimat (3) TSa ini juga terdapat pertentangan sebagaimana TSu di atas.
Berdasar hal ini penerjemahan but menjadi „tetapi‟ tersebut merupakan terjemahan
yang sepadan.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda
kohesi konjungsi but sebagai konjungsi adversatif juga diterjemahkan ke dalam BSa
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dalam bentuk konjungsi adversatif pula, baik dinyatakan secara eksplisit maupun
implisit. Penerjemahan penanda kohesi but sebagai sebagai penanda kohesi adversatif
pada umumnya tidak mengalami perubahan.
Teknik penerjemahan konjungsi but tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut
Tabel 4.45: Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi Konjungsi But
No.
1

Teknik Penerjemahan
Harfiah

Terjemahan
1. tapi
2. namun
3. dan
4. tetapi

No. Data
14C
15C
16C
17C

Teknik yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi konjugsi but,
yaitu teknik penerjemahan harfiah.

Penggunaan teknik ini tampak dengan

diterjemahkannya but menjadi „namun‟, „tapi‟, dan „tetapi‟. Dalam TSa penanda
kohesi konjungsi „namun‟, „tapi‟, dan „tetapi‟ tersebut juga menyatakan hubungan
pertentangan. Konjungsi but yang diterjemahkan „tapi‟ terdapat dalam data 14C,
yang diterjemahkna „namun‟ terdapat dalam15C, dan but yang diterjemahkan „tetapi‟
terdapat dalam 17C. Penerjemahan but menjadi „tapi‟ tersebut disebabkan
penggunaan but tersebut yang bersifat informal. Penanda kohesi konjungsi but yang
diterjemahkan „dan‟ juga dimasukkan dalam teknik kesepadanan lazim karena „dan‟
merupakan komponen makna but „tetapi‟.

2) Penerjemahan Penanda Kohesi Konjungsi Yet
18C
…Nancy knew a lot about him,

Nancy sendiri mengenal laki-laki
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from her husband, before he died,
testing one of Williams‟s planes,
from the other pilot he knew, and
from her own experiences since Skip
had died. Desmond Williams had
done a lot to help her (1). In many
ways, he‟d been a godsend (2). Yet
there were things about him that
were unnerving (3). There was a
single-mindedness about him that
was frightening at times (4). When
he wanted something, or when he
thought something would be good
for the company, he would stop at
nothing to get it (5).
(Hal: 172)

itu dengan cukup baik – cari ceritacerita suaminya sebelum ia meninggal
saat mengetes salah satu pesawat
Williams, dari pilot-pilot lain yang
dikenalnya, dan dari pengalaman
pribadinya sejak Skip meninggal,
Desmond
Williams
banyak
membantunya (1). Dalam banyak hal,
dia seperti kiriman Tuhan (2). Tapi
sifatnya yang lain membuatnya takut(3).
Kadang-kadang
keegoisannya
menakutkan (4). Saat dia menginginkan
sesuatu, atau berpendapat hal ini baik
bagi perusahaan, dan tidak akan
berhenti sebelum mendapatkannya (5).
(Hal : 242-243)

Penanda kohesi yet dalam kalimat (3) alinea di atas merupakan kohesi
adversatif yang menyatakan hubungan pertentangan. Penanda kohesi tersebut
merangkaikan kalimat (2) dengan kalimat (3). Dalam kalimat (2) dinyatakan bawa
Desmond seperti kiriman Tuhan karena sifatnya yang baik. Sementara itu, dalam
kalimat (3) dinyatakan bahwa Desmond juga memiliki sifat yang menakutkan. Dalam
kalimat (2) dan (3) yang dirangkai dengan kohesi yet terdapat pertentangan dalam diri
Desmond, yaitu sifatnya yang baik dan buruk.
Penanda kohesi yet tersebut diterjemahkan „tapi‟ dalam kalimat (3) TSa.
Terjemahan yet ini, yakni „tapi‟, merupakan kohesi adversatif yang merangkaikan
kalimat (2) dan (3) TSa. Sebagaimana TSu-nya, kalimat (2) dan (3) TSa ini terdapat
pertentangan mengenai watak Desmond. Dalam kalimat (2) mengandung pesan
bahwa Desmond memiliki sifat yang baik. Sementara itu, dalam kalimat (3)
dinyatakan bahwa Desmond memiliki sifat yang menakutkan. Dengan demikian
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penerjemahan penanda kohesi yet tersebut dapat dinyatakan sepadan karena keduanya
menyatakan hubungan pertentangan.
Penanda kohesi konjungsi yet tersebut diterjemahkan dengan teknik
penerjemahan harfiah. Hal ini tampak dengan diterjemahkannya yet sebagai penanda
kohesi kojungsi adversatif menjadi ‟tapi‟ yang juga sebagai konjungsi adversatif
dalam data 18C. Konjungsi ‟tapi‟ ini merupakan bentuk informal dari penanda kohesi
‟tetapi‟.

3) Penerjemahan Penanda Kohesi Konjungsi Though
19C
“So do I. Next year,” he
promised her, and when he said it,
he meant it (1).
“Do you really think I could
(2)?” She looked over whelmed with
excitement (3). Though it was a
year away, it was something to look
forward to, even more than college
(4) .(Hal: 92)

“Aku juga begitu. Tahun depan,
ya”, janji Nick serius (1).
“Menurutmu, aku benar-benar
bisa (2)?” Cassie amat bersemangat
(3). Walaupun masih setahun lagi, itu
merupakan sesuatu yang patut
dinanti-nantikan, bahkan lebih seru
dari kuliah (4).
(Hal: 136)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Cassie dengan Nick.
Penanda kohesi konjungsi though yang terdapat dalam kalimat (4) alinea tersebut
menyatakan hubungan pertentangan. Kalimat (4) tersebut, tempat

penanda kohesi

though berada, berelasi secara kohesif dengan kalimat (1). Dalam kalimat (1) berisi
pesan bahwa Nick berjanji kepada Cassie untuk mengajari terbang setahun lagi.
Sementara itu, kalimat (4) dinyatakan bahwa waktu setahun tersebut merupakan
waktu yang pantas dinanti-nantikan dan sangat menyenangkan. Dalam kalimat (1)
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dan (4) ini terdapat pertentangan dalam menyikapi masa penantian yang lamanya
setahun. Menunggu sesuatu yang amat diinginkan selama setahun pada umumnya
akan membuat seseorang tersiksa dan putus asa. Namun dalam kalimat (4) tersebut
dinyatakan patut penantian selama stahun tersebut ditunggu dan lebih menyenangkan
dari pada kuliah.
Penanda kohesi konjungsi though tersebut diterjemahkan ‟walaupun‟ dalam
kalimat (4) TSa. Terjemahan though ini, yakni ‟walaupun‟ juga termasuk konjungsi
adversatif yang menyatakan hubungan pertentangan. Penanda kohesi ‟walaupun‟
tersebut merangkaikan dua kalimat, yaitu (1) dengan (4) TSa. Antara kalimat (1)
dengan (4) TSa tersebut juga terdapat pertentangan sebagaimana kalimat (1) dan (4)
TSu di atas. Dengan demikian penerjemahan penanda kohesi though tersebut
memiliki kesepadanan, keduanya menyatakan hubungan pertentangan.
20C
“I didn‟t believe any of it,
Nancy (1). I do now though (2).
Nice to see you,” she smiled (3).
“Say hello to Desmond (4).” And
with that, she hurried back into the
building (5). She didn‟t want
anything to eat anymore (6). Nancy
Firestone had ruined her appetite
(7). She felt sick when she went back
to find Billy in the hangar (8).
(Hal: 372)

“Tadinya aku juga tidak percaya,
Nancy (1). Tapi sekarang aku percaya (2).
Senang berjumpa denganmu (3).” Cassie
tersenyum (4). “Salam untuk Desmond
(5).” Lalu gadis itu ber-gegas masuk
kembali ke gedung (6). Ia sudah tidak
lapar lagi (7). Nancy Firestone sudah
merusakkan nafsu makannya (8). Cassie
merasa mual sewaktu menemui Billy di
hanggar (8).
(Hal: 525)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Cassie dengan Nancy.
Penanda kohesi though dalam kalimat (2) alinea di atas merangkaikan kalimat (1)
dengan kalimat (2). Dalam kalimat (1) dinyatakan bahwa Cassie semula tidak percaya
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kalau Desmond memiliki banyak wanita simpanan. Sementara itu, dalam kalimat (2)
dinyatakan bahwa Cassie kemudian mempercayai hal tersebut. Penanda kohesi
though tersebut menyatakan hubungan pertentangan. Dalam kalimat (1) dan (2) ini
ada pertentangan mengenai pandangan Cassie terhadap Desmond.
Penanda kohesi though tersebut diterjemahkan ‟tapi‟ dalam kalimat (2) TSa.
Terjemahan though tersebut, yakni ‟tapi‟, juga merupakan penanda kohesi yang
merangkaikan kalimat (1) dengan kalimat (2) TSa. Kalimat (1) dan (2) yang dirangkai
penanda kahesi konjungsi ‟tapi‟ juga mengandung pertentangan sebagaimana teks
TSu-nya. Dengan demikian terjemahan though tersebut dapat dinyatakan sepadan.
21C
Landing
parties
were
organized do search all the
surrounding islands (1). There were
three of them, two of them fairly
good-sized, and one of them so
small as to be unlikely (2). There
wasn‟t enough vegetation to keep
anyone alive for a week, let alone a
month, they decided (3). But the
officer in charge told them to search
it anyway (4). There was nothing
though (5). No sign of life, no
scraps of clothing or utensils (6).
(Hal: 405)

Pasukan pendarat dikerahkan untuk
mencari di pulau-pulau di sekitar sana (1).
Di perairan itu terdapat tiga pulau, dua di
antaranya cukup besar, dan yang satunya
sangat kecil untuk kemungkinannya (2).
Tidak ada cukup tumbuhan yang bisa
dimakan untuk bertahan hidup selama
seminggu, apalagi sebulan, begitu pikir
mereka (3). Tetapi pimpinan yang
bertugas memerintahkan mereka untuk
tetap mencari (4). Mereka tidak
menemukan apa-apa (5). Tidak ada tanda
kehidupan, tidak ada robekan baju atau
peralatan (6).
(Hal: 573)

Konjungsi though dalam kalimat (5) alinea di atas merupakan kohesi
adversatif yang merangkaikan kalimat (4) dengan kalimat (5). Dalam kalimat (4)
alinea tersebut dinyatakan bahwa pimpinan pasukan memerintahkan anak buahnya
untuk tetap mencari Cassie dan Billy yang hilang. Adapun dalam kalimat (5)
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dinyatakan bahwa pasukan yang mencari Cassie dan Billy tidak menemukan apapun.
Kalimat (4) dan (5) tersebut terdapat pertentangan antara harapan dan kenyataan.
Harapan bagi orang yang mencari yaitu menemukan apa yang dicarinya. Namun
kenyataannya pencarian tersebut tidak menemukan apupun. Penanda kohesi though
tersebut menyatakan hubungan pertentangan.
Penanda kohesi konjungsi adversatif though tersebut tidak diterjemahkan ke
dalam TSa. Namun demikian makna penanda kohesi though tersebut tidak berarti
hilang karena makna terjemahan though tersebut dapat dilacak dalam kalimat (4) dan
(5) TSa. Hal ini berdasarkan pertentangan yang terdapat dalam kedua kalimat
tersebut. Dalam kalimat (4) dan (5) TSa tersebut juga terdapat pertentangan antara
harapan dengan kenyataan dalam mencari hilangnya Cassie dengan Billy sebagaiman
dalam TSu-nya.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda
kohesi though sebagai sebagai penanda kohesi adversatif pada umumnya tidak
mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi hanya berupa implisitasi terjemahan
penanda kohesi though.
Penerjemahan penanda kohesi adversatif though tersebut menggunakan dua
macam teknik penerjemahan, yaitu teknik penerjemahan harfiah dan teknik reduksi.
Penggunaan teknik penerjemahan harfiah ini terlihat dengan diterjemahkannya
though menjadi ‟walaupun‟ dalam 19C dan ‟tapi‟ dalam 20C. Baik penanda kohesi
konjungsi though maupun terjemahannya tersebut merupakan konjungsi adversatif.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
549

Teknik reduksi penerjemahan penanda kohesi konjungsi though dilakukan
dengan cara tidak menerjemahkan though tersebut ke dalam TSa (data 21C).
Meskipun tidak diterjemahkan, makna though sebagai konjungsi tersebut dapat
dipahami dalam TSa. Konjungsi though yang tidak diterjemahkan tersebut
merupakan bentuk implisitasi.

4) Penerjemahan Penanda kohesi Konjungsi Only
22C
She was quiet at dinner that
night, but no one seemed to notice it
(1). Everyone had something to say;
Chris was excited about his job at
the newspaper, her father had
landed a new mail contract with the
government, and Colleen‟s baby had
finally come the night before, and
her mother wanted to tell them all
about it (2) . Only Cassie was
unusually quiet and she had the
biggest news of all, but couldn‟t
share it (3).
(Hal 69-70)

Cassie tak banyak bicara malam
itu di meja makan, tapi tak ada yang
memperhatikan (1). Semua orang
punya cerita sendiri (2). Chris senang
dengan pekerjaannya di koran, ayahnya
baru menandatangani kontrak surat
dengan pemerintah, bayi Colleen
akhirnya lahir kemarin malam dan
ibunya ingin menceritakannya pada
semua orang (3). Hanya Cassie yang
bersikap diam, tidak seperti biasanya;
ia punya cerita besar tapi tidak bisa
menceritakannya (4).
(Hal: 104)

Penanda kohesi konjungsi only dalam kalimat (3) alinea di atas merupakan
konjungsi adversatif yang merangkaikan kalimat (2) dengan kalimat (3). Kalimat (2)
menyatakan bahwa semua orang di meja makan pada malam itu punya cerita.
Sementara itu dalam kalimat (3) dinyatakan bahwa Cassie hanya diam, tidak seperti
biasanya. Sebenarnya saat itu ia mempunyai cerita besar namun tidak dapat
mengungkapkannya. Cerita itu adalah pengalamannya berlatih terbang. Penanda
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kohesi only tersebut menyatakan hubungan pertentangan, yaitu pertentangan antara
apa yang dinyatakan dalam kalimat (2) dengan yang dinyatakan dalam kalimat (3).
Penanda kohesi only tersebut diterjemahkan „hanya‟ dalam kalimat (4) TSa.
Perbedaan letak penanda kohesi only dan terjemahannya ini disebabkan kalimat (2)
TSu diterjemahkan menjadi dua kalimat, yakni menjadi kalimat (2) dan (3) TSa.
Terjemahan only tersebut, yakni „hanya‟, merangkaikan kalimat (2) dengan kalimat
(4) TSa, dan menyatakan hubungan pertentangan sebagaiman penanda kohesi only.
Dengan demikian penerjemahan penanda kohesi adversative only menjadi „hanya‟
tersebut dapat dinyatakan sepadan karena sama-sama menyatakan hubungan
pertenangan.
23C
“I can‟t tell you that, Cass (1).
Only you know that (2). But don‟t let
anyone else tell you he‟s the right one
either (3). You figure it out (4). If you
don‟t, you‟ll be awfully sorry later
(5).” She nodded at the unexpected
wisdom of his words, and then hugged
him again for all he‟d done for her (6).
(Hal: 122)

“Aku
tak
bisa
mengatakannya, Cass (1). Cuma
kau yang mampu menentukannya
(2). Bila tidak, kau akan menyesal
(3).” Cassie mengangguk dan
memeluknya sekali lagi untuk
menyatakan terimakasihnya (4).
(Hal: 175)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Nick dengan Cassie.
Penanda kohesi konjungsi only dalam kalimat (2) alinea di atas merupakan konjungsi
adversatif yang merangkaikan kalimat (1) dengan (2). Kalimat (1) tersebut berisi
pernyataan Nick bahwa ia tidak dapat mengatakan Bobby itu cocok dengan Cassie
atau tidak. Sementara itu, kalimat (2) berisi pernyataan bahwa hanya Cassie sendiri
yang mengetahui ia cocok dengan Bobby atau tidak. Dalam kalimat (1) dan (2)
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tersebut terdapat perbedaan antara yang tidak mengetahui dan yang mengetahui
kecocokan hubungan Cassie dengan Bobby. Penanda kohesi only tersebut
menyatakan hubungan pertentangan
Penanda kohesi konjungsi only tersebut ditejemahkan „cuma‟ dalam kalimat
(2) TSa. Kata „cuma‟ ini merupakan penanda kohesi adversatif yang merangkaikan
kalimat (1) dan (2) TSa. Penanda kohesi „cuma‟ tersebut menyatakan hubungan
pertentangan, kalimat (1) dan kalimat (2) ini juga terdapat perbedaan sebagaimana
perbedaan dalam TSu yang telah dinyatakan di atas. Dengan demikian terjemahan
penanda kohesi only tersebut dapat dinyatakan sepadan. Penerjemahan penanda
kohesi only tersebut tidak mengakibatkan perubahan jenis penanda kohesi.
Kata only sebagai penanda kohesi konjungsi adversatif tersebut diterjemahkan
dengan teknik penerjemahan harfiah. Penggunaan teknik ini tampak dengan
diterjemahkannya only menjadi „hanya‟ dalam 22C dan diterjemahkan „cuma‟ dalam
23C. Baik penanda kohesi only maupun maupun terjemahannya dalam data tersebut
merupakan penanda kohesi konjungsi adversatif.

5) Penerjemahan Penanda Kohesi Konjungsi In fact
24C
They were very pleased (1).
Dengan gembira Pat dan Oona
They announced her engagement to
mengumumkan pertunangan Cassie
the rest of the family the next day at
ketika
ke
seluruh
keluarga
Christmas dinner (2). Nick was there
berkumpul di Hari Natal (1). Nick
too, and he looked surprised at the
amat terkejut, namun ia tidak
news, but he didn‟t say anything (3).
berkomentar (2). Ia memandang
He only looked at Cassie, wondering if
Cassie, ingin tahu apakah ada yang
this would change everything between
akan berubah di antara mereka (3).
them (4). But oddly, she didn‟t behave
Namun Cassie tetap biasa-biasa saja
differently (5). She seemed no closer
(4). Ia tidak tampak lebih akrab
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or more comfortable with Bobby now
(6). And she was as easy with Nick as
she ever had been (7). In fact, very
little changed, Bobby only lingered a
little longer on the porch before he
left, but it wasn‟t what Cassie herself
would
have expected of
an
engagement (8). But Nick was still
wondering about it the next time he
saw her at their deserted airfield (9).
(Hal: 110)

ataupun lebih mesra pada Bobby,
bahkan ia juga berlaku seperti
biasanya
pada
Nick
(5).
Kenyataannya, sedikit sekali yang
sudah berubah; Bobby hanya tinggal
sedikit lebih lama di teras (6). Cassie
sendiri heran karena bertunangan
ternyata hanya begitu (7). Namun
sampai keesokan harinya, Nick
masih penasaran (8).
(Hal: 158)

Penanda kohesi in fact dalam kalimat (8) alinea di atas termasuk penanda
kohesi adversatif dan merangkaikan kalimat (4) dengan kalimat (8). Dalam kalimat
(4) dinyatakan bahwa Nick ingin mengetahui apakah apakan akan ada perubahan
hubungan Cassie dengan Bobby setelah mereka bertunangan. Adapun dalam kalimat
(8) dinyatakan bahwa Cassie dan Bobby hampir tidak berubah. Apa yang dinyatakan
dalam kalimat (8) ini jauh dari perkiraan Nick. Orang yang sudah bertunangan
biasanya hubungannya lebih dekat.
Penanda kohesi in fact dalam kalimat (8) TSu tersebut diterjemahkan menjadi
„kenyataannya‟ dalam kalimat (6) TSa. Perubahan letak penanda kohesi in fact dan
terjemahannya tersebut disebabkan kalimat (1) dan (2) TSu diterjemahkan menjadi
satu kalimat, yakni menjadi kalimat (1) TSa, demikian juga kalimat (5) dan (6), yakni
menjadi kalimat (5) TSa. Terjemahan in fact tersebut, yakni „kenyataannya‟
merangkaikan kalimat (3) dan (6) TSa. Kalimat (3) dan (6) TSa yang dirangkai
dengan penanda kohesi „kenyataannya‟ ini juga mengandung perbedaan sebagaimana
kalimat (4) dengan (8) TSu tersebut. Dengan demikian penerjemahan penanda kohesi
in fact dalam alinea tersebut dapat dinyatakan sepadan.
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Penanda kohesi konjungsi adversatif in fact tersebut diterjemahkan dengan
teknik penerjemahan harfiah. Dalam teknik ini penanda kohesi konjungsi in fact
diterjemahkan „kenyataannya‟ dalam data 24C. Baik in fact maupun terjemahannya
dalam 24C ini merupakan penanda kohesi konjungsi adversatif.

6) Penerjemahan Penanda kohesi Konjungsi Instead
25C
“You did a damn fine job,” he
said awkwardly, and then turned and
walked away (1). She had proven
everything Nick had said, and they
both wondered what Pat would do
about her now (2). It was hard to say
(3). There was no predicting Pat
O‟Malley (4). But as she watched him
walk away, there were tears in her
eyes (5). It was the only praise he had
ever given her that had meant
anything (6). And she wanted to shout
she was so excited (7). Instead, she
just grinned at Nick, and saw that he
was smiling broadly (8). And they
walked arm in arm back to the office
(9).
(Hal: 116)

“Kau melakukannya dengan amat
baik,” kata ayahnya sambil berjalan
pergi (1). Cassie telah membuktikan
kebenaran kata-kata Nick dan kini ia
ingin tahu bagaimana reaksi ayahnya
(2). Sulit menebak tabia Pat O‟Malley
(3). Sambil mengawasi ayahnya
menjauh, ia mulai menangis (4). Hanya
itulah pujian yang diberikan Pat, tetapi
berarti sekali bagi Cassie (5). Gadis itu
ingin berteriak kegirangan, namun
yang bisa dilakukannya hanyalah
tersenyum pada Nick yang sedang
tertawa lebar (6). Kemudian mereka
bergandengan tangan menuju kantor
(7).
(Hal: 167)

Penanda kohesi instead pada kalimat (8) alinea di atas merupakan kohesi
adversatif yang merangkaikan kalimat (7) dengan (8). Dalam kalimat (7) dinyatkan
bahwa Cassie ingin berteriak kegirangan. Sementara itu, kalimat (8) menyatakan
bahwa yang dapat dilakukan Cassie hanya tersenyum pada Nick yang sedang tertawa
lebar. Dalam kalimat (7) dan (8) tersebut terdapat pertentangan antara keinginan
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Cassie dan kenyataan yang dapat dilakukannya. Penanda kohesi instead tersebut
menyatakan hubungan pertenangan.
Penanda kohesi instead dalam kalimat (8) TSu tersebut diterjemahkan
„namun‟ dalam kalimat (6) TSa. Perubahan kalimat tempat keberadaan penanda
kohesi instead dan terjemahannya disebabkan adanya dua kalimat TSu yang
diterjemahkan menjadi satu kalimat, yakni kalimat (3) dan (4) TSu menjadi kalimat
(3) TSa. Klausa yang dirangkai ‟namun‟ tersebut juga mengandung makna
pertentangan sebagaimana teks TSu-nya. Berdasar hal ini, penerjemahan penanda
kohesi instead menjadi ‟namun‟ tersebut sebagai terjemahan yang sepadan.
Penanda kohesi konjungsi adversatif instead tersebut diterjemahkan dengan
teknik penerjemahan harfiah. Teknik penerjemahan harfiah dalam penerjemahan
penanda kohesi adversatif instead tampak dengan diterjemahkannya penanda kohesi
ini menjadi „namun‟ (data 25C). Penanda kohesi konjungsi adversatif instead dan
terjemahannya dalam data 25C ini merupakan penanda jenis kohesi konjungsi yang
sama.

7) Penerjemahan Penanda kohesi Konjungsi At least
26C
She thought he was a nice boy (1).
Pendapat Cassie adalah bahwa Bobby
But she didn‟t want to do his books (2).
anak yang baik (1). Tapi ia tidak ingin
“I want to do engineering,” she said,
menangani pembukuan di tokonya (2). “Aku
and he looked even more confused (3).
ingin kuliah teknik”, jawabnya, dan Bobby
She was certainly full of surprise, but she
semakin bingung (3). Gadis itu benar-benar
always had been (4). At least she hadn‟t
penuh kejutan, seperti biasanya (4).
told him she wanted to be Amelia
Setidaknya ia tidak bilang ingin seperti Amelia
Earhart (5). She hadn‟t said a word
Earhart (5). Ia tidak menyinggung-nyinggung
about flying only about school, and now
soal terbang, hanya soal sekolah, dan sekarang
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about engineering (6). But that was a
little crazy too (7). He wasn‟t sure what
to tell his father (8).
(Hal: 84)

tentang kuliah di jurusan teknik (6). Agak gilagilaan memang (7). Bobby tidak tahu harus
mengatakan apa pada ayahnya (8).
(Hal : 124-125)

Penanda kohesi at least dalam kalimat (5) alinea di atas merupakan kohesi
adversatif

yang

menyatakan

hubungan

korektif.

Penanda

kohesi

tersebut

merangkaikan kalimat (5) dengan kalimat (3). Dalam kalimat (3) Cassie menyatakan
bahwa ia ingin kuliah teknik. Sementara itu, dalam kalimat (5) dinyatakan bahwa
Cassie tidak bilang seperti Amelia Earhart, yakni seorang legenda penerbang wanita.
Kalimat (5) ini sebenarnya merupakan koreksi ucapan Cassie dalam kalimat (3)
karena sesungguhnya Cassie ingin menjadi penerbang, kuliah hanya untuk
menghindarkan pernikahannya dengan Bobby.
Penanda kohesi at least dalam kalimat (5) terebut diterjemahkan „setidaknya‟
dalam kalimat (5) TSa. Terjemahan at least ini, yakni „setidaknya‟ merangkaikan
kalimat (5) TSa dan (3) TSa. Kalimat (5) TSa ini juga merupakan koreksi terhadap
kalimat (3) TSa sebagaimana versi TSu-nya. Dengan demikian penerjemahan
penanda kohesi at least dalam alinea tersebut dapat dinyatakan sepadan, karena
keduanya merupakan penanda kohesi adveratif yang menyatakan relasi korektif.
27C
“Yes,” Cassie said with a
wistful smile, “their bombers (1).
I think fliers are a different
breed of men (2). At least all the
ones I know are (3). The women
too (4). They‟re all a little crazy
(5).
(Hal: 235)

“Memang,” jawab Cassie sambil
tersenyum sendu (1). “Yang penting adalah
pesawat pengebom mereka (2). Kurasa
penerbang memang jenis manusia langka
(3). Paling tidak, begitulah penerbangpenerbang yang kukenal (4). Yang wanita
juga (5). Mereka semuanya sinting (6).”
(Hal: 327-328)
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Penanda kohesi at least dalam kalimat (3) alinea di atas merupakan kohesi
adversatif yang menyatakan hubungan korektif. Penanda kohesi at least tersebut
merangkaikan kalimat (2) dengan kalimat (3). Dalam kalimat (2) dinyatakan bahwa
penerbang adalah manusia yang langka. Sementara itu dalam kalimat (3) dinyatakan
bahwa setidaknya penerbang-penerbang yang dikenal Cassie adalah manusia langka.
Pernyataan ini merupakan koreksi terhadap kalimat (2), bukan semua penerbang
merupakan manusia langka.
Penanda kohesi at least dalam kalimat (2) TSu tersebut diterjemahkan
menjadi „paling tidak‟ dalam kalimat (4) TSa. Perbedaan nomor kalimat tempat
penanda kohesi at least dan terjemahannya tersebut karena kalimat (1) TSu
diterjemahkan menjadi dua laimat. „Paling tidak‟ tersebut merangkaikan kalimat (3)
dan (4) TSa dan menyatakan hubungan korektif sebagaimana versi TSu-nya. Dengan
demikian penerjemahan penanda kohesi dalam alinea tersebut dapat dinyatakan
sepadan.
Penanda kohesi konjungsi adversatif at least tersebut diterjemahkan dengan
teknik penerjemahan harfiah. Teknik penerjemahan harfiah dalam penerjemahan
penanda kohesi adversatif at least tampak dengan diterjemahkannya penanda kohesi
ini menjadi „setidaknya‟ dalam 26C dan „paling tidak‟ dalam 27C. Baik penanda
kohesi konjungsi at least dan terjemahannya dalam 26C dan 27C tersebut merupakan
penanda kohesi konjungsi adversatif.
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c. Penerjemahan Penanda Kohesi Gramatikal Konjungsi Kausal
Penanda kohesi kausal merupakan penanda kohesi yang menyatakan
hubungan sebab. Menurut Halliday dan Hasan (1976) penanda kohesi yang termasuk
dalam jenis kohesi ini antara lain: penanda kohesi yang menyatakan hubungan sebab
(causal),

menyatakan hubungam tujuan (reason), menyatakan hubungan akibat

(result), dan menyatakan hubungan tujuan (purpose). Penanda kohesi kausal yang
terdapat dalam novel Wings antara lain: so, because, then, dan and then. Terjemahan
penanda kohesi tersebut sebagai berikut.

1) Penerjemahan Penanda Kohesi Konjungsi So
28C
“Yeah,
your
days
are
numbered,” Pat growled at him, “for
about another fifty years (1). So get off
your lazy behind, Nick Galvin, and
check out the mail they just dumped out
there on our runway (2).”
(Hal: 15)

”Yeah, hari-hari pensiunmu
memang sudah bisa dihitung,” Pat
menggeram, ”kira-kira lima puluh
tahun lagi (1). Jadi bangun kau,
Nick Galvin pemalas dan urus suratsurat itu (2).”
(Hal: 27)

Alinea di atas merupakan bagian dialog antara Pat dengan Nick. Penanda
kohesi so dalam kalimat (2) alinea di atas merupakan penanda kohesi kausatif yang
merangkaikan kalimat (1) dengan kalimat (2). Dalam kalimat (1) dinyatakan bahwa
dengan nada canda Pat mengatakan bahwa pensiun Nick sudah dekat, kira-kira 50
tahun lagi. Sebenarnya Pat ingin menyatakan bahwa pensiun Nick masih lama.
Sementara itu, dalam kalimat (2) dinyatakan agar Nick segera bekerja dan mengurus
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surat-surat yang akan diantarkan. Penanda kohesi so dalam kalimat (2) tersebut
menyatakan hubungan sebab akibat.
Penanda kohesi so dalam kalimat (2) tersebut diterjemahkan „jadi‟ dalam
kalimat (2) TSa. „Jadi‟ ini juga merupakan penanda kohesi kausatif yang
merangkaikan kalimat (1) dan (2) TSa. Sebagaimana versi TSu-nya, kalimat (1) TSa
tersebut menyatakan hubungan sebab akibat. Kalimat (2) TSa sebagai

akibat dari

kalimat (1). Dengan demikian penerjemahan so menjadi „jadi‟ tersebut dapat
dinyatakan sepadan.
29C
“The wedding probably
upsets her,” Desmond said sensibly,
with the rationality of a man,
analyzing the situation, “it probably
reminds her of her husband (1). So
she‟s backed off so as not to get too
involved, or upset (2)…
(Hal: 309)

”Mungkin
perkawinan
kita
membuatnya sedih,” kata Desmond
bijaksana, mencoba berpikir sehat dengan
menganalisis keadaan (1). ”Mungkin hal
ini membuatnya teringat pada suaminya
(2). Ia mundur supaya jangan terlalu
terlibat atau terlalu sedih (3)...
(Hal: 433)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Cassie dengan Desmond.
Penanda kohesi so dalam kalimat (2) di atas merupakan kohesi kausatif yang
merangkaikan kalimat (1) dengan kalimat (2). Dalam kalimat (1) menyatakan dugaan
Desmond bahwa perkawinannya dengan Cassie membuat Nancy sedih karena teringat
kepada suaminya. Adapun dalam kalimat (2) dinyatakan bahwa Nancy menghindar
untuk melibatkan diri dalam perkawinan Cassie dengan Desmond agar tidak terlalu
sedih. Penanda kohesi so dalam kalimat (2) tersebut menyatakan hubungan makna
sebab akibat.
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Penanda kohesi so dalam kalimat (2) tersebut tidak diterjemahkan ke dalam
TSu. Penerjemahan semacam ini merupakan bentuk implisitasi. Kalimat (2) tersebut
diterjemahkan menjadi kalimat (3) TSa. Perbedaan nomor kalimat TSu dan TSa ini
disebabkan kalimat (1) TSu diterjemahkan menjadi dua kalimat, yaitu kalimat (1)
dan (2) TSa. Kalimat (2) dan (3) TSa memiliki hubungan sebab akibat. Terjemahan
penanda kohesi so dalam kalimat (2) TSa dapat ditafsirkan keberadaannya dalam
kalimat (3) TSa berdasarkan hubungan sebab akibat yang terdapat dalam kalimat
tersebut.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda
kohesi so tersebut ada yang mengalami perubahan dan ada yang tidak mengalami
perubahan. Perubahan yang terjadi akibat dari implisitasi terjemahan penanda kohesi
so.
Penanda kohesi so tersebut diterjemahkan dengan teknik penerjemahan
harfiah dan reduksi. Penerjemahan penanda kohesi konjungsi so dengan teknik
penerjemahan harfiah tampak dengan diterjemahkannya penanda kohesi ini menjadi
„jadi‟ dalam 28C. Penanda kohesi so dan terjemahannya itu, yakni „jadi‟, merupakan
penanda kohesi konjungsi kausatif. Sementara itu, teknik reduksi penerjemahan
penanda kohesi so dilakukan dengan cara tidak menerjemahkan penanda kohesi so ke
dalam TSa sebagaimana tampak dalam 29C. Penanda kohesi so yang tidak
diterjemahkannya ini merupakan bentuk implisitasi.

2) Penerjemahan Penanda Kohesi Konjungsi Because
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30C
She walked slowly to his
desk, and looked at him, wondering
if she even knew him (1). “I‟ll fly
the tour for you (2). Because I want
to (3). But after that, you and I are
going
to
have
a
serious
conversation (4).” He didn‟t answer
her, and she turned around and
walked out of his office (5). She was
threatening the only thing in his life
he cared about, his precious Pacific
tour (6). But the real shock was that
it meant more to him than their
marriage (7).
(Hal: 350)

Cassie berjalan perlahan ke meja
suaminya sambil terus memandanginya,
ber-tanya-tanya apakah ia mengenal lelaki
itu (1). “Aku akan melakukan tur itu
untukmu (2). Karena aku mau (3). Tapi
sesudah itu, kau dan aku harus
mengadakan pembicaraan serius (4).”
Desmond tidak menjawab (5). Cassie
berbalik dan keluar dari sana (6).
Rupanya lelaki itu takut sekali kehilangan
tur Pasifiknya yang sangat berharga, satusatunya hal yang berarti dalam hidupnya
(7). Tetapi yang mengagetkan adalah
bahwa tur itu lebih berarti baginya
daripada pernikahan mereka (8).
(Hal: 492)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Cassie dengan Desmond.
Penanda kohesi because dalam kalimat (3) tersebut termasuk kohesi kausatif yang
menyatakan hubungan alasan. Penanda kohesi because tersebut merangkaikan
kalimat (2) dengan kalimat (3). Kalimat (2) berisi pernyataan Cassie bahwa ia akan
melakukan tur keliling dunia dengan pesawat. Sementara itu dalam kalimat (3)
dinyatakan bahwa tur itu dilakukan karena Cassie memang menginginkannya.
Kalimat (3) dan (4) tersebut memiliki hubungan alasan (reason).
Penanda kohesi because tersebut diterjemahkan „karena‟ dalam kalimat (3)
TSa. Terjemahan because tersebut, yakni „karena‟, juga berupa penanda kohesi
kausatif yang menyatakan hubungan alasan sebagaimana versi TSu-nya. Dengan
demikian penerjemahan penanda kohesi because menjadi „karena‟ tersebut dapat
dinyatakan sebagai terjemahan yang sepadan.
31C
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“Why (1)?” Her eyes were
huge in the darkness and he was
holding her hand very gently (2).
“Why do they have to find us (3)?”
“Because Desmond will
want to sue you for the plane (4).
He‟s not going to let you get away
with this (5).” He grinned in the
dark and she laughed (6).
(Hal: 394)

“Mengapa (1)?” Mata gadis itu
membelalak dalam kegelapan (2). Billy
menggenggam tangannya dengan lembut
(3). ”Mengapa mereka harus menemukan
kita (4)?”
“Sebab Desmond Williams hendak
menuntutmu karena kau telah meledakkan
pesawat itu (5). Ia tidak akan
membiarkanmu lolos begitu saja (6).”
Pemuda itu menyeringai dalam kegelapan
dan Cassie tertawa (7). (Hal: 557)

Alinea di atas merupakan bagian dialog antara Cassie dengan Billy. Penanda
kohesi because dalam kalimat (4) di atas merupakan kohesi kausatif yang
menyatakan hubungan alasan (reason). Penanda kohesi tersebut

merangkaikan

kalimat (3) dengan kalimat (4). Kalimat (3) berupa pertanyaan Billy kepada Cassie
mengapa orang-orang Desmond harus menemukan mereka berdua. Adapun dalam
kalimat (4) menyatakan alasan Desmond menemukan mereka berdua, yakni Cassie
dan Billy telah meledakkan pesawat mereka . Kalimat (3) dan (4) tersebut memiliki
hubungan makna alasan (reason), kalimat (4) menjadi sebab bagi kalimat (3).
Penanda kohesi because dalam kalimat (4) tersebut diterjemahkan „sebab‟
dalam kalimat (5) TSa. Perubahan letak kalimat tempat terdapatnya penanda kohesi
because dan „sebab‟ ini karena kalimat (2) TSu diterjemahkan menjadi dua kalimat,
yakni menjadi kalimat (2) dan (3) TSa. Terjemahan because tersebut, yakni „sebab‟
juga merupakan penanda kohesi kausatif yang menyatakan hubungan alasan
sebagaimana versi TSu-nya. Dengan demikian penerjemahan penanda kohesi because
tersebut dapat dinyatakan sebagai terjemahan yang sepadan sepadan. Berdasar
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analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda kohesi because
tersebut tidak mengalami perubahan.
Penanda kohesi because tersebut diterjemahkan dengan teknik penerjemahan
harfiah. Penerapan teknik penerjemahan harfiah dalam penerjemahan penanda kohesi
konjungsi kausatif because tampak dengan diterjemahkannya because menjadi
„karena‟ dalam 30C dan „sebab‟ dalam 31C. Baik penanda kohesi konjungsi because
maupun terjemahannya tersebut merupakan penanda kohesi konjungsi kausatif.

3) Penerjemahan Penanda Kohesi Konjungsi then
32C
“Couldn‟t you tell him you‟re
giving someone lessons out here (1).
He doesn‟t have to know it‟s me (2).
Then you‟d have an excuse to take her
out whenever you want to (3).”
(Hal: 64)

”Bilang saja kau mengajar
terbang di sini (1). Ayah tidak usah
tahu kalau orang itu aku (2). Jadi
kau punya alasan untuk membawa
si Jenny terbang kapan saja (3).”
(Hal: 97)

Alinea di atas merupakan bagian dialog antara Cassie dengan Nick. Konjungsi
then dalam kalimat (3) alinea di atas merupakan penanda kohesi kausatif yang
menyatakan hubungan kondisional. Penanda kohesi tersebut merangkaikan kalimat
(1) dan (2) dengan kalimat (3). Dalam kalimat (1) dan (2) berisi saran Cassie kepada
Nick agar Nick memberi tahu Pat kalau Nick mengajar terbang seseorang dan tidak
memberi tahu jika orang yang diajari terbang itu Cassie. Sementara itu dalam kalimat
(3) dinyatakan bahwa dengan alasan tersebut Nick bisa membawa pesawat Jenny
kapan saja.
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Penanda kohesi then dalam kalimat (3) tersebut diterjemahkan „jadi‟ dalam
kalimat (3) TSa. Konjungsi „jadi‟ dalam kalimat (3) TSa ini juga merupakan kohesi
kausatif yang menyatakan hubungan kondisional sebagaimana versi TSu-nya.
Penanda kohesi „jadi‟ tersebut merangkaikan kalimat (1) dan (2) dengan kalimat (3)
TSa. Penerjemahan penanda kohesi then dalam alinea tersebut dapat dinyatakan
sepadan karena then dan terjemahannya menyatakan hubungan yang sama, keduanya
menyatakan hubungan kondisional.
33C
“I used to be Mostly, I was
just too stupid,” he said honestly,
“they almost had to retire me when
you went down, Cass (1). I thought
I‟d go crazy, thinking about you (2).
I went nuts for a while there (3). I
should have flown home as soon as
I heard (4). Then at least I could
have been is Honolulu whenyou got
there (5).”
(Hal: 448)

“Dulu aku terlalu tua untukmu (1).
Tapi lebih tepat kalau dikatakan terlalu
bodoh,” jawab lelaki itu terus terang (2).
“Mereka hampir memecatku waktu kau
jatuh, Cass (3). Kusangka aku sudah gila
memikirkanmu (4). Aku menjadi sinting
beberapa saat (5). Aku seharusnya pulang
segera setelah mendengar berita itu (5).
Dengan demikian setidaknya aku bisa
berada Honolulu waktu kau sampai di
sana (6).”
(Hal: 636)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Nick dengan Cassie.
Penanda kohesi then dalam kalimat (5) alinea di atas merupakan kohesi kausatif yang
menyatakan hubungan kondisional. Penanda kohesi tersebut merangkaikan kalimat
(4) dengan kalimat (5). Dalam kalimat (4) dinyatakan seharusnya Nick pulang ketika
mendengar berita bahwa pesawat Cassie jatuh dalam perjalanan tur keliling dunia.
Sementara itu, dinyatakan dalam kalimat (5) bahwa Nick akan sampai di Honolulu
saat Cassie sampai di sana. Kalimat (5) tersebut akan terjadi jika kalimat (4)
terlaksana.
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Penanda kohesi then dalam kalimat (5) tersebut diterjemahkan „dengan
demikian‟ dalam kalimat (6) TSa. Perbedaan nomor kalimat antara then dengan
terjemahannya ini karena kalimat (1) TSu diterjemahkan menjadi dua kalimat, yakni
kalimat (1) dan (2) TSa. Terjemahan then tersebut, yakni „dengan demikian‟, juga
merangkai antarkalimat dengan hubungan kausal kondisional sebagaiman versi TSunya. Dengan demikian penerjemahan penanda kohesi then tersebut adalah terjemahan
yang sepadan. Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan
penanda kohesi then tersebut tidak mengalami perubahan.
Penanda kohesi konjungsi kausatif then yang diterjemahkan „jadi‟ dalam 32C
dan diterjemahkan „dengan demikian‟ dalam 33C menunjukkan penanda kohesi
tersebut diterjemahkan dengan teknik penerjemahan harfiah. Baik then maupun
terjemahannya tersebut merupakan penanda kohesi konjungsi kausatif.

4) Penerjemahan Penanda Kohesi Konjungsi And then
34C
“They‟ll probably never
put me out there at my age, and
you‟ll get me back like a bad
penny at the end of the war (1).
And then you‟ll be sorry, my
friend,” he warned her (2). But
that was all she wanted (3).
(Hal: 231-232)

“Mungkin aku tidak akan pernah
diperintahkan terbang karena aku sudah tua,
dan sehabis perang nanti kau akan
mendapatkan aku lagi seperti uang logam
yang sudah karatan (1). Baru tahu rasa kau,
sobat,” ujarnya memperingatkan Cassie (2).
Tetapi hanya itulah yang didambakan Cassie
(3).
(Hal: 323)

Alinea di atas merupakan bagian percakapan antara Nick dengan Cassie.
Penanda kohesi and then dalam kalimat (2) alinae di atas merupakan kohesi kausatif
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yang menyatakan hubungan kondisional. Penanda kohesi tersebut merangkaikan
kalimat (1) dengan kalimat (2). Dalam kalimat (1) Nick menyatakan kemungkinan
dirinya tidak lagi diperintah terbang dan Cassie akan mendapatkannya sudah dalam
keadaan tua. Jika kalimat (1) ini terjadi maka menurutnya Cassie akan kecewa.
Penanda kohesi and then dalam kalimat (2) tersebut tidak diterjemahkan.
Penerjemahan ini merupakan bentuk implisitasi. Makna penanda kohesi and then
tersebut dapat ditafsirkan keberadaannya dalam kalimat (2) TSa karena kalimat ini
merupakan terjemahan kalimat (2) TSu tempat beradanya penanda kohesi and then
tersebut. Kalimat (1) dan (2) TSa juga mengandung hubungan kondisional
sebagaimana TSu-nya.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penanda kohesi gramatikal
konjungsi kausal yang ditemukan dalam novel Wings ada tiga macam, yaitu so,
because, dan (and) then. Penanda kohesi kausal dalam BSu ini juga diterjemahkan
dalam bentuk penanda kohesi konjungsi kausal dalam BSa, baik secara eksplisit
maupun implisit.
Penanda kohesi and then tersebut diterjemahkan dengan teknik reduksi. Hal
ini tampak dengan tidak diterjemahkannya penanda kohesi konjungsi and then 34C
tersebut.

Meskipun tidak diterjemahkan, makna and then tersebut masih dapat

dikenali dalam TSa karena hanya merupakan implisitisasi.

d. Penerjemahan Penanda Kohesi Gramatikal Konjungsi Temporal
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Penanda kohesi temporal merupakan penanda kohesi yang menyatakan
hubungan waktu. Penanda kohesi temporal yang terdapat dalam novel Wings antara
lain: then, and then, and then finally, after that, dan nex. Berikut ini penerjemahan
penanda kohesi tersebut.
1) Penerjemahan Penanda Kohesi Konjungsi Then
35C
Bobby shook hands with her
father, and said hi to Chris, and all
the little kids climbed all over him
(1). Then a little while later her
mother and the oldest sisters went
out to the kitchen to clean up, and
her mother told her not to brother,
and just to go sit with Bobby (2). At
least Cassie had washed her face by
then, buy you could still see traces of
the grease that had been there before
dinner (3).
(Hal: 35)

Bobby
menjabat
tangan
ayahnya dan menyapa Chris (1).
Semua keponakan Cassie berebut
minta dipangku (2). Sesaat kemudian
ibu dan kakak-kakaknya pergi ke
dapur untuk bersih-bersih dan
mengatakan agar Cassie tidak usah
repot ikut membantu dan menemani
Bobby saja (3). Cassie sudah mencuci
mukanya, tapi bekas-bekas minyak
pelumas masih tersisa sedikit (4).
(Hal: 53)

Penanda kohesi then dalam kalimat (2) alinea di atas merupakan kohesi
temporal yang menyatakan hubungan makna sekuensial (urutan). Penanda kohesi
then tersebut merangkaikan kalimat (1) dan kalimat (2). Dalam kalimat (1)
dinyatakan Bobby berjabat tangan dengan ayah Cassie, menyapa Chris, dan
keponakan-keponakan Cassie berebut minta dipangku oleh Bobby. Sementara itu,
dalam kalimat (2) dinyatakan bahwa Ibu dan kakak-kakak Cassie pergi ke dapur.
Peristiwa yang terdapat dalam kalimat (1) dan kalimat (2) tersebut merupakan
peristiwa yang berurutan.
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Penanda kohesi then dalam kalimat (2) tersebut tidak diterjemahkan ke dalam
TSa. Hal ini disebabkan dalam kalimat (2) tersebut juga terdapat kata later
‟kemudian‟, selain then, yang menunjukkan perangkaian yang bersifat temporal.
Dengan demikian tidak diterjemahkannya kohesi then tersebut untuk menghindari
pemakaian kata yang berulang.
36C
“Maybe it could,” she smiled at
him, as she heard a sudden droning
sound above, and looked up toward the
familiar noise of the engines (1).
“That‟s Nick …. he‟s on his way to San
Diego with some cargo (2). Then he‟s
stopping in San Francisco on the way
back, to bring back some mail on one of
our contracts (3). “She knew he was
flying the Handley Page, she could tell
just from the sound of the engines (4).
(Hal: 38)

”Mungkin,” Cassie tersenyum
pada Bobby (1). Kemudian gadis itu
mendengar deruman di udara (2).
Diangkatnya wajahna mencari suara
yang amat dikenalnya (3). “Itu Nick...
mengantar barang ke San Diego (4).
Pulangnya nanti dia berhenti sebentar
di San Fransisco untuk mengambil
surat (5).” Gadis itu tahu Nick sedang
terbang dengan Handley Page hanya
dari bunyi mesinnya (6).
(Hal: 58)

Alinea di atas merupakan bagian dialog antara Cassie dengan Bobby. Penanda
kohesi then dalam kalimat (3) alinea di atas merupakan penanda kohesi temporal
yang merangkaikan kalimat (2) dan (3). Dalam kalimat (1) dinyatakan bahwa Nick
sedang mengantar barang ke San Diego. Sementara itu dalam kalimat (3) dinyatakan
bahwa dalam perjalanan pulang setelah dari San Diego, Nick akan berhenti di San
Fransisco untuk mengambil surat. Penanda kohesi then tersebut berfungsi untuk
menyatakan hubungan makna sekuensial (berurutan) peristiwa yang terdapat dalam
kalimat (2) dan (3).
Penanda kohesi then dalam kalimat (3) tersebut diterjemahkan menjadi „nanti‟
dalam kalimat (5) TSa. Terjemahan then ini, yakni „nanti‟, merangkaikan peristiwa
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yang berurutan yang terdapat dalam kalimat (4) dan kalimat (5) TSa. Penerjemahan
then menjadi „nanti‟ ini karena peristiwa yang terdapat dalam kalimat (3) TSu
tersebut merupakan peristiwa yang belum terjadi. Sehingga penerjemahan then
menjadi „nanti‟ tersebut sesuai dengan konteks penggunaan konjungsi then tersebut,
yakni merangkai peristiwa berurutan yang sedang terjadi (kalimat 2 TSu) dengan
peristiwa yang akan terjadi (kalimat 3 TSu).
37C
She and Billy flew hard
and flew well; they were a great
team, and by April, they were
doing stunts that would have
dazzled any air show (1). They
spent fourteen hours together
every day and Desmond brought
her to work at four a.m., and
picked her up promptly at six
o‟clock every night (2). He took
her home, where she bathed, and
they ate a quick dinner (3). Then
he retired to his study with a
briefcase fill of notes and plans
for the tour, and recently with
requests for visas(4)…
(Hal: 318)

Ia dan Billy berlatih dengan keras dan
sebaik-baiknya, keduanya merupakan tim yang
kompak (1). Pada bulan April, mereka mulai
melatih
atraksi-atraksi
yang
sanggup
mengguncangkan air show mana pun (2).
Mereka menghabiskan empat belas jam sehari
setiap hari untuk berlatih (3).Desmond
mengantar Cassie berangkat kerja pada pukul
empat pagi dan menjemputnya tepat pukul
enam sore (4). Lalu mereka pulang dan Cassie
mandi lalu makan (5). Kemudian Desmond
akan masuk ke ruang kerjanya dengan setas
penuh catatan dan rencana tur itu, dan
belakangan ditambah dengan permintaan visa
pada pemerintah negara-negara yang akan
mereka singgahi (6) ...
(Hal: 444-445)

Penanda kohesi then dalam kalimat (4) alinea di atas merupakan penanda
kohesi temporal yang merangkaikan kalimat (3) dan kalimat (4) yang berisi peristiwa
yang berurutan. Dalam kalimat (3) menyatakan peristiwa Desmond pulang bersama
Cassie, lalu Cassie mandi dan mereka makan bersama. Adapun kalimat (4)
menyatakan peristiwa yang terjadi berikutnya, yakni Desmond masuk ruang kerja
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dengan tas yang penuh catatan dan rencana tur keliling dunia. Penanda kohesi then
tersebut berfungsi untuk menyatakan hubungan peristiwa yang berurutan.
Penanda kohesi then dalam kalimat (4) tersebut diterjemahkan „kemudian‟
dalam kalimat (6) TSa. Perbedaan nomor kalimat tempat then berada dan
terjemahannya ini disebabkan kalimat (1) dan (2) TSu masing-masing diterjemahkan
menjadi dua kalimat. Sebagaimana versi TSu-nya, „kemudian‟ tersebut juga
merupakan penanda kohesi temporal yang menyatakan hubungan berurutan peristiwa
yang terdapat dalam kalimat (5) dan (6) TSa. Dengan demikian terjemahan penanda
kohesi then menjadi ‟kemudian‟ tersebut dapat dinyatakan sepadan.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penerjemahan penanda
kohesi then selain ada yang tidak berubah juga ada yang berubah. Perubahan tersebut
disebabkan implisitasi terjemahan penanda kohesi then.
Penanda kohesi konjungsi temporal then dalam konteks tersebut merupakan
penanda kohesi yang menyatakan hubungan waktu. Penanda kohesi ini diterjemahkan
dengan teknik penerjemahan harfiah. Teknik ini tampak dengan diterjemahkannya
konjungsi then menjadi „sesaat kemudian‟ dalam 35C, „nanti‟ dalam 36C, dan
„kemudian‟ dalam 37C. Baik penanda kohesi konjungsi then maupun terjemahannya
tersebut menyatakan hubungan waktu.

2) Penerjemahan Penanda Kohesi Konjungsi And then
38C
Pat turned to look at Cassie
Pat menoleh pada Cassie, seolah
then, almost as though he could
dapat membaca pikiran gadis itu (1).
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hear her thinking (1). And then he
looked at his son again with an
angry scowl (2). “You should never
have taken her up in this (3). It‟s
too dangerous for passenger to be
out in bad condition (4). You
shouldn‟t have gone up your self
(5). But never take a passenger info
weather like this son (6)”. She was
someone to be protected, but never
admired (7). It was her destiny, and
she knew it (8).
(Hal: 48)

Lalu ditatapnya lagi putranya dengan
pandangan marah (2). “Kau seharusnya
jangan menerbangkan kakakmu dalam
cuaca seperti ini (3). Terlalu berbahaya
membawa penumpang dalam kondisi
begini (4). Kau sendiri juga mestinya
tidak boleh terbang (5). Ingat jangan
sekali-kali membawa penumpang dalam
keadaan cuaca seperti ini, Nak (6).”
Jadi dia, Cassie, adalah orang yang
harus dilindungi, bukan dihargai (7).
Memang sudah nasibnya (8).
(Hal: 73)

Penanda kohesi and then dalam kalimat (2) alinea di atas merupakan kohesi
temporal yang menyatakan hubungan sekuensial (urutan). And dalam and then
tersebut sifatnya opsional. Penanda kohesi and then tersebut merangkaikan kalimat
(1) dan (2). Dalam kalimat (1) dinyatakan bahwa Pat menoleh pada Cassie.
Sementara itu, dalam kalimat (2) dinyatakan bahwa Pat menatap putranya (Chris)
dengan pandangan marah. Penanda kohesi and then tersebut merangkaikan urutan
peristiwa yang terdapat dalam kalimat (1) dan (2) tersebut.
Penanda kohesi and then tersebut diterjemahkan ‟lalu‟ dalam kalimat (2)
TSa. Kata and dalam and then yang sifatnya opsional tersebut tidak diterjemahkan.
Terjemahan and then ini, yakni „lalu‟, juga merupakan penanda kohesi temporal
yang menyatakan hubungan sekuensial sebagaimana versi TSu-nya. Penanda kohesi
„lalu‟ tersebut merangkaikan urutan peristiwa yang terdapat dalam kalimat (1) dan (2)
TSa.

Dengan demikian penerjemahan penanda kohesi and then tersebut dapat

dinyatakan sepadan.
39C
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“I don‟t think he will, “she
said gloomily, as they went back
out into the rain to meet her father
in his office (1). And then, just
before the reached it, soaked
again, she stopped and looked at
him with a smile that melted his
very soul (2)…
(Hal: 51-52)

“Kurasa tidak mungkin,” sahut
Cassie muram sambil berjalan keluar
menembus hujan menuju kantor ayahnya
(1). Dan kemudian, tepat sebelum
mereka sampai di sana, gadis itu berhenti
(2). Tubuhnya basah kuyup kehujanan
(3). Ia memandang Nick sambil
tersenyum dengan senyuman yang
meluluhkan hati pria itu (4)...
(Hal: 78)

Penanda kohesi and then dalam kaliamt (2) alinea di atas merupakan kohesi
temporal yang menyatakan hubungan sekuensial. Penanda kohesi tersebut
merangkaikan kalimat (1) dengan kalimat (2). Dalam kalimat (1) dinyatakan Cassie
menembus hujan menuju kantor ayahnya. Sementara itu, dalam kalimat (2)
dinyatakan sebelum sampai di kantor ayahnya, Cassie berhenti dan tersenyum kapada
Nick. Dua peristiwa dalam kalimat (1) dan (2) tersebut merupakan peristiwa yang
berurutan.
Kalimat (2) TSu tersebut diterjemahkan menjadi 3 kalimat, yaitu kalimat (2),
(3) dan (4). Penanda kohesi and then dalam kalimat (2) tersebut diterjemahkan „dan
kemudian‟ dalam kalimat (2) TSa. Kata and dalam and then yang sifatnya opsional
tersebut diterjemahkan ke dalam TSa. Penanda kohesi „dan kemudian‟ dalam
terjemahan tersebut juga merupakan kohesi temporal yang menyatakan hubungan
temporal sebagaimana versi TSu-nya. Dengan demikian penerjemahan penanda
kohesi and then dalam alinea tersebut dapat dinyatakan sepadan.
40C
… And he made a point of
…Kemudian
lelaki
itu
talking to her parents, and
menyampaikan ucapan ikut berduka cita
chatting with Billy for a while (1).
kepada orangtunya dan mengobrol sebentar
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And then he left (2). He said he
was flying back that night (3). He
had just wanted to be there for
her, and she was glad he‟d come
(4). It meant a lot to her, and she
told him (5).
(Hal: 258)

dengan Billy (1). Setelah itu ia berangkat
(2). Ia berkata bahwa ia akan langsung
terbang pulang malam itu (3). Ia hanya
ingin bertemu Cassie dan menghiburnya
(4). Cassie senang ia datang dan
kedatangannya itu amat berarti baginya (5).
Cassie menyampaikan hal itu padanya (6).
(Hal: 359)

Penanda kohesi and then dalam kalimat (2) alinea di atas merupakan
konjungsi temporal yang menyatakan hubungan sekuensial (urutan). Penanda kohesi
tersebut merangkaikan kalilmat (1) dan kalimat (2). Dalam kalimat (1) dinyatakan
Desmond mengucapkan bela sungkawa kepada Pat dan mengobrol sebentar dengan
Billy. Sementara itu, kalimat (2) meyatakan bahwa kemudian Desmond berangkat.
Penanda kohesi and then tersebut diterjemahkan „setelah itu‟ dalam kalimat
(2) TSa. Kata and yang sifatnya opsional dalam and then tersebut tidak
diterjemahkan. „Setelah‟ dalam kalimat (2) TSa merupakan penanda kohesi temporal
yang merangkaikan peristiwa yang berurutan yang terdapat dalam kalimat (1) dan (2)
TSa. Dengan demikian penerjemahan and then menjadi „setelah itu‟ dalam
terjemahan alinea tersebut dapat dinyatakan sepadan.
41C
“I know,” he agreed (1).
”Memang,” kata ayahnya setuju
They all knew it too (2). Chris had
(1). Mereka semua tahu Chris tidak
really never known what he was
pernah
benar-benar
yakin
akan
doing (3). “I just keep thinking of
kemampuannya (2). ”Aku hanya terus
how he looked when you and Billy
teringat waktu kau dan Billy menariknya
pulled him out (4).” He looked sick
keluar (3).” Pat tampak begitu menderita
as he thought about it, and not
sewaktu mengatakan hal itu (4). Cassie
knowing what else to do, she poured
tidak tahu harus berbuat apa, sehingga
him another drink (5). But by
dituangkannya
segelas
wiski
lagi
lunchtime, he was slurring and half
untuknya (5). Saat makan siang, ayahnya
asleep (6). And then finally, he
sudah setengah tertidur sambil bergumam
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dosed off, and she just let him sit
there (7). Maybe the best thing for
him was to sleep (8)…
(Hal: 260)

tidak jelas (6). Akhirnya ia tertidur dan
Cassie membiarkan-nya tidur di kursi (7).
Mungkin memang lebih baik beliau tidur
saja (8)...
(Hal: 363)

Penanda kohesi and then finally dalam kalimat (7) alinea di atas merupakan
kohesi temporal yang menyatakan hubungan urutan. Penanda kohesi tersebut
merangkaikan kalimat (6) dengan (7). Dalam kalimat (6) dinyatakan saat makan siang
Pat setengah tertidur dan berguman tidak jelas. Sementara itu, kalimat (7)
menyatakan Pat sudah tertidur di kursi.
Penanda kohesi and then finally tersebut diterjemahkan „akhirnya‟ dalam
kalimat (7) TSa.

Dalam terjemahan ini and yang sifatnya opsional tidak

diterjemahkan. Dalam terjemahan ini then juga tidak diterjemahkan, yang
diterjemahkan hanya finally. Hal ini disebabkan then dan finally masing-masing bisa
memiliki fungsi yang sama, yakni menyatakan hubungan sekuensial. Dengan hanya
menerjemahkan finally saja tidak mengurangi kekohesifan kalimat (6) dan (7) TSa di
atas, justru TSa lebih ringkas dan efisien.
Berdasar analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa penanda kohesi and then
sebagai sebagai penanda kohesi temporal terjemahannya juga dalam bentuk penanda
kohesi temporal, baik secara eksplisit maupun implisit.
Penanda kohesi konjungsi and then sebagai penanda kohesi yang menyatakan
hubungan waktu tersebut diterjemahkan dengan teknik penerjemahan harfiah dan
teknik reduksi. Dalam teknik penerjemahan harfiah penanda kohesi konjungsi and
then diterjemahkan „lalu‟ dalam 38C, „dan kemudian‟ dalam 39C dan diterjemahkan
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„setelah itu‟ dalam 40C. Penanda kohesi konjungsi and then dan terjemahannya
dalam 38C, 39C dan 40C tersebut merupakan penanda kohesi konjungsi yang
menyatakan hubungan waktu.
Teknik reduksi penerjemahan penanda kohesi konjungsi and then terlihat
dengan diterjemahkannya and then dalam and then finally menjadi „akhirnya‟ dalam
41C. Penanda kohesi and then yang tidak diterjemahkan ini tidak akan mengganggu
kelancaran pemahaman teks terjemahan karena masih ada penanda kohesi konjungsi
‟akhirnya‟ yang juga menyatakan hubungan waktu. Konjungsi and then yang tidak
diterjemahkan tersebut justru merupakan penghematan pemakaian kata.

3) Penerjemahan Penanda Kohesi Konjungsi After That
42C
Her first flights were in
the Phaeton they were working
on, and then the Starlifter he
had shown her (1). After that,
he let her fly a high-altitude
plane he was working on, to
take extensive notes for their
designers (2) ...
(Hal: 185)

Penerbangan pertama Cassie di tempat
tugasnya yang baru dilakukannya dengan
menggunakan Phaeton, kemudian Starlifter
yang telah dipamerkan Williams padanya
(1). Setelah itu, ia diizinkan menerbankan
pesawat dengan altitude tinggi yang sedang
dibuatnya, dan membuat catatan lanjutan
bagi perancang mereka(2)...
Hal : 256

Penanda kohesi after that dalam kalimat (2) alinea di atas merupakan penanda
kohesi temporal yang menyatakan hubungan sekuensial (urutan). Penanda kohesi
after that tersebut merangkaikan kalimat (1) dengan kalimat (2). Dalam kaliamat (1)
dinyatakan penerbangan Cassie yang pertama menggunakan pesawat Phaeton,
kemudian Starlifter. Sementara itu, dalam kalimat (2) dinyatakan setelah
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menerbangkan pesawat tersebut Cassie menerbangkan pesawat dengan altitude
tinggi.
Penanda kohesi after that tersebut diterjemahkan „setelah itu‟ dalam kalimat
(2) TSa. „Setelah itu‟ dalam kalimat (2) TSa ini juga merupakan penanda kohesi
temporal yang menyatakan hubungan makna urutan sebagaimana versi TSu-nya.
Penanda kohesi „setelah itu‟ tersebut juga merangkaikan peristiwa yang terdapat
dalam kalimat (1) dan (2) TSa. Dengan demikian penerjemahan penanda kohesi
tersebut dapat dinyatakan sepadan.
Penanda Kohesi after that sebagai penanda kohesi yang menyatakan
hubungan waktu tersebut diterjemahkan dengan teknik penerjemahan harfiah. Dalam
teknik ini penanda kohesi konjungsi after that diterjemahkan „setelah itu‟
sebagaimana terlihat dalam 42C. Penanda kohesi after that dan terjemahannya ini
merupakan penanda kohesi konjungsi yang menyatakan hubungan temporal.

4) Penerjemahan Penanda Kohesi Konjungsi Nex
43C
…And maybe, just maybe, after all
...Dan mungkin, mungkin saja,
her hard work to get there, maybe she
setelah semua usaha kerasnya, gadis
deserved it (1). Maybe he wouldn‟t
itu pantas mendapat kesempatan
challenge her maybe she deserved it (2).
(1). Mungkin Nick akan diam saja
Maybe he wouldn‟t challenge her for a
sementara ini (2). Mungkin akan
while (3). Maybe he‟d just watch and see
dilihatnya saja dulu (3). Lelaki itu
how she did (4). He smiled to himself again,
tersenyum mengingat tukikan yang
thinking of the loop he‟d seen her do (5).
baru disaksikannya (4). Berikutnya,
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Next she‟d be flying in the air show (6).
(Hal: 30)

bisa-bisa Cassie ikut air show (5).
(Hal: 48)

Next dalam kalimat (6) alinea di atas merupakan penanda kohesi temporal
yang merangkaikan kalimat (5) dan kalimat (6). Dalam kalimat (5) dinyatakan bahwa
Nick tersenyum mengingat tukikan yang dilakukan Cassie saat berlatih terbang.
Sementara itu, dalam kalimat (6) dinyatakan bahwa Cassie sangat berpeluang untuk
mengikuti air show. Penanda kohesi next dalam kalimat (6) tersebut menyatakan
hubungan sekuensial atau hubungan urutan peristiwa.
Penanda kohesi next dalam kalimat (6) tersebut diterjemahkan menjadi
„berikutnya‟ dalam kalimat (5) TSa. Terjemahan penanda kohesi next tersebut, yakni
„berikutnya‟, juga berupa penanda kohesi temporal yang menyatakan hubungan
urutan peristiwa yang terdapat dalam kalimat (4) dan (5) TSa. Dengan demikian
penanda kohesi next dan terjemahannya tersebut dapat dinyatakan sepadan.
Penanda Kohesi

nex sebagai penanda kohesi yang menyatakan hubungan

waktu diterjemahkan dengan teknik penerjemahan harfiah. Hal ini tampak dengan
diterjemahkannya nex menjadi ‟berikutnya‟ dalam 43C. Baik penanda kohesi nex dan
terjemahannya tersebut merupakan penanda kohesi konjungsi yang menyatakan
hubungan waktu.

C. Alasan Pemilihan Teknik Penerjemahan Penanda Kohesi
Penerjemah novel “Wings‟, Monika Dwi Chresnayani, tidak memiliki
pendidikan formal bahasa Inggris. Pendidikan formalnya adalah D3 bahasa Perancis
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dan S1 Hukum

di Universitas Indonesia. Pendidikan D3 bahasa Perancis ia

selesaikan pada tahun 1994. Setelah itu ia melanjutkan ke Program Ekstention Ilmu
Hukum di UI.
Kemampuan bahasa Inggris-nya didapatkan dari lingkungan sekolah dan
tempat tinggalnya. Pada tahun 1977 ia mengikuti orang tuanya yang bekerja di
Pertamina, Bontang. Pada tahun itu juga ia masuk TK Internasional di lingkungan
tempat tinggalnya. Di sekolahnya inilah ia belajar dan bergaul dengan sesama teman
sekolah TK-nya dalam bahasa Inggris. Di lingkungan tempat tinggalnya ia juga
bergaul dengan teman sepermainannya dalam bahasa Inggris karena lingkungan
tempat tinggalnya adalah orang-orang ekspatriat yang sehari-hari berbahasa Inggris.
Pengetahuan teori penerjemahan diperoleh oleh Monica Dwi Chresnayani
dalam perkuliahan bahasa Perancis di UI. Selain itu juga mengikuti kursus-kursus
tentang penerjemahan yang diadakan di Gramedia tempat terjemahan-terjemahan
novelnya diterbitkan. Saat ini ia termasuk penerjemah senior di Gramedia.
Kegiatan penerjemahan novel dimulai sejak ia masih kuliah dan berlanjut
sampai sekarang. Ia mengkhususkan diri untuk penerjemahan novel dan hingga kini
telah banyak terjemahan novel yang dihasilkannya. Dalam penerjemahan novel ia
selalu berusaha agar orang yang membaca karya terjemahannya bukan seperti
membaca karya terjemahan, tetapi membaca karya yang betul-betul di tulis dalam
bahasa Indonesia. Menurut dia, dalam penerjemahan mengubah struktur kalimat BSu
diperbolehkan selama tidak mengubah makna. Kalimat dalam BSu boleh diubah agar
lebih enak dibaca, asal tidak mengubah makna kalimat. Pandangannya ini juga
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tercermin dalam penerjemahan penanda kohesi khususnya penanda kohesi
gramatikal.
Sebagaimana tampak dalam subbab penerjemahan penanda kohesi dan teknik
penerjemahan penanda kohesi yang telah dipaparkan di atas. Penerjemahan penanda
kohesi dalam

novel “Wings” banyak terjadi perubahan, baik perubahan jenis

penanda kohesi maupun perubahan tataran kebahasaan. Perubahan-perubahan yang
terjadi tersebut memang disadari dan disengaja oleh penerjemah dalam rangka agar
karya terjemahannya bukan seperti karya terjemahan, tetapi betul-betul sebagai karya
asli dalam bahasa Indonesia.
Perubahan-perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi
tersebut menunjukkan adanya beberapa teknik penerjemahan yang diterapkan oleh
penerjemah. Secara keseluruahan ada 9 macam teknik yang digunakan oleh
penerjemah dalam menerjemahkan penanda kohesi khususnya penanda kohesi
gramatikal. Sepuluh macam teknik tersebut yaitu 1) teknik penerjemahan harfiah, 2)
teknik amplifikasi sekaligus transposisi, 3) teknik amplifikasi, 4) teknik adaptasi, 5)
reduksi, 6) kompresi linguistik, 7) modulasi, 8) variasi, dan 9) teknik transposisi.
Penerjemah

memiliki

penerjemahan tersebut.

alasan

tersendiri

dalam

menggunakan

teknik

Secara umum ada 6 alasan yang dikemukakan oleh

penerjemah dalam mengunakan teknik tersebut, yaitu 1) mengutamakan makna, 2)
menghindari kerancuan, 3) menghindari kemubaziran penggunaan bahasa, 4)
membuat variasi, 5) agar mudah dipahami, dan 6) menyesuaikan dengan sosiobudaya
BSa.
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Alasan mengutamakan makna dalam penerjemahan penanda kohesi yang
dikemukakan oleh penerjemah tersebut didasarkan pada prinsip bahwa penerjemahan
pada dasarnya merupakan pengalihan makna dari BSu ke BSa. Sebagaimana telah
dikemukakan di atas bahwa penerjemah bebas melakukan perubahan struktur bahasa
TSu sepanjang tidak mengubah makna.

Alasan menghindari kerancuan berkaitan

dengan kemungkinan timbulnya kesulitan dalam memahami acuan penanda kohesi
yang disebabkan oleh perbedaan sistem antara BSu dengan BSa. Penggunaan teknik
penerjemahan tertentu dapat menghindarkan kerancuan yang mungkin timbul
tersebut. Misalnya penanda kohesi gramatikal pengacuan persona she yang
diterjemahkan menjadi Cassie. Penerjemahan she menjadi Cassie ini karena acuan
she tersebut adalah Cassie. Penerjemahan semacam ini dapat menghindari kerancuan
apabila dalam TSu terdapat dua atau lebih penanda kohesi persona dengan kelamin
yang berbeda.
Dalam menerjemahkan penanda kohesi penerjemah selalu menghindari
kemubaziran dalam pemakaian bahasa. Penghindaran kemubaziran ini dilakukan,
misalnya, dengan cara tidak menerjemahkan salah satu penanda kohesi terhadap dua
atau lebih penanda kohesi yang sama yang terdapat dalam rangkaian kalimat.
Meskipun tidak diterjemahkan, makna penanda kohesi yang dihilangkan tersebut
dapat dipahami dalam konteks teks sasaran. Contohnya dalam rangkaian dua kalimat
yang subjeknya sama, misalnya penanda kohesi she,

penerjemah sering

menghilangkan salah satu subjek dalam salah satu kalimat tersebut. Dalam rangka
menghindari kemubaziran tersebut digunakan teknik penerjemahan tertentu.
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Pembuatan variasi dalam penerjemahan penanda kohesi dimaksudkan agar
terjemahan menjadi lebih hidup dan tidak membosankan. Penerjemahan penanda
kohesi yang dimaksudkan untuk pembuatan variasi ini sebenarnya dapat dilakukan
dengan terjemahan teknik kesepadanan mapan, misalnya she diterjemahkan menjadi
„ia‟, namun penerjemah menggunakan teknik lain untuk menghindarkan terjemahan
yang monoton. Teknik yang digunakan untuk membuat variasi ini misalnya dengan
menggunakan teknik modulasi. Dalam teknik ini, misalnya, penanda kohesi she yang
berfungsi sebagai subjek dalam TSu diterjemahkan menjadi „nya‟ sebagai alomorf ia
yang berfungsi sebagai objek dalam TSa.
Sebuah penanda kohesi dalam struktur kalimat tertentu kadangkala sulit
dipahami apabila dalam penerjemahan tidak dilakukan perubahan. Apabila
menghadapi keadaan semacam ini, penerjemah selalu mengubah penanda kohesi
dengan teknik penerjemahan tertentu agar terjemahannya mudah dipahami. Misalnya
penanda kohesi your (data 115R) dalam kalimat I don‟t like the idea of your flying
into Chicago diterjemahkan dengan teknik modulasi menjadi penanda kohesi „kau‟
dalam kalimat „Ayah tidak mau kau ke Chicago sendirian‟. Apabila penanda kohesi
tersebut tidak diubah dalam penerjemahan, misalnya menjadi

„Ayah tidak mau

penerbanganmu ke Chicago‟, maka hasil terjemahan tersebut akan kaku dan sulit
dipahami. Dalam terjemahan penanda kohesi your tersebut terjadi perubahan dari
penanda kohesi pengacuan gramatikal O2 ajektif posesif menjadi penanda kohesi
pengacuan gramatikal O2 eksistensial.
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Penerjemahan penanda kohesi juga mempertimbangkan aspek sosiobudaya
BSa. Penerjemah novel “Wings” dalam menerjemahkan penanda kohesi juga selalu
menyesuaikan aspek sosiobudaya ini, misalnya penanda kohesi you yang mengacu
pada ibu atau ayah dari mitra tutur tidak diterjemahkan menjadi „kamu‟, namun
diterjemahkan menjadi „ibu‟ atau „ayah‟. Agar hasil terjemahan sesuai dengan kondisi
sosiobudaya BSa ini juga diperlukan teknik tertentu.
Data penerjemahan penanda kohesi dalam penelitian ini yaitu 292 data.
Teknik penerjemahan yang diterapkan pada masing-masing penanda kohesi dalam
data tersebut tentu saja memiliki alasan sendiri-sendiri. Alasan penerjemahan
penanda kohesi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 6 alasan sebagaimana telah
dinyatakan di atas. Berikut ini tabel jumlah masing-masing alasan penerjemahan
penanda kohesi terhadap 292 data tersebut.
Tabel 4.46: Alasan Penerjemahan Penanda Kohesi
No
1
2
3
4
5
6

Alasan penerjemahan
mengutamakan makna
menghindari kerancuan
mudah dipahami
menghindari kemubaziran
membuat variasi
menyesuaikan dengan sosiobudaya
BSa
Jumlah

Jumlah
132
51
34
33
33
9

prosentase
45,20%
17,46%
11,64%
11,30%
11,30%
3,08%

292

100%

Jumlah penerjemahan penanda kohesi dengan alasan mengutamakan
kesepadanan makna yaitu 132 buah (45,20%). Jumlah penerjemahan dengan alasan
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mengutamakan makna ini merupakan jumlah terbanyak dibanding dengan alasan
lainnya. Secara berturut-turut jumlah data dengan alasan penerjemahannya yaitu
alasan menghindari kerancuan makna berjumlah 51 (17,46%), alasan mudah
dipahami 34 (11,64%), alasan menghindari kemubaziran 33 (11,30%), alasan
membuat variasi 33 (11,30%), dan alasan menyesuaikan dengan sosiobudaya
sebanyak 9 data (3,08%).
Alasan pengutamaan makna dalam penerjemahan penanda kohesi tersebut
dicapai dengan 5 macam teknik penerjemahan, yaitu teknik penerjemahan harfiah,
teknik amplifikasi sekaligus transposisi, teknik amplifikasi, teknik reduksi dan
transposisi. Data yang diterjemahkan dengan teknik penerjemahan harfiah dengan
tujuan mengutamakan kesepadanan makna berjumlah 110 (37,67%) data, yaitu data
nomor 2R, 3R, 13R, 16R, 20R, 22R, 33R, 39R, 43R, 50R, 59R,

69R, 72R, 76R,

79R, 83R, 85R, 87R, 88R, 91R, 92R, 94R, 97R, 101R, 105R, 107R, 108R, 109R,
110R, 114R, 116R,

119R, 120R, 121R, 122R, 126R, 127R, 132R, 138R, 141R,

145R, 146R, 148R, 149R, 152R, 153R, 157R, 158R, 159R, 161R, 164R, 165R,
166R, 167R, 168R, 169R, 181R, 182R, 183R, 184R, 186R, 188R, 190R, 191R, 192R,
193R, 14S, 16S, 17S, 18S, 6E, 9E, 10E, 13E, 16E, 18E, 19E, 20E, 27E, 32E, 34E.
1C, 7C, 9C, 10C, 12C, 13C, 14C, 15C, 17C, 18C, 19C, 20C, 22C, 23C, 24C, 25C,
26C, 27C, 28C, 30C, 31C, 32C, 33C, 35C, 37C, 38C, 39C, 42C, dan 43C.
Sementara itu, data yang diterjemahkan dengan teknik amplifikasi sekaligus
transposisi dalam rangka mengutamakan kesepadanan makna meliputi 15 (5,13%)
data, yaitu data nomor 61R, 81R, 82R, 98R, 99R, 100R, 117R, 128R, 134R, 135R,
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137R, 155R, 176R, 177R, dan 178R. Adapun teknik amplifikasi dan reduksi yang
digunakan demi mengutamakan makna masing-masing mencakup 2 (0,68%) data,
yaitu data nomor 7E dan 21E serta data 24E dan 26E. Teknik penerjemahan
transposisi dengan tujuan demi mengutamakan makna hanya satu buah, yaitu data
175R.
Alasan penerjemahan penanda kohesi untuk menghindari kerancuan makna
dilakukan dengan 3 teknik penerjemahan, yaitu teknik amplifikasi, teknik amplifikasi
sekaligus transposisi, dan teknik kompresi linguistik. Teknik amplifikasi sekaligus
transposisi yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi dalam rangka
menghindari kerancuan makna digunakan pada 36 (12,32%) data, yaitu data nomor
1R, 5R, 8R, 9R, 12R, 14R, 15R, 18R, 19R, 23R, 24R, 30R, 31R, 32R, 35R, 41R,
47R, 48R, 54R, 55R, 57R, 71R, 73R,75R, 129R, 130R, 131R, 133R, 140R, 143R,
144R, 2S, 3E, 4E, 14E, dan 15E. Sementara itu, teknik amplifikasi untuk
menghindari kerancuan digunakan pada 10 (3,42%) data, yaitu data nomor 7R, 27R,
29R, 37R, 46R, 53R, 78R, 136R, 3S,

dan 4S. Teknik kompresi linguistik yang

digunakan untuk menghindari kerancuan makna mencakup 5 (1,71%) data, yaitu data
nomor 11R, 21R, 28R, 49R, dan 56R.
Alasan agar mudah dipahami dalam penerjemahan penanda kohesi dilakukan
dengan teknik amplifikasi, teknik harfiah, teknik modulasi, amplifikasi sekaligus
transposisi, teknik kompresi linguistik, teknik harfian, dan transposisi.

Teknik

amplifikasi dalam konteks ini digunakan untuk menerjemahkan 13 (4,45%) data,
yaitu data nomor 139R, 195R. 6S, 10S, 4E, 5E, 8E, 12E, 17E, 23E, 25E, 30E, dan
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33E. Teknik harfiah yang digunakan agar terjemahan penanda kohesi mudah
dipahami mencakup 9 (3,08%) data, yaitu data nomor 185R, 194R, 13S, 2C, 3C, 5C,
6C, dan 8C. Teknik modulasi yang digunakan agar terjemahan penanda kohesi
mudah dipahami macakup 7 (2,39%) data, yaitu data nomor 77R, 96R, 115R, 154R,
156R, 162R, dan 170R. Sementara itu, teknik amplifikasi sekaligus transposisi yang
digunakan dengan tujuan agar terjemahan mudah dipahami mencakup 4 (1,36%) data,
yaitu data nomor 160R, 171R, 172R, dan 197R. Teknik kompresi lingusitik dan
transposisi masing-masing hanya diterapkan pada 1 (0,34%) data agar terjemahan
mudah dipahami, yaitu secara berturut-turut data nomor 86R, dan 151R.
Penerjemahan penanda kohesi yang dilakukan dengan alasan membuat
terjemahan yang variatif dilakukan dengan lima macam teknik, yaitu teknik
amplifikasi sekaligus transposisi, teknik harfiah, teknik amplifikasi, teknik modulasi,
dan teknik kompresi linguistik. Teknik amplifikasi sekaligus transposisi yang untuk
membuat terjemahan yang variatif digunakan untuk menerjemahkan 14 (4,79%) data
yaitu data nomor : 60R, 62R, 63R, 65R, 66R, 67R, 68R, 70R, 118R, 123R, 173R, 1E,
2E, dan 11E. Teknik harfiah yang digunakan untuk membuat terjemahan yang variatif
mencakup 13 (4,45%) data, yaitu data nomor 106R, 111R, 147R, 163R, 187R, 196R,
7S, 9S, 15S, 11C, 16C, 36C, dan 40C. Data yang diterjemahkan dengan teknik
amplifikasi untuk membuat terjemahan yang variatif mencakup 3 (1,02%) data, yaitu
data nomor 104R, 28E, dan 29E. Teknik modulasi yang digunakan untuk alasan
tersebut mencakup 2 (0,69%) data, yakni data nomor 6R dan 36R. Sementara itu,
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alasan untuk membuat terjemahan yang variatif dengan teknik kompresi linguistik
hanya digunakan untuk menerjemahkan 1 (0,34%) data, yakni data nomor 25R.
Penanda kohesi yang penerjemahannya dilakukan dengan alasan menghindari
kemubaziran

dilakukan dengan teknik reduksi. Penerjemahan dengan tujuan dan

dengan teknik tersebut meliputi 33 (11,30%) data, yaitu data nomor 4R, 17R, 26R,
34R, 44R, 51R, 58R, 64R, 74R, 80R, 84R, 90R, 102R, 113R, 124R, 142R, 150R,
174R, 179R, 180R, 189R, 1S, 5S, 8S, 11S, 12S, 22E, 4C, 21C, 29C, 34C, dan 41C.
Alasan untuk menyesuaikan dengan sosiobudaya BSa dilakukan dengan
teknik adaptasi dan teknik variasi. Penerjemahan dengan teknik adaptasi untuk
menyesuaikan dengan sosiobudaya BSa digunakan untuk menerjemahkan 5 (1,71%)
data, yaitu data nomor 10R, 38R, 42R, 45R dan 52R. Sementara itu, teknik variasi
yang digunakan untuk tujuan tersebut mencakup 4 (1,36%) data, yaitu data nomor
89R, 93R, 103R dan 112R.
Berdasar paparan tersebut dapat dinyatakan bahwa satu teknik penerjemahan
tertentu digunakan untuk beberapa alasan penerjemahan penanda kohesi. Teknik
penerjemahan harfiah digunakan untuk 3 alasan,

alasan mengutamakan makna,

membuat terjemahan yang variatif, dan agar terjemahan mudah dipahami. Frekwensi
penggunaan teknik penerjemahan harfiah untuk 3 alasan tersebut tidak sama. Teknik
penerjemahan harfiah untuk alasan mengutamakan makna digunakan pada 110
(37,67%) data, untuk alasan membuat terjemahan yang variatif digunakan pada 13
(4,45%) data,
data.

untuk agar terjemahan mudah dipahami digunakan pada 9 (3,08%)
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Teknik amplifikasi sekaligus transposisi digunakan untuk 4 alasan, yaitu
alasan menghindari kerancuan, mengutamakan makna, membuat terjemahan yang
variatif, dan agar terjemahan mudah dipahami. Frekwensi penggunaan teknik
amplifikasi sekaligus transposisi untuk 4 alasan tersebut juga tidak sama. Teknik
amplifikasi sekaligus transposisi untuk alasan menghindari kerancuan digunakan
pada 36 (12,32%) data, untuk tujuan membuat terjemahan yang variatif digunakan
pada 14 (4,79%) data, untuk tujuan mengutamakan makna digunakan pada 15
(5,13%) data, dan untuk tujuan agar terjemahan mudah dipahami digunakan pada 4
(1,36%) data.
Teknik amplifikasi digunakan untuk 4 alasan, yaitu alasan menghindari
kerancuan, agar terjemahan mudah dipahami, membuat terjemahan yang variatif,
menyesuaikan dengan sosiobudaya BSa, dan mengutamakan makna. Frekwensi
penggunaan teknik amplifikasi untuk 4 alasan tersebut juga tidak sama. Teknik
amplifikasi untuk alasan menghindari kerancuan digunakan pada 10 (3,42%)

data,

untuk tujuan agar terjemahan mudah dipahami digunakan pada 13 (4,45%) data,
untuk tujuan membuat terjemahan yang variatif digunakan pada 3 (1,02%), dan
untuk tujuan mengutamakan makna berjumlah 2 (0,68) data.
Teknik reduksi digunakan untuk 2 alasan, yaitu alasan menghindari
kemubaziran dan alasan mengutamakan makna. Teknik reduksi untuk alasan
menghindari kemubaziran digunakan pada 33 (11,30%) data dan untuk alasan
mengutamakan makna digunakan pada 2 (0,68%) data.
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Teknik kompresi linguistik dalam penerjemahan penanda kohesi digunakan
untuk 3 alasan, yaitu alasan untuk menghindari kerancuan, membuat terjemahan yang
variatif, dan agar terjemahan mudah dipahami. Frekwensi penggunaan teknik
kompresi linguistik untuk 3 alasan tersebut tidak sama. Teknik kompresi linguistik
untuk tujuan menghindari kerancuan digunakan terhadap 5 (1,71%) data, untuk
membuat terjemahan yang variatif digunakan terhadap 1 (0,34%) data, dan untuk
tujuan agar terjemahan mudah dipahami juga digunakan pada 1 (0,34%) data.
Teknik modulasi dalam penerjemahan penanda kohesi digunakan untuk 2
alasan, yaitu untuk membuat terjemahan yang variatif dan membuat terjemahan
mudah dipahami. Pengunaan teknik modulasi dengan tujuan agar terjemahan mudah
dipahami digunakan pada 7 (2,39%) data. Sementara itu, penggunaan teknik ini
dengan tujuan agar terjemahan menjadi variatif digunakan pada 2 (0,69%) data.
Teknik adaptasi dalam penerjemahan penanda kohesi digunakan untuk tujuan
menyesuaikan dengan sosiobudaya BSa. Ada 5 (1,71%) data yang penerjemahannya
dilakukan dengan teknik adaptasi dengan alasan menyesuaikan dengan sosiobudaya
tersebut. Sementara itu, teknik variasi yang digunakan untuk tujuan menyesuaikan
dengan sosiobudaya berjumlah 4 (1,36%) data. Teknik transposisi yang hanya
ditemukan 2 (0,69%)

buah digunakan untuk tujuan pengutamaan makna dan

terjemahan mudah dipahami
Berdasar analisis tersebut tampak adanya kecenderungan mengenai alasan
penggunaan teknik penerjemahan dalam penanda kohesi. Teknik penerjemahan
harfiah dalam penerjemahan penanda kohesi pada umumnya digunakan untuk alasan
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mengutamakan makna. Alasan penggunaan teknik amplifikasi sekaligus transposisi
dalam penerjemahan penanda kohesi pada umumnya untuk menghindari kerancuan
makna. Teknik amplifikasi dalam penerjemahan penanda kohesi pada umumnya
digunakan untuk alasan membuat terjemahan menjadi variatif dan untuk menghindari
kerancuan makna. Penggunaan teknik reduksi dalam penerjemahan penanda kohesi
pada umumnya bertujuan untuk menghindari kemubaziran dalam penggunaan bahasa.
Sementara itu, penggunaan teknik adaptasi dalam penerjemahan penanda
kohesi pada umumnya digunakan untuk tujuan

dengan sosiobudaya BSa.

Penggunaan teknik kompresi linguistik dalam penerjemahan penanda kohesi pada
umumnya digunakan untuk menghindari kerancuan makna. Teknik modulasi dalam
penerjemahan penanda kohesi pada umumnya digunakan untuk alasan agar
terjemahan mudah dipahami. Penggunaan teknik transposisi dalam penerjemahan
penanda kohesi juga bertujuan agar terjemahan mudah dipahami. Teknik
pnerjemahan variasi digunakan untuk menyesuaikan dengan konteks sosiobudaya
BSa.

D. Analisis Kesepadanan Makna dan Kewajaran
Kesepadanan makna dan kewajaran dalam konteks analisis ini adalah
kesepadanan makna terjemahan penanda kohesi dalam TSa dengan pasangan penanda
kohesinya dalan TSu. Oleh karena penanda kohesi merupakan alat bahasa (linguistic
device) yang menghubungkan antarbagian teks maka dalam menilai kesepadanan
makna dan kewajaran penanda kohesi juga dihadirkan bagian-bagian teks yang
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dihubungkan oleh penanda kohesi tersebut. Dengan menghadirkan konteks
pemakaiannya maka

akan diketahui makna dan kewajaran penggunaan penanda

kohesi.

1. Kesepadanan Makna Terjemahan Penanda Kohesi
Penilaian kesepadanan makna terjemahan penanda kohesi ini tidak hanya
dilakukan oleh peneliti saja, tetapi juga oleh dua orang pakar lain dalam bidang
penerjemahan dan linguistik, yang selanjutnya disebut dengan Pakar I dan Pakar II.
Dalam menilai kesepadana makna penerjemahan penanda kohesi ini, para pakar
tersebut diberi alinea-alinea yang di dalamnya terdapat penanda kohesi yang akan
dianalisis kesepadanan maknanya. Jumlah alinea yang di dalamnya terdapat penanda
kohesi yang akan diteliti kesepdanan makna terjemahannya yaitu 292 buah.
Skala penilaian kesepadanan makna penerjemahan penanda kohesi ini adalah
3-1. Nilai 3 mengandung arti bahwa pengalihan makna penanda kohesi sudah akurat,
tidak ada makna yang hilang atau ditambah. Nilai 2 berarti pengalihan makna dalam
penerjemahan penanda kohesi terjadi pengurangan makna. Adapun nilai 1 berarti
dalam penerjemahan penanda kohesi terjadi perubahan makna, atau makna tidak
akurat.
Hasil penilaian yang telah dilakukan oleh peneliti dan para pakar tersebut
dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4:47: Rekapitulasi Penilaian Pengalihan Makna oleh Para Pakar Bahasa
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Penilai

Nilai kesepadanan makna

Jumlah

Nilai 3

%

Nilai 2

%

Nilai 1

%

Peneliti

252

86,30 %

39

13,35 %

1

0,34 %

292

100%

Pakar I

231

79,10 %

61

20,89 %

0

0%

292

100%

Pakar II

194

66,43 %

55

18,83%

43

14,72 %

292

100%

Rerata

225,66

77,28 %

51,66

17,69 %

14,66

4,57 %

292

100%

Tabel tersebut menunjukkan adanya perbedaan nilai yang diberikan oleh
ketiga penilai tersebut. Hal ini tampak dengan perbedaan jumlah data yang diberi
nilai 3, nilai2, dan nilai 1 oleh para penilai. Penelti memberi nilai 3 pada 252 data
atau 86,30%, Pakar I memberi nilai 3 terhadap 231 data atau 79,10%, sedangkan
Pakar II memberi nilai 3 pada 194 data atau 66,43%.

Jumlah rerata data yang diberi

nilai 3 oleh ketiga penilai tersebut sebanyak 225,66

atau 77,28%. Hal ini

menunjukkan bahwa keakuratan pengalihan makna penerjemahan penanda kohesi
dalam penerjemahan novel “Wings” cukup tinggi.
Jumlah data yang diberi nilai 2 oleh para penilai juga menunjukkan adanya
perbedaan. Jumlah data yang dinilai 2 oleh peneliti sebanyak 39 buah atau 13,35%.
Sementara itu, pakar I memberi nilai 2 pada 61 data atau 20,89% dan jumlah data
yang diberi nilai 2 oleh pakar II berjumlah 55 buah atau 18,83%. Rerata nilai 2 yang
diberikan oleh para penilai tersebut adalah 51,66 (17,69 %)
Data yang diberi nilai 1 terhadap sejumlah 292 data tersebut juga
menunjukkan adanya perbedaan. Nilai 1 yang diberikan oleh peneliti terhadap data
tersebut hanya 1(0,34) buah. Sementara itu, pakar II memberi nilai 1 terhadap 43 data
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atau 14,72% dan tidak ada sebuah nilai 1 pun yang diberikan oleh pakar I. Rerata
nilai 1 yang diberikan oleh para penilai tersebut yaitu 14,66 (4,57 %)
Perbedaan jumlah data yang dinilai dengan nilai tertentu tersebut tidak berarti
tidak ada persamaan nilai yang diberikan oleh para penilai. Ada sejumlah besar data
yang dinilai dengan nilai yang sama oleh para penilai, selain, tentu saja, juga ada
kesepadana makna penerjemahan penanda kohesi yang dinilai secara tidak sama.
Misalnya terhadap data tertentu ketiga penilai memberikan nilai yang sama, damun
data yang lain diberi nilai yang berbeda. Data yang dinilai dengan nilai yang sama
dalam konteks ini disebut dengan nilai sepakat dan data yang diberi nilai yang
berbeda disebut nilai tidak sepakat. Berikut ini tabel yang menunjukkan penilaian
sepakat dan penilian tidak sepakat oleh ketiga penilai tersebut.
Tabel 4.48 : Penilaian Sepakat dan tidak Sepakat terhadap Pengalihan Makna
Penilai

Nilai sepakat

Nilai tdak sepakat

Jumlah

Nilai 3

Nilai 2

Nilai 1

Nilai 3

Nilai 2

Nilai 1

Peneliti

178

17

0

74

22

1

292

Pakar I

178

17

0

53

44

0

292

Pakar II

178

17

0

16

38

43

292

Berdasar tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa para penilai sepakat memberi nilai 3
terhadap sejumlah 178 data atau 60,96%. Hal ini berarti bahwa pengalihan makna
penanda kohesi 178 data tersebut dianggap akurat oleh ketiga penilai. Data yang
diberi nilai 3 oleh ketiga penilai tersebut yaitu data nomor 2R, 3R, 4R, 7R, 8R, 9R,
10R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 22R, 23R, 24R, 26R, 27R, 30R,
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31R,32, 33R, 34R, 35R, 36R, 37R,38R, 39R, 41R, 42R, 43R, 45R, 47R, 50R, 51R,
52R, 53R, 54R, 55R, 57R, 60R, 61R, 62R, 63R,

65R, 66R, 68R, 72R, 73R, 74R,

75R, 76R, 79R, 81R, 82R, 83R, 84R, 85R, 89R, 91R, 92R, 94R, 99R, 100R, 101R,
102R, 103R, 104R, 105R, 106R, 107R, 108R, 109R, 110R, 111R, 112R,

114R,

116R, 117R, 118R, 119R, 120R, 121R, 122R, 123R, 126R, 128R, 130R, 131R, 132R,
135R, 136R, 137R, 140R, 141R, 143R, 145R, 146R, 149R, 150R, 152R, 153R, 155R,
158R, 159R, 161R, 164R, 165R, 166R, 167R, 168R, 176R, 177R, 178R, 182R, 183R,
186R, 188R, 190R, 191R, 193R, 3S, 4S, 6S, 14S, 15S, 16S, 17S, 2E, 3E, 4E, 6E, 7E,
9E, 10E, 11E, 12E, 13E, 15E, 16E, 17E, 19E, 22E, 23E, 24E, 26E, 28E, 29E, 32E,
34E, 1C, 7C, 9C, 12C, 13C, 14C, 15C, 17C, 18C, 19C, 20C, 22C, 23C, 26C, 27C,
28C, 30C, 31C, 33C, 35C, 37C, 38C, 39C, 42C, dan 43C.
Di samping secara sepakat memberikan nilai 3 pada 178 data tersebut, ketiga
penilai juga secara sepakat memberikan nilai 2 pada 17 (5,82%) data. Hal ini berarti
ada makna yang tercecer dalam pengalihan penanda kohesi ketujuh belas data
tersebut. Data yang dimaksud yaitu data nomor 11R, 21R, 25R, 29R, 40R, 44R, 49R,
56R, 64R, 87R, 98R, 115R, 154R, 156R, 162R, 8S, dan 41C. Dalam tabel tersebut
tampak bahwa tidak ada data yang dinilai dengan nilai 1 yang disepakati oleh para
penilai.
Di samping ada data yang secara sepakat dinilai 3

oleh ketiga penilai

tersebut, juga terdapat data yang diberi nilai 3 namun tidak disepakati oleh ketiga
penilai. Sebagaimana tampak dalam tabel, peneliti memberikan nilai 3 terhadap 73
data, namun penilaian ini tidak disepakati oleh salah satu atau kedua penilai lainnya.
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Pakar I memberikan nilai 3 terhadap 53 data yang juga tidak disetujui oleh salah satu
atau kedua penilai lainnya. Demikian juga pakar II, 16 data yang diberi nilai 3 oleh
pakar II tidak didukung secara bulat oleh penilai lainnya.
Sebanyak 73 data yang dinilai 3 oleh peneliti tersebut 48 di antaranya juga
dinilai 3 oleh pakar I dan selebihnya dinilai 2. Hal ini berarti peneliti dan pakar I
memberi nilai yang sama terhadap 48 data tersebut, yakni nilai 3, namun nilai ini
tidak didukung oleh pakar II. Sementara itu pakar II memberi nilai 3 pada 14 data di
antara 73 data yang dinilai 3 oleh peneliti tersebut dan selebihnya diberi nilai 2 dan 1.
Nilai 3 yang diberikan oleh pakar I terhadap 48 data di antara 73 data yang
dinilai 3 oleh peneliti tersebut yaitu data nomor: 5R, 6R, 69R, 70R, 71R, 77R, 89R,
95R, 97R, 124R, 127R, 129R, 134R,138R, 139R, 142R, 147R, 148R, 160R, 171R,
172R, 173R, 185R, 187R, 192R, 194R,195R, 196R, 197R, 2S, 5S, 10S, 12S, 13S,
18S, 1E, 5E, 8E, 18E, 20E, 25E, 27E, 31E, 33E, 10C, 11C, 32C,

dan 40C.

Sementara itu, data yang dinilai 3 oleh peneliti namun dinilai 2 oleh pakar I
berjumlah 25 buah, yaitu data nomor 1R, 28R, 46R, 58R, 59R, 80R, 93R, 142R,
144R, 151R, 163R, 169R, 175R,

181R, 184R, 7S, 6E, 2C, 3C, 5C, 8C, 16C, 24C,

25C, dan 29C.
Data yang berjumlah 73 yang dinilai 3 oleh peneliti tersebut juga dinilai
secara berbeda oleh pakar II, yakni dengan perincian: 14 data dinilai 3, 34 data dinilai
2 dan 25 data diberi nilai 1. Sebanyak 14 data yang dinilai 3 oleh pakar II tersebut
yaitu data nomor: 1R, 28R, 46R, 58R, 59R, 93R, 142R, 163R, 169R, 175R, 184R, 7S,
14E, dan 24C. Sementara itu 34 data yang dinilai 2 oleh pakar II tersebut yaitu data
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nomor: 5R, 6R, 69R, 70R, 71R, 89R, 95R, 97R, 124R, 127R, 129R, 134R, 138R,
142R, 147R, 148R, 160R, 173R, 181R, 185R, 192R, 195R, 197R, 5S, 10S, 12S, 18S,
1E, 5E, 8E, 18E, 31E, 32C dan 42C. Sejumlah 25 data yang dinilai 1 oleh pakar II
tersebut yaitu data nomor: 77R, 113R, 139R, 144R, 151R, 171R, 172R, 187R, 194R,
196R, 1S, 2S, 20E, 25E, 27E, 33E, 2C, 3C, 5C, 8C, 10C, 11C, 16C, 25C, dan 29C.
Adanya perbedaan penilaian terhadap sebagian data tersebut tidak berarti
pengalihan makna dalam penerjemahan penanda kohesi tersebut telah gagal. Hal ini
berdasar kenyataan bahwa sebagian besar pengalihan makna telah dialihkan dengan
baik, makna disampaikan dengan utuh, yang didasarnya pada nilai 3 yang diberikan
para penilai yang rata-rata mencapai 225,66 buah atau 77,66%.

2. Keberterimaan Terjemahan Penanda Kohesi
Sebagaimana penilaian terhadap kesepadanan makna terjemahan penanda
kohesi yang telah dikemukakan di atas, penilaian kewajaran terjemahan penanda
kohesi juga dilakukan oleh 3 penilai, yaitu peneliti, pakar I dan pakar II. Hasil
penilaian kewajaran yang telah dilakukan oleh ketiga penilai tersebut dapat dilihat
dalam tabel berikut.
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Tabel 4.49 : Rekapitulasi Penilaian Kewajaran Terjemahan oleh Para Pakar
Bahasa
Penilai

Nilai kewajaran
Nilai 3

%

Nilai 2

%

Nilai 1

%

Jumlah

Peneliti

282

96,57 %

9

3,08 %

1

0,34%

292

Pakar I

281

96,23 %

11

3,77 %

0

0%

292

Pakar II

200

68,49 %

51

17,47%

41

14,04 %

292

Rerata

254,33

86,65 %

23,67

8,10 %

14

4,79 %

292

Berdasar tabel tersebut dapat diketahui bahwa penelti memberi nilai 3
terhadap 282 data atau 96,57% dari 292 jumlah data. Penilaian yang hampir sama
diberikan oleh pakar I, yakni memberi nilai 3 terhadap 281 data atau 96,23%.
Sementara itu, pakar II memberikan nilai 3 terhadap 200 data atau 68,49% dari
keseluruhan data yang dinilai. Rerata nilai 3 yang diberikan oleh para penilai adalah
254 atau 86,65%. Hal ini menunjukkan bahwa kewajaran terjemahan penanda kohesi
sangat baik.
Dalam tabel tersebut juga tampak bahwa peneliti hanya memberi nilai 2
terhadap 9 data atau 3,08% dan memberi nilai 1 pada sebuah data atau 0,34%.
Sementara itu pakar I memberi nilai 2 terhadap 11 data (3,77%) dan tidak ada data
satu pun yang dinilai 1. Data kewajaran terjemahan penanda kohesi yang dinilai 2
oleh pakar II jauh lebih banyak dari pada dua penilai lainnya, yakni sebanyak 51 buah
(17,47%). Data yang diberi nilai 1 oleh pakar II pun juga jauh lebih banyak dari dua
penilai lainnya, yakni mencakup 41 data (14,04%). Rerata nilai 2 yang diberikan oleh
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para penilai adalah 23,67 data (8,10%). Sementara itu rerata nilai 1 berjumlah 14 data
(4,79%).
Adanya perbedaan penilaian tersebut tidak berarti tidak ada persamaan nilai
yang diberikan oleh para penilai dalam menilai kewajaran penerjemahan penanda
kohesi. Sebagaimana penilaian kesepadanan makna yang telah dipaparkan di atas,
para penilai memberikan nilai yang sama pada sejumlah besar data, di samping ada
data yang dinilai secara berbeda. Dengan kata lain, para penilai sepakat memberikan
nilai tertentu terhadap data tertentu, selain juga ada nilai yang tidak disepakati.
Penilaian terhadap data yang disepakati dan tidak disepakati oleh para penilai ini
dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 4.50 : Penilaian Sepakat dan tidak Sepakat terhadap Keberterimaan
Terjemahan
Penilai

Nilai sepakat

Nilai tdak sepakat

jumlah

Nilai 3

Nilai 2

Nilai 1

Nilai 3

Nilai 2

Nilai 1

Peneliti

196

0

0

85

10

1

292

Pakar I

196

0

0

84

11

0

292

Pakar II

196

0

0

4

51

41

292

Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa para penilai sepakat memberikan
nilai 3 terhadap 196 data (67,12%). Penilaian ini mengandung makna bahwa sejumlah
196 data penerjemahan penanda kohesi tersebut dipandang alamiah oleh para penilai.
Dalam tabel tersebut juga tampak tidak adanya nilai 2 dan 1 yang disepakati oleh tiga
penilai. Data yang secara sepakat dinilai 3 oleh semua penilai yang berjumlah 196
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buah tersebut yaitu data nomor: 2R, 3R, 4R, 7R, 8R, 9R, 10R, 12R, 13R, 14R, 15R,
16R, 17R, 18R, 19R, 22R, 23R, 24R, 26R, 27R, 28R, 30R, 31R, 32R, 33R, 34R, 35R,
36R, 37R, 38R, 39R, 41R, 42R, 44R, 45R, 46R, 47R, 48R, 50R, 51R, 52R, 53R,
54R, 55R, 57R, 59R, 60R, 61R, 62R, 63R, 64R, 65R, 68R, 72R, 73R, 74R, 75R, 76R,
79R, 80R, 81R, 82R, 83R, 84R, 85R, 89R, 91R, 92R, 93R, 94R, 95R, 99R, 100R,
101R, 102R, 103R, 104R, 105R, 106R, 107R, 108R, 109R, 110R, 111R, 112R,
114R, 116R, 117R, 118R, 119R, 120R, 121R, 122R, 123R, 126R, 128R, 130R, 131R,
132R, 133R, 134R, 135R, 136R, 137R, 140R, 141R, 142R, 143R, 145R, 146R,
149R, 150R, 152R, 153R, 155R, 157R,

158R, 159R, 161R, 163R, 164R, 165R,

166R, 167R, 168R, 169R, 175R, 176R, 177R, 178R, 182R, 183R, 184R, 186R, 188R,
190R, 191R, 193R, 3S, 4S, 6S, 7S, 8S, 14S, 15S, 16S, 17S, 2E, 3E, 4E, 6E, 7E, 9E,
10E, 11E, 12E, 13E, 14E, 15E, 16E, 17E, 18E, 19E, 22E, 23E, 24E, 26E, 28E, 29E,
32E, 34E, 1C, 7C, 9C, 12C, 13C, 14C, 15C, 17C, 18C, 19C, 20C, 22C, 23C, 26C,
27C, 28C, 30C, 31C, 33C, 35C, 37C, 38C, 39C, 42, dan 43C.
Selain terdapat data yang dinilai secara sepakat oleh para penilai, juga
terdapat data yang nilainya tidak disepakati oleh ketiga penilai. Dengan kata lain,
ketiga penilai tidak memberikan nilai yang sama terhadap data tertentu. Sebagaimana
tampak dalam tabel, 85 data dinilai 3 oleh peneliti namun penilaian ini tidak
didukung oleh salah satu penilai lain atau keduanya.

Sebagian dari 85 data yang

dinilia 3 oleh peneliti tersebut juga dinilai 3 oleh pakar I, namun dinilai kurang dari 3
oleh pakar II. Hal yang sama juga terjadi pada nilai 3 yang diberikan oleh pakar I.
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Sebanyak 84 data yang dinilai 3 oleh pakar I tidak sepenuhnya didukung oleh salah
satu penilai lain atau oleh keduanya.
Sejumlah 85 data yang dinilai 3 oleh peneliti tersebut, 78 di antaranya juga
dinilai 3 oleh pakar I dan selebihnya, yakni 7 data, dinilai 2. Sebanyak 78 data yang
dinilai 3 oleh pakar I dan oleh peneliti tersebut diberi nilai kurang dari 3 oleh pakar II.
Sebanyak 78 data yang dinilai 3 oleh peneliti dan pakar I tersebut yaitu data nomot
5R, 6R, 11R, 20R, 21R, 29R, 31R, 40R, 43R, 56R, 66R, 69R, 70R, 71R, 77R, 86R,
89R, 90R, 96R, 97R, 98R, 113R, 124R, 125R, 127R, 129R,

138R, 139R, 144R,

147R, 148R, 151R, 154R, 160R, 162R, 170R, 171R, 172R, 173R, 174R, 179R, 180R,
181R, 185R, 187R, 194R, 195R, 196R, 197R, 1S, 2S, 5S, 9S, 10S, 11S, 12S, 13S,
18S, 1E, 5E, 8E, 20E, 25E, 27E, 31E, 33E, 2C, 3C, 5C, 10C, 11C, 16C, 26C, 32C,
34C, 36C, 40C, dan 41C. Adapun 7 data yang dinilai 2 oleh pakar I tersebut yaitu
data nomor 1R, 58R, 115R, 156R, 8C, 24C, dan 29C.
Sebanyak 85 data yang dinilai 3 oleh peneliti tersebut 4 di antaranya juga
dinilai 3 oleh pakar II, 47 dinilai 2 dan 34 data dinilai 1. Empat data yang dinilai 3
tersebut yaitu data nomor 1R, 58R, 115R dan 24C. Adapun 48 yang dinilai 2 oleh
pakar II tersebut yaitu data nomor: 5R, 6R, 11R, 20R, 21R, 30R, 40R, 43R, 49R,
56R, 66R, 69R, 70R, 71R, 79R, 89R, 97R, 98R, 113R, 124R, 127R, 129R,

138R,

147R, 148R, 154R, 156R, 160R, 162R, 181R, 185R, 195R, 197R, 2S, 5S, 10S, 12S,
13S, 18S, 1E, 5E, 8E, 31E, 32C, 36C, 40C, dan 41C. Data yang dinila 3 oleh peneliti
namun dinilai 1 oleh pakar II yang berjumlah 34 tersebut yaitu data nomor: 77R, 90R,
96R, 125R, 139R, 144R, 151R, 170R, 171R, 172R, 173R, 174R, 180R, 187R, 192R,
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194R, 196R, 1S, 9S, 11S, 20E, 25E, 27E, 33E, 2C, 3C, 5C, 8C, 10C, 11C, 16C, 25C,
29C, DAN 34C.
Perbedaan penilaian terhadap sejumlah data tersebut mengindikasikan adanya
ketidaksepakatan di antara para penilai untuk memandang apakah sejumlah
terjemahan penanda kohesi yang dikaji dalam penelitian sudah dipandang wajar atau
belum. Adanya perbedaan tersebut tidak berarti bahwa kewajaran terjemahan
penanda kohesi dalam terjemahan penanda kohesi tersebut kurang baik, karena
perbedaan tersebut hanya menyangkut sebagian penerjemahan penanda kohesi saja.
Sebagaimana tampak dalam paparan di atas, bahwa rerata prosentase terjemahan
penanda kohesi yang dipandang wajar oleh ketiga penilai cukup besar, yakni
mencapai 86,65%. Prosentase nilai 3 ini menunjukkan bahwa kewajaran
penerjemahan penanda kohesi dalam penerjemahan novel “Wings” sudah baik

E. Keterbacaan Terjemahan Penanda Kohesi
Analisis keterbacaan dalam penelitian ini difokuskan pada terjemahan
penanda kohesi, khususnya penanda kohesi gramatikal. Oleh karena fungsi penanda
kohesi untuk menghubungkan antarbagian teks, maka untuk mengkaji keterbacaan
terjemahan

penanda

kohesi

perlu

menghadirkan

bagian-bagian

teks

yang

dihubungkan oleh penanda kohesi yang akan dikaji keterbacaannya.
Dalam penelitian ini,

satuan-satuan alinea, yang di dalamnya terdapat

penanda kohesi yang akan diteliti, dimintakan pendapatnya kepada pembaca tentang
keterbacaannya. Hal ini disebabkan dalam alinea terdapat bagian-bagian yang
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dihubungkan oleh penanda kohesi. Apabila pembaca mengalami kesulitan dalam
memahami isi alinea yang dibacanya, maka pembaca diminta untuk menandai bagian
yang menyebabkan kesulitan dalam memahami alinea yang dibacanya. Berdasar
bagian-bagian alinea yang sulit dipahami yang ditandai oleh pembaca dapat diketahui
apakah alinea yang diteliti menyebabkan alinea sulit dipahami atau tidak, dan dengan
demikian dapat diketahui tingkat keterbacaan penanda kohesi yang diteliti. .
Dalam penelitian ini ada tiga pembaca yang dimintai tanggapannya terhadap
keterbacaan terjemahan penanda kohesi. Ketiga pembaca itu diberi data yang berupa
alinea-alinea yang di dalamnya terdapat penanda kohesi yang akan dikaji
keterbacaannya. Jumlah alinea yang diberikan kepada pembaca adalah 292 buah.
Skala penilaian keterbacaan ini adalah 3-1. Nilai 3 mengandung makna bahwa
terjemahan penanda kohesi dalam alinea yang dibacanya mudah dipahami, nilai 2
menunjukkan bahwa penanda kohesi dalam alinea yang dibaca agak sulit dipahami,
dan nilai 1 berarti penanda kohesi dalam alinea yang dibacanya sulit dipahami.
Apabila pembaca merasa alinea yang dibaca agak sulit dipahami atau sulit dipahami,
merekan diminta untuk menandai bagian alinea yang agak sulit dipahami dan sulit
dipahami tersebut. Hal ini untuk menentukan apakah penanda kohesi yang diteliti
menjadi penyebab kesulitan atau tidak.
Nilai keterbacaan yang diberikan pembaca menunjukka banyak persamaan di
samping juga ada perbedaannya. Berikut ini tabel nilai keterbacaan yang diberikan
oleh ketiga pembaca yang masing-masing ketiga pembaca ini disebut dengan
pembaca I, II, dan III.
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Tabel 4.51: Rekapitulasi Nilai Keterbacaan
Nilai keterbacaan
Penilai

Jumlah

Nilai 3

Persentase

Nilai 2

Prosentase

Nilai 1

Persentase

Pembaca I

291

99,66 %

0

0%

1

0,34 %

292

100%

Pembaca II

290

99,32%

2

0,68 %

0

0%

292

100%

Pembaca III

291

99,66 %

1

0,34 %

0

0%

292

100%

290,66

99,54%

1

0,34 %

0,33

0,11 %

292

100%

Rerata

Dalam table tersebut tampak bahwa pembaca I memberikan nilai 3 terhadap
291 (99,66 % ) data dari 292 data yang diberikan dan memberikan nilai 1 hanya pada
1 (0,34 %) data. Hal ini menunjukkan bahwa menurut pembaca I penerjemahan
penanda kohesi dalam terjemahan novel “Wings” memiliki keterbacaan yang tinggi.
Sementara itu, pembaca II menyatakan bahwa 290 (99,32%) penerjemahan penanda
kohesi mudah dipahami dan 2 (0,68) data agak sulit dipahami. Hal ini juga
menunjukkan bahwa menurut pembaca II terjemahan penanda kohesi juga memiliki
keterbacaan yang baik. Penilaian yang hampir sama dengan penilaian pembaca I
diberikan oleh pembaca III. Pembaca III memberi nilai 3 pada 291 (99,66 %) data
dan memberi nilai 2 hanya pada 1 (0,34 %) data. Penilaian ini juga menunjukkan
bahwa pembaca III menyatakan bahwa terjemahan penanda kohesi mudah dipahami.
Rata-rata nilai 3 yang diberikan oleh ketiga pembaca tersebut adalah 290,66 (99,54
%).
Penilaian yang diberikan oleh ketiga pembaca tersebut di samping ada
kesamaannya juga ada perbedaannya. Hal ini tampak dengan adanya data yang diberi
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nilai sama oleh ketiga pembaca, di samping juga ada data yang diberi nilai yang
berbeda. Data yang dinilai secara sama (sepakat) oleh tiga pembaca dengan memberi
nilai 3 sebanyak 289 (98,97 %) data, sedangkan 3 (1,03 %) data dinilai secara
berbeda oleh 3 pembaca. Penilaian yang sama terhadap data tersebut disebut dengan
penilaian sepakat, sedangkan penilaian yang tidak sama disebut dengan penilaian
tidak sepakat. Penilaian sepakat dan tidak sepakat ini dapat dinyatakan dengan tabel
berikut.
Tabel 4.52: Nilai Sepakat dan tidak Sepakat terhadap
KeterbacaanTerjemahan

Penilai
Pembaca I
Pembaca II
Pembaca III

Nilai sepakat
Nilai tidak sepakat
Nilai
Nilai Nilai 1 Nilai 3 Nilai Nilai
3
2
2
1
289
0
0
2
0
1
289
0
0
1
2
0
289
0
0
2
1
0

jumlah
292
292
292

Dalam table tersebut tampak bahwa 289 (98,97 %) data dinilai sama oleh
ketiga pembaca, yakni nilai 3. Nomor data yang diberi nilai 3 oleh ketiga pembaca
tersebut yaitu data nomor 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 7R, 9R,10R, 11R, 12R, 13R, 14R,
15R, 16R 17R, 19R, 20R, 21R, 23R, 24R, 25R, 26, 27R, 28R, 29R, 30R, 31R, 32R,
33R, 34R, 35R, 36R, 37, 38R, 39R, 40R, 41R, 42R, 43R, 44R, 45R, 46R, 47R, 48R,
49R, 50R, 51R, 52R, 53R, 54R, 55R, 56R, 57R, 58R, 59R, 60R, 61R, 62R, 63R, 64R,
65R, 66R, 67R, 68R, 69R, 70R, 71R, 72R, 73R, 74R, 75R, 76R, 77R, 78R, 79R, 80R,
81R, 82R, 83R, 84R, 85R, 86R, 87R, 88R, 89R, 90R, 91R, 92R, 93R, 94R, 95R,
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96R, 97R, 98R, 99R, 100R, 101R, 102R, 103R, 104R, 105R, 106R, 107R, 108R,
109R, 110R, 111R, 112R, 113R, 114R, 115R, 116R, 117R, 118R, 119R, 120R, 121R,
122R, 123R, 124R, 125R, 126R, 127R, 128R, 129R, 130R, 131R,

132R, 133R,

134R, 135R, 136R, 137R, 138R, 139R, 140R, 141R, 142R, 143R, 144R, 145R, 146R,
147R, 148R, 149R, 150R, 151R, 152R, 153R, 154R, 155R, 156R, 157R, 158R, 159R,
160R, 161R, 162R, 163R, 164R, 165R, 166R, 167R, 168R, 169R, 170R, 171R, 172R,
173R, 174R, 175R, 176R, 177R, 178R, 179R, 180R, 181R, 182R, 183R, 184R, 185R,
186, 187R, 188R, 189R,190R, 191R, 192R, 193R, 194R, 195R, 196R, 197R, 1S, 2S,
3S, 4S, 5S, 6S, 7S, 8S, 9S, 10S, 11S, 12S, 13S, 14S, 15S, 16S, 17S, 18S, 1E, 2E, 3E,
4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E,10E, 11E, 12E, 13E, 14E, 15E, 16E, 17E, 18E, 19E, 20E,
21E, 22E, 23E, 24E, 25E, 26, 27E, 28E, 29E, 30E, 31E, 32E, 33E, 34E, 1C, 2C, 3C,
4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 9C,10C, 11C, 12C, 13C, 14C, 15C, 16C, 17C, 18C, 19C, 20C,
21C, 22C, 23C, 24C, 25C, 26, 27C, 28C, 29C, 30C, 31C, 32C, 33C, 34C, 35C, 36C,
37, 38C, 39C, 40C, 41C, 42C, 43C.
Dari keseluruhan data, yakni 292, hanya 3 (1,03 %) yang tidak disepakati
diberi nilai 3 oleh semua pembaca, yaitu data nomor 6R, 8R, dan 22R. Dalam table
tersebut juga tampak tidak ada nilai 2 dan 1 yang disepakati oleh ketiga pembaca.
Pemberian nilai terhadap data yang tidak disepakati oleh pembaca I, II, dan
III hanya 3 data, yakni data nomor 6R, 8R, dan 22R. Pembaca I memberi nilai 3
terhadap 2 data di atara 3 data tersebut, yakni data 6R dan 8R. Satu data lainnya
diberi nilai 1, yakni data 22R. Sementara itu, pembaca II memberi nilai 3 pada data
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22R dan memberi nilai 2 pada data 6R dan 8R. Adapun pembaca III memberi nilai 3
pada data 6R dan 8R , sedangkan data 22R diberi nilai 2.
Penilaian terhadap 3 data yang beragam tersebut menunjukkan bahwa 3data
itu (yaitu data 6R, 8R, dan 22R ) tidak sepenuhnya mudah atau agak sulit, atau sulit
dipahami isinya. Data 6R dan 8R menurut pembaca I dan III mudah dipahami (nilai
3), namun menurut pembaca II agak sulit dipahami (nilai 2). Data 22R menurut
pembaca II mudah dipahami (nilai3), namun menurut pembaca I dan III agak sulit
dipahami (nilai 2) dan sulit dipahami (nilai 1). Terlepas dari perbedaan ini, dengan
rata-rata prosentasi nilai 3 adalah 99,66 %, keterbacaan penerjemahan penanda kohesi
dalam penerjemahan novel “Wings” sudah baik.
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BAB V
PEMBAHASAN

Penelitian ini bersifat holistik, yakni penelitian yang mengkaji penerjemahan penanda
kohesi dari sisi faktor objektif, faktor genetif, dan faktor afektif. Penelitan yang
dilakukan secara holistik ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang
menyeluruh terhadap penerjemahan penanda kohesi.

Penelitian tentang faktor

objektif mengungkapkan ihwal terjemahan penanda kohesi

dalam penerjemahan

novel Wings. Dalam faktor ini diungkapkan penerjemahan penanda kohesi baik yang
mengalami

perubahan

maupun

yang

tidak

mengalami

perubahan

beserta

penyebabnya. Dalam faktor objektif ini juga dikaji teknik penerjemahan penanda
kohesi. Di samping itu, kajian faktor objektif juga mencakup kesepadanan makna dan
kewajaran terjemahan penanda kohesi. Aspek kesepadanan makna dan kewajaran
terjemahan penanda kohesi didasarkan pada penilaian pakar penerjemahan dan pakar
linguistik.
Faktor genetik mengkaji alasan penerjemah terhadap pemilihan
penerjemahan

penanda

kohesi

sebagaimana

yang

tercermin

dalam

teknik
karya

terjemahannya. Sementara itu, faktor afektif mengungkapkan tanggapan pembaca
terhadap keterbacaan terjemahan penanda kohesi. Kajian keterbacaan ini didasarkan
pada tanggapan pembaca terhadap tingkat kemudahan dalam memahamai makna
terjemahan penanda kohesi. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan keterkaitan
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ketiga faktor tersebut untuk mendapatkan gambaran yang utuh terhadap
penerjemahan penanda kohesi dalam penerjemahan novel Wings.

A. Pemilihan Teknik Penerjemahan dan Perubahan Terjemahan
Penanda Kohesi

Penerjemahan penanda kohesi, sebagaimana telah dianalisis dalam bab IV,
menggunakan 9 macam teknik penerjemahan, yaitu 1) teknik penerjemahan harfiah,
2) teknik amplifikasi sekaligus transposisi, 3) teknik amplifikasi, 4) teknik reduksi, 5)
modulasi, 6) kompresi linguistik, 7) adaptasi, 8) transposisi dan 9) teknik variasi.
Penggunaan beragam teknik ini menunjukkan adanya perbedaan antara BSu dan BSa
khususnya perbedaan penanda kohesi, baik yang menyangkut perbedaan gramatika
maupun konteks sosiobudaya.
Penggunaan 9 macam teknik penerjemahan tersebut menghasilkan terjemahan
penanda kohesi yang beragam. Dalam penerjemahan penanda kohesi, ada penanda
kohesi yang mengalami perubahan baik perubahan jenis penanda kohesi maupun
perubahan tataran, namun juga ada yang tidak mengalami perubahan. Teknik
penerjemahan yang tidak mengakibatkan perubahan penanda kohesi yaitu teknik
penerjemahan harfiah (literal translation). Dalam teknik harfiah, penanda kohesi she,
misalnya, diterjemahkan menjadi „ia‟ atau „dia‟; kalimat I have to

(data 18E)

diterjemahkan menjadi „Saya harus‟.
Teknik penerjemahan harfiah dapat digunakan untuk menerjemahkan berbagai
jenis penanda kohesi. Dalam penelitian ini penanda kohesi yang diterjemahkan
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dengan teknik harfiah antara lain 1) penanda kohesi gramatikal pengacuan, baik
pengacuan persona, pengacuan demonstratif maupun pengacuan kompartif, 2)
penanda kohesi penyulihan, khususnya penanda kohesi penyulihan verba dan
penyulihan klausa, 3) penanda kohesi konjungsi, dan 4) penanda kohesi pelesapan,
baik pelesapan nomina, pelesapan verba maupun pelesapan klausa. Pelesapan nomina
yang diterjemahkan dengan teknik harfiah hanya pelesapan nomina yang inti
kelompok nominanya berupan non-specific deictics, dan post-deictics, dan numeratif.
Penggunaan teknik penerjemahan penerjemahan tersebut tidak mengakibatkan
perubahan jenis penanda kohesi.
Penggunaan

8

macam

teknik

penerjemahan

lainnya,

selain

teknik

penerjemahan harfiah, pada umumnya menyebabkan terjadinya perubahan baik
perubahan jenis penanda kohesi maupun perubahan tataran kebahasaan. Terjadinya
perubahan penanda kohesi ini menunjukkan adanya perbedaan antara BSu dengan
BSa, di antaranya perbedaan sistem persona, perbedaan gramatika, dan perbedaan
konteks sosiobudaya.
Perbedaan sistem persona antara BSu dengan BSa tampak jelas pada
pronomina O3 tunggal. Dalam BSu pronomina O3 tunggal laki-laki (male) dan
perempuan (female) memiliki perbedaan bentuk, yakni he dan she. Sementara itu
dalam BSa tidak ada perbedaan semacam itu. Dalam BSa baik O3 tunggal laki-laki
maupun perempuan menggunakan kata ganti yang sama, yakni ia atau dia (Badudu,
1983). Perbedaan ini dapat menimbulkan kerancuan dalam penerjemahan. Dalam
menghindari kemungkinan timbulnya kerancuan makna ini dapat dilakukan dengan
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teknik penerjemahan amplifikasi, misalnya she yang diterjemahkan menjadi Cassie
dalam 7R. Penerjemahan dengan teknik amplifikasi ini menyebabkan perubahan
jenis penanda kohesi. Dalam TSu apabila terdapat penanda kohesi O3 tunggal lakilaki dan perempuan dalan suatu teks maka paling tidak salah satunya harus
dieksplisitkan berdasar acuannya. Jika tidak dilakukan perubahan maka akan
menimbulkan kerancuan makna pada TSa.
Teknik penerjemahan amplifikasi selain untuk menerjemahkan penanda kohesi
persona dalam rangka menghindari kerancuan makna, sebagaimana telah disebutkan
di atas, juga digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi penyulihan nomina one
dan ones. Dalam BSa tidak ada penanda kohesi penyulihan yang sepadan dengan
penanda kohesi penyulihan one dan ones tersebut. Penyulih nomina dalam BSa
sangat berbeda dengan penyulih nomina dalam BSu. Penyulih nomina dalam BSa
juga satuan lingual yang berkategori nomina (Sumarlam, 2003). Sementara itu,
penyulih nomina dalam BSu hanya ada tiga buah kata, yaitu one, ones, dan same
(Halliday & Hasan, 1983). Berkaitan dengan perbedaan ini, penerjemahan penanda
kohesi penyulihan nomina dilakukan dengan teknik penerjemahan amplifikasi.
Contohnya penanda kohesi penyulihan nomina one dalam the smaller one (3S)
diterjemahkan menjadi „kapal‟ dalam „kapal yang lebih kecil‟. Penggunaan teknik ini
mengakibatkan perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi
penyulihan nomina menjadi kohesi leksikal. Perubahan dalam penerjemahan penanda
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kohesi penyulihan ini juga bersifat wajib karena kalau tidak diadakan perubahan
terjemahan akan terasa janggal dan sulit dipahami.
Sebagaimana nomina one dan ones tersebut, penyulihan verba baik
penyulihan verba do, did, maupun does, pada umumnya juga diterjemahkan dengan
teknik amplifikasi karena dalam BSa tidak ada penyulihan yang sepadan dengan
penyulihan do, did, dan does tersebut. Dalam BSa, penyulih verba adalah satuan
lingual yang juga berupa verba (Sumarlam, 2003). Contoh penerjemahan penyulihan
verba adalah penanda penyulihan verba do yang diterjemahkan „terbang‟ dalam 6S.
Penerjemahan penyulihan verba semacam ini mengakibatkan perubahan jenis
penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal penyulihan verba menjadi
kohesi leksikal. Penanda kohesi penyulihan verba juga ada yang diterjemahkan
dengan teknik harfiah, misalnya data 7S, penanda kohesi penyulihan verba do dalam
data ini diterjemahkan menjadi „begitu‟.
Teknik amplifikasi juga digunakan dalam menerjemahkan penanda kohesi
pelesapan nomina. Penerapan teknik amplifikasi ini disebabkan adanya perbedaan
pelesapan nomina dalam BSu dengan BSa. Pelesapan nomina dalam BSu hanya
terjadi dalam kelompok nomina (Halliday & Hasan, 1983). Sementara itu pelesapan
nomina dalan BSa tidak terkait dengan kelompok nomina. Pelesapan dalam BSa
adalah unsur kalimat yang tidak dinyatakan pada kalimat berikutnya (Ramlan, 1993).
Unsur yang tidak dinyatakan dalam kalimat itu bisa berupa nomina, verba, frase, atau
klausa.
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Pelesapan nomina dalam BSu adalah kelompok nomina yang intinya tidak
diisi oleh nomina, tetapi diisi oleh salah satu elemen yang lazimnya berfungsi sebagai
modifier khusunya pre-modifier.

Contohnya kelompok nomina those two, inti

kelompok nomina ini bukan nomina tetapi numeratif. Nomina dalam kelompok
nomina those two ini dilesapkan. Pelesapan nomina ini hanya terjadi pada kelompok
nomina yang modifiernya berupa pre-modifier. Struktur kelompok
nomina BSu semacam ini pada umumnya sangat berbeda dengan struktur kelompok
nomina BSa. Pada umumnya modifier kelompok nomina BSa berupa post-modifier.
Perbedaan struktur kelompok nomina antara BSu dengan BSa tersebut berdampak
pada penerjemahan penanda kohesi. Pada umumnya penanda kohesi pelesapan
nomina yang strukturnya berbeda antara BSu dengan BSa diterjemahkan dengan
teknik amplifikasi, yakni dengan cara mengeksplisitkan nomina yang dilesapkan.
Contohnya kelompok nomina those two diterjemahkan „dua pesawat itu‟ dalam 12E.
Penerjemahan penanda kohesi pelesapan nomina dengan teknik ini akan
menyebabkan perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi pelesapan
menjadi kohesi leksikal.
Pelesapan nomina BSu yang struktur kelompok nominanya sama dengan
struktur kelompok BSa

kadangkala nomina yang dilesapkan dalam TSu tidak

dieksplisitkan dalam TSa. Misalnya pelesapan nomina pada kelompok nomina two
(13E), yang secara lengkap berupa kelompok nomina two babies, diterjemahkan
menjadi „dua‟. Nomina yang dilesapkan, yakni babies, juga tetap dilesapkan dalam
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TSa. Hal ini karena kelompok nomina two babies memiliki struktur yang sama
dengan padanannya dalam BSa, yakni „dua anak‟.
Kohesi pelesapan verba, baik pelesapan verba leksikal maupun pelesapan
operator, kadangkala juga dilakukan dengan teknik amplifikasi. Dengan teknik ini,
verba leksikal dan atau verba operator yang dilesapkan dalam TSu dieksplsitkan
dalam TSa. Penerjemahan semacam ini akan mengakibatkan perubahan jenis penanda
kohesi, yakni dari kohesi pelesapan verba menjadi kohesi leksikal.

Teknik

amplifikasi dalam penerjemahan pelesapan verba ini terjadi pada pelesapan verba
yang terdapat dalam kalimat pengandaian, contohnya dalam data 17E. Penanda
kohesi pelesapan verba pada umumnya diterjemahkan dengan teknik harfiah. Hal ini
disebabkan struktur kelompok verba antara BSu dan BSa pada prinsipnya sama.
Teknik penerjemahan yang juga digunakan untuk menghindari kemungkinan
timbulnya kerancuan makna adalah teknik amplifikasi sekaligus transposisi.
Penerjemahan dengan teknik ini terjadi eksplisitasi komponen makna acuan penanda
kohesi yang diterjemahkan, misalnya penanda kohesi she yang mengacu pada Oona
diterjemahkan menjadi „wanita itu‟. Penerjemahan dengan teknik aplifikasi ini terjadi
perubahan jenis penanda kohesi, yaitu dari penanda kohesi gramatikal pengacuan
persona menjadi kohesi leksikal. Selain itu juga terjadi perubahan tataran, yakni dari
tararan kata menjadi frase. Teknik amplifikasi sekaligus transposisi dalam rangka
menghindari kerancuan tersebut diterapkan untuk menerjemahkan penanda kohesi O3
tunggal, baik yang bermakna eksistensial, ajektif posesif maupun pronomina posesif.
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Penerjemahan penanda kohesi O3 tunggal dengan teknik amplifikasi sekaligus
transposisi tersebut dilakukan dengan mengeksplisitkan salah satu komponen makna
acuan penanda kohesi yang diterjemahkan. Misalnya penanda kohesi she yang
mengacu pada Cassie diterjemahkan „gadis itu‟. Dalam hal ini, „gadis‟ hanya
merupakan salah satu komponen makna Cassie. Penentuan komponen makna „gadis‟
merupakan pilihan penerjemah berdasarkan konteks pemakaian penanda kohesi she
tersebut. Perubahan terjemahan penanda kohesi O3 tunggal tersebut dalam konteks
tertentu bersifat wajib dan ada beberapa pilihan perubahan. Perubahan semacam ini
bersifat wajib sekaligus opsional.

Teknik

amplifikasi

sekaligus

transposisi

juga

digunakan

untuk

menerjemahkan pronomina posesif (posessive pronoun) seperti hers, his, theirs, mine,
yours, dan ours. Pronomina posesif dalam BSu ini memiliki dua acuan, yaitu yang
dimiliki (posessed) dan yang memiliki (posessing) (Halliday & Hasan, 1983).
Pronomina posesif semacam ini tidak terdapat dalam BSa. Pronomina posesif dalam
BSu tersebut diterjemahkan dengan teknik amplifikasi sekaligus transposisi dengan
konsekuensi terjadi perubahan jenis penanda kohesi dan tataran kebahasaan, contoh
penerjemahan ini adalah hers yang diterjemahakan „mata Cassie‟ (30R).
Pemilihan teknik amplifikasi sekaligus transposisi juga digunakan untuk
menerjemahkan penanda kohesi yang memiliki perbedaan kelaziman pemakaian
antara BSu dan BSa, misalnya penanda kohesi O3 tunggal (perempuan) dan O3
jamak. Penanda kohesi O3 jamak they dalam BSu selain sebagai kata ganti orang,
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juga sangat lazim untuk kata ganti benda mati. Sementara itu, dalam BSa O3 tunggal
untuk menggantian orang perempuan dan O3 jamak tidak lazim untuk
menggantikan benda mati. Semua pronomina BSa hanya dapat mengganti nomina
orang, nama orang, atau hal-hal lain yang dipersonifikasikan (Harimurti
Kridalaksana, 2007).

Berkaitan dengan ini, penanda kohesi O3 jamak dalam BSu

yang mengacu pada benda mati diterjemahkan dengan teknik amplifikasi sekaligus
transposisi,

they diterjemahkan „pesawat-pesawat itu‟ (data 61R). Penerjemahan

semacam ini terjadi perubahan jenis penanda kohesi dan tataran. Perbedaan
kelaziman penggunaan penanda kohesi lainnya yang semacam dengan penanda
kohesi they tersebut, misalnya she, her (eksistensial), dan her (ajektif posesif) yang
acuannya benda mati, juga diterjemahkan dengan teknik amplifikasi sekaligus
transposisi. Contohnya penanda kohesi her yang diterjemahkan menjadi „pesawat itu‟
dalam 16R. Perubahan penerjemahan penanda kohesi karena perbedaan kelaziman
tersebut bersifat wajib tanpa memperhatikan konteks pemakaiannya namun ada
pilihan perubahan bentuk. Perubahan semacam ini bersifat wajib sekaligus opsional.
Penanda kohesi it, baik sebagai subjek maupun objek, acuannya bukan hanya
benda mati saja, namun juga digunakan untuk mengacu benda hidup tertentu,
misalnya it yang mengacu pada seorang bayi (131R). Penanda kohesi semacam ini
juga selalu diterjemahkan dengan teknik amplifikasi sekaligus transposisi.
Konsekuensinya adalah terjadi perubahan jenis penanda kohesi, yakni dari penanda
kohesi gramatikal pengacuan menjadi kohesi leksikal.
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Teknik

amplifikasi

sekaligus

transposisi

juga

digunakan

untuk

menerjemahkan penanda kohesi domonstratif then. Dalam BSa tidak ada penanda
kohesi yang sepadan dengan then tersebut. Untuk itu penerjemahan penanda kohesi
then dilakukan dengan eksplisitasi acuan then dengan teknik amplifikasi sekaligus
transposisi tersebut. Penerjemahan ini akan menimbulkan perubahan jenis penanda
kohesi dan perubahan tataran, sebagai contoh penerjemahan then menjadi „saat itu‟
(data 178R).
Penggunaan teknik amplifikasi sekaligus transposisi tidak selalu digunakan
untuk menjembatani kesenjangan antara BSu dan BSa. Namun kadangkala digunakan
untuk memperjelas makna dan membuat terjemahan yang variatif. Sebagai contoh
penanda kohesi they diterjemahkan menjadi „orang-orang itu‟ (data 66R). Penanda
kohesi they dalam hal ini sebenarnya dapat diterjemahkan menjadi „mereka‟ tanpa
menimbulkan kerancuan makna.
Teknik penerjemahan reduksi dilakukan dengan cara tidak menerjemahkan
penanda kohesi dalam TSa. Penerjemahan dengan teknik ini tidak berarti
menghilangkan makna penanda kohesi yang tidak diterjemahkan karena makna
penanda kohesi yang dihilangkannya ini pada prinsipnya dapat dikenali dalam
konteks TSa. Penerjemahan dengan teknik reduksi ini terutama diterapkan dalam
penerjemahan penanda kohesi gramatikal pengacuan persona dan penanda kohesi
konjungsi.

Penanda kohesi lainnya yang kadangkala juga diterjemahkan dengan

teknik reduksi yaitu penanda kohesi gramatikal pengacuan demonstratif, pengacuan
perbandingan, dan penanda kohesi penyulihan. Penerjemahan dengan teknik reduksi
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ini dapat mengakibatkan perubahan jenis penanda kohesi, misalnya dari penanda
kohesi gramatikal pengacuan persona menjadi kohesi pelesapan. Penggunaan teknik
reduksi yang menghasilkan kohesi pelesapan ini dapat terjadi karena dalam kohesi
pelesapan juga lazim digunakan digunakan dalam BSa.
Teknik modulasi dalam penerjemahan penanda kohesi digunakan untuk
mengubah fokus dan sudut pandang. Teknik ini digunakan untuk menerjemahkan
penanda kohesi gramatikal pengacuan persona tertentu, misalnya penanda kohesi he
yang berfungsi sebagai subjek dalam kalimat aktif menjadi „nya‟ dalam kalimat pasif.
Penerjemahan ini dimaksudkan untuk membuat variasi dalam terjemahan. Teknik
modulasi tersebut juga digunakan untuk penanda kohesi gramatikal pengacuan
demonstratif, misalnya penanda kohesi this yang diterjemahkan menjadi „itu‟ (data
154R). Penanda kohesi this menunjuk sesuatu yang dekat dengan pembicara
sedangkan penanda kohesi „itu‟ menunjuk sesuatu yang jauh dengan pembicara.
Teknik penerjemahan modulasi juga digunakan untuk menyesuaikan dengan struktur
BSa. Struktur kalimat TSu yang tidak lazim dalam BSa yang berpotensi
menimbulkan kesulitan bagi pembaca akan diubah berdasar struktur kalimat yang
lazim dalam BSa sehingga maknanya dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca.
Perubahan struktur kalimat tersebut dapat menyebabkan perubahan penanda kohesi
yang terdapat di dalamnya, misalnya penanda kohesi your (ajektif posesif)
diterjemahkan menjadi „kau‟ dalam 115R.
Teknik kompresi linguistik digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi
gramatikal pengacuan persona. Teknik ini dilakukan dengan cara menggabungkan
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dua atau lebih penanda kohesi gramatikal pengacuan persona dalam TSu menjadi satu
penanda kohesi gramatikal pengacuan persona dalam TSa. Teknik kompresi
linguistik ini digunakan untuk menghindari kerancuan acuan penanda kohesi
pengacuan persona. Sebagaiman dinyatakan di atas, dalam BSu pronomina O3
tunggal laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan bentuk, sedangkan dalam BSa
tidak ada perbedaan bentuk untuk pronomina tersebut. Hal ini dapat menimbulkan
kerancuan dalam penerjemahan. Kemungkinan timbulnya kerancuan ini dapat
dihindari dengan penggunaan teknik kompresi linguistik. Contohnya penerjemahan
penanda kohesi dalam data 11R, yakni klausa ...this could be the last time she ever
saw him yang diterjemahkan „...inilah kali terakhir mereka bertemu‟. Dalam
terjemahan ini penanda kohesi she dan him diterjemahkan „mereka‟. Teknik kompresi
linguistik juga digunakan agar terjemahan menjadi ringkas, tidak untuk menghindari
kerancuan. Misalnya you and I dalam 86R diterjemahkan menjadi „kita‟. Penggunaan
teknik kompresi linguistik tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan penanda
kohesi, khususnya perubahan pronomina persona.
Teknik lain yang digunakan penerjemah untuk menerjemahkan penanda
kohesi yaitu teknik adaptasi. Teknik ini digunakan untuk menyesuaikan terjemahan
penanda kohesi dengan konteks sosiobudaya BSa. Teknik ini khusus digunakan untuk
menerjemahkan penanda kohesi gramatikal pengacuan persona tertentu. Dalam BSu
tidak dibedakan pronomina persona yang mengacu pada orang yang dipandang
terhormat, misalnya orang tua dan guru, dan orang biasa. Sementara itu, dalam BSa
ada perbedaan pronomina persona untuk orang yang dipandang terhormat dan orang
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biasa. Perbedaan ini terkait dengan konteks sosiobudaya. Dalam penerjemahan,
penanda kohesi pengacuan persona yang acuannya orang yang dipandang terhormat
akan dicarikan padanan

persona yang acuannya dipandang terhormat. Misalnya

penanda kohesi she yang diterjemahkan menjadi „beliau‟ dalam 10R. Penerjemahan
dengan teknik adaptasi tersebut tidak mengubah jenis penanda kohesi.
Teknik penerjemahan lain yang digunakan untuk menyesuaikan dengan
konteks sosiobudaya adalah teknik penerjemahan variasi. Teknik ini, dalam
terjemahan novel Wings, digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi O1 dan
O2 tunggal. Penanda kohesi I dalam data 89R diterjemahkan menjadi „ayah‟, penanda
kohesi you dalam

data 103R diterjemahkan menjadi „ibu‟. Kata „ayah‟ sebagai

terjemahan I dan kata „ibu‟ sebagai terjemahan you tersebut merupakan kata sapaan.
Menurut Badudu (1983) kata sapaan tersebut merupakan kata ganti yang bukan
sebenarnya. Secara lebih tegas Harimurti Kridalaksana (2007) menyatakan bahwa
kata sapaan tersebut sebenarnya kata nomina.
Teknik penerjemahan transposisi dalam penerjemahan penanda kohesi
digunakan agar teks terjemahan lebih mudah dipahami. Penerjemahan dengan teknik
ini terdapat dalam 151R. Dalam data ini, penanda kohesi gramatikal pengacuan
demonstratif the dalam the lawyer diterjemahkan menjadi „ku‟ dalam „pengacaraku‟.
Penanda kohesi the tersebut merupakan penanda kohesi gramatikal pengacuan
demonstratif sedangkan terjemahannya, yakni „ku‟, termasuk penanda kohesi
gramatikal pengacuan persona. Perubahan ini terjadi karena the lawyer tersebut
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berada dalam kalimat langsung yang diucapkan oleh Cassie. Penanda kohesi the
tersebut mengacu pada Cassie. The lawyer dan terjemahannya, yakni „pengacaraku‟
tersebut memiliki acuan yang sama, yakni pengacara Cassie. Terjemahan the lawyer
menjadi „pengacaraku‟ lebih dipilih oleh penerjemah dari pada „pengacara itu‟ karena
terjemahan „pengacaraku‟ tersebut lebih lancar dan lebih mudah dipahami.
Penerjemahan dengan teknik transposisi tersebut menyebabkan perubahan jenis
penanda kohesi, yakni dari penanda kohesi gramatikal pengacuan demonstratif
menjadi penanda kohesi gramatikal pengacuan persona.
Teknik penerjemahan yang digunakan untuk menerjemahkan penanda kohesi tersebut
pada umumnya mengakibatkan perubahan penanda kohesi, baik menyangkut
perubahan jenis penanda kohesi maupun perubahan tataran. Perubahan dalam
penerjemahan penanda kohesi tersebut terjadi karena tiap bahasa memiliki pola
sendiri-sendiri untuk menyatakan relasi antara persona dan peristiwa, pola-pola ini
tidak boleh diabaikan jika menginginkan terjemahan

dapat dipahami oleh

pembacanya (Callow dalam Baker, 1991). Sementara itu, dua bahasa, yang bahkan
mirip satu sama lain, bukan merupakan cerminan sebuah realitas sosial yang sama
(Sapir dalam Basnet, 1991). Perbedaan sistem bahasa dan realitas sosial antara BSu
dan BSa ini disadari betul oleh penerjemah. Hal ini tampak dengan banyaknya
perubahan penanda kohesi dalam terjemahannya sebagaimana telah dipaparkan di
atas.
Perbedaan sistem gramatika dan konteks sosiobudaya antara BSu dan BSa
menyebabkan perubahan penanda kohesi dalam penerjemahan, sebagaimana
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dipaparkan di atas, tidak terelakkan. Menurut Blum-Kulka (2000) perubahan jenis
penanda kohesi dalam penerjemahan dapat berdampak pada perubahan pada tingkat
eksplisitasi atau pada perubahan makna teks atau perubahan terhadap keduanya.
Tingkat eksplisitasi teks yang dimaksud yaitu eksplisitasi teks target secara umum
lebih tinggi atau lebih rendah dari pada teks sumber. Adapun perubahan makna teks
yang dimaksud yaitu perubahan potensi makna eksplisit dan makna implisit teks
sumber.
Perubahan jenis penanda kohesi dalam terjemahan novel Wings merupakan
bentuk eksplisitasi. Eksplisitasi ini disebabkan adanya kesenjangan sistem persona,
sistem gramatika, dan konteks sosiobudaya antara BSu dan BSa. Eksplsitasi
terjemahan penanda kohesi yang disebabkan oleh berbagai kesenjangan tersebut
antara lain terjadi pada penanda kohesi she atau he, penanda kohesi they, penanda
kohesi it, penyulihan nomina, penyulihan verba, penyulihan klausa, pelesapan
nomina, pelesapan verba, dan pelesapan klausa. Eksplisitasi terjemahan penanda
kohesi tersebut menunjukkan bahwa bahwa TSa, yakni Sang Penerbang, lebih
eksplisit dari pada TSu, yakni Wings.
Berkaitan dengan eksplisitasi dalam penerjemahan tersebut Blum-Kulka
(2000) mengajukan dua hipotesis, yaitu hipotesis pilihan stilistika (stylistic
preference) dan hipotesis eksplisitasi (explicitation hypothesis). Hipotesis pilihan
stilistika (stylistic preference) adalah eksplisitasi yang disebabkan oleh perbedaan
gramatika antara BSu dan BSa. Perbedaan gramatikal ini berdampak terjemahan
tidak gramatikal apabila tidak dilakukan eksplisitasi. Sementara itu, hipotesis
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eksplisitasi (explicitation hypothesis) terjadi karena proses penerjemahan, hipotesis
ini berkaitan dengan interpretasi penerjemah terhadap penanda kohesi dalam TSu.
Kedua hipotesis tersebut terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi pada novel
Wings. Hipotesis pilihan stilistika terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi
penyulihan nomina, penyulihan verba, dan pelesapan nomina. Penerjemahan penanda
kohesi ini dilakukan dengan cara eksplisitasi sebagai akibat dari perbedaan gramatika
antara BSu dan BSa. Apabila terjemahan penanda kohesi tersebut tidak dilakukan
eksplisitasi, maka terjemahan menjadi tidak gramatikal. Hipotesis pilihan stilistika
tersebut juga terjadi pada penerjemahan penanda kohesi pengacuan persona yang
acuannya orang yang harus dihormati, misalnya penanda kohesi you diterjemahkan
menjadi „ibu‟.
Sementara itu, hipotesisis eksplisitasi tampak dengan adanya penerjemahan penanda
kohesi dengan cara eksplisitasi acuan penanda kohesi dan eksplisitasi komponen
makna acuan penanda kohesi yang diterjemahkan. Eksplisitasi semacam ini
memerlukan ketajaman interpretasi penerjemah dalam menafsirkan penanda kohesi
berdasar konteks pemakaiannya. Penerjemahan penanda kohesi yang mencerminkan
hipotesisis eksplisitasi tersebut misalnya penanda kohesi her (objek) yang mengacu
pada Cassie diterjemahkan menjadi „di bahu Cassie‟ dalam 19R. Penanda kohesi he
diterjemahkan menjadi „lelaki itu‟ dalam data 35R. Penanda kohesi him
diterjemahkan menjadi „ayahnya‟ dalam data 47R. Eksplisitasi semacam ini banyak
terjadi dalam terjemahan novel Wings. Penanda kohesi she yang mengacu pada
Cassie, misalnya, antara lain diterjemahkan menjadi: Cassie, gadis 17 tahun itu, bayi
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perempuan itu, anak itu, putrinya itu, kakaknya itu, perkataannya itu, putrinya,
kakaknya, wajahnya, pipinya, hatinya, tubuhnya, mentalnya, sikapnya, pendapatnya,
dan dirinya. Eksplisitasi yang tampak dalam terjemahan penanda kohesi she tersebut
menunjukkan bahwa penerjemah memiliki kompetensi khususnya dalam bidang
penguasaan BSu dan BSa, yang merupakan salah satu sub-kompetensi penerjemah
(PACTE, 2003).
Eksplisitasi penerjemahan penanda kohesi dalam terjemahan novel Wings
semakin menguatkan pendapat Blum-Kulka (2000) bahwa eksplisitasi merupakan
strategi yang universal dalam penerjemahan penanda kohesi. Pendapat Blum-Kulka
ini didasarkan pada penelitian penerjemahan penanda kohesi terhadap terjemahan
yang dilakukan oleh pembelajar bahasa, penerjemah non-profesional, dan penerjemah
profesional.

B. Pemilihan Teknik Penerjemahan dan Kesepadanan Makna
Sebagaimana telah dinyatakan di atas, ada sembilan macam teknik
penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah dalam menerjemahkan penanda
kohesi. Penggunaan 9 macam teknik tersebut sebagian besar telah menyebabkan
terjadinya perubahan jenis penanda kohesi. Perubahan penanda kohesi dalam
penerjemahan dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran makna, meskipun tidak
tertutup kemungkinan penerjemahan yang tidak mengalami perubahan jenis penanda
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kohesi pun juga mengalami perubahan makna. Terjadinya perubahan makna sebagai
dampak dari perubahan penanda kohesi dalam penerjemahan sangat dimungkinkan
(Blum-Kulka, 2000)
Kesembilan teknik penerjemahan yang digunakan dalam penerjemahan penanda
kohesi tersebut tidak semuanya mengakibatkan terjadinya perubahan penanda kohesi.
Penggunaan teknik penerjemahan yang tidak berdampak pada perubahan penanda
kohesi hanya teknik penerjemahan harfiah. Delapan teknik lainnya, yaitu teknik
amplifikasi sekaligus transposisi, teknik reduksi, teknik amplifikasi, modulasi,
kompresi linguistik, adaptasi, teknik transposisi dan teknik variasi, menyebabkan
perubahan dalam penerjemahan penanda kohesi. Penerjemahan yang dilakukan
dengan tujuh teknik penerjemahan inilah yang berpotensi pada terjadinya perubahan
makna.
Jumlah penggunaan masing-masing teknik penerjemahan tersebut tidaklah sama, ada
teknik penerjemahan yang sering digunakan dan ada yang jarang digunakan. Berikut
ini tabel jumlah penggunaan masing-masing teknik tersebut terhadap data
penerjemahan penanda kohesi yang berjumlah 292.
Tabel 5.1: Frekuensi Penggunaan Teknik Penerjemahan
No.
1
2
3
4
5
6

Teknik penerjemahan
Harfiah
Amplifikasi sekaligus transposisi
Reduksi
Amplifikasi
Modulasi
Kompresi linguistik
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Jumlah
132
69
35
28
8
8

persentase
45,20%
23,63 %
11,97%
9,58 %
2,73%
2,73 %

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
623

7
8
9

Adaptasi
Variasi
Transposisi

5
4
2
292

Jumlah

1,71%
1,36%
0,68%
100%

Sebagaimana telah dinyatakan di atas, teknik penerjemahan yang tidak
mengakibatkan perubahan jenis penanda kohesi yaitu teknik penerjemahan harfiah.
Jumlah data yang diterjemahkan teknik ini adalah 132(45,20%). Hal ini berarti
sisanya, yaitu 160 (54,80%), diterjemahkan dengan delapan macam teknik selain
teknik harfiah. Data yang diterjemahkan dengan delapan macam teknik ini berpotensi
mengalami perubahan makna karena dalam penerjemahannya mengalami perubahan
penanda kohesi.
Berdasar penilaian terhadap kesepadanan makna yang dilakukan oleh pakar linguistik
dan pakar penerjemahan serta oleh peneliti, sebagaimana telah dipaparkan dalam bab
IV subbab Analisis Kesepadanan Makna dan Kewajaran, sebagian dari 292 data
penerjemahan penanda kohesi tersebut telah mengalami perubahan makna. Hal ini
terbukti dengan tidak adanya kesepakatan dari para penilai untuk memberi nilai 3,
yang berarti pengalihan maknanya akurat, terhadap semua data penerjemahan
penanda kohesi tersebut. Sebagian data penerjemahan penanda kohesi tersebut ada
yang dinilai 2 dan ada juga yang dinilai 1.
Peneliti memberikan nilai 3 terhadap 252 (86,30%) data, pakar I memberi nilai 3
terhadap 231 (79,10%) data, dan pakar II memberi nilai 3 pada 194 (66,43%) data.
Rerata jumlah nilai 3 yang diberikan oleh para penilai tersebut adalah 225,66
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(77,28%). Persentase nilai rerata yang mencapai 77,28% ini menutur Rochayah
Machali (2000) menunjukkan pengalihan makna terjemahan penanda kohesi sudah
bagus.
Selain memberikan nilai 3 dalam penerjemahan penanda kohesi, ketiga penilai
tersebut juga memberikan nilai 2, yang berarti penerjemahan penanda kohesi dari
TSu ke dalam TSa terjadi pengurangan makna, dan nilai 1, yang berarti penerjemahan
penanda kohesi terjadi perubahan makna, atau makna tidak akurat. Peneliti memberi
nilai 2 terhadap 39 (13,35 %) data, pakar II memberi nilai 2 terhadap 61 (20,89%)
data dan pakar II memberi nilai 2 pada 55 (18,83%) data. Rerata jumlah nilai 2 yang
diberikan oleh tiga penilai tersebut yaitu 51,66 (17,69%). Sementara itu, nilai 1 yang
diberikan oleh peneliti hanya 1 (0,34%) data, pakar I tidak memberi satu pun nilai 1,
dan pakar II memberi nilai 1 pada 43 (14,72%) data. Rata-rata jumlah nilai 1 yang
diberikan oleh tiga penilai tersebut adalah 14,66 (5,02%).
Jumlah rerata nilai 3 yang diberikan oleh para penilai tersebut menunjukkan
bahwa 225,66 (77,28%) terjemahan penanda kohesi maknanya sudah dialihkan secara
akurat. Sedangkan sisanya, yakni 66,34 (22,72%), dipandang kurang akurat dan tidak
akurat. Adanya ketidakakuratan dalam penerjemahan penanda kohesi ini berkaitan
dengan perubahan penanda kohesi yang dilakukan oleh penerjemah. Sebagaimana
telah disebutkan di atas, bahwa 160 (54,80%) mengalami perubahan jenis penanda
kohesi atau perubahan tataran.

Penerjemahan yang mengalami perubahan jenis

penanda kohesi inilah yang pada umumnya maknanya dinilai kurang sepadan.
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Sebagaimana telah disebutkan di atas, perubahan penanda kohesi dalam
penerjemahan penanda kohesi dilakukan dengan 8 macam teknik. Penerjemahan
dengan delapan macam teknik inilah yang berpotensi mengakibatkan terjadinya
ketidakakuratan makna. Dalam subbab 4.3 telah diungkapkan terdapat 17 data yang
oleh para penilai secara sepakat diberi nilai 2, yang berarti pengalihan makna
terhadap 17 data tersebut kurang akurat. Ketujuh belas data tersebut yaitu data nomor
11R, 21R, 25R, 29R, 40R, 43R, 49R, 56R, 66R, 87R, 98R, 115R, 154R, 156R, 162R,
8S,

dan 41C. Ketujuh belas data ini diterjemahkan dengan berbagai macam teknik

yang dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 5.2: Data Dinilai 2 secara Sepakat
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teknik penerjemahan
Kompresi linguistik
Modulasi
Reduksi
Harfiah
Amplifikasi sekaligus
transposisi
Amplifikasi
Jumlah

No. data
11R, 21R, 25R, 40R, 49R, 56R
115R, 154R, 156R, 162R
44R, 64R, 8S, 41C
87R
98R
29R

Jumlah
6
4
4
1
1
1
17

Tabel tersebut memperlihatkan dari ketujuh belas data yang secara sepakat
dinilai 2 oleh para penilai hanya 1 data, yakni 87R, yang menggunakan teknik
penerjemahan harfiah. Sementara itu, 16 data lainnya menggunakan teknik kompresi
linguistik, modulasi, reduksi, amplifikasi sekaligus transposisi dan amplifikasi. Data
87R tersebut setelah dikonfirmasi dengan penerjemah, beliau juga merasa jika
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terjemahannya kurang tepat dan setuju seandainya diubah, yakni

dari penanda

kohesi „kami‟ menjadi „saya‟. Dalam data 87R ini penanda kohesi I terdapat dalam
kalimat I saw you there last year. Kalimat ini diucapkan Billy saat ia berkenalan
dengan Nick yang umurnya lebih tua dari padanya. Dalam data 87R, penanda kohesi I
tersebut diterjemahkan menjadi „kami‟. Terjemahan ini dipandang kurang tepat, dan
terjemahan I yang tepat dalam konteks kalimat tersebut adalah „saya‟.
Teknik penerjemahan yang digunakan dalam menerjemahkan penanda kohesi,
sebagaimana telah diungkapkan di atas, dapat berdampak pada kekurangakuratan
dalam pengalihan makna. Di sisi lain, kadangkala perubahan penanda kohesi dalam
penerjemahan tidak dapat dihindarkan karena terjemahan penanda kohesi tertentu bila
tidak dilakukan perubahan akan menimbulkan kerancuan, tidak selaras dengan
konteks sosiobudaya BSa, sulit dipahami karena struktur kalimatnya berbeda dengan
BSa, dan sebagainya. Penerjemah dalam melakukan perubahan penanda kohesi dalam
penerjemahan tentu saja memiliki alasan tersendiri. Penerjemah novel Wings pun
mempunyai alasan dalam melakukan perubahan penanda kohesi.

Ada 6 alasan yang

diajukan oleh penerjemah dalam melakukan perubahan tersebut, yaitu 1)
mengutamakan makna, 2) menghindari kerancuan, 3) menghindari kemubaziran
penggunaan bahasa, 4) membuat variasi, 5) agar mudah dipahami, dan 6)
menyesuaikan dengan sosiobudaya BSa.
Perubahan penanda kohesi dalam penerjemahan merupakan hal wajar. Hal ini
disebabkan hubungan kohesif antarbagian teks berkaitan dengan sistem gramatika
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suatu bahasa (Halliday & Hasan, 1983). Perbedaan sistem gramatika antarbahasa
akan diwujudkan oleh perbedaan-perbedaan tipe rangkaian untuk menandai kohesi
dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran (Blum-Kulka, 2000). Berkaitan dengan ini
Blum-Kulka (2000), sebagaimana telah dinyatakan di atas, menyatakan perubahan
penanda kohesi dalam penerjemahan dapat berdampak pada perubahan makna.
Perubahan penanda kohesi dalam terjemahan novel Wings juga tidak terlepas dari
perubahan makna. Sebagian terjemahan penanda kohesi menunjukkan terjadinya
distorsi makna. Namun demikian sebagian besar makna terjemahan penanda kohesi
tersebut masih terjaga dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rerata makna sepadan
yang mencapai 77,28%. Sementara itu, terjemahan penanda kohesi yang mengalami
pengurangan makna rata-rata hanya 17,69%, dan penerjemahan penerjemahan
penanda kohesi yang maknanya tidak akurat hanya 4,57%.
Terjadinya pergeseran makna dalam penerjemahan penanda kohesi tersebut
merupakan hal yang wajar. Kesepadanan makna secara total dalam penerjemahan
tidak mungkin terjadi karena teks terikat oleh bahasa dan budaya tertentu (Miyanda,
2007). Berkaitan dengan ini Rochayah Machali (2000) menyatakan kesepadanan
bukanlah kesamaan. Sejauh makna dasar atau referensial meaning tidak diubah, maka
hasil terjemahannya masih bisa berterima.

C. Pemilihan Teknik Penerjemahan dan Keberterimaan Terjemahan
Penerjemah dalam memilih teknik penerjemahan penanda kohesi didasarkan
pada alasan tertentu. Alasan yang dikemukakan penerjemah dalam memilih teknik
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penerjemahan penanda kohesi ada 6, yaitu yaitu 1) mengutamakan makna, 2)
menghindari kerancuan, 3) menghindari kemubaziran penggunaan bahasa, 4)
membuat variasi, 5) agar mudah dipahami, dan 6) menyesuaikan dengan sosiobudaya
BSa.
Apabila dicermati, tidak satu pun alasan dari keenam alasan yang
dikemukakan oleh penerjemah tersebut mengabaikan kesesuaian terjemahan dengan
kaidah bahasa sasaran. Pemilihan teknik penerjemahan harfiah dengan alasan
mengutamakan makna pun, misalnya, tidak berarti penerjemah mengabaikan kaidah
BSa dalam teks terjemahannya. Pemilihan penerjemahan penanda kohesi dengan
teknik penerjemahan harfiah ini dilakukan karena padanan penanda kohesi yang
diterjemahkan berdasar konteksnya tidak menyimpang dari kaidah BSa.
Pengutamaan kesesuaian teks terjemahan dengan kaidah BSa dalam
penerjemahan novel Wings, misalnya, terlihat dalam penggunaan teknik modulasi
dalam 115R. Struktur klausa yang terdapat dalam klausa 115R ini bila diterjemahkan
sesuai dengan struktur TSu-nya akan tampak kaku. Klausa yang dimaksud yaitu …I
don‟t like the idea of your flying into Chicago. Klausa ini oleh penerjemah
diterjemahkan menjadi „… Ayah tidak mau kau ke Chicago sendirian‟. Dalam
terjemahan ini terjadi perubahan struktur klausa dan terjadi perubahan penanda
kohesi.
Perhatian penerjemah terhadap kesesuaian terjemahan dengan BSa tampak lebih jelas
dalam penggunaan teknik adaptasi. Dalam teknik ini penanda kohesi she (dalam 10R)
diterjemahkan „beliau‟, he (dalam 38R) diterjemahkan menjadi „beliau‟, he (dalam
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42R) diterjemahkan menjadi „ayah‟, him (dalam 45R) diterjemahkan menjadi
„beliau‟, his (dalam 52R) diterjemahkan menjadi „ayah‟, penanda kohesi I (dalam
89R) diterjemahkan menjadi „ayah‟, penanda kohesi me (dalam 93R) diterjemahkan
menjadi „ayah‟, dan penanda kohesi you (dalam 103R) ditermahkan menjadi „ibu‟.
Penerjemahan dengan teknik adaptasi ini bertujuan agar teks terjemahan sesuai
dengan konteks sosiobudaya BSa.
Penilaian terhadap kewajaran atau kesesuaian terjemahan dengan kaidah BSa
menunjukkan bahwa sebagaian besar data terjemahan penanda kohesi sudah sesuai
dengan kaidah BSa. Sebagaimana penilaian terhadap kesepadanan makna, penilaian
terhadap kewajaran penggunaan bahasa terjemahan ini juga dilakukan oleh 3 penilai,
yaitu peneliti, pakar penerjemahan dan pakar linguistik. Dalam penilaian terhadap
kewajaran bahasa terjemahan ini penilai memberikan nilai 3, artinya terjemahan
sudah dipandang wajar, terhadap

282 (96,57%) data, pakar 1 memberi nilai 3

terhadap 281 (96,23%), dan pakar II memberi nilai 3 terhadap 200 (68,49%) data.
Rerata nilai 3 yang diberikan oleh ketiga penilai tersebut adalah 254,33 (87,10%).
Selain nilai 3, para penilai juga memberikan nilai 2 terhadap terjemahan penanda
kohesi tersebut. Peneliti memberi

nilai 2, artinya penerjemahan penanda kohesi

kurang berterima, terhadap 9 (3,08%) data, pakar I memberi nilai 2 terhadap 11
(3,77%) data, dan pakar II member nilai 2 terhadap 51 (17,47%) data. Rerata nilai 2
yang diberikan oleh para penilai tersebut adalah 23,67 (8,11%).
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Sementara itu, nilai 1 yang diberikan oleh peneliti hanya 1 (0,34) data, pakar I tidak
memberikan satu pun nilai 1, dan pakar II memberi nilai 1 terhadap 41 (14,04%) data.
Rerata nilai 1 yang diberikan oleh para penilai tersebut adalah 14 (4,79%).
Meskipun nilai kewajaran terjemahan penanda kohesi yang diberikan oleh ketiga
penilai tersebut saling menunjukkan perbedaan jumlah. Namun demikian ada
sejumlah data yang dinilai secara sepakat oleh para penilai. Para penilai secara
sepakat memberikan nilai 3 terhadap 196 (67,12%) data. Penilaian ini mengandung
makna bahwa 196 data penerjemahan penanda kohesi tersebut dipandang alamiah
oleh para penilai. Para penilai tidak memiliki kesepakatan dalam memberi nilai 2 dan
nilai 1 terhadap keberterimaan terjemahan penanda kohesi. Selebihnya dari 196
(67,12%) data yang dinilai sepakat tersebut dinilai secara berbeda oleh ketiga penilai
tersebut.
Terlepas dari perbedaan nilai yang diberikan oleh para penilai tersebut, rerata
keberterimaan terjemahan penanda kohesi yang mencapai 87,10%

menutur

Rochayah Machali (2000) keberterimaan terjemahan penanda kohesi hampir
sempurna. Penerjemahan yang dipandang kurang berterima hanya mencapai 12,90%.
Persentase nilai kewajaran ini juga jauh lebih tinggi dari pada persentase kesepadanan
makna. Nilai kewajaran dalam penerjemahan penanda kohesi ini tidak dapat
dilepaskan dengan berbagai teknik penerjemahan yang digunakan penerjemah dalam
menerjemahkan penanda kohesi.
D. Pemilihan Teknik Penerjemahan dan Keterbacaan
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Teknik penerjemahan penanda kohesi yang dipilih oleh penerjemah, sebagaimana
telah dinyatakan di atas, berdampak pada terjadinya perubahan penanda kohesi, di
samping ada yang tidak mengalami perubahan. Perubahan-perubahan penanda kohesi
yang dilakukan oleh penerjemah secara umum bertujuan agar terjemahannya dibaca
sebagai karya asli dalam bahasa Indonesia, bukan sebagai karya terjemahan sehingga
karya terjemahannya mudah dipahami oleh pembacanya. Tujuan ini tercermin dari
alasan yang dikemukakan oleh penerjemah dalam mengadakan perubahan penanda
kohesi, yakni ada 6 alasan, yaitu 1) alasan mengutamakan makna, 2) menghindari
kerancuan, 3) menghindari kemubaziran penggunaan bahasa, 4) membuat variasi, 5)
agar mudah dipahami, dan 6) menyesuaikan dengan sosiobudaya BSa.
Lima alasan di antara enam alasan yang dikemukakan oleh penerjemah yang
menceminkan usaha penerjemah agar karyanya mudah dipahami atau memiliki
tingkat keterbacaan yang tinggi yaitu, 1) menghindari kerancuan makna, 2)
menghindari kemubaziran penggunaan bahasa, 3) membuat variasi, 4) agar mudah
dipahami, dan 5) menyesuaikan dengan sosiobudaya BSa. Lima alasan ini
menunjukkan bahwa penerjemah mengarahkan terjemahannya agar mudah dipahami,
tidak membingungkan pembaca, dan pembaca tidak bosan dalam membaca karya
terjemahannya. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh penerjemah melalui teknik
penerjemahan yang dilakukannya dalam rangka untuk membuat terjemahannya
mudah dipahami oleh pembacanya atau memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi.
Penilaian mengenai keterbacaan teks terjemahan yang dilakukan oleh pembaca teks
terjemahan novel Wings menunjukkan bahwa terjemahan novel tersebut memiliki
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tingkat keterbacaan yang tinggi. Penilaian keterbacaan teks terjemahan ini dilakukan
oleh tiga orang, yang masing-masing disebut dengan pembaca I, pembaca II, dan
pembaca III. Pembaca I memberi nilai 3, artinya terjemahan penanda kohesi mudah
dipahami, terhadap 291 (99,66%) data, pembaca II memberi nilai 3 terhadap 290
(99,32%) data, dan pembaca III memberi nilai 3 terhadap 291 (99,66%) data. Rerata
nilai 3 yang diberikan oleh tiga pembaca tersebut adalah 290,66 (99,54%).
Selain nilai 3, juga ada nilai 2, artinya terjemahan agak sulit dipahami, dan nilai 1,
artinya terjemahan sulit dipahami, yang diberikan oleh ketiga pembaca tersebut.
Pembaca I memberi nilai 1 terhadap 1 (0,34 %) data dan tidak ada satu pun nilai 2
yang diberikannya. Pembaca II memberi nilai 2 terhadap 2 (0,68%) data dan tidak ada
satu pun nilai 1 yang diberikan. Sementara itu, pembaca III memberi nilai 2 terhadap
1 (0,34) data dan tidak ada satu pun nilai 1 yang diberikan. Rerata nilai 2 yang
diberikan oleh pembaca hanya 1 (0,34%) dan rerata nilai satu hanya 0,33 (0,11%).
Para pembaca tersebut tidak sepakat menilai data tertentu dengan nilai 2 atau nilai 1.
Hal ini menunjukkan bahwa data yang dinilai 1 atau 2 oleh pembaca tersebut belum
benar-benar kurang memiliki tingkat keterbacaan yang rendah.
Para pembaca tersebut secara sepakat memberikan nilai 3 terhadap 298 (98,97 %)
data. Hanya 4 data penerjemahan penanda kohesi yang tidak disepakati diberi nilai 3
oleh para pembaca. Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh ketiga pembaca
tersebut dapat dinyatakan bahwa tingkat keterbacaan terjemahan penanda kohesi
dalam terjemahan novel Wings sangat tinggi. Tingkat keterbacaan yang tinggi ini
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tidak lepas dari teknik penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah dan perubahan
penanda kohesi yang dilakukannya.
Berdasar pembahasan mengenai hubungan pemilihan teknik penerjemahan penanda
kohesi dengan kesepadanan makna, keberterimaan, dan keterbacaan tersebut dapat
dinyatakan bahwa perubahan dalam penerjemahan penanda kohesi dilakukan oleh
penerjemah

dengan

menggunakan

teknik

penerjemahan

tertentu

dengan

mempertimbangkan kesepadanan makna, keberterimaan bahasa serta keterbacaan
teks terjemahan. Meskipun terjadi perubahan makna pada beberapa terjemahan
penanda kohesi, terjadinya kekurangberterimaan terjemahan penanda kohesi, dan
berpengaruh terhadap keterbacaan terjemahan penanda kohesi, namun dengan melihat
persentase terjemahan yang sepadan, terjemahan yang berteriman, dan terjemahan
penanda kohesi yang mudah dipahami, terjemahan penanda kohesi dalam novel
Wings dapat dinyatakan sudah baik. Penanda kohesi merupakan bagian penting
sebuah teks karena ikut menentukan kepaduan sebuah teks. Kohesi dapat menentukan
sebuah teks sebagai sebagai teks atau bukan teks. Keberhasilan terjemahan penanda
kohesi tersebut juga memberi sumbangan terhadap keberhasilan terjemahan novel
Wings.

E. Hubungan Penanda Kohesi, Teknik Penerjemahan, Kesepadanan Makna,
Keberterimaan, dan Keterbacaan
Berikut ini ditampilkan tabel mengenai penggunaan penanda kohesi, teknik
penerjemahan yang digunakan, nilai kesepadanan makna, nilai keberterimaan, dan
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keterbacaan teks terjemahan untuk mengetahui kecenderungan penggunaan teknik
penerjemahan penanda kohesi dan memberikan gambaran yang lebih jelas hubungan
antara

teknik

penerjemahan

yang

digunakan,

nilai

kesepadanan

makna,

keberterimaan, dan keterbacaan terjemahan penanda kohesi. Nilai kesepadanan
makna dan keberterimaan terjemahan setiap penanda kohesi dalam tabel merupakan
nilai rerata yang diberikan oleh para penilai terjemahan. Nilai keterbacaan terjemahan
juga merupakan nilai rerata oleh para pembaca teks terjemahan.
Table 5.3: Penanda Kohesi, Teknik Penerjemahan, Nilai Kesepadanan Makna,
Keberterimaan, dan Keterbacaan
No. Data

Penanda

Teknik Penerjemahan

Kohesi

Nilai Kesepa-

Nilai

Nilai

danan Makna

Keberterimaan

Keterbacaan

Pengacuan Persona
1R

she

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

2R

she

Harfiah

3

3

3

3R

she

Harfiah

3

3

3

4R

she

Reduksi

3

3

3

5R

she

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

6R

she

Modulasi

3

3

3

7R

she

Amplifikasi

3

3

3

8R

she

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

9R

she

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

10R

she

Adaptasi

3

3

3

11R

she

Kompresi linguistik

2

3

3

12R

she

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

13R

her (objek)

Harfiah

3

3

3

14R

her (objek)

Amplifikasi

3

3

3

15R

her (objek)

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

16R

her (objek)

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

17R

her (objek)

Reduksi

3

3

3
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18R

her (objek)

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

19R

her (objek)

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

20R

her (objek)

Harfiah

2

3

3

21R

her (objek)

Kompresi linguistik

2

3

3

22R

her (objek)

Harfiah

3

3

2

23R

her

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

24R

her

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

25R

her

Kompresi linguistik

2

3

3

26R

her

Reduksi

3

3

3

27R

her

Amplifikasi

3

3

3

28R

her

Kompresi linguistik

3

3

3

29R

her

Amplifikasi

2

3

3

30R

hers

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

31R

hers

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

32R

hers

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

33R

he

Harfiah

3

3

3

34R

he

Reduksi

3

3

3

35R

he

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

36R

he

Modulasi

3

3

3

37R

he

amplifikasi

3

3

3

38R

he

Adaptasi

3

3

3

39R

he

Harfiah

3

3

3

40R

he

Kompresi linguistik

2

3

3

41R

he

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

42R

he

Adaptasi

3

3

3

43R

him

Harfiah

3

3

3

44R

him

Reduksi

2

3

3

45R

him

Adaptasi

3

3

3

46R

him

Amplifikasi

3

3

3

47R

him

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

48R

him

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

49R

him

Kompresi linguistik

2

3

3

50R

his (ajk pos)

Harfiah

3

3

3
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51R

his (ajk pos)

Reduksi

3

3

3

52R

his (ajk pos)

Adaptasi

3

3

3

53R

his (ajk pos)

Amplifikasi

3

3

3

54R

his (ajk pos)

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

55R

his (ajk pos)

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

56R

his (ajk pos)

Kompresi linguistik

2

3

3

57R

his (prn pos)

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

58R

his (prn pos)

reduksi

3

3

3

59R

they

Harfiah

3

3

3

60R

they

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

61R

they

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

62R

they

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

63R

they

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

64R

they

Reduksi

2

3

3

65R

they

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

66R

they

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

67R

them

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

68R

them

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

69R

them

Harfiah

3

3

3

70R

them

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

71R

them

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

72R

them

Harfiah

3

3

3

73R

them

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

74R

them

Reduksi

3

3

3

75R

them

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

76R

their

Harfiah

3

3

3

77R

their

Modulasi

2

2

3

78R

their

Amplifikasi

2

3

3

79R

their

Harfiah

3

3

3

80R

their

Reduksi

3

3

3

81R

theirs

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

82R

theirs

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

83R

I

Harfiah

3

3

3
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84R

I

Reduksi

3

3

3

85R

I

Harfiah

3

3

3

86R

I

Kompresi linguistik

2

3

3

87R

I

Harfiah

2

2

3

88R

I

Harfiah

3

3

3

89R

I

Variasi

3

3

3

90R

me

Reduksi

2

2

3

91R

me

Harfiah

3

3

3

92R

me

Harfiah

3

3

3

93R

me

Variasi

3

3

3

94R

me

Harfiah

3

3

3

95R

my

Meduksi

3

3

3

96R

my

Modulasi

2

2

3

97R

my

Harfiah

3

3

3

98R

mine

Amplifikasi dan transposisi

2

3

3

99R

mine

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

100R

mine

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

101R

you

Harfiah

3

3

3

102R

you

Reduksi

3

3

3

103R

yot

variasi

3

3

3

104R

you

Amplifikasi

3

3

3

105R

you

Harfiah

3

3

3

106R

yot

Harfiah

3

3

3

107R

you

Harfiah

3

3

3

108R

you (objek)

Harfiah

3

3

3

109R

you (objek)

Harfiah

3

3

3

110R

you (objek)

Harfiah

3

3

3

111R

you (objek)

Harfiah

3

3

3

112R

you (objek)

Variasi

3

3

3

113R

you (objek)

Reduksi

2

3

3

114R

your

Harfiah

3

3

3

115R

your

Modulasi

2

3

3

116R

your

Harfiah

3

3

3
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117R

your

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

118R

your

Reduksi

3

3

3

119R

we

Harfiah

3

3

3

120R

we

Harfiah

3

3

3

121R

us

Harfiah

3

3

3

122R

us

Harfiah

3

3

3

123R

us

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

124R

us

Reduksi

3

3

3

125R

our

Reduksi

2

2

3

126R

our

Harfiah

3

3

3

127R

our

Harfiah

3

3

3

128R

ours

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

129R

it

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

130R

it

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

131R

it

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

132R

it

Harfiah

3

3

3

133R

it

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

134R

it

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

135R

it

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

136R

it

Amplifikasi

3

3

3

137R

it

Reduksi

3

3

3

138R

it (objek)

Harfiah

3

3

3

139R

it (objek)

Amplifikasi

2

2

3

140R

it (objek)

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

141R

it (objek)

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

142R

it (objek)

Reduksi

3

3

3

143R

it (objek)

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

144R

its

Amplifikasi dan transposisi

2

2

3

145R

its

Harfiah

3

3

3

Pengacuan Demonstratif
146R

the

Harfiah

3

3

3

147R

the

Harfiah

3

3

3

148R

the

Harfiah

3

3

3
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149R

the

Harfiah

3

3

3

150R

the

Reduksi

3

3

3

151R

the

Transposisi

2

2

3

152R

this

Harfiah

3

3

3

153R

this

Harfiah

3

3

3

154R

this

modulasi

2

3

3

155R

this

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

156R

these

modulasi

2

3

3

157R

these

Harfiah

3

3

3

158R

these

Harfiah

3

3

3

159R

that

Harfiah

3

3

3

160R

that

Amplifikasi

3

3

3

161R

that

Harfiah

3

3

3

162R

that

Modulasi

2

3

3

163R

that

Harfiah

3

3

3

164R

those

Harfiah

3

3

3

165R

those

Harfiah

3

3

3

166R

here

Harfiah

3

3

3

167R

here

Harfiah

3

3

3

168R

there

Harfiah

3

3

3

169R

there

Harfiah

3

3

3

170R

there

Modulasi

2

2

3

171R

there

Amplifikasi dan transposisi

2

2

3

172R

there

Amplifikasi dan transposisi

2

2

3

173R

there

Amplifikasi dan transposisi

2

2

3

174R

there

Reduksi

2

2

3

175R

now

Transposisi

3

3

3

176R

then

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

177R

then

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

178R

then

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

179R

then

Reduksi

2

2

3

Reduksi

2

2

3

Pengacuan Komparatif
180R

same
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181R

same

Harfiah

2

3

3

182R

same

Harfiah

2

2

3

183R

same

Harfiah

2

2

3

184R

same

Harfiah

3

3

3

185R

equal

Harfiah

3

3

3

186R

such

Harfiah

3

3

3

187R

different

Harfiah

2

2

3

188R

other

Harfiah

3

3

3

189R

other

Reduksi

2

2

3

190R

other

Harfiah

3

3

3

191R

else

Harfiah

3

3

3

192R

else

Harfiah

3

3

3

193R

else

Harfiah

3

3

3

194R

better

Harfiah

2

2

3

195R

better

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

196R

better

Harfiah

2

2

3

197R

better

Amplifikasi dan transposisi

3

3

3

Penyulihan Nomina
1S

one

Reduksi

2

2

3

2S

one

Amplifikasi dan transposisi

2

3

3

3S

one

Amplifikasi

3

3

3

4S

ones

Amplifikasi

3

3

3

5S

ones

Reduksi

3

3

3

Penyulihan Verba
6S

do

Amplifikasi

3

3

3

7S

do

Harfiah

3

3

3

8S

do

Reduksi

2

3

3

9S

does

Harfiah

2

2

3

10S

did

Amplifikasi

3

3

3

11S

did

Reduksi

2

2

3

Penyulihan Klausa
12S

so

Reduksi

3

3

3

13S

so

Harfiah

3

3

3
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14S

so

Harfiah

3

3

3

15S

so

Harfiah

3

3

3

16S

not

Harfiah

3

3

3

17S

not

Harfiah

3

3

3

18S

not

Harfiah

3

3

3

Pelesapan Nomina
1E

those

Amplifikasi

3

3

3

2E

those

Amplifikasi

3

3

3

3E

those

Amplifikasi

3

3

3

4E

none

Amplifikasi

3

3

3

5E

any

Amplifikasi

3

3

3

6E

none

Harfiah

3

3

3

7E

both

Amplifikasi

3

3

3

8E

another

Amplifikasi

3

3

3

9E

the others

Harfiah

3

3

3

10E

the other

Harfiah

3

3

3

11E

the others

Amplifikasi

3

3

3

12E

those two

Amplifikasi

3

3

3

13E

two

Harfiah

3

3

3

14E

second

Amplifikasi

3

3

3

15E

the one

Amplifikasi

3

3

3

Pelesapan Verba
16E

won‟t

Harfiah

3

3

3

17E

would

Amplifikasi

3

3

3

18E

have to

Harfiah

8

3

3

19E

don‟t

Harfiah

3

3

3

20E

cheking

Harfiah

2

2

3

21E

trying

Amplifikasi

2

2

3

Pelesapan Klausa
22E

I won‟t

Reduksi

3

3

3

23E

You would

Amplifikasi

3

3

3

24E

I did

Reduksi

3

3

3

25E

Can you

Amplifikasi

2

2

3
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26E

I did

Reduksi

3

3

3

27E

Checking up

harfiah

2

2

3

Amplifikasi

3

3

3

at old friends
28E

Commit
suicide, or
bomb airport

29E

Want to go

amplifikasi

3

3

3

30E

Trying to kill

Amplifikasi

2

2

3

Harfiah

3

3

3

yourself
showing off
31E

War junk

32E

Pretty good

Harfiah

3

3

3

33E

Speed,

Amplifikasi

2

2

3

Harfiah

3

3

3

aerobatics,
and a number
of others
34E

yes
Konjungsi

1C

and

Harfiah

3

3

3

2C

and

Harfiah

2

2

3

3C

and

Harfiah

2

2

3

4C

and

Reduksi

2

2

3

5C

and

Harfiah

2

2

3

6C

and

Harfiah

2

2

3

7C

or

Harfiah

3

3

3

8C

or

Harfiah

2

2

3

9C

nor

Harfiah

3

3

3

10C

nor

Harfiah

2

2

3

11C

besides

Harfiah

2

2

3

12C

besides

Harfiah

3

3

3

13C

besides

Harfiah

3

3

3

14C

but

Harfiah

3

3

3

15C

but

Harfiah

3

3

3
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16C

but

Harfiah

2

2

3

17C

but

Harfiah

3

3

3

18C

yet

Harfiah

3

3

3

19C

though

Harfiah

3

3

3

20C

though

Harfiah

3

3

3

21C

thought

Reduksi

2

2

3

22C

only

Harfiah

3

3

3

23C

only

Harfiah

3

3

3

24C

in fact

Harfiah

3

3

3

25C

instead

Harfiah

2

2

3

26C

at least

Harfiah

3

3

3

27C

at least

Harfiah

3

3

3

28C

so

Harfiah

3

3

3

29C

so

Reduksi

2

2

3

30C

because

Harfiah

3

3

3

31C

because

Harfiah

3

3

3

32C

then

Harfiah

3

3

3

33C

then

Harfiah

3

3

3

34C

and then

Reduksi

2

2

3

35C

then

Harfiah

3

3

3

36C

then

Harfiah

2

2

3

37C

then

Harfiah

3

3

3

38C

and then

Harfiah

3

3

3

39C

and then

Harfiah

3

3

3

40C

and then

Harfiah

3

3

3

41C

and then

Reduksi

2

3

3

finally
42C

after that

Harfiah

3

3

3

43C

next

Harfiah

3

3

3

Tabel tersebut memperlihatkan kecenderungan pemanfaatan teknik penerjemahan
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laki dan perempuan, O3 jamak, dan penanda kohesi it cenderung menggunakan
teknik penerjemahan amplifikasi sekaligus transposisi. Bentuk penggunaan teknik ini
pada umumnya berupa eksplisitasi komponen makna acuan penanda kohesi yang
diterjemahkan. Komponen makna yang dieksplisitkan ini dirangkai dengan kata lain
dan membentuk sebuah frase. Sebagai inti frase tersebut adalah komponen makna
acuan penanda kohesi yang diterjemahkan. Kecenderungan penggunaan teknik
amplifikasi sekaligus transposisi ini disebabkan adanya perbedaan antara BSu dan
BSa mengenai penanda kohesi pengacuan O3 tunggal laki-laki dan perempuan, O3
jamak, dan penanda kohesi it sebagaimana telah dipaparkan dalam Bab II.
Pengacuan

pronomina posesif

juga cenderung menggunakan teknik

penerjemahan amplifikasi sekaligus transposisi. Bentuk terjemahan dengan teknik ini
berupa eksplisitasi acuan penanda kohesi. Penanda kohesi pronomina posesif yaitu
mine, yours, ours, his, hers,, its, theirs. Pengacuan pronomina posesif dalam BSu
memilki dua buah acuan, yaitu yang memiliki (posessor) dan yang dimiliki
(posessed). Penanda kohesi semacam ini tidak terdapat dalam BSa.
Penanda kohesi persona O1 tunggal dan jamak serta penanda kohesi O2
cenderung menggunakan teknik penerjemahan harfiah.

Pemanfaatan teknik ini

karena pronomina persona O1 dan O2 dalam BSu dan BSa pada prinsipnya sama.
Penanda kohesi O1 dan O2 yang acuannya orang yang dipandang terhormat
diterjemahkan menjadi kata sapaan. Hal ini menyesuaikan dengan konteks
sosiobudaya BSa.
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Penanda

kohesi

pengacuan

demonstratif

memiliki

kecenderungan

menggunakan teknik penerjemahan harfiah. Kecenderungan ini disebabkan adanya
persamaan antara pengacuan demonstratif dalam BSu dan BSa. Penanda kohesi
pengacuan komparatif juga cenderung memanfaatkan teknik penerjemahan harfiah.
Kecenderungan ini juga disebabkan adanya kesamaan penanda kohesi pengacuan
komparatif dalam BSu dan BSa.
Penanda kohesi penyulihan nomina memiliki kecenderungan menggunakan teknik
penerjemahan amplifikasi. Kecenderungan ini disebabkan adanya perbedaan penyulih
nomina antara BSu dan BSa. Penyulih nomina dalam BSu hanya kata one, ones, dan
same. Sementara itu, kata dalam BSa yang dapat menyulih nomina tidak dibatasi
pada kata tertentu, tetapi berupa nomina apa saja, sesuai dengan nomina yang disulih.
Perbedaan

ini

menyebabkan

terjadinya

kecenderungan

penggunaan

teknik

penerjemahan amplifikasi dalam menerjemahkan penanda kohesi penyulihan nomina.
Penanda kohesi penyulihan verba, sebagaimana penyulihan nomina, juga cenderung
menggunakan teknik penerjemahan amplifikasi. Kecenderungan ini juga disebabkan
oleh perbedaan penyulih verba antara BSu dan BSa. Verba dalam BSu yang menjadi
penyulih verba adalah kata do/does, did, dan done. Sementara itu, verba dalam BSa
yang menjadi penyulih verba juga berupa verba, tidak dibatasi pada verba tertentu.
Sementara itu, penanda kohesi penyulihan klausa memiliki kecenderungan
menggunakan teknik penerjemahan harfiah. Kecenderungan ini disebabkan
persamaan struktur klausa antara BSu dan BSa. Di samping itu dalam BSa juga ada
kata tertentu yang menjadi penyulih klausa, misalnya kata “begitu”.
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Penanda kohesi pelesapan nomina memiliki kecenderungan menggunakan teknik
penerjemahan amplifikasi. Kecenderungan ini disebabkan adanya perbedaan konsep
pelesapan nomina antara BSu dan BSa. Pelesapan nomina dalam BSu adalah
pelesapan inti (head) dalam kelompok nomina. Kelompok nomina yang intinya
bukan berupa nomina berarti terjadi pelesapan nomina. Struktur kelompok nomina
yang mengalami pelesapan nomina dalam BSu sangat

berbeda dengan struktur

kelompok nomina dalam BSa. Kelompok nomina BSu pewatasnya berada di sebelah
kiri nomina, sementara itu kelompok nomina BSa pewatasnya berada di sebelah
kanan inti. Perbedaan inilah yang menyebabkan kecenderungan penggunaan teknik
amplifikasi dalam penerjemahan penanda kohesi pelesapan nomina.
Penanda kohesi pelesapan verba cenderung menggunakan teknik penerjemahan
harfiah. Kecenderungan ini disebabkan adanya persamaan stuktur kelompok verba
antara BSu dan BSa. Sementara itu, penanda kohesi pelesapan klausa cenderung
menggunakan teknik penerjemahan amplifikasi. Kecenderungan ini disebabkan
pelesapan klausa dalam BSu merujuk pada pelesapan elemen modal dan elemen
proposisional dalam sebuah klausa. Elemen modal dalam klausa berupa subjek dan
finit. Finit dalam BSu dan BSa memiliki perbedaan bentuk. Finit adalah unsur
kelompok verba yang dapat menunjukkan tense, polaritas dan modalititas. Perbedaan
wujud finit inilah yang menyebabkan kecenderungan penerjemahan kohesi pelesapan
klausa dengan teknik amplifikasi.
Penanda kohesi perangkaian cenderung menggunakan teknik penerjemahan harfiah.
Perwujudan teknik penerjemahan harfiah ini adalah penanda kohesi perangkaian
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terjemahannya juga berupa penanda kohesi perangkaian. Penggunaan teknik harfiah
ini disebabkan oleh persamaan penanda kohesi perangkaian dalam BSu dan BSa.
Teknik penerjemahan harfiah ini cenderung digunakan oleh keempat macam penanda
kohesi perangkaian, yaitu perangkaian aditif, adversatif, kausal dan temporal.
Kecenderungan

teknik penerjemahan yang digunakan untuk menerjemahkan

penanda kohesi tertentu tersebut tidak berarti tertutup bagi penggunaan teknik
penerjemahan lainnya. Penggunaan teknik lain untuk menerjemahkan penanda kohesi
tertentu tetap terbuka. Penggunaan teknik penerjemahan penanda kohesi dipengaruhi
oleh konteks pemakaian penanda kohesi yang diterjemahkan.
Tabel tersebut juga menunjukkan keberagaman teknik penerjemahan yang diterapkan
pada masing-masing tipe penanda kohesi tidak sama. Penanda kohesi pengacuan
menggunakan teknik penerjemahan penanda kohesi yang paling beragam dibanding
dengan penanda kohesi lainnya. Teknik penerjemahan yang digunakan untuk
menerjemahkan penanda kohesi pengacuan ada 9 macam, yaitu 1) teknik
penerjemahan harfiah, 2) teknik penerjemahan amplifikasi sekaligus transposisi, 3)
teknik penerjemahan reduksi, 4) teknik penerjemahan

amplifikasi, 5) teknik

penerjemahan modulasi, 6) kompresi linguistik, 7) adaptasi, 8) transposisi dan 9)
teknik variasi. Penanda kohesi penyulihan menggunakan 4 macam teknik
penerjemahan, yaitu 1)

teknik amplifikasi, 2) teknik amplifikasi sekaligus

transposisi, 3) teknik penerjemahan harfiah, dan 4) teknik reduksi. Penanda kohesi
pelesapan menggunakan 3 macam teknik penerjemahan, yaitu teknik amplifikasi, 2)
teknik penerjemahan harfiah, dan 3) teknik reduksi. Sementara itu, penanda kohesi
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konjungsi menggunakan 2 macam teknik penerjemahan, yaitu teknik penerjemahan
harfiah dan reduksi. Perbedaan teknik penerjemahan yang diterapkan pada masingmasing penanda kohesi tersebut menunjukkan perbedaan di antara penanda kohesi
tersebut. Kohesi pengacuan lebih merupakan relasi makna dari pada relasi gramatikal,
kohesi penyulihan dan pelesapan murni merupakan relasi gramatikal (Halliday &
Hasan, 1983).

Kohesi konjungsi sangat berbeda dengan ketiga kohesi tersebut.

Kohesi konjungsi merupakan relasi makna tetapi berbeda dengan kohesi pengacuan.
Kohesi konjungsi merupakan relasi yang yang menghubungkan secara sistematis
antara klausa atau kalimat yang satu dengan klausa atau kalimat lainnya dalam
sebuah teks (Halliday & Hasan, 1983). Di samping perbedaan itu, juga ada perbedaan
antara penanda kohesi dalam BSu dan BSa. Perbedaan masing-masing penanda
kohesi antara penanda kohesi dalam BSu dan BSa ini telah dipaparkan pada Bab II,
subbab kajian teori.
Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa teknik penerjemahan penanda kohesi
berpengaruh terhadap kesepadanan makna dan keberterimaan terjemahan. Ada tujuh
teknik penerjemahan yang berdampak pada kesepadanan makna, keberterimaan, dan
keterbacaan. Ketujuh teknik penerjemahan tersebut yaitu teknik penerjemahan
kompresi linguistik, teknik penerjemahan modulasi, reduksi, amplifikasi, harfiah,
amplifikasi sekaligus transposisi, dan transposisi. Persentase masing-masing teknik
penerjemahan yang berdampak pada perubahan makna, keberterimaan, dan
keterbacaan tersebut tidak sama. Teknik penerjemahan kompresi linguistik
menduduki tempat yang pertama. Data yang diterjemahkan dengan teknik kompresi
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linguistik berjumlah 8, yaitu data nomor: 11R, 21R, R25R, 28R, 40R, 49R, 56R, dan
86R. Perubahan makna terjemahan penanda kohesi akibat teknik kompresi linguistik
tersebut mencapai 100%. Namun demikian, semua terjemahan penanda kohesi
dengan teknik kompresi linguistik tersebut berterima dan teks terjemahan mudah
dipahami.
Teknik penerjemahan lain yang mengakibatkan pergeseran makna adalah
teknik modulasi. Penanda kohesi yang diterjemahkan dengan teknik ini berjumlah 9,
yaitu data nomor: 6R, 77R, 96R, 115R, 154R, 156R, 162R, 170R, dan 174R. Delapan
data di antara Sembilan data yang diterjemahkan dengan teknik modulasi ini
mengakibatkan distorsi makna. Hanya satu data yang diterjemahkan dengan teknik
tersebut tidak mengakibatkan perubahan makna, yaitu data 6R. Perubahan makna
terjemahan penanda kohesi yang diakibatkan oleh teknik penerjemahan modulasi
tersebut mencapai 88,88%. Penerjemahan dengan teknik modulasi ini juga
berdampak pada keberterimaan terjemahan. Empat di antara delapan data yang
mengalami perubahan makna tersebut juga berdampak pada kekurangberterimaan
terjemahan penanda kohesi. Keempat data tersebut yaitu data 77R, 96R, 170R, dan
174R. Terjemahan empat data lainnya, yaitu data 115R, 154R, 156R, dan 162R
adalah berterima. Meskipun terjadi perubahan makna dan berdampak pada
keberterimaan, terjemahan dengan teknik modulasi tersebut mudah dipahami oleh
pembaca.
Penggunaan teknik reduksi dalam penerjemahan penanda kohesi juga mengakibatkan
terjadinya perbahan makna. Lima belas di antara 35 data yang diterjemahkan dengan
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teknik reduksi mengalami perubahan makna. Perubahan terjemahan penanda kohesi
dengan teknik reduksi ini mencapai 42,85%. Enam belas data terjemahan penanda
kohesi yang mengalami perubahan makna tersebut yaitu data 44R, 64R, 90R, 113R,
125R, 179R, 189R, 1S, 8S, 11S, 4C, 21C, 29C, 34C, dan 41C. Penggunaan teknik
reduksi juga berdampak pada keberterimaan terjemahan. Di antara lima belas data
yang diterjemahkan dengan teknik reduksi tersebut hanya lima data yang
terjemahannya berterima, yaitu data 44R, 64R, 113R, 8S, dan 41C. Perubahan makna
dan kekurangberterimaan terjemahan penanda kohesi tersebut tidak berdampak pada
keterbacaan. Terjemahan penanda kohesi dengan teknik reduksi tersebut mudah
dipahami oleh pembaca terjemahan.
Penggunaan teknik penerjemahan lainnya yang juga berdampak pada
perubahan makna adalah teknik penerjemahan amplifikasi. Enam di antara 28 data
yang diterjemahkan dengan teknik amplifikasi mengalami perubahan makna.
Perubahan makna terjemahan penanda kohesi dengan teknik amplifikasi ini mencapai
21,42%. Keenam data terjemahan penanda kohesi yang mengalami perubahan makna
tersebut yaitu data 29R, 78R, 21E, 25E, 30E, dan 33E. penggunaan teknik amplifikasi
tersebut juga berdampak pada keberterimaan terjemahan. Hanya 2 data dari enam
data tersebut yang terjemahannya berterima, yaitu data 29R dan 78R. Meskipun
terjadi perubahan makna dan kekurangberterimaan terjemahan, terjemahan penanda
kohesi dengan terknik amplifikasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca.
Penggunaan teknik penerjemahan harfiah juga mengakibatkan pergeseran makna
terjemahan penanda kohesi. teknik harfiah merupakan teknik yang paling banyak
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digunakan dalam penerjemahkan penanda kohesi, yaitu mencapai 132 data (45,20%).
Dua puluh satu data di antara 132 data yang diterjemahkan dengan teknik harfiah
tersebut mengalami pergeseran makna, yaitu data 20R, 22R, 87R, 181R, 182R, 183R,
187R, 194R, 196R, 9S, 20E, 27E, 2C, 3C, 5C, 6C, 8C, 10C, 11C, 16C, 25C, dan
36C.

Perubahan makna terjemahan penanda kohesi akibat teknik harfiah

mencapai 15,90%.

ini

Penanda kohesi yang diterjemahkan dengan teknik harfiah

tersebut mencakup penanda kohesi pengacuan persona, pengacuan perbandingan,
penanda kohesi penyulihan, penanda kohesi pelesapan, dan penanda kohesi
konjungsi. Penerjemahan penanda kohesi pengacuan persona dengan teknik harfiah
yang mengalami pergeseran makna yaitu terjemahan penanda kohesi dalam data
20R, 22R, dan 87R. Penanda kohesi pengacuan perbandingan yang mengalami
pergeseran makna akibat penggunaan teknik harfiah yaitu terjemahan penanda kohesi
dalam data 181R, 182R, 183R, 187R, 194R, data 196R. Penanda kohesi penyulihan
yang maknanya berubah karena penerapan teknik harfiah terdapat dalam data 9S.
Penanda kohesi pelesapan yang maknanya bergeser karena penerepan teknik
penerjemahan harfiah terdapat dalam data 20E dan 27E. Sementara itu, penggunaan
teknik harfiah terhadap penanda kohesi konjungsi yang terjemahannya mengalami
perubahan makna terdapat dalam data 5C, 6C, 8C, 10C, 11C, 16C, 25C, dan 36C.
Penerjemahan dengan teknik penerjemahan harfiah tersebut juga berdampak pada
keberterimaan terjemahan. Di antara 21 terjemahan penanda kohesi yang mengalami
perubahan makna karena penerapan teknik harfiah tersebut hanya 3 yang berterima,
yaitu data 20R, 22R, dan 181R. Penggunaan teknik harfiah yang menyebabkan
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pergeseran makna dan keberterimaan tersebut tidak berdampak buruk pada
keterbacaan. Semua data yang diterjemahkan dengan teknik harfiah tersebut mudah
dipahami isinya oleh pembaca. Penggunaan teknik penerjemahan harfiah yang
terjemahannya agak sulit dipahami satu, yaitu data 22R. Terjemahan dalam data 22R
ini tidak mengalami pergeseran makna dan terjemahannya berterima.
Teknik penerjemahan lain yang mengakibatkan perubahan makna adalah teknik
amplifikasi sekaligus transposisi. Enam data di antara 69 data yang diterjemahkan
dengan teknik transposisi mengalami perubahan makna. Keenam data tersebut yaitu
data 98R, 144R, 171R, 172R, 173R, dan 2S. Perubahan makna terjemahan penanda
kohesi akibat teknik amplifikasi sekaligus transposisi ini mencapai 8,69%. Penerapan
teknik penerjemahan amplifikasi sekaligus transposisi pada 6 data tersebut juga
berdampak pada keberterimaan terjemahan. Di antara 6 penanda kohesi yang
diterjemahkan dengan teknik amplifikasi sekaligus transposisi tersebut hanya 1 yang
terjemahannya berterima, yaitu data 2S. Meskipun penerapan teknik amplifikasi
sekaligus transposisi tersebut mengakibatkan pergeseran makna, namun terjemahan
penanda kohesi dengan teknik ini mudah dipahami.
Penanda kohesi yang diterjemahkan dengan teknik transposisi hanya dua buah. Satu
dari dua data yang diterjemahkan dengan teknik transposisi ini mengalami pergeseran
makna dan terjemahannya kurang berterima. Data yang dimaksud adalah data 151R.
Meskipun terjadi pergeseran makna, terjemahan dengan teknik transposisi ini mudah
dipahami isinya oleh pembaca.
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Berdasar paparan tersebut tampak bahwa teknik penerjemahan penanda kohesi
memiliki dampak terhadap kesepadanan makna, keberterimaan, dan keterbacaan teks
terjemahan. Teknik penerjemahan yang mengakibatkan perubahan penanda kohesi
memiliki kemungkinan lebih besar pada terjadinya pergeseran makna dan
kekurangberterimaan terjemahan. Teknik penerjemahan yang paling banyak
mengakibatkan pergeseran makna dan kekurangberterimaan terjemahan adalah teknik
kompresi linguistik dan teknik modulasi. Di sisi lain, penerjemahan dengan teknik
tersebut memiliki keterbacaan tinggi. Hal ini

menunjukkan bahwa ketiga aspek

sebagai indikasi kualitas terjemahan, yaitu kesepadanan makna, keberterimaan, dan
keterbacaan, kurang terjaga secara seimbang.
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BAB VI
SIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan
Berdasar

analisis

data

dan

pembahasan

dapat

disimpulkan

bahwa

penerjemahan penanda kohesi banyak yang mengalami perubahan baik perubahan
jenis penanda kohesi maupun perubahan tataran, di samping ada juga yang tidak
mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi
disebabkan adanya perbedaan sistem persona, perbedaan struktur gramatika,
perbedaan penggunaan penanda kohesi, dan perbedaan konteks sosiobudaya.
Perubahan dalam penerjemahan penanda kohesi ada yang bersifat wajib
(obligatory) dan ada yang bersifat opsional. Perubahan yang bersifat wajib ini
merupakan perubahan yang harus dilakukan karena adanya perbedaan antara BSu dan
BSa sebagaimana telah disebutkan di atas. Perbedaan sistem persona yang berdampak
pada perubahan penanda kohesi ini misalnya perbedaan bentuk penanda kohesi O3
tunggal BSu dan BSa yang dapat menimbulkan kerancuan dalam penerjemahan.
Kerancuan ini dapat dihindari dengan mengubah penanda kohesi pronomina yang
diterjemahkan,

misalnya

dengan

teknik

amplifikasi.

Perbedaan

kelaziman

penggunaan pronomina tertentu juga menyebabkan perubahan penanda kohesi.
Misalnya penanda kohesi she dan they lazim digunakan untuk mengacu pada benda
mati tertentu, namun hal ini tidak lazim dalam BSa. Dalam penerjemahan, penanda
kohesi semacam ini harus diubah agar sesuai dengan kelaziman dalam BSa.
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Perbedaan struktur gramatika yang menyebabkan perubahan penanda kohesi
dalam penerjemahan misalnya perbedaan struktur gramatika kelompok nomina antara
BSu dengan BSa. Struktur gramatika kelompok nomina BSu pada umumnya
pewatasnya berupa pre-modifier sedangkan dalam BSa pewatasnya berupa postmodifier. Perbedaan ini menyebabkan perubahan penanda kohesi khususnya dalam
penerjemahan penanda kohesi substitusi nomina dan pelesapan nomina, terutama
pelesapan nomina dengan inti kelompok nomina spesific deictic.
Perbedaan konteks sosiobudaya berkaitan dengan perbedaan pronomina yang
mengacu pada orang yang dihormati dengan orang biasa. Dalam BSa ada perbedaan
pronomina persona yang mengacu pada orang yang perlu dihormati dan pronomina
yang mengacu pada orang biasa, sedangkan dalam BSu bentuk pronomina yang
demikian itu tidak dibedakan. Perbedaan ini menyebabkan perubahan penanda kohesi
guna menyesuaikan dengan konteks sosiobudaya BSa.
Perubahan penanda kohesi

yang bersifat opsional tampak dengan

penerjemahan penanda kohesi dengan cara mengeksplisitkan salah satu komponen
makna acuan penanda kohesi yang diterjemahkan. Penggunaan salah satu komponen
makna acuan penanda kohesi tersebut merupakan pilihan penerjemah yang
didasarkan pada konteks pemakaian penanda kohesi tersebut. Misalnya he yang
diterjemahkan „lelaki itu‟, dalam hal ini „lelaki‟ merupakan salah satu komponen
makna acuan he yang dipilih penerjemah untuk menerjemahkan penanda kohesi he
tersebut. Di samping komponen makna yang dipilih oleh penerjemh tersebut masih
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ada komponen makna lainnya. Pemilihan komponen makna dalam penerjemahan
tersebut didasarkan pada konteks pemakaian penanda kohesi.
Di samping ada perubahan yang sifatnya wajib dan opsional, juga ada
perubahan penanda kohesi yang dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu. Misalnya
agar terjemahannya menjadi variatif , lebih mudah dipahami, untuk efisiensi
pemakaian bahasa, dan sebagainya.
Penerjemahan penanda kohesi dilakukan dengan 9 teknik penerjemahan,
yaitu

teknik kesepadanan lazim, teknik amplifikasi sekaligus transposisi, teknik

reduksi, teknik amplifikasi, harfiah, modulasi, kompresi linguistik, adaptasi, dan
teknik transposisi. Ada 6 alasan penerjemah dalam menggunakan 9 macam teknik
tersebut, yaitu

mengutamakan makna, menghindari kerancuan,

kemubaziran penggunaan bahasa, membuat variasi,

menghindari

agar mudah dipahami, dan

menyesuaikan dengan konteks sosiobudaya BSa. Penggunaan 9 macam teknik
tersebut dimaksudkan oleh penerjemah

agar karya terjemahannya dibaca sebagi

karya asli dalam bahasa Indonesia, bukan sebagai karya terjemahan sehingga
pembaca dapat dengan lancar dan mudah dalam memahami karya terjemahannya.
Berdasar alasan penggunaan teknik penerjemahan ini menunjukkan bahwa
penerjemah tidak hanya menganggap pentingnya makna dalam penerjemahan, tetapi
juga mengutamakan kewajaran dan keterbacaan pada teks terjemahannya
Perubahan yang terjadi dalam penerjemahan penanda kohesi dapat
mempengaruhi kesepadanan makna. Pengalihan makna penerjemahan penanda kohesi
dalam terjemahan novel Wings dapat dinyatakan sudah baik. Hal ini berdasarkan
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penilaian para pakar bahwa 77,28% pengalihan makna penanda kohesi sudah akurat.
Pengalihan makna penerjemahan penanda kohesi yang dinilai kurang akurat hanya
17,66%, sementara itu pengalihan makna yang dinilai tidak akurat hanya 4,57%.
Nilai kewajaran terjemahan penanda kohesi dalam novel tersebut lebih lebih
dari pada

nilai kesepadanan pengalihan maknanya. Nilai kewajaran terjemahan

penanda kohesi ini mencapai 87,10%. Terjemahan penanda kohesi yang dinilai
kurang alamiah hanya mencakup 8,11% dan terjemahan penanda kohesi yang
dipandang tidak alamiah hanya mancapai 4,79%. Nilai kewajaran terjemahan
penanda kohesi yang tinggi ini tidak dapat dipisahkan dari usaha penerjemah dalam
penyesuaian bahasa TSa dengan kelaziman yang ada dalam BSa.
Sementara itu, nilai keterbacaan terjemahan penanda kohesi jauh lebih tinggi
dari nilai kesepadanan makna dan kewajaran bahasa tersebut. Hal ini terlihat dari nilai
terjemahan yang mudah dipahami yang mencapai 99,54%. Terjemahan yang agak
sulit dipahami hanya 0,34% dan yang sulit dipahami hanya 0,11%. Nilai tingkat
keterbacaan yang lebih baik dari pada nilai kesepadanan makna dan keterbacaan ini
tidak terlepas dari teknik yang digunakan oleh penerjemah dan perubahan-perubahan
yang dilakukan yang tercermin dari penggunaan teknik penerjemahan tersebut.
B. Saran
Penelitian ini baru mengkaji penerjemahan penanda kohesi dalam
penerjemahan sebuah novel. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang
penerjemahan penanda kohesi dalam novel yang sejenis. Namun demikian perlu
dilakukan penelitian terhadap novel lainnya sehingga didapatkan gambaran yang
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lebih lengkap mengenai penerjemahan penanda kohesi dalam novel. Hal ini penting
tidak hanya secara teoritis tetapi juga secara praktis. Selain itu juga perlu dilakukan
penelitian penerjemahan penanda kohesi terhadap selain jenis novel, misalnya puisi,
karya ilmiah, dan sebagainya, karena setiap jenis karya yang berbeda memiliki ciri
penanda kohesi sendiri-sendiri.
Perbedaan sistem gramatika dan konteks sosiobudaya antarbahasa berdampak
pada terjadinya perubahan dalam penerjemahan, khususnya perubahan penanda
kohesi. Perubahan dalam penerjemahan dapat mengakibatkan perubahan makna
namun di sisi lain dapat meningkatkan kealamiahan bahasa dan dapat meningkatkan
keterbacaan. Berkaitan dengan ini, perubahan dalam penerjemahan penanda kohesi
harus dilakukan dengan cermat sehingga dapat meminimalisir terjadinya pergeseran
makna namun dapat meningkatkan kealamiahan bahasa terjemahan dan tingkat
keterbacaan.

C. Implikasi
Perbedaan sistem persona, struktur gramatika dan konteks sosiobudaya antara
BSu dan BSa berdampak pada terjadinya perubahan dalam penerjemahan penanda
kohesi. Pilihan-pilihan teknik penerjemahan penanda kohesi beserta alasannya
dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan tersebut. Dalam kajian penerjemahan terhadap
unit-unit kebahasaan yang lain, selain penanda kohesi, juga perlu memperhatikan
perbedaan-perbedaan

antara

BSu

dan

BSa

mengenai

unit

yang

dikaji

penerjemahannya itu.

Pengenalan perbedaan-perbedaan ini akan membantu dalam
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mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi terhadap unit-unit kebahasaan
yang diteliti, teknik yang digunakan serta alasan yang mendasarinya. Pengenalan
perbedaan sistem bahasa juga penting bagi penerjemah dalam rangka menghasilkan
terjemahan yang maknanya sepadan, bahasanya tidak menyimpang dari kaidah BSa,
dan isinya mudah dipahami oleh pembaca.
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