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INTISARI 

 

 

Penelitian ini memfokuskan pada konsep budaya spesifik dalam bahasa 

Indonesia yang tidak dikenal dalam bahasa Inggris dalam novel Negeri 5 Menara. 

Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Mildred L. Larson tentang 

cara menemukan padanan leksikal untuk benda dan kejadian yang tidak dikenal dalam 

kebudayaan bahasa sasaran, serta pengevaluasian terjemahan. Berdasarkan hasil 

analisis, disimpulkan bahwa penerjemah menerapkan tujuh strategi pemadanan leksikal 

dalam menerjemahkan 21 konsep budaya spesifik yang terdapat dalam novel Negeri 5 

Menara ke dalam novel terjemahannya The Land of Five Towers, yakni (1) 

menggunakan kata generik yang dimodifikasi dengan ciri bentuk; (2) menggunakan 

kata generik yang dimodifikasi dengan pernyataan fungsi; (3) menggunakan kata 

pinjaman (loan word) tanpa modifikasi, yang terbagi menjadi dua macam: (a) kata 

pinjaman yang sama sekali baru bagi  penutur bahasa sasaran (loan words); dan (b) 

kata serapan (borrowed words); (4) menggunakan kata pinjaman (loan word) yang 

dimodifikasi dengan penggolong (classifier); (5) menggunakan kata pinjaman (loan 

word) yang dimodifikasi dengan pemerian bentuk; (6) menggunakan kata pinjaman 

(loan word) yang dimodifikasi dengan pemerian fungsi; dan (7) menggunakan 

pengganti budaya. Berdasarkan pengevaluasian dari aspek ketepatan, kejelasan, dan 

kewajaran, ditemukan bahwa padanan leksikal untuk tiga belas konsep budaya spesifik 

sudah tepat, jelas, dan wajar. Sementara itu, padanan leksikal untuk delapan konsep 

budaya spesifik yang lain tidak tepat, tidak jelas, dan tidak wajar.   

  

Kata kunci: penerjemahan, strategi pemadanan leksikal, konsep budaya spesifik,   novel 

Negeri 5 Menara, novel The Land of Five Towers   
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ABSTRACT 

 

 

This research focuses on the specific cultural concepts of Indonesian not known 

in English, found in the novel entitled Negeri 5 Menara. The writer used a theory 

proposed by Mildred L. Larson concerning how to find lexical equivalents for things 

and events not known in the receptor culture, and the translation evaluation. Based on 

the result of analysis, it is concluded that translator applies seven strategies of lexical 

equivalence in translating 21 specific cultural concepts found in the novel entitled 

Negeri 5 Menara into the translation novel entitled The Land of Five Towers, namely 

(1) generic word modified with features of form; (2)  generic word modified with a 

statement of function; (3) loan word without modification, which is divided into two 

types: (a) loan word which is completely new to the receptor language speaker; and (b) 

borrowed  word; (4) loan word modified by a classifier; (5) loan word modified with a 

description of form; (6) loan word modified with a description of function; and (7) 

cultural substitute. Based on the evaluation of accuracy, clarity, and naturalness 

aspects, it was found that lexical equivalents for thirteen specific cultural concepts are 

accurate, clear, and natural. Meanwhile, lexical equivalents for the other eight specific 

cultural concepts are inaccurate, unclear, and unnatural.            

 

Keywords: translation, strategy of lexical equivalence, specific cultural concepts, the 

novel Negeri 5 Menara, the novel The Land of Five Towers    
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang dan Masalah Penelitian 

 Era globalisasi di abad ke-21 ini telahmendorong munculnya usaha-usaha 

untukmeluncurkan karya-karya terbaik bangsa Indonesia ke kancahinternasional. 

Hal itu dilakukan agar karya-karya Indonesia semakin dikenal oleh bangsa-bangsa 

lain di dunia. Salah satunya adalah penginternasionalisasian karya bangsa  

Indonesia dalam bidang sastra, seperti puisi, cerpen, dan novel. Untuk mencapai 

tujuan ini, tentunya diperlukan usaha pengalihbahasaan atau penerjemahan karya-

karya sastra Indonesia ke dalam bahasa Internasional, yaitu bahasa 

Inggris.Dengan demikian, upaya mendasar yang harus dipahami untuk 

melaksanakan hal tersebut adalah penguasaan tentang teknik penerjemahan.  

Istilah penerjemahan berasal dari bahasa Arab, yaitu dari 

katatarjamahyang berarti memindahkan makna lafal ke dalam bahasa lain 

(Hanny, 2010).Sementara itu, di dalam bahasa Inggris, penerjemahan dikenal 

dengan istilah translation.Ada beberapa pendapat tentang definisitranslationatau 

penerjemahan yang dikemukakan oleh paraahli di bidangpenerjemahan ini. Dua 

diantarapendapat tersebutadalah definisi penerjemahan yang dikemukakan oleh 

Nida dan Taber, dan Larson. 

Pertama, Nida dan Taber (1982:12)menyatakan―Translating consists of 

reproducing in the receptor language the closest natural equivalence of the 
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source language message, first in terms of meaning and secondly in terms of 

style‖.Definisi ini menjelaskan bahwa penerjemahan adalah usaha mencipta 

kembali pesan dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan padanan 

alami yang sedekat mungkin, pertama-tama dalam hal makna dan kemudian gaya 

bahasanya. Yang kedua, Larson(1984:3)menyatakan ―Translation is transferring 

the meaning of the source language into the receptor language‖.Definisi ini 

menjelaskan bahwa penerjemahan merupakan pengalihan makna dari bahasa 

sumber ke dalam bahasa sasaran. 

Berdasarkan kedua definisi di atas, dapat dikatakan bahwa penerjemahan 

adalah pengalihan makna yang melibatkan dua bahasa sebagai komponennya, 

yaitu bahasa sumber sebagai bahasa asal terjemahan dan bahasa sasaran sebagai 

bahasa hasil terjemahan. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan karya sastra 

terjemahan yang bermutu baik, pertama-tama, seorang penerjemah harus 

menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran dari teks yang akan diterjemahkan. 

Lalu, yang kedua, penerjemah juga harus mempunyai wawasan dan pemahaman 

tentang budaya yang melatarbelakangi keduabahasa tersebut. Namun,perbedaan 

budaya yang terdapat pada kedua bahasa tersebut akan menimbulkan suatu 

permasalahan dalam penerjemahan, yakniadanya konsep budaya dalam bahasa 

sumber yang tidak dikenal dalam budaya bahasa sasaran.  

Permasalahan bahasa yang berkaitan dengan perbedaan konsep budaya ini 

sering ditemuipada kasus penerjemahan karya sastra. Kosasih 

(2012:73)mengatakan,―Dalam karya sastra, budaya suatu bangsa akan tergambar 

secara rinci. Sebabnya, karya sastra itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari jiwa dan 
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masyarakat pengarangnya. Karya sastra tidak bisa lepas dari pengaruh sosial 

budaya tempat karya itu diciptakan‖. Dengan demikian, bila karya itu diciptakan 

oleh seorang Indonesia, misalnya, maka unsur budaya dan kehidupan Indonesia 

akan tergambar pula di dalamnya.  

Penelitian ini membahas novelNegeri 5 Menara dan terjemahan bahasa 

Inggrisnyayangberjudul The Land of Five Towers. Novel Negeri 5Menara ini 

ditulis oleh seorang novelis muda dari Sumatra Barat bernama Ahmad Fuadi. 

Kisah dalam novel ini diangkat dari pengalaman pribadi pengarang ketika 

menempuh pendidikan di sebuah pondok pesantren.Novel ini diterbitkan oleh PT 

Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2009 dan menjadi best seller di Indonesia 

sehingga pada tahun 2011 PT Gramedia kembali menerbitkan novel tersebut 

untuk edisi internasional dalam versi bahasa Inggris. Pengalihbahasaan novel ini 

dilakukan oleh Angie Kilbane, seorang wanitaberkebangsaan Amerika Serikat 

yang bekerja sebagai guru di Indonesia (Petersen, 2010).Pertimbangan yang 

mendasari penulis untuk membahas novel Negeri 5 Menaraadalah karena cerita 

dalam novel ini berlatar belakang budaya Indonesia, khususnya budaya 

Minangkabau dan budaya Jawa, serta kehidupan di dalam pondok pesantren yang 

berlatar belakang agama Islam. Penulis menemukan bahwa di dalam novel ini 

terdapat konsep budaya spesifik yang tidak dikenal dalam budaya bahasa Inggris. 

Konsep budaya spesifik yang dimaksud adalah satuan bahasa berupa kata atau 

frasa yang maknanya berkaitan dengan budaya khas Indonesia, seperti jenis-jenis 

makanan, pakaian, peralatan, aktifitas sosial, dan aktifitas keagamaan yang 

kemungkinan besar tidak dikenal dalam budaya bahasa sasaran, yakni bahasa 
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Inggris. Misalnya, budaya di Amerika Serikat dan Inggris, sebagai representasi 

dari budaya penutur bahasa Inggris.    

Selain itu, penulis tertarik untuk membahas novel Negeri 5Menara karena 

novel ini adalah salah satu novel terbaik yang telah memperoleh beberapa 

penghargaan, antara lain Nominasi Khatulistiwa Literary Award tahun 2010, 

Penulis dan Fiksi Terfavorit dari Anugerah Pembaca Indonesia tahun 2010, serta 

BukuFiksi Terbaik dari Perpustakaan Nasional Indonesia tahun 2011.Pada tahun 

2012 atau tiga tahun setelah terbit, novel ini difilmkan dengan judul yang sama, 

yakniNegeri 5 Menara.  

Hingga saat ini, belum ada peneliti lain yang melakukan pengkajian 

terhadap novel Negeri 5 Menaraini dalam bidang penerjemahan. Oleh karena itu, 

peneliti akan mengkaji novel ini dalam bidang tersebut khususnya mengenai 

strategi pemadanan leksikalyang digunakan oleh penerjemah dalam 

menerjemahkan konsep budaya spesifik dalamnovel Negeri 5 Menarake dalam 

novel terjemahannyaThe Land of Five Towers.  

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan menjadi fokus 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah strategi pemadanan leksikal yang digunakan oleh 

penerjemah dalam menerjemahkan konsep budaya spesifik yang terdapat 

dalam novel Negeri 5 Menara ke dalam novel terjemahannya The Land of 

Five Towers?  
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2. Apakahpadananleksikal yang digunakan oleh penerjemah dalam 

menerjemahkan konsep budaya spesifik tersebut sudah tepat, jelas, dan 

wajar? 

 

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan strategi pemadanan leksikal yang digunakan oleh 

penerjemah dalam menerjemahkan konsep budaya spesifik yang terdapat 

dalam novel Negeri 5 Menara ke dalam novel terjemahannya The Land of 

Five Towers. 

2. Mengevaluasipadanan leksikaluntuk konsep budaya spesifiktersebut 

ditinjau dari aspek ketepatan, kejelasan, dan kewajaran. 

 Selanjutnya, penelitian ini diharapkan bermanfaat terhadap pengembangan 

teori penerjemahan dan bagi praktisi penerjemahan, antara lain: 

a. bagi pengembangan teori penerjemahan, hasil penelitian ini memberikan 

informasi mengenai strategi pemadanan leksikal untuk konsep budaya 

spesifikdari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris secara lebih cermat dan 

rinci. 

b. bagi praktisi penerjemah, hasil penelitian ini, yakni berupa strategi 

pemadanan leksikal untuk konsep budaya spesifik, khususnya dari bahasa 

Indonesia ke bahasa Inggris, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

praktek penerjemahan novel.  
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C. Ruang Lingkup Penelitian 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini menggunakan 

novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi berikut versi terjemahan bahasa 

Inggrisnya The Land of Five Towers yang diterjemahkan oleh Angie Kilbane. 

Untuk menjaga konsistensi dan fokus penelitian sebagaimana yang telah 

direncanakan di dalam subbab ―Latar Belakang dan Masalah Penelitian‖, 

penelitian ini hanya akan membahas strategi pemadanan leksikal yang digunakan 

oleh penerjemah dalam menerjemahkan konsepbudaya spesifikdalam 

bahasaIndonesia (bahasa sumber) yangtidak dikenal dalam bahasa Inggris (bahasa 

sasaran). Dengan demikian, objek penelitian ini dibatasi pada konsep budaya 

spesifik dalam bahasaIndonesia yangtidak dikenal dalam bahasa Inggris yang 

terdapat dalam novel Negeri 5 Menara. 

 

D. Metode dan Langkah Kerja Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research). Sumber data penelitian ini berupa novel berjudul 

Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi beserta novel terjemahannya dalam bahasa 

Inggris berjudulThe Land of Five Towers.   

Adapun langkah-langkah untuk mengumpulkan data adalah sebagai 

berikut. 

a) Pengumpulan data dimulai dengan mengidentifikasi konsepbudaya khas 

Indonesia yang tidak dikenal dalam budayasasaran, yakni budaya bahasa 

Inggris. Identifikasi tersebut dilakukan dengan cara melakukan 
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pengecekan ke Oxford Advanced Learner’s Dictionary(2010). Pengecekan 

ini dilandasi dengan asumsi bahwa kata atau frasa tertentu yang tidak 

termaktub dalam kamus tersebut merupakan kata atau frasa yang belum 

dikenal dalam masyarakat penutur bahasa Inggris.Selain kata yang tidak 

dikenal, terdapat beberapa kata yang sudah termaktub dalam kamus 

tersebut yang merupakan kosakata budaya Indonesia yang telah diserap ke 

dalam bahasa Inggris. Artinya, kata tersebut telah dikenal dalam 

masyarakat penutur bahasa Inggris, tetapi bukan merupakan kosakata 

kebudayaan mereka. 

b) berikutnya, menandai konsepbudaya spesifik tersebut dengan 

menggunakan marker, kemudian mencatat kalimat-kalimat yang memuat 

konsep budaya spesifiktersebutke dalam kartu data. 

c) Langkah ketiga adalah mencari padanan konsepbudaya spesifiktersebutke 

novel terjemahannya dalam bahasa Inggris dan mencatat kalimat-kalimat 

dalam bahasa Inggris yang memuat konsep budaya spesifik tersebut pada 

kartu yang sama. 

d) Data yang telah diperoleh pada langkah sebelumnya akan dianalisis 

menurut strategi pemadanan leksikal yang digunakan dengan berpedoman 

pada teori penerjemahan yang dikemukakan oleh Mildred L. Larson 

mengenai Padanan Leksikal untuk Konsep yang Tidak Dikenal (Lexical 

Equivalents When Concepts are Unknown)(1984:163—172).  

e) Kemudian,peneliti mengevaluasi padanan leksikal untukkonsep budaya 

spesifik tersebut ditinjau dari aspek ketepatan (accuracy), kejelasan 
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(clarity), dan kewajaran (naturalness) berdasarkan teori Larson khususnya 

mengenai Pengujian Terjemahan (Testing the Translation)(1984:485—

502).  

 

E. Landasan Teori 

 Teori yang akan digunakan dalam analisis adalah teori penerjemahan yang 

dikemukakan oleh Mildred L. Larson (1984: 163-172) mengenai cara pemadanan 

leksikal dalam menerjemahkan konsep budaya spesifik yang tidak dikenal dalam 

bahasa sasaran. Pemaparan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini 

akan dijelaskan pada Bab Kerangka Teori. 

 

F. Definisi Operasional 

Penelitian ini memanfaatkan lima kata kunci sebagai dasar pengembangan 

analisis. Lima kata kunci tersebut meliputi strategi pemadanan leksikal; konsep; 

konsep budaya spesifik; Negeri Lima Menara; dan The Land of Five Towers. 

Berikut adalah penjelasan kelima kata kunci tersebut. 

1. Strategi pemadanan leksikal: taktik penerjemah untuk menemukan kata 

atau frasa yang maknanya sama dalam bahasa lain. (Larson, 1984:153). 

2. Konsep: satuan makna yang nyata dalam tiap bahasa (Larson, 1984:55).   

3. Konsep Budaya Spesifik: konsep yang berkaitan dengan budaya dalam 

suatu bahasa yang tidak ditemukan dalam budaya sasaran sehingga sulit 

untuk diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran (Larson, 1984:163). 
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4. Novel Negeri 5 Menara:sebuah novel yang ditulis oleh Ahmad Fuadi dan 

diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama dengan cetakan pertamanya 

pada bulan Juli 2009.  

5. Novel The Land of Five Towers: sebuah novel terjemahan dari novel 

Negeri 5 Menara yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Angie 

Kilbane dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama dengan cetakan 

pertamanya pada bulan Oktober 2011.   

 

G. Sistematika Penulisan Laporan 

 Sistematika penulisan laporan adalah urutan penyajian laporan berupa 

proses dan hasil penelitian secara ringkas dan sistematik. Pada uraian di bawah ini 

akan dikemukakan sistematika penulisan laporan tersebut.  

Bab satu adalah Pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang dan 

masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, 

metode dan langkah kerja penelitian, landasan teori, dan sistematika penulisan 

laporan. 

Bab duamerupakan Kerangka Teori yang terdiri dari penelitian 

sebelumnya dan landasan teori. 

Bab tiga adalah Metode Penelitian yang mencakup jenis penelitian, data 

dan sumber data, metode penyediaan data, metode analisis data, dan metode 

penyajian hasil analisis data. 

Bab empatadalahAnalisis yang meliputi dua pokok pembahasan. Bagian 

pertama bab ini membahas strategi pemadanan leksikal yang digunakan oleh 
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penerjemah dalam menerjemahkan konsep budaya spesifik dalam novel Negeri 5 

Menara ke dalam novel terjemahannya The Land of Five Towers. Bagian kedua 

merupakan evaluasi terhadap padanan leksikal untuk konsep budaya spesifik 

tersebut ditinjau dari aspek ketepatan, kejelasan, dan kewajaran. 

Bab limaadalah Penutup. Bab ini berisi simpulan dan saranpenelitian.  
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BAB II  

KERANGKA TEORI 

 

 

A. Penelitian Sebelumnya 

 Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 

penelitian yang berjudul Penerjemahan Istilah Budaya Spesifik dalam Subtitling 

Film Memoirs of a Geisha (MOG) oleh I Made Suta Paramarta. Penelitian 

tersebut adalah penelitian deskriptif kualitatif yang mengkaji tiga hal, yakni: 1) 

istilah-istilah budaya spesifik yang terkandung dalam film MOG, 2) strategi yang 

dipakai penerjemah dalam penerjemahan istilah-istilah budaya, dan 3) akurasi 

terjemahan istilah budaya tersebut. 

Hasil penelitian itu menemukan lima belas istilah budaya spesifik dalam 

film MOG yang meliputi ekologi, budaya material, budaya sosial, adat, dan 

konsep. Strategi yang dipakai oleh penerjemah adalah:1) menerjemahkan 

denganmenggunakan kata pinjaman, 2) kata pinjaman dengan penjelasan, 3) 

substitusi budaya, dan 4) ilustrasi.Akurasi terjemahan istilah-istilah budaya 

tersebut secara umum adalah tinggi, ditunjukkan olehkeberhasilan penyampaian 

makna bahasa sumber (BSu) ke dalam bahasa target (BT). Dalam 

mencapaiakurasi tersebut, penerjemah memanfaatkan film sebagai komposisi 

semiotik, yaitu perpaduan antaradialog (Verbal Auditory Channel (VAC)), musik 

(Nonverbal Auditory Channel (NAC)), subtitling(Verbal Visual Channel (VVC)), 

dan gambar (Nonverbal Visual Channel (NVC)). 
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Penelitian I Made Suta Paramarta ini memiliki kesamaan objek penelitian 

dengan penelitianpenulis dalam hal penerjemahan konsep budaya spesifik. Akan 

tetapi, penelitian tersebut berbeda dari penelitian penulis,yakni dalam hal: 

pertama, sumber data penelitian penulis adalah novel yang komponennya terdiri 

dari dialog-dialog para tokoh dan narasi pengarang, sedangkan sumber data 

penelitian I Made Suta Paramarta adalah film, yang komponennya terdiri dari 

dialog-dialog para tokoh, musik latar, subtitling, dan gambar. Kedua, penelitian 

penulis mengevaluasi  terjemahan dengan menggunakan teori yang disampaikan 

oleh Larson (1984:485-502), yaitu dari aspek ketepatan (accuracy), kejelasan 

(clarity), dan kewajaran (naturalness). Sementara itu, meskipun I Made Suta 

Paramarta mengevaluasi  terjemahan dengan menggunakan teori yang sama, tetapi 

hanya dari aspek ketepatannya (accuracy) yang kemudian dikombinasikan 

denganteori subtitling sebagai salah satu komponen dari komposisi semiotik yang 

dinyatakan oleh Baker(1998: 245). 

 

B. Landasan Teori 

1. Teori Penerjemahan 

 Penelitian ini berpedoman pada teori penerjemahan yang dikemukakan 

Larson (1984), yaknipenerjemahan berdasarkan makna yang membahas tentang 

pedoman untuk pemadanan antarbahasa. Larson(1984:3) menjelaskan bahwa 

pengalihan makna dilakukan dari bentuk bahasa sumber ke dalam bentuk bahasa 

sasaran melalui struktur semantik. Larson juga menekankan bahwa maknalah 
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yang dialihkan dan harus dipertahankan sehingga hanya bentuknya saja yang 

berubah. 

 Selanjutnya, menurut Larson (Ibid.),proses penerjemahan dilakukan 

melalui tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, penerjemah perlu mempelajari 

dahulu leksikon, struktur gramatikal, situasi komunikasi, dan konteks budaya dari 

teks bahasa sumber. Kedua, penerjemahmenganalisis teks bahasa sumber untuk 

menemukan maknanya. Ketiga, penerjemahmengungkapkan kembali makna yang 

sama dengan menggunakan leksikon dan struktur gramatikal yang sesuai dalam 

bahasa sasaran dan konteks budayanya. Proses ini digambarkan oleh Larson 

(1984:4) dalam bentuk bagan seperti berikut ini. 

 

 

BAHASA SUMBERBAHASA SASARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 

Proses Penerjemahan Menurut Larson 

Teks yang akan 

diterjemahkan Terjemahan 

 

MAKNA 

Penafsiran 

makna 

Pengungkapan  

kembali 

maknanya 
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2. Penerjemahan dan Budaya 

Bahasa merupakan bagian kebudayaan, sehingga penerjemahan suatu 

bahasa ke dalam bahasa lain tidak dapat dilakukan secara memadai tanpa 

pengetahuan tentang kedua kebudayaan dan kedua struktur bahasa itu. Ivir (dalam 

Larson, 1984:431) mengatakan bahwa penerjemah harus mengetahui pokok 

persoalan yang diterjemahkannya. Ia harus tahu kebudayaan asal teks itu dan juga 

kebudayaan terjemahan teks itu.  

 Larson(Ibid.)menambahkan bahwa semua makna dan respons terhadap 

suatu teks ditentukan oleh kebudayaan. Artinya, setiap masyarakat menafsirkan 

teks berdasarkan kebudayaannya. Pembaca sasaran mengartikan terjemahan 

berdasarkan kebudayaan dan pengalamannya, bukan berdasarkan kebudayaan dan 

pengalaman penulis dokumen asli. Oleh karena itu, penerjemah harus membantu 

pembaca sasarannya untuk mengerti isi dan maksud dokumen sumber dengan 

menerjemahkan sambil mengingat kedua kebudayaan tersebut. 

Kebudayaan merupakan himpunan kepercayaan, sikap, nilai, dan aturan 

yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang. Penulis dokumen sumber menulis 

berdasarkan kepercayaan, sikap, nilai, dan aturan masyarakatnya sehingga 

penerjemah perlu mengerti semua ini untuk dapat menerjemahkannya secara 

memadai bagi orang-orang yang mempunyai seperangkat kepercayaan, sikap, 

nilai, dan aturan yang berbeda.       
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3. Struktur Semantis Bahasa  

Larson (1984:26-31) mengatakan bahwa satuan terkecil dalam struktur 

semantis ialah komponen makna. Komponen-komponen makna mengelompok 

untuk membentuk konsep.Komponen makna dan konsep digolongkan secara 

semantis menjadi BENDA, KEJADIAN, ATRIBUT, dan RELASI. Keempat 

golongan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. BENDA (things) didefinisikan sebagai semua makhluk bernyawa (baik 

dalam dunia nyata maupun dalam dunia gaib) dan semua kesatuan tidak 

bernyawa. Misalnya:manusia, hewan, hantu, malaikat,batu, galaksi, 

tanah. 

b. KEJADIAN (events) mencakup semua perbuatan, perubahan keadaan 

(proses), dan pengalaman. Misalnya: makan, berlari, berpikir, meleleh, 

tersenyum. 

c. ATRIBUT (attributes) mencakup semua sifat kualitas dan kuantitas yang 

dianggap berasal dari benda dan kejadian itu. Misalnya: panjang, tebal, 

halus, kasar, pelan-pelan, tiba-tiba, sedikit, semua. 

d. RELASI (relations) mencakup hubungan antara satuan-satuan semantis 

tersebut. Misalnya: dengan, oleh, karena, sejak, dan, atau, maka, setelah.  

Sebagai contoh, konsep boy dalam bahasa Inggris merupakan golongan 

BENDA yang terdiri dari beberapa komponen makna, yaitu MANUSIA, 

MASKULIN, dan MUDA. MANUSIA termasuk kelas semantik BENDA, 

sedangkan MASKULIN dan MUDA termasuk kelas ATRIBUT.  
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Dalam struktur semantis, pada umumnya nomina dan pronomina dari 

gramatika merujuk ke BENDA; verba dari gramatika ke KEJADIAN, dan 

sebagainya. Andaikata tidak ada penyimpangan, hubungan kelas kata dalam 

struktur semantis dan struktur gramatikal adalah sebagai berikut: 

BENDA ......... .......... nomina, pronomina 

KEJADIAN ... .......... verba 

ATRIBUT ..... .......... adjektiva, adverbia 

RELASI ........ .......... konjungsi, preposisi, partikel, enklitik    

 Dalam kalimat sederhana seperti John called Mary, JOHN dan 

MARYtermasuk dalam kelas semantis BENDA dan merupakan nomina dalam 

kalimat ini. CALLED, secara semantis, adalah KEJADIAN, dan secara 

gramatikal, verba.  

 Struktur semantis secara hierarkis terdiri dari komponen makna yang 

bersatu dalam konsep, konsep dalam proposisi, proposisi dalam gugus proposisi, 

gugus proposisi dalam paragraf semantis, paragraf semantis dalam episode, 

episode dalam gugus episode. Satuan ini bersatu membentuk satuan wacana yang 

lebih besar. Apabila tidak ada penyimpangan maka hubungan konfigurasi struktur 

semantis dan struktur gramatikal adalah sebagai berikut: 

 STRUKTUR SEMANTIS   STRUKTUR GRAMATIKAL     

komponen makna .................................... morfem (akar dan afiks) 

konsep ..................................................... kata 

konsep kompleks (gugus konsep) ............ frasa 

proposisi ................................................... klausa 
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gugus proposisi ........................................ kalimat 

paragraf semantis ..................................... paragraf 

episode ..................................................... pasal 

gugus episode ........................................... bab 

bagian semantis ........................................ bagian 

wacana ...................................................... teks 

 

4. Analisis Komponen Makna (Componential Analysis of Meaning) 

Larson (1984:79) mengatakan bahwa untuk menemukan makna sebuah 

unsur leksikal dapat dilakukan dengan cara mengkontraskan unsur itu dengan 

unsur-unsur lain yang mempunyai hubungan dekat, yakni dengan cara analisis 

komponen makna. Kemudian, menurut Newmark (1988:114), analisis komponen 

makna dalam penerjemahan adalah memperbandingkan kata bahasa sumber 

dengan kata bahasa sasaran yang mempunyai makna yang sama, tetapi bukan 

padanannya langsung, dengan cara memperlihatkan komponen makna yang 

umum dan kemudian komponen yang membedakan kedua kata itu. 

Komponen makna yang umum yang menyatukan unsur kata bahasa 

sumber dengan kata bahasa sasaran disebut komponen generik (generic 

component) atau komponen inti (central component). Sedangkan, komponen 

makna yang membedakan satu sama lain disebut komponen kontrastif 

(contrastive components).Contohnya adalah sebagai berikut. 

Komponen Makna beduk drum 

Komponen generik: 

 alat musik tabuh (perkusi) 

 

+ 

 

+ 
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Komponen kontrastif: 

 berbentuk silinder hampa 

 dimainkan dengan cara dipukul dengan stik 

 selaput membran terbuat dari kulit binatang 

 selaput membran terbuat dari plastik  

 terletak di masjid  

 berfungsi sebagai pemberitahuan waktu salat 

 berfungsi sebagai hiburan musik 

 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

 

+ 

+ 

± 

+ 

- 

- 

+ 

 

Berdasarkan analisis kontrastif di atas, dapat diketahui bahwa drum  

mengandung komponen generik yang samadengan beduk, yakni alat musik tabuh 

(perkusi). Kemudian, drum memiliki persamaan komponen makna dengan beduk 

antara lain berbentuk silinder hampa dan dimainkan dengan cara dipukul dengan 

stik. Akan tetapi, terdapat beberapa komponen makna yang membedakan drum 

dengan beduk antara lain selaput membran pada beduk terbuat dari kulit binatang, 

sedangkan selaput membran pada drum ada yang terbuat dari kulit binatang dan 

adapula dari plastik. Selain itu, beduk terletak di masjid dan penabuhan beduk 

berfungsi sebagai pemberitahuan waktu shalat, sedangkan penabuhan drum 

berfungsi sebagai hiburan musik.          

 

4. Pemadanan Leksikal (Lexical Equivalence) 

Larson (1984:153)mengatakan bahwa jika budaya bahasa sasaran sangat 

berbeda dengan budaya bahasa sumber, maka penemuan padanan leksikal dengan 

sendirinya akan sulit. Leksikon dua bahasa tidak akan selaras, karena tiap bahasa 

mempunyai cara tersendiri untuk mengelompokkan komponen semantisnya. Oleh 

karena itu, penerjemah harus membuat banyak penyesuaian, karena tidak 
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mungkin didapatkan padanan unsur leksikal yang harfiah, atau satu lawan satu. 

Penerjemah juga harus mencari cara paling wajar dan tepat untuk mengungkapkan 

makna. Maka dari itu, bentuk terjemahan bisa jadi sangat berbeda dari bentuk teks 

sumber, walaupun konsep itu terdapat dalam kedua bahasa. 

Berdasarkan permasalahan di atas, Larson memberikan saran tentang cara 

menemukan padanan leksikal yang sesuai (1984:153). Ada dua hal yang harus 

diperhatikan dalam memilih padanan leksikal yang sesuai. Pertama, ada konsep 

dalam teks sumber yang sudah dikenal dalam bahasa sasaran, tetapi yang harus 

diterjemahkan dengan padanan yang tidak harfiah. Kedua, ada konsep dalam 

bahasa sumber yang tidak dikenal dalam bahasa sasaran.  

 

a. Padanan Leksikal untuk Konsep yang Dikenal dalam Bahasa Sasaran 

 Larson (1984:153—159) menyebutkan bahwa meskipun konsep yang 

muncul dalam teks tertentu juga ditemukan dalam bahasa sasaran, konsep itu 

diungkapkan dengan cara yang berbeda-beda. Ada sejumlah komponen makna 

yang dimiliki bahasa-bahasa, tetapi tidak akan ada keselarasan mutlak. Bahkan 

konsep yang sama terdapat dalam dua bahasa, cara mengungkapkan konsep itu 

dalam kedua bahasa tersebut sering sangat berbeda. Oleh karena itu, Larson 

mengusulkan tiga cara yang bisa dilakukan penerjemah untuk membuatpadanan 

leksikal yang sesuai bila konsep itu dikenal dalam bahasa sasaran. 

1) FrasaDeskriptif 

 Kata dalam satu bahasa tidak selalu mempunyai padanan dalam bahasa 

lain. Ada kata yang komponen maknanya tumpang tindih, tetapi jarang ada 
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keselarasan mutlak antarbahasa. Oleh karena itu, satu kata sering harus 

diterjemahkan dengan beberapa kata. Sebaliknya, beberapa kata dalam bahasa 

sumber mungkin harus diterjemahkan dengan satu kata. Misalnya, kata sedih 

diterjemahkan ke dalam bahasa Aguaruna, Peru dengan frasaperut dengan 

perasaan pecah.  

 Untuk menganalisis makna sebuah kata, penerjemah harus tahu apa 

konsep inti kata itu, dan dalam hal apa konsep itu dibatasi. Mungkin kata itu dapat 

diterjemahkan dengan satu kata yang sepadan dengan konsep intinya dan 

ditambah dengan satu frasa untuk pembatasan lebih lanjut. 

Contoh:  Bahasa Inggris Bahasa Aguaruna, Peru 

 Wilderness 

(hutan) 

Aents  atsamaunum 

(tempat yang tidak terdapat manusia) 

 

 Theater 

 

(teater) 

Jega  muun jegāmkamunum aents tuwaka 

ijunbaunum 

(rumah besar dimana orang berkumpul untuk 

hiburan)   

 

2) Menggunakan Padanan Kata yang Ada Kaitannya  

Padanan leksikal dapat ditemukan melalui penggunaan sinonim. Contoh, 

kata you dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan dengan kata anda, saudara, 

dan kamu yang merupakan sinonim dalam bahasa Indonesia. Apabila dalam 

bahasa sasaran tidak ada padanan langsung tetapi ada unsur leksikal dengan 

makna yang berlawanan, maka antonim pengingkar juga dapat digunakan sebagai 

padanan leksikal.Dengan cara pengingkaran ini, makna yang diinginkan dapat 

diperoleh. Contoh, kata buruk dalam bahasa Aguaruna hanya dapat diterjemahkan 

dengan kata pegkegchau ‗tidak baik‘. 
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3) KataGenerik-Spesifik  

 Padanan leksikal yang mencakup kata generik dan spesifik merupakan 

kemungkinan lain untuk padanan terjemahan. Beekman dan Callow 

(Larson,1984:157) menyebutkan ada tiga masalah dalam penerjemahan 

sehubungan dengan kata generik-spesifik, yakni: 

1. teks bahasa sumber mungkin menggunakan kata generik, tetapi bahasa 

sasaran hanya mempunyai kata yang lebih spesifik dalam daerah semantis 

itu; 

2. bahasa sumber menggunakan kata spesifik, tetapi bahasa sasaran hanya 

mempunyai kata generik dalam daerah semantis itu; atau 

3. kata yang digunakan dalam penerjemahan dimaksudkan sebagai makna 

generik, tetapi ditafsirkan oleh penutur bahasa sasaran sebagai makna 

spesifik. 

Oleh karena adanya ketidakselarasan dalam peristilahan generik 

antarbahasa, kadang-kadang dalam terjemahan harus digunakan padanan leksikal 

yang lebih generik atau yang lebih spesifik. Sebagai contoh, pada kalimat Ada 

penerangan di atas meja.Kata penerangan dapat diterjemahkan dengan padanan 

yang lebih spesifik dengan menemukan bentuk penerangan yang merujuk ke teks 

bahasa sumber, misalnya, lilin atau lampu. Sebaliknya, jika komponen kontrastif 

dari kata spesifik bukan merupakan fokus, kata generik dapat dipakai sebagai 

padanan terjemahan. Contohnya, kata mawar dapat diterjemahkan dengan bunga.  
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b. Padanan Leksikal untuk Konsep yang Tidak Dikenal dalam Bahasa 

Sasaran 

Dalam subbagian yang berjudul Lexical Equivalents when Concepts are 

Unknown, Larson (1984:163) mengatakan bahwa jika budaya bahasa sasaran 

sangat berbeda dengan budaya bahasa sumber, maka penemuan padanan leksikal 

akan sulit. Leksikon dua bahasa tidak akan selaras, karena tiap bahasa mempunyai 

cara tersendiri untuk mengelompokkan komponen semantisnya. Oleh karena itu, 

penerjemah harus membuat banyak penyesuaian, karena tidak mungkin 

didapatkan padanan unsur leksikal yang harfiah, atau satu lawan satu. Penerjemah 

juga harus mencari cara paling wajar dan tepat untuk mengungkapkan makna.    

 Untuk itu, Larson mengemukakan suatu teori tentang cara menemukan 

padanan leksikal untuk BENDA dan KEJADIAN yang tidak dikenal dalam 

kebudayaan bahasa sasaran(1984:163—172). Pertama-tama, Larson (1984:163) 

memperkenalkan tiga alternatif dasar untuk menemukan ungkapan sepadan dalam 

bahasa sasaran yang dikutipnya dari pendapat Beekman dan Callow, antara lain: 

1) kata generik dengan frasa deskriptif (a generic word with descriptive 

phrase);  

2) kata pinjaman (a loan word); dan  

3) pengganti kebudayaan (a cultural substitute).  

Selanjutnya, Larson (1984:164) menjelaskan bahwa untuk menemukan 

padanan leksikal yang baik, BENDA dan KEJADIAN itu dapat dilihat dari segi 

bentuk(form) dan fungsi(function). Bentuk merujuk ke aspek fisik benda atau 

kejadian, yaitu berhubungan dengan ciri benda seperti ukuran, wujud, jumlah, 
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warna, rasa, suhu, zat, dan bahan, atau gerakan yang dapat dilihat dari suatu 

kejadian. Fungsi merujuk ke signifikansi benda atau kejadian, yaitu maksud, 

alasan, dan tujuan suatu benda atau kejadian itu. Ada empat kemungkinan 

hubungan bentuk dan fungsi, yakni: 

1) BENDA atau KEJADIAN dalam satu bahasa dan kebudayaan mungkin 

mempunyai bentuk dan fungsi yang sama dalam bahasa lain. Misalnya, 

telinga dengan fungsi mendengar adalah sama dalam semua budaya dan 

bahasa. 

2) bentuk mungkin sama tetapi fungsinya berbeda. Misalnya, kata roti 

mungkin ditemukan dalam kedua kebudayaan. Dalam kebudayaan yang 

satu, roti mungkin merupakan hidangan atau makanan utama, dan dalam 

kebudayaan lain, roti mungkin merupakan jamuan khusus dan hanya 

dihidangkan sebagai makanan pencuci mulut, atau sebagai makanan di 

pesta. 

3) bentuk yang sama tidak terdapat dalam bahasa sasaran, tetapi ada BENDA 

atau KEJADIAN yang mempunyai fungsi yang sama. Misalnya, dalam 

satu kebudayaan, roti mungkin merupakan bahan pokok dalam kehidupan 

atau makanan utama. Dalam kebudayaan lain, seperti kebanyakan 

kelompok bahasa di daerah hutan tropis, bahan pokok dalam kehidupan 

adalah singkong. Roti dan singkong mempunyai bentuk yang berbeda, 

tetapi fungsinya sama dalam kedua kebudayaan itu. 

4) bentuk dan fungsi mungkin sama sekali tidak ada hubungannya. Misalnya, 

kata domba dalam teks dari Timur Tengah mempunyai fungsi sebagai 
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kurban untuk dosa, tetapi dalam kelompok hutan tropis di Amazon, tidak 

ada binatang domba, dan tidak ada juga binatang untuk kurban dosa yang 

sebanding.            

Jika bentuk dan fungsi tidak ada hubungan, maka dalam terjemahan 

diperlukan penyesuaian. Oleh karena itu, Larson (1984:166-172) mengusulkan 

beberapa cara yang bisa dilakukan oleh penerjemah bila ia menghadapi masalah 

ini dan memberikan beberapa contoh yang dikutipnya dari Beekman dan Callow, 

antara lain sebagai berikut. 

1) Pemadanan dengan Cara Memodifikasi Kata Generik 

Penerjemah dapat menggunakan kata generik dan mengungkapkan 

komponen-komponen lain dengan jelas, yaitu dengan membuat parafrasa. Jika 

kata dalam bahasa sumber tidak terdapat dalam bahasa sasaran, penerjemah perlu 

menganalisis kata itu untuk menemukan komponen generik, komponen kontrastif, 

dan fungsi kata itu dalam konteksnya. Kemudian, dari analisis ini, dapat 

ditemukan padanan yang tepat dalam bahasa sasaran. 

 Jika kata generik digunakan sebagai padanan unsur leksikal dan kemudian 

dimodifikasi untuk menyampaikan makna yang tepat, ada empat modifikasi yang  

dapat dilakukan. Empat cara tersebut adalah sebagai berikut.  

(a) kata generik dimodifikasi dengan ciri bentuk. 

Pemadanan ini dilakukan dengan cara membuat eksplisit bentuk BENDA 

atau KEJADIAN. Berikut ini adalah beberapa contoh pemodifikasian kata generik 

dengan ciri bentuk (Larson, 1984:167). 

treasure 

harta 

lots of valuablethings (Mazahua, Mexico) 

banyak benda berharga (Mazahua, Meksiko) 
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sea 

laut 

flat water(Wantoat, New Guinea)  

air datar (Wantoat, Papua Nugini) 

 

wine 

anggur 

fermented grapejuice(Hopi, USA) 

minuman anggur beragi (Hopi, A.S.) 

 

wine 

anggur 

strong drink(Trique, Mexico) 

minuman keras (Trique, Meksiko) 

 

flour 

tepung 

ground drygrain(Sierra Otomi, Mexico) 

gandum kering yang digiling (Sierra Otomi, Meksiko) 

 

incense 

dupa 

thatwhich smokes and is fragrant (Ifuago, Philippines) 

sesuatu yang mengeluarkan asap dan berbau harum 

(Ifugao,Filipina) 

 

 

 

(b) kata generik dimodifikasi dengan pernyataan fungsi. 

Pemadanan ini dilakukan dengan cara membuat eksplisit fungsi BENDA 

atau KEJADIAN. Berikut ini adalah beberapa contoh pemodifikasian kata generik 

dengan pernyataan fungsi (Larson, 1984:167). 

synagogue 

 

sinagoga 

 

 house where they study the doctrines of God (Wantoat, 

Papua New Guinea) 

rumah, tempat mereka belajar ajaran Allah (Wantoat, 

Papua Nugini) 

 

ship 

 

kapal 

 

that with which we can walk on water(Chichimeca Pame, 

Mexico) 

sesuatu yang dengannya kita dapat berjalan di atas air 

(Chichimeca Pame, Meksiko) 

 

anchors 

jangkar 

 

those things that make the boat stay(Chol, Mexico) 

benda yang membuat perahu tidak bergerak (Chol, 

Meksiko) 
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rudder 

kemudi 

 

board to steer with(Tetelcingo Aztec, Mexico) 

papan untuk dikemudikan (Tetelcingo Aztec, Meksiko) 

 

 

 (c) kata generik dimodifikasi dengan bentuk dan fungsi. 

Pemadanan ini dilakukan dengan cara membuat eksplisit bentuk dan 

fungsi BENDA atau KEJADIAN. Berikut ini adalah beberapa contoh 

pemodifikasian kata generik dengan ciri bentuk dan fungsi (Larson, 1984:168). 

cast losts 

 

 

pengundian 

 

there were little round things which they played with 

which make it evident who would be favored (Lalana 

Chinantec, Mexico) 

ada benda bulat kecil yang mereka mainkan yang dapat 

membuat jelas siapa yang menang (Lalana Chinantec, 

Meksiko) 

 

anchors 

 

 

jangkar 

 

irons to which they attached ropes in order that they 

would get stuck in the dirt so the boat would not move 

(Tetelcingo Aztec, Mexico) 

besi yang dilekatkan ke tali supaya besi itu akan 

menyangkut kotoran sehingga perahu tidak dapat bergerak 

(Tetelcingo Aztec, Meksiko)  

 

 

(d) kata generik dimodifikasi dengan perbandingan. 

Pemadanan ini dilakukan dengan cara memodifikasi dengan perbandingan 

ke BENDA atau KEJADIAN yang terdapat dalam bahasa sasaran.Berikut ini 

adalah contoh pemodifikasian kata generik dengan perbandingan (Larson, 

1984:168). 

rudder 

kemudi 

thinglike an oar(Sierra Otomi, Mexico) 

benda seperti dayung (Sierra Otomi, Meksiko)  
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wolf 

serigala 

animal like a fierce dog (Aguaruna, Peru) 

binatang seperti anjing galak (Aguaruna, Peru) 

 

  

2) Padanan dengan Memodifikasi Kata Pinjaman 

 Kata pinjaman merujuk ke kata yang berasal dari bahasa lain dan tidak 

dikenal oleh kebanyakan penutur bahasa sasaran. Kata asing sering digunakan 

untuk nama orang, tempat, daerah geografis, dan lain-lain. Ada dua modifikasi 

yang dapat dilakukan, yaitu:  

(a) kata pinjaman dimodifikasi dengan penggolong (classifier). 

Pemadanan ini dilakukan dengan cara kata pinjaman ditambahkan dengan 

satu penggolong supaya jelas apakah kata itu merupakan nama orang, kota, 

negara, sungai atau apa. Sesudah digunakan penggolong ini, nama tersebut dapat 

digunakan tanpa penggolong lagi. Berikut ini adalah beberapa contoh 

pemodifikasian kata pinjaman dengan penggolong (Larson, 1984:169). 

dove 

merpati 

a bird called dove(Wantoat, Papua New Guinea) 

burung yang disebut merpati (Wantoat, Papua Nugini) 

 

passover 

paskah 

celebration called passover (Sierra Zapotec, Mexico)    

perayaan yang disebut paskah (Sierra Zapotec, Meksiko) 

 

lion 

singa 

animal called lion (Aguaruna, Peru) 

binatang yang disebut singa (Aguaruna,Peru) 

 

Levite 

Lewi 

Jew of the group called Levite (Aguaruna, Peru) 

Orang Yahudi dari kelompok yang dinamakan Lewi 

(Aguaruna, Peru)   
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(b) kata pinjaman dimodifikasi dengan pemerian bentuk, fungsi, atau bentuk dan 

fungsi. 

Pemadanan ini dilakukan dengan cara kata pinjaman dimodifikasi dengan 

menggunakan kata generik beserta penjelasan mengenaibentuk atau fungsi, atau 

keduanya.Berikut ini adalah beberapa contoh pemodifikasian kata pinjaman  

dengan pemerian bentuk atau fungsi, atau bentuk dan fungsi (Larson, 1984:170). 

priest 

 

imam 

priest, the person who deals with that given to God 

(Kalinga, Philippines) 

imam, orang yang berhubungan dengan sesuatu yang 

diberikan kepada Allah (Kalinga, Filipina) 

 

anchors 

 

jangkar 

  

 

irons called anchors tied with ropes so the boat could not 

go any further (teutila Cuicatec, Mexico)   

besi yang disebut jangkar yang diikat dengan tali sehingga 

perahu tidak dapat pergi lebih jauh (Teutila Cuicatec, 

Meksiko) 

 

Satan 

Setan 

Satan, ruler of the demons (Sambal, Philippines) 

Setan, pemimpin roh jahat (Sambal, Filipina) 

 

myrrh 

 

kemenyan 

  

expensive, sweet-smelling oil called myrrh (Aguaruna, 

Peru) 

minyak yang mahal dan harum yang disebut kemenyan 

(Aguaruna, Peru) 

 

 

3) Padanan dengan Pengganti Budaya 

Padanan dengan pengganti budaya, yaitu unsur leksikal yang tidak dapat 

diterjemahkan dengan kata generik maupun kata pinjaman dengan modifikasi 

harus diterjemahkan dengan kata yang tidak persis sama, tetapi terdapat dalam 
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bahasa sasaran. Berikut ini adalah beberapa contoh padanan dengan pengganti 

budaya (Larson, 1984:172).  

lamp 

lampu 

bamboo torch (Papua New Guinea) 

obor bambu (Papua Nugini) 

 

lion 

singa 

jaguar (South America) 

jaguar (Amerika Selatan) 

 

fox 

serigala 

hyena (Africa) 

hiena (Afrika) 

 

   

 Larson mengatakan bahwa penerjemah perlumembuat sejumlah 

pertanyaan sebelum mempertimbangkan penggunaan pengganti budaya. Seberapa 

mirip kedua benda atau kejadian itu? Jika keduanya cukup mirip, kemungkinan 

timbulnya masalah akan lebih kecil (1984:179).   

 

c. Evaluasi Ketepatan, Kejelasan, dan Kewajaran padaTerjemahan 

Dasar pemikiran untuk mengevaluasi terjemahan yang digunakan 

penerjemah adalah berdasarkan teori Larson (1984:6) yang menyatakan bahwa 

terjemahan terbaik adalah terjemahan yang: 

1. menggunakan bentuk wajar bahasa sasaran; 

2. menyampaikan sebanyak mungkin makna yang sama kepada penutur 

bahasa sasaran seperti yang dimengerti oleh penutur bahasa sumber; dan 

3. mempertahankan dinamika teks bahasa sumber.Artinya, menyajikan 

terjemahan sedemikian rupa sehingga dapat membangkitkan respons 
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pembaca, dan diharapkan sama seperti teks sumber membangkitkan 

respons pembacanya. 

Berdasarkan hal itu, Larson (1984:532-534) menyarankan bahwa untuk 

memastikan suatuhasil terjemahan itu bermutu baik, diperlukan evaluasidari 

aspekketepatan (accuracy), kejelasan (clarity), dan kewajaran(naturalness). 

Evaluasi ketepatan (accuracy) adalah untuk memeriksa apakah 

penerjemah membuat kesalahan dalam analisis teks sumber atau dalam proses 

pengalihan sehingga menghasilkan makna yang berbeda. Evaluasi kejelasan 

(clarity) adalah untuk memastikan apakah bentuk bahasa yang digunakan sudah 

bisa membuat amanat teks sumber mudah dimengerti seperti teks sumber itu 

sendiri mudah dimengerti. Kemudian, evaluasi kewajaran (naturalness) adalah 

untuk melihat apakah terjemahan itu lancar, tidak asing, dan kedengaran enak di 

telinga penutur bahasa sasaran. Lebih lanjut, Larson mengatakan bahwa 

terjemahan yang baik adalah terjemahan yang tidak terdengar asing bagi 

pembacanya. Terjemahan itu harus sewajar mungkin, seolah-olah karya itu bukan 

hasil terjemahan, melainkan tulisan asli dalam bahasa sasaran.  
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) mengingat 

data yang dikumpulkan dan dijadikan objek penelitian berasal dari sumber yang 

tertulis, yaitu novel. Mukhtar (2007:6) mendefinisikan penelitian kepustakaan 

adalah penelitian yang mengandalkan data-datanya hampir sepenuhnya dari 

perpustakaan. Senada dengan itu, penelitian kepustakaan menurut Zed (2008:3) 

merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan 

data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.      

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam 

Moleong, 2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan pada 

taraf deskriptif, yakni mendeskripsikan fenomena-fenomena kebahasaan pada data 

yang dianalisis untuk kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya bukan 

generalisasi secara umum. Hal ini sebagaimana yang disebutkan Hadi (1984:3) 

bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan 

keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-

kesimpulan yang berlaku secara umum. 
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B. Data dan Sumber Data 

 Data penelitian tidak dapat dipisahkan dari objek penelitian. Menurut 

Sudaryanto (1990:3) objek penelitian adalah apa yang menjadi sasaran dari 

penelitian (gegenstand), sedangkan data adalah satuan lingual yang mengandung 

atau wadah objek penelitian. Dengan kata lain, Sudaryanto menegaskan bahwa 

data adalah objek penelitian beserta dengan konteksnya(1990:14). Ia memberikan 

contoh, andaikata yang akan diteliti morfem afiks {ber-} dalam bahasa Indonesia, 

maka jelaslah bahwa objek penelitian atau Gegenstand-nya adalah afiks ber- itu. 

Datanya adalah kata-kata yang mengandung afiks {ber-} itu. Jadi, datanya dapat 

berupa kata jadian atau polimorfemik berprefiks {ber-}, seperti misalnya: 

berjuang, belajar, bekerja, berdamai, berpakaian, berkeinginan, bersepeda, dan 

bertani(1990:3).       

Mengacu pada penjelasan di atas, objek dalam penelitian ini adalah konsep 

budaya spesifik, yakni berupa kata atau frasa dalam bahasa Indonesiayang 

maknanya tidak dikenal dalam budaya bahasa sasaran, yakni bahasa 

Inggris.Sementara itu, data yang digunakan sebagai bahan analisis penelitian ini 

adalah kalimat-kalimat dalam novel Negeri 5 Menarayang memuatkonsep budaya 

spesifik, yakni berupa kata atau frasa dalam bahasa Indonesia, serta kalimat-

kalimat dalam novel The Land of Five Towersyang memuatpadanan leksikal 

untuk konsep budaya spesifik tersebut, yakni berupa kata atau frasa 

terjemahannya dalam bahasa Inggris.  

Selanjutnya, objek dan data penelitian tersebut diperoleh dari sumber data. 

Definisi sumber data menurut Arikunto (2010:172) adalah subjek dari mana data 
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dapat diperoleh. Dengan demikian, mengingat objek dan data penelitian diperoleh 

dari novel, sumber data penelitian ini adalah 

1. novel berjudul Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi yang digunakan 

sebagai teks sumber dengan bahasa sumber adalah bahasa Indonesia. 

2. novel terjemahannya berjudul The Land of Five Towers yang 

diterjemahkan oleh Angie Kilbane digunakan sebagai teks sasaran dengan 

bahasa sasaran adalah bahasa Inggris.     

 

C. Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2010:174). Teknik sampling adalah cara yang digunakan untuk mengambil 

sampel (Hadi, 1984:75). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalahpurposive sampling. Hadi (1984:82) dan Arikunto (2010:183) menyatakan 

bahwa,dalam purposive sampling,pengambilan sampel didasarkan atas ciri-

ciri,sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. 

Kemudian, subjek yang diambil sebagai sampel merupakan subjek yang paling 

banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key subjects). Adapun 

ciri-ciri atau karakteristik sampel dalam penelitian ini,yaitu: 

1. konsep budaya spesifik berupa kata atau frasa dalam bahasa Indonesia 

yang maknanya berkaitan dengan budaya khas Indonesia yang tidak 

dikenal dalam budaya bahasa Inggris. 
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2. konsep budaya spesifik berupa kata atau frasa yang maknanya berkaitan 

dengan istilah dalam agama Islam yang tidak terdapat dalam agama 

laindantidak dikenal dalam budaya bahasa Inggris. 

 

D. Metode Penyediaan Data 

 Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan metode penyediaan data 

yang dikemukakan oleh Sudaryanto (1993: 133—136). Pertama-tama, penelitian 

dilaksanakan dengan cara metode simak atau yang disebut juga metode 

pengamatan atau metode observasi. Metode simak adalah metode yang dilakukan 

dengan menyimak, yaitu peneliti menyimak penggunaan bahasa dalam novel 

Negeri 5 Menara. Kemudian, penyimakan ini dilaksanakan melalui teknik dasar 

berupa teknik sadap,yaitu peneliti menyadap penggunaan bahasa tulisan dalam 

novel Negeri  Menara.  

Selanjutnya, pemerolehan data dilaksanakan dengan teknik lanjutan 

berupa teknik simak bebas cakap dan teknik catat. Teknik simak bebas cakap pada 

penelitian yang sumbernya tertulis, yaitu peneliti hanya menyimak informasi 

dalam novel Negeri 5 Menarabaik yang berkenaan dengan isi ceritamaupun 

satuan bahasa teks. Dan, teknik catat, yaitu penelitimencatat hasil penyimakan 

data pada kartu data. 

 

E. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan. 

Menurut Sudaryanto, (1993:13—14), metode padan, alat penentunya di luar, 
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terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan. Artinya, bahasa 

yang diteliti memang sudah memiliki hubungan dengan hal-hal di luar bahasa 

yang bersangkutan. Dengan demikian, identitas atau kejatian objek penelitian 

ditentukan berdasarkan tingginya kadar kesepadanan, keselarasan, kesesuaian, 

kecocokan, kesamaannya dengan alat penentu yang sekaligus menjadi standar 

atau pembakunya.  

Secara spesifik, metode padan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

metode padan referensial dan metode padan translasional. 

a. Metode referensial atau referential identity method. Alat penentunya ialah 

kenyataan yang ditunjuk oleh bahasa atau referent bahasa. Dalam 

penelitian ini, misalnya, nomina talempongadalah kata yang menunjuk 

pada atau menyatakan benda talempong.      

b. Metode translasional atau translational method. Alat penentunya ialah 

bahasa lain. Sebagai contoh, nomina bahasa Indonesia dipadankan dengan 

nomina bahasa Inggris dengan menggunakan padanan makna dalam 

bahasa Inggris. Dalam penelitian ini, misalnya, nomina beduk ditentukan 

oleh bahasa Inggris, menjadi drum. Artinya,hal yang dipindahkan adalah 

makna ke dalam bahasa Inggris, bahasa sasaran. Dengan demikian, kaidah 

dapat dimunculkan menjadi nomina bahasa sumber diterjemahkan sesuai 

dengan makna kata dalam bahasa sasaran.  
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F. Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Menurut Sudaryanto (1993:145),ada dua metode penyajian hasil analisis 

data, yaitu metode informal dan metode formal. Metode penyajian formal adalah 

perumusan dengan tanda dan lambang-lambang, sedangkanpenyajian informal 

adalah perumusan dengan kata-kata biasa. Sejalan dengan itu, Kesuma (2007:71) 

menambahkan bahwa dalam penyajian informal, rumus-rumus atau kaidah-kaidah 

disampaikan dengan menggunakan kata-kata biasa, kata-kata yang apabila dibaca 

dengan serta merta dapat langsung dipahami. Sementara itu, penyajian hasil 

analisis data secara formal adalah penyajian hasil analisis data dengan 

menggunakan kaidah. Kaidah itu dapat berbentuk rumus, bagan/diagram, tabel, 

dan gambar. Dengan demikian, kedua metode ini dapat digunakan secara 

bersama-sama dalam penyajian hasil analisis. Hal itu dimaksudkan untuk 

memudahkan pembaca memahami analisis data. 

Sehubungan dengan itu, untuk memperoleh hasil analisis yang lengkap 

dan terpahami dalam penelitian ini, hasil analisis akan disajikan dengan 

memanfaatkan kedua metode tersebut, yaitu metode formal dalam bentuk tabel 

dan baganserta metode informal dengan menggunakan deskripsi-deskripsi yang 

bersifat kualitatif.   
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BAB IV 

ANALISIS DATA  

 

 

Bab ini berisi analisis terhadap strategi pemadanan leksikal untuk konsep 

budaya spesifik dalam novel Negeri 5 Menara ke dalam novel terjemahannya The 

Land of Five Towersdan dilanjutkan dengan pengevaluasian terhadap padanan 

leksikal tersebut ditinjau dari aspek ketepatan, kejelasan, dan 

kewajaran.Untukmenganalisisdata, peneliti berpedoman pada teori penerjemahan 

yang dikemukakan oleh Mildred L. Larson (1984) khususnya mengenai Padanan 

Leksikal untuk Konsep yang Tidak Dikenal (Lexical Equivalents When Concepts 

are Unknown) dan Pengujian Terjemahan (Testing the Translation). Dengan 

menggunakan teori tersebut, data akan dianalisis melalui dua tahap, yakni 

pendeskripsian strategi pemadanan leksikal yang digunakan oleh penerjemah 

dalam menerjemahkan konsep budaya spesifik yang terdapat dalam novel Negeri 

5 Menara ke dalam novel terjemahannya The Land of Five Towers. Setelah itu, 

pengevaluasian terhadap padanan leksikal ditinjau dari aspek ketepatan, kejelasan, 

dan kewajaran.  
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A.Strategi Pemadanan Leksikalyang Digunakan oleh Penerjemah 

dalamMenerjemahkan Konsep Budaya Spesifik dalam Novel Negeri 5 

Menara ke dalam Novel Terjemahannya The Land of Five Towers 

Berdasarkan sumber data, penulis mengidentifikasi 21 kata dan frasa  

dalam bahasa Indonesia yang mengandung konsep budaya spesifik yang tidak 

dikenal dalam budaya bahasa sasaran, yakni bahasa Inggris. Dari tahap 

identifikasi, peneliti menemukan bahwa dalam menerjemahkan konsep budaya 

spesifik yang terdapat dalam novel Negeri 5 Menara ke dalam novel 

terjemahannya The Land of Five Towers, penerjemah menerapkan tujuh strategi 

pemadanan leksikal, yakni (1) menggunakan kata generik yang dimodifikasi 

dengan ciri bentuk; (2) menggunakan kata generik yang dimodifikasi dengan 

pernyataan fungsi; (3) menggunakan kata pinjaman (loan word) tanpa modifikasi, 

yang terbagi menjadi dua macam:(a.) kata pinjaman yang sama sekali baru bagi 

penutur bahasa sasaran (loan words);(b.) kata serapan (borrowed words); (4) 

menggunakan kata pinjaman (loan word) yang dimodifikasi dengan penggolong 

(classifier); (5) menggunakan kata pinjaman (loan word) yang dimodifikasi 

dengan pemerian bentuk; (6) menggunakan kata pinjaman (loan word) yang 

dimodifikasi dengan pemerian fungsi; dan (7) menggunakan pengganti budaya. 

Berikut ini adalah deskripsi dari ketujuh strategi tersebut. 
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1. Strategi pemadanan leksikal menggunakan kata generik yang dimodifikasi 

dengan ciri bentuk 

Strategi ini dilakukan penerjemah karena konsep budaya dalam bahasa 

sumber tidak terdapat dalam bahasa sasaran sehingga penerjemah menggunakan 

satu kata yang sepadan dengan konsep generiknya lalu ditambah dengan frasa 

yang menjelaskan ciri bentuk BENDA tersebut. Dalam novel Negeri 5 Menara, 

penulis menemukan ada lima konsep budaya spesifik yang diterjemahkan ke 

dalam bahasa Inggris dalam novel The Land of Five Towers dengan menggunakan 

kata generik yang dimodifikasi dengan ciri bentuk, yakni talempong, sambal, baju 

koko, tewel, dan baju teluk belanga. Berikut ini adalah kutipannya.   

 

 Bahasa Indonesia Bahasa Inggris 

1. Begitu dia melihat banyak penumpang 

yang lesu dan teler, dia memutar kaset. 

Bunyi talempong segera membahana, 

disusul dengan sebuah suara berat 

memperkenalkan judul kaset…. ―Inilah 

persembahan Grup Balerong pimpinan 

Yus Datuak Parpatiah: Rapek Mancik. 

Rapat Tikus....‖ Para penumpang 

bertepuk tangan, sebagian bersuit-suit. 

(N5M, hlm.17) 

 

As soon as he saw a lot of 

passengers listless and fatigued, 

he’d play a cassette. The sound 

of traditional Minang music 

would soon thunder, followed by 

a heavy voice introducing the 

cassette’s title, “This is a tribute 

from Balerong Group led by Yus 

Datuak Parpatiah: Mice 

Meeting….” The passengers 

applauded, some whistled. (L5T, 

p.17) 

 

2. Kami di PM menyebutnya salathah 

rohah, atau sambal istirahat. Apa yang 

membuatnya sangat fenomenal? 

Penampilan sambalnya bersahaja saja. 

Campuran cabe merah dan hijau yang 

digiling kasar, bersatu di dalam cairan 

minyak yang berlinang-linang kehijau-

hijauan. Tapi begitu disendokkan mbok 

We at MP called it salathah 

rohah, or break hot sauce. What 

made it so phenomenal? It 

looked like ordinary hot sauce. 

A mixture of red and green 

chilies coarsely ground, united 

swimming in greenish oil. But 

once the kitchen mbok spooned 
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dapur ke piring kami, wangi cabe yang 

meruap-ruap langsung menawan saraf-

saraf lidah. Air liur rasanya mencair di 

dalam mulut.  

Begitu duduk di meja, tangan kami 

berlomba cepat menyuap nasi. 

Nyusss....pedasnya terasa menyerang 

sampai ubun-ubunku, tapi enaknya 

membuat kami melayang. Keringat 

mengalir dari muka kami yang merah. 

Dengan modal sesendok sambal ini, 

kami bisa makan bagai kesurupan dan 

gampang saja menandaskan 2-3 piring 

nasi. Rasanya dahsyat sampai jilatan 

terakhir. Tapi setelah itu kami akan 

berlari terbirit-birit ke keran air minum, 

menyiram mulut dan muka yang 

kebakaran salathah. (N5M, hlm.122) 

 

it onto our plate, the bubbling 

aroma of chili immediately 

captivated the taste buds.  

Once seated at the table, 

our hands raced to eat the rice. 

Zing! The spiciness attacked all 

the way up to the top of my head. 

But its deliciousness made us 

soar. Sweat poured from our red 

faces. Armed with a spoon full of 

this hot sauce, we could eat as if 

we were in a trance, and easily 

finish off two to three plates of 

rice. (L5T, p.114) 

 

3. Demam ujian bahkan menyentuh dapur 

umum pula. Di musim ujian ini, menu 

kami yang biasa sangat sederhana, tahu, 

tempe, ikan asin, dan tewel, naik kelas 

menjadi lebih bergizi. Daging, ikan, 

susu, buah menjadi kejutan yang 

menyenangkan dan berguna untuk 

menyiapkan stamina kami menghadapi 

ujian. (N5M, hlm. 191)   

 

Exam fever even reached the 

kithen. During this exam season, 

we, who usually ate very simple 

foods like tofu, tempeh, salted 

fish and young jackfruit pulp, 

were upgraded to more 

nutritious foods. Meat, fish, 

milk, and fruit became pleasant 

and useful surprises for 

preparing our stamina to face 

exams. (L5T, p.179) 

 

4. Di akhir acara, pengurus masjid 

berbajukoko yang mengenalkan dirinya 

kepada kami bernama Yana, 

menyelipkan sebuah amplop ke saku 

Atang. ―Hatur nuhun Kang Atang dan 

teman semua. Punten, ini sedikit infaq 

dari para jemaah untuk pejuang agama, 

mohon diterima dengan ikhlas.‖ Kami 

kaget dan tidak siap dengan pemberian 

ini. (N5M, hlm. 220)   

 

After the event, the 

caretaker of the mosque, 

wearing Muslim clothes, 

introduced himself to us as Yana 

and put an envelope in Atang’s 

pocket. “Hatur nuhun Kang 

Atang and friends. Punten, 

pardon me, but this is a small 

token of appreciation from the 

congregation for the defenders 

of religion, please accept it 

sincerely.” We were taken 

aback. We hadn’t expected to be 
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given this. (L5T, p.207) 

 

5. Tiga orang berdiri mematung di tengah 

setting ini. Raja memakai jas panjang 

hitam dan dasi, sementara rambutnya 

berminyak berkilat-kilat disibak ke 

belakang. Kurdi dengan baju teluk 

belanga, kopiah hitam, dan sarung yang 

dilipat setengah membelit pinggang. 

(N5M, hlm. 346) 

 

Three people stood frozen in the 

middle of this set. Raja wore a 

long black coat and a tie with 

his hair slicked back. Kurdi 

wore a traditional Malay outfit 

with a black kopiah and a 

sarong around his waist. (L5T, 

p.324) 

 

 

Pada kutipan di atas, dapat dilihat bahwa, pertama, kata talempong 

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menggunakan kata generik music yang 

dimodifikasi dengan ciri bentuk menjadi frasa traditional Minang music. Kedua, 

kata sambal diterjemahkan ke dalam bahasa Inggrismenggunakan kata generik 

sauce yang dimodifikasi dengan ciri bentuk menjadi frasa hot sauce. Ketiga, kata 

tewel diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menggunakan kata generik pulp 

yang dimodifikasi dengan ciri bentuk menjadi frasa young jackfruit pulp. 

Keempat,frasa baju koko diterjemahkan ke dalambahasa Inggris menggunakan 

kata generik clothes yang dimodifikasi dengan ciri bentuk menjadi frasa Muslim 

clothes. Dan kelima, frasa baju teluk belanga diterjemahkan ke dalam bahasa 

Inggris menggunakan kata generik outfit yang dimodifikasi dengan ciri bentuk 

menjadi frasa a traditional Malay outfit. 
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2.Strategi pemadanan leksikal menggunakan kata generik yang dimodifikasi 

dengan pernyataan fungsi 

Strategi ini dilakukan penerjemah karena konsep budaya dalam bahasa 

sumber tidak terdapat dalam bahasa sasaran sehingga penerjemah menggunakan 

satu kata yang sepadan dengan konsep generiknya lalu ditambah dengan frasa 

yang menjelaskan fungsi KEJADIAN tersebut. Dalam novel Negeri 5 Menara, 

peneliti menemukan ada satu konsep budaya spesifik yang diterjemahkan ke 

dalam bahasa Inggris dalam novel The Land of Five Towers dengan menggunakan 

kata generik yang dimodifikasi dengan pernyataan fungsi, yakni azan. Berikut ini 

adalah kutipannya.   

 

Bahasa Indonesia Bahasa Inggris 

Di masjid kami yang gagah ini setiap 

sore berhimpun 3 ribu pelajar untuk 

menyambut datangnya azan Magrib. 

(N5M, hlm. 69) 

 

Every evening, three thousand 

students gathered in our mighty 

mosque to greet the coming of the 

Magrib call to prayer. (L5T, p.65) 

 

Pada kutipan di atas, dapat dilihat bahwa kata azan diterjemahkan ke 

dalam bahasa Inggris menggunakan kata generik call yang dimodifikasi dengan 

pernyataan fungsi menjadi frasa call to prayer.   

 

3. Strategi pemadanan leksikal menggunakan kata pinjaman (loan word) 

tanpa modifikasi 

Strategi ini dilakukan penerjemah karena konsep budaya dalam bahasa 

sumber tidak terdapat dalam bahasa sasaran kemudianpenerjemah menggunakan  
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bentuk bahasa sumber tersebut ke dalam bahasa sasaran sebagai kata pinjaman 

tanpa disertai modifikasi. Strategi pemadanan leksikal menggunakan kata 

pinjaman tanpa modifikasi ini terbagimenjadi dua macam, yakni strategi 

pemadanan leksikal menggunakan kata pinjaman yang sama sekali baru bagi 

penutur bahasa sasaran (loan words) danstrategi pemadanan leksikal 

menggunakan kata serapan dalam bahasa sasaran (borrowed words). 

Penjelasannya adalah seperti berikut ini. 

 

a. Strategi pemadanan leksikal menggunakan kata pinjaman yang sama 

sekali baru bagi penutur bahasa sasaran (loan words)  

Strategi ini dilakukan penerjemah dengan menggunakan kata pinjaman 

yang sama sekali baru bagi penutur bahasa sasaran secara utuhtanpa ditambah 

modifikasi. Dalam novel Negeri 5 Menara, peneliti menemukan ada tiga konsep 

budaya spesifik yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam novel The 

Land of Five Towers dengan kata pinjaman tanpa modifikasi, yakni baju kurung, 

kiai, dan kebaya. Berikut ini adalah kutipannya.   

 

 Bahasa Indonesia Bahasa Inggris 

1. Amakku seorang perempuan 

berbadan kurus dan mungil. 

Wajahnya sekurus badannya, dengan 

sepasang mata yang bersih yang 

dinaungi alis tebal. Mukanya selalu 

mengibarkan senyum ke siapa saja. 

Kalau keluar rumah selalu 

menggunakan baju kurung yang 

dipadu dengan kain atau rok panjang. 

Tidak pernah celana panjang. (N5M, 

My Amak was a thin, petite woman. 

Her face was as thin as her body 

with a pair of clear eyes shaded by 

thick eyebrows. She smiled at 

everyone and everything. When 

leaving the house, she always wore 

baju kurung with a traditional 

wrap or skirt, never pants. (L5T, 

p.6) 
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hlm. 6) 

 

 

2. ―Siapa bapak ini?‖ tanyaku 

penasaran. 

Raja memandangku dengan tidak 

percaya. Dia melotot, ―Bos, kau 

murid macem mana ni, kok bisa gak 

tahu. Ini dia kiai kita, almukarram 

Kiai Rais yang menjadi panutan kita 

dan semua orang selama di PM ini. 

(N5M, hlm. 49) 

 

“Who is he?” I asked curiously. 

Raja looked at me in disbelief. 

His eyes bulged, “Man, what kind 

of student are you? He’s our kiai. 

Kiai Rais, the role model for all of 

us during our time here at MP. 

(L5T, p.46) 

 

3. Kami antri di depan loket makan 

yang mirip dengan loket tiket kereta 

api. Di balik loket yang dibatasi 

kawat ini telah menunggu tiga orang 

petugas, dua orang mbok berkebaya 

dan bersarung Jawa dan satu lagi 

Kak Saif, pengurus dapur umum. 

(N5M, hlm.121)   

 

We lined up in front of the food 

counter that resembled the ticket 

counter at a train station. Behind 

the counter separated by wires, 

three people were waiting—two 

mbok wearing Javanese kebayas 

and sarongs and Kak Saif, the 

kitchen supervisor. (L5T, p.113) 

 

  

Pada kutipan di atas, dapat dilihat bahwa frasa baju kurung diterjemahkan 

ke dalam bahasa Inggrisdengan cara meminjam frasa baju kurungsecara utuh 

tanpa modifikasi. Kata kiai diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan cara 

meminjam kata kiaisecara utuh tanpa modifikasi. Kata kebaya diterjemahkan ke 

dalam bahasa Inggris dengan cara meminjam kata kebayasecara utuh tanpa 

modifikasi.  

 

b. Strategi pemadanan leksikal menggunakan kata serapan (borrowed words) 

Strategi ini dilakukan penerjemahdengan menggunakan kata serapan 

dalam bahasa sasaran tanpa ditambah modifikasi. Dalam novel Negeri 5 menara, 
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peneliti menemukan ada tiga konsep budaya spesifik dalam novel The Land of 

Five Towers yang telah diserap ke dalam bahasa Inggris yang digunakan 

penerjemah tanpa modifikasi, yakni sarung, sate, dan gong. Berikut ini 

adalahkutipannya.    

 

 Bahasa Indonesia Bahasa Inggris 

1. Aku segera menarik sarung dari 

lemari. Seperti yang telah diajarkan 

Kak Is, dengan cepat aku langkahkan 

kaki ke tengah bulatan sarung, dan 

aku angkat ujung sarung setinggi 

dada. (N5M, hlm.84) 

 

I immediately pulled my sarong out 

of the cabinet . Like Kak Is taught 

us, I quickly stepped into the middle 

of the sarong, and pulled it chest-

high. (L5T, p.78) 

2. Di bawah menara kami sudah 

sepakat untuk menyamakan rute hari 

ini. Pertama, kami ingin perbaikan 

gizi dan makan satedi warung Cak 

Tohir dan terus membeli berbagai 

kebutuhan sekolah di pasar 

Ponorogo. (N5M, hlm.127) 

 

Beneath the manara we’d agreed 

on the same route for today. First, 

we wanted to improve our nutrition 

and eat satay at Cak Tohir’s 

restaurant and then buy various 

school supplies at Ponorogo 

market. (L5T, p.119)  

 

3. Akhirnya datang juga waktunya. 

Tepat jam 7.30 malam: It‘s show 

time. Sebuah gong besar dipukul 

oleh Said di belakang panggung. 

Bunyinya yang jumawa dan 

bergaung ke setiap sudut ruangan 

bagai menyedot semua bunyi-bunyi 

lain. (N5M, hlm.346) 

 

The time finally arrived. At 7:30 on 

the dot: It was show time. Said 

struck a huge gong backstage. Its 

sound resounded throughout the 

hall, absorbing all other noise. 

(L5T, p.324) 

 

 

 

 

Pada kutipan di atas, dapat dilihat bahwa katasarung diterjemahkan 

dengan menggunakan kata serapan sarong tanpa ditambah modifikasi. Katasate 

diterjemahkan dengan menggunakan kata serapan satay tanpa ditambah 
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modifikasi. Katagong diterjemahkan dengan menggunakan kata serapan gong 

tanpa ditambah modifikasi. 

 

4. Strategi pemadanan leksikal menggunakan kata pinjaman (loan word) 

yang dimodifikasi dengan penggolong (classifier) 

Strategi ini dilakukan penerjemah karena konsep budaya dalam bahasa 

sumber tidak terdapat dalam bahasa sasaran kemudian penerjemah menggunakan 

bentuk bahasa sumber tersebut ke dalam bahasa sasaran dan menambahkan suatu 

penggolong sebagai penjelasan. Dalam novel Negeri 5 menara, peneliti 

menemukan ada satu konsep budaya spesifik yang diterjemahkan ke dalam bahasa 

Inggris dalam novel The Land of Five Towers dengan cara meminjam bahasa 

sumber laludimodifikasi dengan menambahkan suatu penggolong, yakni shalat 

sunat Tahajjud. Berikut ini adalah kutipannya. 

Bahasa Indonesia Bahasa Inggris 

Aku akan menerapkan praktik 

berprasangka baik bahwa doaku akan 

dikabulkan. Tapi berdoa saja rasanya 

kurang cukup. Aku mencanangkan 

untuk menambah ibadah dengan shalat 

sunat Tahajjud setiap jam 2 pagi. Di 

papan pengumuman asrama telah 

tertulis, ―Daftarkan diri kalau ingin 

dibangunkan shalat Tahajud malam 

ini‖. Aku langsung mendaftar untuk dua 

minggu ke depan. (N5M, hlm.195) 

 

I would have just presumed that 

my prayers would be answered. But 

praying alone did not feel sufficient. 

I declared that I would add an 

additional night prayer called 

Sunna Tahajjud at two o’clock 

every morning. On the dorm 

announcement board, there was a 

sign that said, “Sign up if you would 

like to be woken up for the night 

prayer tonight.” I went ahead and 

signed up for the next two weeks. 

(L5T, p.183) 
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Pada kutipan di atas, dapat dilihat bahwa frasa shalat sunat Tahajjud 

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menggunakan kata pinjaman Sunna 

Tahajjud yang dimodifikasi dengan penggolong menjadi frasa an additional night 

prayer called Sunna Tahajjud.  

 

5. Strategi pemadanan leksikal menggunakan kata pinjaman (loan word) 

yang dimodifikasi dengan pemerian bentuk 

Strategi ini dilakukan penerjemah karena konsep budaya dalam bahasa 

sumber tidak terdapat dalam bahasa sasaran kemudian penerjemah menggunakan 

bentuk bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dan menambahkan satu frasa atau 

catatan kaki (footnote) sebagai penjelasan mengenai bentuk BENDA atau 

KEJADIAN tersebut.Dalam novel Negeri 5 menara, peneliti menemukan ada 

lima konsep budaya spesifik yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam 

novel The Land of Five Towers dengan cara meminjam bahasa sumber lalu 

dimodifikasi dengan menambahkan penjelasan bentuk, yakni pondok, rendang, 

dhuha, layar tancap, dan karapan sapi. Berikut ini adalahkutipannya.   

 

 Bahasa Indonesia Bahasa Inggris 

1.a. Aku baca surat Pak Etek Gindo 

dengan penerangan sinar matahari 

yang menyelinap dari sela-sela 

dinding kayu. Dia mendoakan aku 

lulus dengan baik dan memberi 

sebuah usul. 

―...Pak Etek punya banyak teman 

di Mesir yang lulusan Pondok 

Madani di Jawa Timur. Mereka 

pintar-pintar, bahasa Inggris dan 

I read Uncle Gindo’s letter by 

the rays of sunlight peaking 

through the gaps in the wood 

walls. He prayed for me to pass 

well and gave a suggestion. 

“...Your Uncle has a lot of 

friends in Egypt who have 

graduated from Madani 

Pesantren
4
 in East Java. They are 

very smart, fluent in English and 
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bahasa Arabnya fasih. Di Madani itu 

mereka tinggal di asrama dan diajar 

disiplin untuk bisa bahasa asing 

setiap hari. Kalau tertarik, mungkin 

sekolah ke sana bisa jadi 

pertimbangan...‖ (N5M, hlm.12)  

 

Arabic. At Madani, they lived in 

dorms and were taught the 

discipline to speak foreign 

languages every day. If you’re 

interested, maybe school there 

could be considered...” (L5T, 

p.11)   

 

 

 
4
Islamic boarding school.  

 

1.b. ―Bapak mau menuju ke mana?‖ 

tanya Pak Sutan mencondongkan 

badannya ke kursi Ayah. 

―Saya mau mengantar anak. Mau 

masuk sekolah di Pondok Madani di 

Jawa Timur.‖ 

―Maksudnya, pondok tempat 

orang belajar agama itu, kan?‖ dia 

bertanya sambil matanya melirik 

berganti-ganti ke arah aku dan Ayah 

dengan sorot simpati. 

―Iya betul, Pak.‖ (N5M, hlm. 19)  

 

“Where are you headed?” 

asked Mr. Sutan while leaning 

toward Father’s seat. 

“I want to escort my son. He 

wants to go to school at Madani 

Pesantren in East Java.” 

“You mean the pesantren 

where people study the religion, 

right?” he asked while glancing 

back and forth between me and 

father with a ray of sympathy. 

“Yes, that’s right.” (L5T, p.19)  

 

2.a. Bekalku, sebuah tas kain abu-abu 

kusam berisi baju, sarung dan kopiah 

serta sebuah kardus mie berisi buku, 

kacang tojin dan sebungkus rendang 

kapau yang sudah kering kehitam-

hitaman. Ini rendang spesial karena 

dimasak Amak yang lahir di Kapau, 

sebuah desa kecil di pinggir 

Bukittinggi. Kapau terkenal dengan 

masakan lezat yang berlinang-linang 

kuah santan. (N5M, hlm.14) 

 

My provisions were an old grey 

cloth bag with a shirt, sarongand 

kopiah prayer cap inside, and an 

empty noodle box containing 

books, Tojin peanuts and a 

package of dried, blackish 

rendang—spicy meat. This 

rendang was special because it 

was cooked by Amak who was 

born in Kapau, a small village on 

the outskirts of Bukittinggi, 

famous for its delicious food 

dripping in coconut milk. (L5T, 

p.14) 

 

2.b. Sret... sret.... bungkus aku robek 

dengan terburu-buru. Di dalam 

bungkus ini ada sebuah kardus. 

Sret...sret. I tore it open in a 

hurry. Inside was a cardboard 

box. As soon as I opened it, the 
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Begitu kardus aku buka, aroma harum 

makanan khas Minang langsung 

meruap. Jakunku naik turun. Bau 

yang aku sangat akrab dan sering aku 

kangeni. Satu plastik besar rendang 

padang berwarna hitam kecokelatan 

aku angkat. Bongkol-bongkol daging 

yang menghitam bercampur dengan 

kentang-kentang seukuran kelereng 

bercampur dengan serbuk rendang 

yang telah mengering. Ini dia 

rendang kapau asli. Dengan tidak 

sabar, aku benamkan telunjuk ke 

dalam plastik itu dan menjilatnya. 

Hmmmmm..... amboi, rasa yang 

menerbangkan aku kembali ke masa 

kecilku di Maninjau setiap kali Amak 

memasak rendang buat kami 

sekeluarga. (N5M, hlm.270)   

 

aroma of Minang food wafted out. 

My nostrils flared. It was a smell 

that I was very familiar with and 

often missed. I picked up a big 

plastic package of blackish-brown 

rendang. Chunks of blackened 

meat mixed with marble-sized 

potatoes mixed with dried 

rendang powder. This was the 

original Kapau rendang. 

Impatiently, I dipped my finger 

into the plastic package and 

licked it. Yum. Every time Amak 

cooked rendang, the flavor took 

me back to my childhood in 

Maninjau. (L5T, p.254)     

 

3. Pagi mulai beranjak dhuha
13

. 

Bus ANS menurunkan aku dan Ayah 

di terminal Ponorogo. (N5M, hlm.25) 

 

 

 

 
13

Waktu ketika matahari mulai naik 

di pagi hari, tapi belum siang. 

Sebagian umat Islam melakukan 

shalat sunat di waktu dhuha ini. 

 

The morning started to 

approach dhuha, the time when 

the sun starts to rise in the 

morning, but it’s not yet 

afternoon. The ANS bus let 

Father and I off at the Ponorogo 

terminal. (L5T, p.25) 

 

4. Sungguh mengingatkan aku kepada 

karakter tokoh sakti mandraguna di 

film layar tancap keliling di 

kampungku, persembahan dari 

Departemen Penerangan. (N5M, 

hlm.40) 

 

He really reminded me of the 

mighty hero in the layar tancap
5
 

film shown around my village by 

the Department of Information of 

Indonesia. (L5T, p.38) 

 

 

 
5
A traditional way of showing 

films in public. A sheet/screen is 

hung in a field, the film is 

projected, and people gather to 
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watch.  

 

5. Giliran dia bercerita tentang karapan 

sapi, aku merasa makin lama 

suaranya makin halus dan sayup dan 

hilang sama sekali. (N5M, hlm. 244) 

 

During his turn, he told about 

karapan sapi, the famous bull 

races in Madura. The longer he 

spoke, the softer and fainter his 

voice became, until it was 

completely gone. (L5T, p.230) 

 

 

Pada kutipan di atas, dapat dilihat bahwa, pertama, kata pondok ketika 

muncul pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan cara 

meminjam kata pesantren lalu dimodifikasi dengan menambahkan frasa deskriptif 

ke dalam catatan kaki, yakni Islamic boarding school (lihat kutipan 1.a.). Di 

Indonesia, penyebutan pondok pesantren sering disingkat pondok atau 

pesantrenatau ponpes. Strategi penerjemahan kata pondok menjadi pesantren 

dengan menambahkan catatan kaki menunjukkan bahwa penerjemah bermaksud 

untuk memperkenalkan dan menjelaskan kepada pembaca makna kata pesantren 

sebagai sekolah Islam berasrama. Kemudian, kata pesantren yang muncul pada 

kalimat-kalimat berikutnya diterjemahkan dengan menggunakan kata 

pesantrensaja tanpa catatan kaki (lihat kutipan 1.b.). Cara ini dilakukan 

penerjemah karena pembaca dianggap sudah mengetahui makna kata 

pesantrenpada bagian sebelumnya.  

Kedua, kata rendangketika muncul pertama kali dalam novel N5M 

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan cara meminjam kata rendang lalu 

dimodifikasi dengan menambahkan frasa deskriptif menjadirendang—spicy 

meat(lihat kutipan 2.a.). Strategi penerjemahan kata rendang menjadi rendang—
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spicy meatmenunjukkan bahwa penerjemah bermaksud untuk memperkenalkan 

dan menjelaskan kepada pembaca makna kata rendang sebagai masakan khas 

daerah Sumatra Barat yang bahannya dari daging yang dibumbui rempah-rempah. 

Kemudian, kata rendang yang muncul pada kalimat-kalimat berikutnya 

diterjemahkan dengan menggunakan kata rendang saja (lihat kutipan 2.b.). Cara 

ini dilakukan penerjemah karena pembaca dianggap sudah mengetahui makna 

kata rendang pada bagian sebelumnya.  

Ketiga, kata dhuha diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan cara 

meminjam  kata dhuha lalu dimodifikasi dengan menggunakan kata generik time 

ditambah frasa deskriptif sebagai penjelas menjadi dhuha,the time when the sun 

starts to rise in the morning, but it’s not yet afternoon.Keempat, frasa layar 

tancap diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan cara meminjam frasa layar 

tancap lalu dimodifikasi dengan menambahkan parafrasa sebagai penjelas ke 

dalam catatan kaki, yakniA traditional way of showing films in public. A 

sheet/screen is hung in a field, the film is projected, and people gather to 

watch.Kelima, frasa karapan sapi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan 

cara meminjam frasa karapan sapi lalu dimodifikasi dengan menambahkan frasa 

deskriptif menjadikarapan sapi, the famous bull races in Madura. 

 

6. Strategi pemadanan leksikal menggunakan kata pinjaman (loan word) 

yang dimodifikasi dengan pemerian fungsi 

Strategi ini dilakukan penerjemah karena konsep budaya dalam bahasa 

sumber tidak terdapat dalam bahasa sasaran kemudian penerjemah menggunakan 
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bentuk bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dan menambahkan frasa sebagai 

penjelasan mengenai fungsi BENDA tersebut. Dalam novel Negeri 5 menara, 

peneliti menemukan ada satu konsep budaya spesifik yang diterjemahkan ke 

dalam bahasa Inggris dalam novel The Land of Five Towers dengan cara 

meminjam bahasa sumber lalu dimodifikasi dengan menambahkan penjelasan 

fungsi, yakni kopiah. Berikut ini adalah kutipannya. 

 

 Bahasa Indonesia Bahasa Inggris 

1.a. Bekalku, sebuah tas kain abu-

abu kusam berisi baju, sarung dan 

kopiah serta sebuah kardus mie 

berisi buku, kacang tojin dan 

sebungkus rendangkapau yang 

sudah kering kehitam-hitaman. Ini 

rendang spesial karena dimasak 

Amak yang lahir di Kapau, sebuah 

desa kecil di pinggir Bukittinggi. 

Kapau terkenal dengan masakan 

lezat yang berlinang-linang kuah 

santan. (N5M, hlm.14) 

 

My provisions were an old grey 

cloth bag with a shirt, sarongand 

kopiah prayer cap inside, and an 

empty noodle box containing books, 

Tojin peanuts and a package of 

dried, blackish rendang—spicy 

meat. This rendang was special 

because it was cooked by Amak who 

was born in Kapau, a small village 

on the outskirts of Bukittinggi, 

famous for its delicious food 

dripping in coconut milk. (L5T, p.14) 

 

1.b. Setelah sarung, giliran kopiah 

yang aku songkokkan ke kepala. Di 

PM, kopiah harus berlapis bahan 

bludru hitam, tidak boleh warna 

lain. (N5M, hlm.85) 

 

After the sarong, it was time for 

the kopiah, which I wore on my 

head. At MP, kopiahs had to be in 

black velvet. Black, no other color. 

(L5T, p.79)  

 

 

Pada kutipan di atas, dapat dilihat bahwa kata kopiah ketika muncul 

pertama kali dalam novel N5M diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan 

cara meminjam kata kopiah lalu ditambahkan frasa deskriptif yang menjelaskan 

fungsi kopiah sehingga terjemahannya menjadi frasa kopiah prayer cap (lihat 
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kutipan 1.a.). Hal ini menunjukkanbahwa strategi penerjemahan kata kopiah ini 

adalah untuk memperkenalkan makna kopiah kepada pembaca sebagai peci yang  

berfungsi untuk beribadah. Kemudian, kata kopiah yang munculpada kalimat-

kalimat berikutnya diterjemahkan dengan menggunakan kata kopiah saja (lihat 

kutipan 1.b.). Cara ini dilakukan penerjemah karena pembaca dianggap sudah 

mengetahui makna kata kopiah pada bagian sebelumnya.  

 

7. Strategi pemadanan leksikal menggunakan pengganti budaya 

Strategi ini dilakukan penerjemah karena konsep budaya dalam bahasa 

sumber tidak terdapat dalam bahasa sasaran kemudian penerjemah menggunakan 

kata yang tidak persis sama dengan bahasa sumber, tetapi terdapat dalam bahasa 

sasaran.Dalam novel Negeri 5 menara, peneliti menemukan ada dua konsep 

budaya spesifik yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam novel The 

Land of Five Towers dengan menggunakan pengganti budaya dalam bahasa 

sasaran, yakni beduk dan kripik ceker. Berikut ini adalah kutipannya. 

 

 Bahasa Indonesia Bahasa Inggris 

1. Aku sendiri sejak kecil sudah 

takjub dengan menara dan suka 

menaikinya karena terobsesi 

merasakan bagaimana rasanya 

menjadi orang yang tinggi. Menara 

pertama kukenal adalah menara 

semen milik masjid di kampungku. 

Puncaknya yang tinggi untuk 

menumpangkan corong TOA, bagian 

bawahnya untuk rumah beduk kulit 

kerbau. (N5M, hlm.95) 

I myself had been fascinated 

with towers and liked to climb them 

since childhood, and I was 

obsessed with how it’d feel to be 

tall. The first tower I knew was the 

cement manara of the mosque in my 

village. Its high peak had huge 

speakers, the bottom was the home 

of the water buffalo skin drum. 

(L5T, p.89) 
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2. Setelah mengeluarkan sekitar 

selusin celana dalam, Said akhirnya 

mengangkat tinggi-tinggi beberapa 

plastik kripik ceker, biskuit dan 

kopi. Cukup untuk stok cemilan 

kami sekamar beberapa hari ke 

depan. Rupanya, kebahagiaan hari 

ini lengkap di pihak kami. (N5M, 

hlm.272) 

 

After taking out about a dozen 

pairs of underwear, Said finally 

lifted a few packs of crackers, 

biscuits and coffee above his head. 

This was enough to supply our 

room with snacks for the next few 

days. Apparently, happiness was on 

our side today. (L5T, p.255-256) 

 

 

Pada kutipan di atas, dapat dilihat bahwa, pertama, kata beduk 

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan menggunakan pengganti budaya 

menjadi kata drum.Kedua, frasa kripik ceker diterjemahkan ke dalam bahasa 

Inggris dengan menggunakan pengganti budaya menjadi kata crackers.  

 

B. Evaluasi terhadap PadananLeksikal untuk Konsep Budaya Spesifik dalam 

Novel Negeri 5 Menara ke dalam Novel The Land of Five Towers Ditinjau 

dari Aspek Ketepatan, Kejelasan, dan Kewajaran 

Berdasarkan pendapat Larson (1984:532—534), untuk memastikan suatu 

hasil terjemahan itu bermutu baik, diperlukan evaluasi terhadap terjemahan 

ditinjau dari tiga aspek, yaitu ketepatan (accuracy), kejelasan (clarity), dan 

kewajaran (naturalness). Pada bagian berikut ini, penulis akan melakukan 

evaluasi terhadap padanan leksikal untuk konsep budaya spesifik dalam novel 

Negeri 5 Menara ke dalam novel terjemahannya The Land of Five Towers dari 

aspek ketepatan, kejelasan, dan kewajaran. 
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Dalam pengevaluasian tersebut, penulis melakukan beberapa tahap. 

Pertama, penulis menganalisismakna yang terkandung dalam konsep budaya 

spesifik berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

atau sumber acuan lain yang autentik kemudianmenganalisis makna kata generik 

maupun frasa deskriptif yang digunakan dalam padanan leksikal berdasarkan 

definisi yang terdapat dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current 

English (2010). Kedua, penulis memanfaatkan analisis komponen makna untuk 

menemukan komponen generik dan komponen spesifik yang terkandung dalam 

konsep budaya spesifik tersebut. Selain itu, penulis juga memanfaatkan analisis 

kontrastif untuk menemukan komponen generik dan komponen kontrastif yang 

membedakan konsep budaya spesifik tersebut dengan konsep budaya yang 

terdapat dalam bahasa sasaran yang mempunyai hubungan dekat. 

Berdasarkan analisis tersebut, penulis dapat mengevaluasi apakah padanan 

leksikal yang digunakan oleh penerjemah dalam menerjemahkan konsep budaya 

spesifik tersebut sudah tepat, jelas, dan wajar. Padanan leksikal untuk konsep 

budaya spesifik tersebut tepat bila padanan leksikal yang digunakan mampu 

mempertahankan makna yang terkandung dalam bahasa sumber ke dalam bahasa 

sasaran sehingga maknanya sama dan tidak menyimpang. Padanan leksikal untuk 

konsep budaya spesifik tersebut jelas bila padanan leksikal yang digunakan dapat 

menyampaikan maksud bahasa sumber secara jelas, tidak ambigu, dan dapat 

dipahami oleh pembaca sasaran. Kemudian, padanan untuk konsep budaya 

spesifik tersebut wajar bila padanan leksikal yang digunakan merupakan bentuk 
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bahasa yang lazim di dalam bahasa sasaran sehingga tidak terkesan asing bagi 

pembaca sasaran. 

 

1. Evaluasi terhadapPadananLeksikal Menggunakan Kata Generik 

yangDimodifikasi dengan Ciri Bentuk 

Ada lima konsep budaya spesifik yang diterjemahkan ke dalam bahasa 

Inggris dengan padanan leksikal menggunakan kata generik yang dimodifikasi 

dengan ciri bentuk, yakni talempong, sambal, baju koko, tewel, dan baju teluk 

belanga. Evaluasi terhadap padanan untuk kelima konsep budaya spesifik tersebut 

adalah sebagai berikut.  

 

a. Talempong 

Kata talempong berasal dari bahasa Minangkabau, Sumatra Barat. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1383), talempong didefinisikan sebagai 

alat musik pukul dari logam, perunggu, atau besi, berbentuk bundar. Talempong 

merupakan alat musik tradisional dari Minangkabau yang berbentuk bundar 

hampir sama dengan instrumen bonang dalam perangkat gamelan Jawa. 

Talempong dibuat dari bahan logam, seperti perunggu, besi, atau kuningan. 

Fungsi talempong biasanya digunakan untuk mengiringi tarian pertunjukan atau 

penyambutan, seperti Tari Piring, Tari Pasambahan, dan Tari Gelombang. 

Talempong juga digunakan untuk melantunkan musik menyambut tamu istimewa. 

Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa kata talempong mengandung konsep 

makna yang spesifik.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Bonang
http://id.wikipedia.org/wiki/Gamelan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tari_Piring
http://id.wikipedia.org/wiki/Tari_Pasambahan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tari_Gelombang&action=edit&redlink=1


57 

 

Di dalam data, kata talempong diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 

menggunakan kata generik music yang dimodifikasi dengan ciri bentuk menjadi 

frasa traditional Minang music. Pengevaluasianketepatan dan kejelasan terhadap 

padanan tersebut dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama,penulis menganalisis 

kata generik music yang digunakan. Kedua, penulis menganalisis modifikasi ciri 

bentuk yang digunakan dalam padanan. 

Kata musicdalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current 

English (2010:973) didefinisikan sebagai berikut: sounds that are arranged in a 

way that is pleasant or exciting to listen to. People sing music or play it on 

instruments. Definisi ini menjelaskan bahwa music adalah irama yang dihasilkan 

oleh kombinasi dari permainan alat-alat musik yang dimainkan oleh pemain 

musik dan dinyanyikan oleh penyanyi. Jadi, kata music yang berarti irama 

mengandung konsep makna yang masih umum atau generik.  

Berdasarkan definisi tersebut, dapat juga diketahui bahwa konsep music 

terdiri dari tiga unsur, yakni musical instrument (alat musik), music player 

(pemain musik), dan singer (penyanyi). Kemudian, musical instrument terdiri dari 

berbagai macam, seperti: guitar, keyboard, drum, dan sebagainya, termasuk 

talempong. Dengan demikian, terdapat hubungan hirarkis antara music, musical 

instrument, dan talempong yang dapat digambarkan dalam suatu bagan taksonomi 

seperti berikut ini.  
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music 

 

musical instrumentsmusic playersinger 

 

talempongkeyboarddrumguitar 

Bagan 4.1 

Hubungan Hirarkis Music, Musical Instruments, dan Talempong 

 

Pada bagan 4.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa talempong adalah hiponim 

dari musical instrument, atau, musical instrument merupakan superordinat dari 

talempong. Kemudian, musical instrument adalah hiponim dari music, atau, music 

merupakan superordinat dari musical instrument. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

dapat dikatakan bahwa komponen generik dari talempong adalah musical 

instrument bukan musickarena talempong adalah termasuk alat musik, bukan jenis 

musik. Dengan demikian, terjemahan untuk kata talempong dengan menggunakan 

padanan kata generik music tidak tepat.  

Meskipun terjemahan tersebut terkesan wajar, penggunaan kata generik 

yang tidak tepat dapat mengakibatkan makna kata talempong menyimpang 

sehingga menghasilkan makna yang berbeda. Selain itu, pengertian kata 

talempongmenjadi tidak jelas bagi pembaca sasaran.Untuk itu, penulis 
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mengusulkan frasa generik musical instrument sebagai pengganti kata generik 

music.  

Selanjutnya adalah tahap kedua, yakni penulis menganalisis modifikasi 

ciri bentuk yang digunakan dalam padanan dengan cara menemukan komponen 

kontrastif kata talempong. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengontraskan 

atau membedakan komponen makna yang terkandung dalam konseptalempong 

dengan alat musik lainnyadalam sebuah analisis kontrastif, misalnya dengan 

guitar, keyboard, dan drum. Seperti dapat dilihat dalam tabel 4.1 di bawah ini.  

 

Tabel 4.1  

Analisis Kontrastif untuk Konsep Talempong dengan Alat Musik Lainnya 

Komponen Makna talempong guitar keyboard drum 

Komponen generik: 

 alat musik 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Komponen kontrastif: 

 berciri tradisional  

(menggunakan bahan, bentuk, 

dan teknologi yang tetap dari 

generasi dahulu hingga sekarang)  

 berciri modern  

(menggunakan bahan, bentuk, dan 

teknologi terkini) 

 berasal dari Minangkabau 

 berfungsi untuk dimainkan 

sebagai musik pengiring tarian 

Minang dan penyambutan tamu 

istimewa 

 berfungsi untuk dimainkan 

sebagai musik pengiring  

nyanyian populer masa kini 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

+ 

 

 

- 

- 

 

 

 

+ 

 

- 

 

 

 

+ 

 

 

- 

- 

 

 

 

+ 

 

- 

 

 

 

+ 

 

 

- 

- 

 

 

 

+ 
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Pada analisis komponen kontrastif di atas, dapat dijelaskan bahwa kata 

talempong mengandung komponen generik alat musik. Selain itu, kata talempong 

juga mengandung komponen kontrastif antara lain berciri tradisional, berasal dari 

Minangkabau, dan berfungsi untuk dimainkan sebagai musik pengiring tarian 

Minang dan penyambutan tamu istimewa.  

Berdasarkan analisis kontrastif tersebut, dapat pula diketahui bahwa 

penggunaan modifikasi traditional Minang sudah tepat. Modifikasi ini 

menunjukkan bahwa penerjemah menempatkan ciri bentuk tradisional dan berasal 

dari Minangkabau sebagai komponen makna yang penting yang dimiliki kata 

talempong dalam konteks dan menjadi fokus yang ingin dikomunikasikan 

penerjemah kepada pembaca sasaran. Akan tetapi, karena penggunaan kata 

generik yang tidak tepat dalam terjemahan, pengertian kata talempong menjadi 

salah dan maknanya menyimpang dari bahasa sumber. Untuk itu, penulis 

mengusulkan sebuah padanan alternatif yang tepat, jelas, dan wajar untuk 

katatalempong, yakni menggunakan kata pinjamantalempong kemudian ditambah 

dengan modifikasi ciri bentuk sehingga menjadi talempong, traditional Minang 

musical instrument. Dengan memasukkan kata talempong sebagai kata pinjaman, 

diharapkan penerjemah dapat memperkenalkan nama talempong kepada pembaca 

sasaran, yaknitalempong adalah alat musik tradisional yang berasal dari 

Minangkabau, Indonesia. Mengacu pada padanan alternatif tersebut, kata 

talempong dalam novel Negeri 5Menaradapat diterjemahkan ke dalam novel 

TheLand of Five Towers seperti dalam kutipan berikut ini.   
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Bahasa Indonesia Bahasa Inggris 

Begitu dia melihat banyak penumpang 

yang lesu dan teler, dia memutar kaset. 

Bunyi talempong segera membahana, 

disusul dengan sebuah suara berat 

memperkenalkan judul kaset…. ―Inilah 

persembahan Grup Balerong pimpinan 

Yus Datuak Parpatiah: Rapek Mancik. 

Rapat Tikus....‖ Para penumpang 

bertepuk tangan, sebagian bersuit-suit. 

(N5M, hlm.17) 

 

 

As soon as he saw a lot of 

passengers listless and fatigued, he’d 

play a cassette. The sound 

oftalempong,traditional Minang 

musical instrument would soon 

thunder, followed by a heavy voice 

introducing the cassette’s title, “This 

is a tribute from Balerong Group led 

by Yus Datuak Parpatiah: Mice 

Meeting….” The passengers 

applauded, some whistled. (L5T, 

p.17) 

 

 

b. Sambal  

Sambal merupakan salah satu hidangan khas Indonesia. Definisi sambal 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah makanan penyedap yang dibuat dari 

cabai, garam, dan sebagainya yang ditumbuk, dihaluskan, dan sebagainya, 

biasanya dimakan bersama nasi (2008:1213). Bahan baku sambal pada umumnya 

dibuat dari cabai merah atau cabai hijau atau cabai rawit, bawang merah, bawang 

putih, garam, dan kadang-kadang ditambah terasi. Sambal mempunyai rasa yang 

pedas sehingga berbeda dari makanan penyedap yang lain. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa sambal mengandung konsep makna 

yang spesifik.  

Di dalam data, kata sambal diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 

menggunakan kata generik sauce yang dimodifikasi dengan ciri bentuk menjadi 

frasa hot sauce. Pengevaluasian ketepatan dan kejelasan terhadap padanan 

tersebut dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama,penulismenganalisis kata 
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generik sauce yang digunakan dalam padanan.Di dalam Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary of Current English,kata sauce didefinisikan sebagai berikut: 

a thick liquid that is eaten with food to add flavour to it (2010:1312). Definisiini 

menjelaskan bahwa sauce adalah makanan kental sebagai penambah rasa pada 

makanan. Di Amerika dan Inggris,sauce ada bermacam-macam jenis dan 

bahannya, antara lain tomato sauce yang bahannya dari buah tomat, cranberry 

sauce yang bahannya dari buah cranberrydansoy sauce yang bahannya dari 

kedelai. Jadi, kata saucemengandung konsep makna yangumum atau 

generik.Hubungan hirarkis saucedansambaldapat digambarkan dalam  bagan 

taksonomi seperti berikut ini.  

sauce 

 

sambaltomato saucecranberry saucesoy sauce 

Bagan 4.2 

Hubungan Hirarkis Sauce danSambal   

 

Pada bagan 4.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa sambal merupakan 

hiponim dari sauce, dan sebaliknya, sauce merupakan superordinat dari sambal. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terjemahan untuk kata sambal dengan 

menggunakan padanan kata generik sauce sudah tepat.  

Tahap kedua, penulis menganalisis modifikasi ciri bentuk yang digunakan 

dalam padanan dengan cara menemukan komponen kontrastif kata sambal. Hal 

ini dapat dilakukan dengan cara mengontraskan atau membedakan komponen 
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makna yang terkandung dalam konsepsambal dengan macam-macam saucedalam 

sebuah analisis kontrastif, misalnya dengan soy sauce, cranberry sauce, dan 

tomato sauce. Seperti dapat dilihat dalam tabel 4.2 di bawah ini.  

Tabel 4.2 

Analisis Kontrastif untuk Konsep Sambal dengan Beberapa Macam Sauce 

Komponen Makna sambal soy 

sauce 

cranberry 

sauce 

tomato 

sauce 

Komponen generik: 

 makanan kental  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Komponen kontrastif: 

 bahannya dari cabai 

 rasanya pedas 

 bahannya dari kedelai 

 rasanya asin atau manis 

 bahannya dari buah cranberry 

  rasanya asam manis 

 bahannya dari buah tomat 

  rasanya asam 

 berfungsi sebagai penambah 

rasa pada makanan 

 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

 

Pada analisis kontrastif di atas, dapat dijelaskan bahwa kata sambal 

mengandung komponen generik makanan kental. Selain itu, kata sambal juga 

mengandung komponen kontrastif antara lain bahannya dari cabai dan rasanya 

pedas, serta berfungsi sebagai penambah rasa pada makanan.  

Berdasarkan analisis kontrastif tersebut, dapat pula diketahui bahwa 

penggunaan modifikasi hot sudah tepat. Modifikasi ini menunjukkan bahwa 

penerjemah menempatkan ciri bentuk rasanya pedas sebagai komponen makna 

yang penting yang dimiliki kata sambal dalam konteks dan menjadi fokus yang 

ingin dikomunikasikan penerjemah kepada pembaca sasaran. Sehingga, 
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terjemahan menghasilkan pengertian yang cukup jelas bagi pembaca sasaran, 

yakni bahwa sambal adalah makanan kental yang rasanya pedas. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa terjemahan untuk kata sambal dengan 

menggunakan padanan hot sauce sudah tepat, jelas, dan wajar.    

 

c. Tewel   

Kata tewel berasal dari bahasa Jawa (dialek Jawa Timur). Tewel adalah 

masakan sayur berkuah santan yang bahannya dari nangka muda. Tewel berfungsi 

sebagai makanan pendamping nasi. Selain sayur tewel, di Indonesia juga dikenal 

macam-macam sayur berkuah santan, antara lainsayur rebung, sayur daun 

singkong dan sebagainya. Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa kata tewel 

mengandung konsep makna yang spesifik.  

Di dalam data, kata tewel diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 

menggunakan kata generik pulp yang dimodifikasi dengan ciri bentuk menjadi 

frasa young jackfruit pulp. Pengevaluasian ketepatan dan kejelasan terhadap 

padanan tersebut dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama,penulismenganalisis 

kata generik pulp yang digunakan dalam padanan. Dalam Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary of Current English(2010:1188), kata pulp didefinisikan 

sebagai berikut: a soft wet substance that is made especially by crushing 

something. Definisi ini menjelaskan bahwa pulp adalah semacam bubur yang 

dibuat dari suatu bahan yang dihancurkan. Pulpyang bahannya dari buah-buahan 

berfungsi sebagai bahan pembuat selai, bahan perasa untuk es krim, dan lain-

lain.Ada bermacam-macam Pulpbuah antara lain: pineapple pulp, 
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strawberrypulp,mango pulp, dan sebagainya. Dari penjelasan ini, dapat diketahui 

bahwa kata pulp mengandung konsep makna yang bersifat umum atau generik.  

Dari penjelasan tersebut, dapat pula diketahuibahwapulp berbeda dari 

tewel. Pulp adalah semacam bubur, sedangkan tewel adalah masakan sayur. 

Perbedaan antara pulp dan tewel ini dapat dilihat dari tidak adanya hubungan 

hirarkis antara keduanya bila digambarkan dalam bagan taksonomi. Masing-

masing pulp dan tewel masuk dalam kelompok taksonomi yang berbeda dan tidak 

saling berhubungan. Seperti dapat dilihat dalam bagan 4.3 dan bagan 4.4 berikut 

ini.  

pulp 

 

pineapplepulp strawberry pulp   mango pulp 

 

Bagan 4.3 

Pulp 

 

 

masakan sayur 

 

sayurtewelsayur rebungsayur daun singkong 

 

Bagan 4.4 

Tewel 
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Pada bagan 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa pulp merupakan superordinat 

dari pineapple pulp, strawberry pulp, danmango pulp. Lalu, pada bagan 4.4 dapat 

dilihat bahwa sayur tewel merupakan hiponim dari masakan sayur. Jadi, 

komponen generik dari teweladalah masakan sayur, bukan pulp.Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa terjemahan untuk kata tewel dengan menggunakan 

padanan kata generik pulp tidak tepat. Meskipun terjemahan tersebut terkesan 

wajar, penggunaan kata generik yang tidak tepat dapat membuat makna kata 

tewelmenyimpang sehingga menghasilkan makna yang berbeda. Selain itu, 

pengertian kata tewel menjadi tidak jelas bagi pembaca sasaran. Untuk itu, penulis 

mengusulkan padanan alternatif dengan menggunakan kata generik stew. 

Tahap kedua,penulis menganalisis modifikasi ciri bentuk yang digunakan 

dalam padanan dengan cara menemukan komponen kontrastif kata tewel. Hal ini 

dapat dilakukan dengan cara mengontraskan atau membedakan komponen makna 

yang terkandung dalam konseptewel dengan macam-macam pulp dalam sebuah 

analisis kontrastif, misalnya dengan pineapple pulp,strawberry pulp,danmango 

pulp. Seperti dapat dilihat dalam tabel 4.3 di bawah ini.       

 

Tabel 4.3 

Analisis Kontrastif untuk Konsep Tewel dengan Beberapa Macam Pulp 

Komponen Makna  tewel pineapple 

pulp 

strawberry 

pulp 

mango 

pulp 

Komponen generik: 

 bubur 

 masakan sayur 

 

-  

+ 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

Komponen kontrastif: 

 bahannya dari nangka muda 

 bahannya dari buah nanas 

 

+ 

- 

 

- 

+ 

 

- 

- 

 

- 

- 
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 bahannya dari buah strawberry 

 bahannya dari buah mangga  

 berfungsi sebagai 

makananpendamping nasi 

 berfungsi sebagai bahan 

pembuat selai 

 berfungsi sebagai bahan perasa 

untuk es krim 

- 

- 

+ 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

+ 

 

+ 

+ 

- 

- 

 

+ 

 

+ 

- 

+ 

- 

 

- 

 

+ 

 

Pada analisis komponen kontrastif di atas, dapat dijelaskan bahwa kata 

tewel mengandung komponen generik masakan sayur. Selain itu, kata tewel juga  

mengandung komponen kontrastif antara lain bahannya dari nangka muda dan 

berfungsi sebagai makananpendamping nasi.  

Berdasarkan analisis kontrastif tersebut, dapat pula diketahui bahwa 

penggunaan modifikasi young jackfruit sudah tepat. Modifikasi ini menunjukkan 

bahwa penerjemah menempatkan ciri bentuk tewel yang bahannya dari nangka 

muda sebagai komponen makna yang penting yang dimiliki kata tewel dalam 

konteks dan menjadi fokus yang ingin dikomunikasikan penerjemah kepada 

pembaca sasaran. Dengan menggunakan kata generik stew, maka padanan untuk 

kata tewel menjadi young jackfruit stew yang berarti bahwa tewel adalah masakan 

sayur yang bahannya dari nangka muda. Dengan padanan tersebut, pengertian 

tewel menjadi tepat dan jelas bagi pembaca sasaran.Terjemahan juga terkesan 

wajar. Mengacu pada padanan alternatif tersebut, kata teweldalam novel Negeri 

5Menara dapat diterjemahkan ke dalam novel The Land of Five Towers seperti 

dalam kutipan berikut ini.   
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Bahasa Indonesia Bahasa Inggris 

Demam ujian bahkan menyentuh dapur 

umum pula. Di musim ujian ini, menu 

kami yang biasa sangat sederhana, tahu, 

tempe, ikan asin, dan tewel, naik kelas 

menjadi lebih bergizi. Daging, ikan, 

susu, buah menjadi kejutan yang 

menyenangkan dan berguna untuk 

menyiapkan stamina kami menghadapi 

ujian. (N5M, hlm. 191)   

 

Exam fever even reached the kithen. 

During this exam season, we, who 

usually ate very simple foods like 

tofu, tempeh, salted fish and young 

jackfruit stew, were upgraded to 

more nutritious foods. Meat, fish, 

milk, and fruit became pleasant and 

useful surprises for preparing our 

stamina to face exams. (L5T, p.179) 

 

 

d. Baju koko 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:120), baju koko 

didefinisikan sebagai baju cina. Menurut Tajudin (2011), kata koko sebenarnya 

berasal dari kata bahasa Tionghoa, yaknikokoh yang berarti abang. Jadi, baju koko 

merupakan adopsi dari baju pria Tionghoa. Bentuk baju ini mempunyai ciri-ciri, 

yaitu kerah leher tertutup tinggi, lengan dengan pipa terbuka, bagian bawah lurus, 

dan tidak dimasukkan ke celana. Adapun baju ini aslinya kerap berwarna merah 

terang dengan hiasan keemasan. Kemudian baju ini diubah menjadi berwarna 

putih dengan hiasan sulaman bordir di bagian dada. Dari penjelasan ini, dapat 

diketahui bahwa baju koko mengandung konsep makna yang spesifik, yaitu suatu 

jenis busana pria yang dikenakan oleh orang Islam untuk beribadah.    

 Di dalam data, frasa baju koko diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 

menggunakan kata generik clothes yang dimodifikasi dengan ciri bentuk menjadi 

frasa Muslim clothes. Pengevaluasian ketepatan dan kejelasan terhadappadanan 

tersebut dilakukan dalam dua tahap. Pertama,penulis menganalisis kata generik 
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clothes yang digunakan. Dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary of 

Current English (2010:267), kata clothes didefinisikan sebagai berikut: the things 

that you wear, such as trousers/pants, dresses and jackets. Definisi ini 

menjelaskan bahwa clothes adalah segala jenis busana yang dikenakan manusia, 

seperti celana, kemeja, jaket, dan sebagainya, termasuk baju koko. Jadi, kata 

clothes mengandung konsep makna yang bersifat umum atau generik. Hubungan 

hirarkis clothes dan baju koko dapat digambarkan dalam bagan taksonomi seperti 

berikut ini. 

clothes 

 

baju kokotrousers        shirt         jacket 

 

Bagan 4.5 

Hubungan Hirarkis Clothesdan Baju Koko 

 

Pada bagan 4.5 di atas, dapat dijelaskan bahwa baju koko merupakan 

hiponim dari clothes, dan sebaliknya, clothes merupakan superordinat dari baju 

koko. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terjemahan untuk frasa baju koko 

dengan menggunakan padanan kata generik clothes sudah tepat.  

Tahap kedua, penulis menganalisis modifikasi ciri bentuk yang digunakan 

dalam terjemahan dengan cara menemukan komponen kontrastif kata baju koko. 

Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengontraskan atau membedakan komponen 

makna yang terkandung dalam konsepbaju koko dengan busanalainnya dalam 



70 

 

sebuah analisis kontrastif, misalnya dengan shirt (kemeja) dan jacket (jaket). 

Seperti dapat dilihat dalam tabel 4.4 di bawah ini.  

Tabel 4.4 

Analisis Kontrastif untuk KonsepBaju koko dengan Busana Lainnya 

Komponen Makna baju koko shirt jacket 

Komponen generik: 

 busana 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Komponen kontrastif: 

 dikenakan khusus oleh orang Islam 

 dikenakan oleh semua orang 

 berfungsi untuk beribadah  

 

+ 

- 

+ 

 

- 

+ 

- 

 

- 

+ 

- 

 

Pada analisis kontrastif di atas, dapat dijelaskan bahwa frasa baju koko 

mengandung komponen generik busana. Selain itu, frasa baju koko juga 

mengandung komponen kontrastif antara lain dikenakan khusus oleh orang Islam 

dan berfungsi untuk beribadah.    

Berdasarkan analisis kontrastif tersebut, dapat pula diketahui bahwa 

penggunaan modifikasi Muslim sudah tepat.Modifikasi ini menunjukkan bahwa 

penerjemah menempatkan ciri bentuk dikenakan khusus oleh orang Islam sebagai 

komponen makna yang penting yang dimiliki frasa baju koko dalam konteks dan 

menjadi fokus yang ingin dikomunikasikan penerjemah kepada pembaca sasaran. 

Sehingga, terjemahan menghasilkan pengertian yang cukup jelas bagi pembaca 

sasaran, yakni bahwa baju koko adalah busana yang dikenakan oleh orang Islam. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terjemahan untuk frasa baju koko 

dengan menggunakan padanan Muslim clothes sudah tepat, jelas, dan wajar.     

 

e. Baju teluk belanga  
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Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:121), baju teluk belanga 

didefinisikan sebagai baju model Melayu, seperti baju kurung untuk orang laki-

laki. Asal-usul baju teluk belanga ini pada mulanya diperkenalkan di Teluk 

Belanga, Singapura pada abad ke-19 dan kemudian tersebar luas sebagai ciri khas 

masyarakat Melayu hingga akhirnya dikenal sebagai ‗Baju Melayu‘. Bentuk baju 

ini berlengan panjang kerahnya berbentuk bulat dan belahan di bagian depan 

dengan satu kancing. Bahan baju teluk belanga adalah kain katun. Baju teluk 

belanga ini pasangannya adalah celana panjang, kain sarung yang dilipat setengah 

membelit pinggang sebagai kain samping, serta kopiah. Cara memakainya adalah  

baju dipakai di luar celana dan menutupi kain samping.  

Pada masa lampau, baju teluk belanga ini berfungsi sebagai pakaian harian 

yang dikenakan oleh kaum pria Melayu ketika melakukan kegiatansehari-hari. 

Pada masa sekarang, baju ini berfungsi sebagai pakaian adat yang dikenakan pada 

acara pernikahan dan upacara adat, seperti upacara penyambutan tamu istimewa, 

upacara pemberian gelar adat, dan sebagainya. Dari penjelasan ini, dapat diketahui 

bahwa baju teluk belanga mengandung konsep makna yang spesifik.  

Di dalam data, frasa baju teluk belanga diterjemahkan ke dalam bahasa 

Inggris menggunakan kata generik outfit yang dimodifikasi dengan ciri bentuk 

menjadi frasa a traditional Malay outfit. Pengevaluasian ketepatan dan kejelasan 

terhadappadanan tersebut dilakukan dalam dua tahap. Pertama,penulis 

menganalisis kata generik outfit yang digunakan dalam padanan. Definisi outfit di 

dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English is a set of 

clothes that you wear together, especially for a particular occasion or purpose 
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(2010:1042).Definisi ini menjelaskan bahwa outfit adalah perangkat pakaian yang 

dikenakan untuk acara atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Inggris, dikenal 

bermacam-macam outfit antara lain businessoutfit (pakaian kerja perkantoran), 

clown outfit (pakaian badut), scuba outfit (pakaian penyelam), dan lain-lain. Jadi, 

kata outfit mengandung konsep makna yang bersifat umum atau generik. 

Hubungan hirarkis outfit denganbaju teluk belanga dapat digambarkan dalam 

bagan taksonomi seperti berikut ini. 

outfits 

 

baju teluk belanga     business outfitclown outfitscuba outfit 

 

Bagan 4.6 

Hubungan Hirarkis Outfit danBaju Teluk Belanga 

 

Pada bagan 4.6 di atas, dapat dijelaskan bahwa baju teluk belanga 

merupakan hiponim dari outfit, dan sebaliknya, outfit merupakan superordinat dari 

baju teluk belanga. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terjemahan untuk 

frasa baju teluk belanga dengan menggunakan padanan kata generik outfit sudah 

tepat.  

Tahap kedua,penulis menganalisis modifikasi ciri bentuk yang digunakan 

dalam padanan dengan cara menemukan komponen kontrastif frasa baju teluk 

belanga. Hal ini dilakukan dengan cara mengontraskan atau membedakan 

komponen makna yang terkandung dalam konsepbaju teluk belanga dengan 

perangkat pakaianlainnya dalam sebuah analisis kontrastif, misalnya dengan 
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business outfit, clown outfit,dan scuba outfit. Seperti dapat dilihat dalam tabel 4.5 

di bawah ini.  

Tabel 4.5  

Analisis Kontrastif untuk Konsep Baju Teluk Belanga dengan Beberapa macam 

Outfit 

Komponen Makna baju teluk 

belanga 

business 

outfit 

clown 

outfit 

scuba 

outfit 

Komponen generik: 

 perangkat pakaian  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Komponen kontrastif: 

 berciri tradisional  

(bentuknya tetap dari generasi 

dahulu hingga sekarang)  

 berasal dari Melayu 

 berfungsi untuk dikenakan dalam 

upacara adat 

 berfungsi untuk dikenakan dalam 

pekerjaan perkantoran 

 berfungsi untuk dikenakan dalam 

acara hiburan 

 berfungsi untuk dikenakan dalam 

kegiatan menyelam di laut 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

Pada analisis kontrastif di atas, dapat dijelaskan bahwa frasa baju teluk 

belanga mengandung komponen generik perangkat pakaian. Selain itu, frasa baju 

teluk belanga mengandung komponen kontrastif antara lain berciri tradisional, 

berasal dari Melayu, dan berfungsi untuk dikenakan dalam upacara adat.  

Berdasarkan analisis kontrastif tersebut, dapat diketahui bahwa 

penggunaan modifikasi traditional Malay sudah tepat. Modifikasi ini 

menunjukkan bahwa penerjemah menempatkan ciri bentuk tradisional dan berasal 

dari Melayu sebagai komponen makna yang penting yang dimiliki frasa baju teluk 
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belanga dalam konteks dan menjadi fokus yang ingin dikomunikasikan 

penerjemah kepada pembaca sasaran. Sehingga, terjemahan menghasilkan 

pengertian yang cukup jelas bagi pembaca sasaran, yakni bahwa baju teluk 

belanga adalah perangkat pakaian tradisional yang berasal dari Melayu. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa terjemahan untuk frasa baju teluk belanga 

dengan menggunakan padanan a traditional Malay outfit sudah tepat, jelas, dan 

wajar.    

 

2. Evaluasi terhadap PadananLeksikal Menggunakan Kata Generik yang 

Dimodifikasi dengan Pernyataan Fungsi   

Ada satu konsep budaya spesifik yang diterjemahkan ke dalam bahasa 

Inggris dengan padanan leksikal menggunakan kata generik yang dimodifikasi 

dengan pernyataan fungsi, yakni azan. Dalam Ensiklopedia Istilah Islam, azan 

adalah pemberitahuan, ajakan, atau panggilan. Secara istilah, azan bermakna 

panggilan yang diserukan oleh muadzin kepada kaum muslimin untuk 

melaksanakan shalat fardhu serta shalat Jumat. Seruan azan juga bermakna 

sebagai tanda masuknya waktu shalat (2009:41). Dari penjelasan ini, dapat 

diketahui bahwa kata azan mengandung konsep makna yang spesifik.    

Di dalam data, kata azan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 

menggunakan kata generik call yang dimodifikasi dengan pernyataan fungsi 

menjadi frasa call to prayer. Pengevaluasian ketepatan dan kejelasan terhadap 

padanan tersebut dilakukan dalam dua tahap. Pertama,penulismenganalisis kata 

generik call yang digunakan. Kata call dalam Oxford Advanced Learner’s 
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Dictionary of Current English (2010:200-201) didefinisikan sebagai berikut: (1) a 

loud sound made by a bird or an animal, or by a person to attract attention; (2) a 

request, an order or a demand for somebody to do something or to go somewhere. 

Definisi ini menjelaskan bahwa call adalah bunyi suara yang keras yang 

dilakukan oleh burung atau hewan, atau manusia untuk menarik perhatian. Selain 

itu, call juga berarti permintaan, perintah, atau tuntutan kepada seseorang untuk 

melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat.Dari pendefinisian ini, dapat 

diketahui bahwa kata call mengandung konsep makna yang bersifat umum atau 

generik.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa callyang dilakukan 

manusia dapat secara lisanmaupun melalui isyarat bunyi alat. Call yang dilakukan 

secara lisan, misalnya, a shout (seruan), sedangkancall yang dilakukan melalui 

isyarat bunyi alat, misalnya, bell.Dalam bahasa Inggris, dikenal bermacam-macam 

bell,antara lain church bell, alarm bell, bicycle bell, dan sebagainya. Jadi, call 

dapat dihubungkan secara hirarkis dengan kata azan,bell, dan macam-macam bell 

(church bell, alarm bell, bicycle bell)dalam sebuah bagan taksonomi seperti 

berikut ini. 

 

call 

 

azanbell 

 

church bell  alarm bell bicycle bell 



76 

 

 

Bagan 4.7 

Hubungan Hirarkis Call dan Azan 

Pada bagan 4.7 di atas, dapat dijelaskan bahwa azan merupakan hiponim 

dari call, dan sebaliknya, call merupakan superordinat dari azan. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa terjemahan untuk kata azan dengan 

menggunakan padanan kata generik call sudah tepat.  

Tahap kedua,penulis menganalisis modifikasi pernyataanfungsi yang 

digunakan dalam padanan dengan cara menemukan komponen kontrastif kata 

azan. Hal ini dilakukan dengan cara mengontraskan atau membedakan komponen 

makna yang terkandung dalam konsepazan denganmacam-macam bell dalam 

sebuah analisis kontrastif. Seperti dapat dilihat dalam tabel 4.6 di bawah ini.  

 

Tabel 4.6  

Analisis Kontrastif untuk Konsep Azan dengan beberapa macam Bell 

Komponen Makna azan church 

bell 

alarm 

bell 

bicycle 

bell 

Komponen generik: 

 panggilan 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Komponen kontrastif: 

 dilakukan secara lisan 

 dilakukan melalui isyarat bunyi 

denting lonceng 

 dilakukan melalui isyarat bunyi 

dering bel  

 berfungsi sebagai tanda masuknya 

waktu shalat bagi umat Islam 

 berfungsiuntuk mengajak umatIslam 

melaksanakan salat berjamaah di 

masjid 

 

+ 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

 

- 

 

- 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

+ 

 

- 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

 

- 



77 

 

 berfungsi untuk mengajak umat 

Kristiani melaksanakan kebaktian di 

gereja  

 berfungsi sebagai peringatan bahaya  

 berfungsi sebagai pemberitahuan 

hendak lewat 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

+ 

 

- 

 

 

- 

 

+ 

 

Pada analisis kontrastif di atas, dapat dijelaskan bahwa kata azan 

mengandung komponen generik panggilan. Selain itu, kata azan juga 

mengandung komponen kontrastif antara laindilakukan secara lisan, berfungsi 

sebagai tanda masuknya waktu shalat dan untuk mengajak umat Islam 

melaksanakan salat berjamaah di masjid.  

Berdasarkan analisis kontrastif tersebut, dapat diketahui bahwa 

penggunaan modifikasi to prayermasih tidak tepat. Hal ini karena kata azan 

merupakan suatu istilah dalam agama Islam yang kemungkinan belum dikenal 

oleh pembaca sasaran maka apabila kata azanhanya diterjemahkan dengan frasa 

call to prayer masih tidak jelas walaupun terkesan wajar.Oleh karena itu, kata 

azan perlu diperkenalkan kepada pembaca sasaran dengan cara memasukkan kata 

azan tersebut sebagai kata pinjaman. Untuk itu, penulis mengusulkan padanan 

leksikal menggunakan kata pinjaman yangdimodifikasi dengan pemerian bentuk 

dan fungsi. Pemadanan ini dilakukan dengan cara menggunakan kata pinjaman 

azan yang dimodifikasi dengan kata generik call beserta penjelasan mengenai 

bentuk dan fungsi sehingga menjadi azan, averbal call to pray. Dengan 

menggunakan padanan tersebut, diharapkan pembaca sasaran dapat mengenal 

istilah azan dan mengerti maksudnya, yakni bahwa azan adalah panggilan yang 

dilakukan secara lisan untuk mengajak orang beribadah. Dengan demikian, 
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terjemahan menjadi tepat, jelas dan wajar. Mengacu pada padanan alternatif 

tersebut maka kata azandalam novel Negeri 5Menara dapat diterjemahkan ke 

dalam novel The Land of Five Towers seperti dalam kutipan berikut ini.   

 

Bahasa Indonesia Bahasa Inggris 

Di masjid kami yang gagah ini setiap 

sore berhimpun 3 ribu pelajar untuk 

menyambut datangnya azan Magrib. 

(N5M, hlm. 69) 

 

Every evening, three thousand 

students gathered in our mighty 

mosque to greet the coming of the 

Magrib azan, a verbal call to pray. 

(L5T, p.65) 

 

 

 

3. Evaluasi terhadap PadananLeksikal Menggunakan KataPinjaman (Loan 

Words) Tanpa Modifikasi 

Evaluasi terhadap padanan leksikal menggunakan kata pinjaman tanpa 

modifikasi ini terbagimenjadi dua macam, yakni evaluasi terhadap padanan 

leksikal menggunakan kata pinjaman yang sama sekali baru bagi penutur bahasa 

sasaran (loan words) danevaluasi terhadap padanan leksikal menggunakan kata 

serapan dalam bahasa sasaran (borrowed words). Penjelasannya adalah seperti 

berikut ini. 

 

a. Evaluasi terhadap PadananLeksikal Menggunakan Kata Pinjaman yang 

Sama Sekali Baru bagi Penutur Bahasa Sasaran (Loan Words)  

Ada tiga konsep budaya spesifik yang diterjemahkan ke dalam bahasa 

Inggris dengan padanan leksikal menggunakan kata pinjaman yang sama sekali 
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baru bagi penutur bahasa sasaran tanpa modifikasi, yakni baju kurung, kiai, 

dankebaya. Evaluasi terhadap padanan untuk ketiga konsep budaya spesifik 

tersebut adalah sebagai berikut.  

 

1) Baju kurung 

Baju kurungmerupakan salah satu pakaian tradisional khas masyarakat 

Melayu. Baju kurung artinya baju yang ‗mengurung‘ atau menutup anggota tubuh. 

Konsep pakaian ini berkembang pada abad ke-15 setelah kedatangan Islam. Baju 

kurung sebenarnya merupakan jenis pakaian yang dipakai oleh laki-laki maupun 

perempuan. Namun sekarang ada kecenderungan untuk mengaitkan baju kurung 

hanya dengan kaum perempuan. Di Indonesia, baju kurung untuk laki-laki disebut 

"baju teluk belanga". Ciri bentuk baju kurung untuk perempuan adalah berlengan 

panjang, berkerah bulat dan tidak berkancing, panjang baju sejajar pangkal paha 

atau sejajar lutut. Baju ini biasanya dipadukan dengan kain songket atau kain 

batik sebagai sarungnya dan penutup kepala berupa selendang atau kerudung.   

Pada masa lampau, baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran 

melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan, dipakai bersama-sama kain 

songket untuk dijadikan sarungnya, aneka perhiasan emas, dan tas kecil atau 

kipas. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-

anak untuk mengaji, atau ibu-ibu untuk ke pasar, tanpa disertakan pernak-pernik 

yang terkesan mewah.Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa frasa baju 

kurung mengandung konsep makna yang spesifik.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Melayu
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Melayu
http://id.wikipedia.org/wiki/Songket
http://id.wikipedia.org/wiki/Sarung
http://id.wikipedia.org/wiki/Tas
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kipas&action=edit&redlink=1
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Di dalam data, frasa baju kurung diterjemahkan ke dalam bahasa 

Inggrisdengan cara meminjam frasa baju kurungsecara utuh tanpa modifikasi. 

Padanantersebut tidak tepat dan tidak wajar karena menghasilkan terjemahan yang 

terkesan asing bagi pembaca sasaran. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa frasa 

baju kurung bukan merupakan bagian leksikon bahasa Inggris. Frasa tersebut 

merupakan konsep budaya dari bahasa Indonesia yang tidak ada artinya bagi 

penutur bahasa Inggris, kecuali jika mereka pernah mempelajari bentuk bahasa 

asal itu. Selain itu, peminjaman tanpa modifikasi seperti ini akan mengakibatkan 

maknabaju kurung menjadi tidak jelas bagi pembaca sasaran. Oleh karena itu, 

frasa baju kurung perlu dimodifikasi dengan menambahkan sebuah frasa 

deskriptif ke dalam catatan kaki. Modifikasi diperoleh dengan cara menemukan 

komponen generik dan spesifik yang terkandung dalam konsepbaju kurung dalam 

sebuah analisis komponen. Seperti dapat dilihat dalam tabel 4.7 di bawah ini. 

 

Tabel 4.7 

Analisis Komponen untuk KonsepBaju Kurung 

Komponen makna baju kurung 

Komponen generik: 

 busana wanita 

 

+ 

Komponen spesifik: 

 berciri tradisional 

(bentuknya/pola dasarnya tetap dari generasi dahulu 

hingga sekarang) 

 berasal dari Melayu 

 berfungsi sebagai pakaian adat dan harian 

 

+ 

 

 

+ 

+ 
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Pada analisis komponen di atas, diketahui bahwa frasa baju kurung 

mengandung komponen generik busana wanita. Selain itu, frasa baju kurung juga 

mengandung komponen spesifik antara lain berciri tradisional, berasal dari 

Melayu, dan berfungsi sebagai pakaian adat dan harian.  

Jika ciri bentuk merupakan komponen makna yang paling penting yang 

dimiliki frasa baju kurung dalam konteks dan menjadi fokus yang ingin 

dikomunikasikan penerjemah kepada pembaca sasaran, maka ciri bentuk 

tradisional dan berasal dari Melayu dapat dimasukkan ke dalam modifikasi.Oleh 

karena itu, penulis mengusulkan sebuah padanan alternatif untuk frasa baju 

kurung, yakni frasa baju kurungdipinjam laluditambah dengan sebuah catatan 

kaki a traditional Malay blousesehingga terjemahan menjadi tepat, terkesan 

wajar, dan menghasilkan pengertian yang cukup jelas bagi pembaca sasaran, 

yakni bahwa baju kurung adalah busana wanita tradisional yang berasal dari 

Melayu. Dengan demikian,padanan alternatif untuk frasa baju kurungdalam novel 

Negeri 5Menara  ke dalam novel terjemahannyaTheLand of Five Towers 

adalahseperti dalam kutipan berikut ini.   

 

Bahasa Indonesia Bahasa Inggris 

Amakku seorang perempuan berbadan 

kurus dan mungil. Wajahnya sekurus 

badannya, dengan sepasang mata yang 

bersih yang dinaungi alis tebal. 

Mukanya selalu mengibarkan senyum 

ke siapa saja. Kalau keluar rumah selalu 

menggunakan baju kurung yang 

dipadu dengan kain atau rok panjang. 

Tidak pernah celana panjang. (N5M, 

hlm. 6) 

My Amak was a thin, petite woman. 

Her face was as thin as her body 

with a pair of clear eyes shaded by 

thick eyebrows. She smiled at 

everyone and everything. When 

leaving the house, she always wore 

baju kurung* with a traditional 

wrap or skirt, never pants. (L5T, p.6) 
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 _____________ 

*A traditional Malay blouse 

 

2) Kiai  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:694), definisi kata kiai 

memiliki enam arti, antara lain:(1) sebutan bagi alim ulama (cerdik pandai dalam 

agama Islam). Contoh:Kiai Haji Wahid Hasyim.(2) alim ulama. Contoh:Para kiai 

ikut terjun ke kancah peperangan sewaktu melawan penjajah. (3) sebutan bagi 

guru ilmu gaib (dukun dsb).Contoh: Kabarnya Pak Kiai bisa menghubungkan 

orang dengan roh nenek moyangnya.(4) kepala distrik (di Kalimantan Selatan). 

Contoh:Ia menjadi seorang kiai di distrik itu. (5) sebutan yg mengawali nama 

benda yang dianggap bertuah (senjata, gamelan, dsb). Contoh:Tombak Kiai Plered 

dari keraton Surakarta, Gamelan Kiai Sekati dari Sala. (6) sebutan samaran 

untuk harimau (jika orang melewati hutan). 

 Kata kiai berasal dari bahasa Jawa. Asal mula kata kiai dari kata ‗ki‘ dan 

‗yai‘. Kata kiaidalam konteks Islam sebenarnya memiliki arti khusus yang sama 

dengan kata sheikh dalam bahasa Arab, yaknisebutan bagi orang-orang yang telah 

sampai pada derajat keutamaan, karena selain pandai dalam masalah agama, 

mereka mengamalkan ilmu itu untuk dirinya sendiri dan mengajarkan kepada 

murid-muridnya (Haq, 2011). Penyebutan kiaibiasanya berasal dari inisiatif 

masyarakat, bukan dari dirinya sendiri atau media massa. 

Dalam sebuah pondok pesantren, kiai berfungsi atau berperan sebagai pemimpin 

pondok pesantren sehingga ia menjadi tauladan utama bagi para santrinya. Dari 
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penjelasan ini, dapat diketahui bahwa kata kiaimengandung konsep makna yang 

spesifik.  

Di dalam data, kata kiai diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan 

cara meminjam kata kiaisecara utuh tanpa modifikasi. Padanan tersebut tidak 

tepatdan tidak wajar karena menghasilkan terjemahan yang terkesan asing bagi 

pembaca sasaran. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa kata kiai bukan 

merupakan bagian leksikon bahasa Inggris. Kata tersebut merupakan konsep 

budaya dari bahasa Indonesia yang tidak ada artinya bagi penutur bahasa Inggris, 

kecuali jika mereka pernah mempelajari bentuk bahasa asal itu. Selain itu, 

peminjaman tanpa modifikasi seperti ini akan mengakibatkan makna kiaimenjadi 

tidak jelas bagi pembaca sasaran. Oleh karena itu, kata kiai perlu dimodifikasi 

dengan menambahkan sebuah frasa deskriptif ke dalam catatan kaki. Modifikasi  

diperoleh dengan cara menemukan komponen generik dan spesifik yang 

terkandung dalam konsepkiai dalam sebuah analisis komponen. Seperti dapat 

dilihat dalam tabel 4.8 di bawah ini. 

 

Tabel 4.8 

Analisis Komponen untuk KonsepKiai 

Komponen makna kiai 

Komponen generik: 

 sebutan 

 

+ 

Komponen spesifik: 

 bagi orang yang pandai dalam hal agama Islam  

 berfungsi sebagai pemimpin pondok pesantren                   

 

+ 

+ 
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Pada analisis komponen di atas, diketahui bahwa kata kiai mengandung 

komponen generik sebutan. Selain itu, kata kiai juga mengandung komponen 

spesifik antara lain bagi orang yang pandai dalam hal agama Islam dan berfungsi 

sebagai pemimpin pondok pesantren. 

Jika ciri bentuk dan fungsi merupakan komponen makna yang paling 

penting yang dimiliki kata kiai dalam konteks dan menjadi fokus yang ingin 

dikomunikasikan penerjemah kepada pembaca sasaran, maka ciri bentuk orang 

yang pandai dalam hal agama Islam dan fungsi sebagai pemimpin pondok  

pesantren dapat dimasukkan ke dalam modifikasi.Oleh karena itu, penulis 

mengusulkan sebuah padanan alternatif untuk kata kiai, yakni kata kiai dipinjam 

laluditambah dengan penjelasan berupa sebuah catatan kakiaddress term refers to 

a moslem scholar who leads pesantrensehingga terjemahan menjadi tepat, 

terkesan wajar, dan menghasilkan pengertian yang cukup jelas bagi pembaca 

sasaran, yakni bahwa kiai adalah pemimpin pondok pesantren yang pandai dalam 

hal agama Islam. Dengan demikian,padanan alternatif untuk kata kiaidalam novel 

Negeri 5Menara ke dalam novel terjemahannya The Land of Five Towers 

adalahseperti dalam kutipan berikut ini.   

 

Bahasa Indonesia Bahasa Inggris 

―Siapa bapak ini?‖ tanyaku 

penasaran. 

Raja memandangku dengan tidak 

percaya. Dia melotot, ―Bos, kau murid 

macem mana ni, kok bisa gak tahu. Ini 

dia kiai kita, almukarram Kiai Rais 

yang menjadi panutan kita dan semua 

orang selama di PM ini. (N5M, hlm. 49) 

“Who is he?” I asked curiously. 

Raja looked at me in disbelief. 

His eyes bulged, “Man, what kind of 

student are you? He’s our kiai*. Kiai 

Rais, the role model for all of us 

during our time here at MP. (L5T, 

p.46) 
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____________ 

*address term refers to amoslem 

scholar who leads pesantren.  

 

3) Kebaya 

Kebaya adalah blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia 

seperti di Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi yang terbuat dari bahan tipis yang 

dipadukan dengan kain batik, atau sarung dari bahan kain songket dengan motif 

warna-warni. Bentuk pakaian kebaya adalah berlengan panjang dan bagian atas 

belah dada. Bahan kebaya dari kain mori, sutra, brokat, dan lain-lain. Dahulu, 

kebaya berfungsi sebagai pakaian adat dan pakaian harian kaum wanita ketika 

melakukan kegiatan sehari-hari. Namun, dewasa ini fungsi kebaya hanya menjadi 

pakaian adat yang dikenakan pada acara-acara resmi tertentu, misalnya acara 

pernikahan, wisuda, upacara nasional dan sebagainya. Dari penjelasan ini, dapat 

diketahui bahwa kata kebayamengandung konsep makna yang spesifik.  

Di dalam data, kata kebaya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan 

cara meminjam kata kebayasecara utuh tanpa modifikasi.Padanan tersebut tidak 

tepat dantidak wajar karena menghasilkan terjemahan yang terkesan asing bagi 

pembaca. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa kata kebaya bukan merupakan 

bagian leksikon bahasa Inggris. Kata tersebut merupakan konsep budaya dari 

bahasa Indonesia yang tidak ada artinya bagi penutur bahasa Inggris, kecuali jika 

mereka pernah mempelajari bentuk bahasa asal itu. Selain itu, peminjaman tanpa 

modifikasi seperti ini akan mengakibatkan maknakebayamenjadi tidak jelas bagi 

pembaca sasaran. Oleh karena itu, kata kebaya perlu dimodifikasi dengan 

menambahkan sebuah frasa deskriptif ke dalam catatan kaki. Modifikasi  
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diperoleh dengan cara menemukan komponen generik dan spesifik yang 

terkandung dalam konsepkebaya dalam sebuah analisis komponen. Seperti dapat 

dilihat dalam tabel 4.9 di bawah ini. 

 

Tabel 4.9 

Analisis Komponen untuk KonsepKebaya 

Komponen Makna kebaya 

Komponen generik: 

 busana wanita 

 

+ 

Komponen spesifik: 

 berciri tradisional 

(bentuknya/pola dasarnya tetap dari generasi dahulu hingga 

sekarang) 

 dikenakan oleh kaum wanita di Jawa, Bali, Sumatera, dan 

Sulawesi 

 berfungsi sebagai pakaian adat dan harian 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

Pada analisis komponen di atas, diketahui bahwa kata kebaya mengandung 

komponen generik busana wanita. Selain itu, kata kebaya juga mengandung 

komponen spesifik antara lain berciri tradisional, dikenakan oleh kaum wanita di 

Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi, serta berfungsi sebagai pakaian adat dan 

harian.  

Jika ciri bentuk merupakan komponen makna yang paling penting yang 

dimiliki kata kebaya dalam konteks dan menjadi fokus yang ingin 

dikomunikasikan penerjemah kepada pembaca sasaran, maka ciri bentuk 

tradisional dan dikenakan oleh kaum wanita di Jawa, Bali, Sumatera, dan 

Sulawesi dapat dimasukkan ke dalam modifikasi.Oleh karena itu, penulis 

mengusulkan sebuah padanan alternatif untuk kata kebaya, yakni kata kebaya 
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dipinjam laluditambah dengan penjelasan berupa sebuah catatan kakitraditional 

blouse usually worn by Indonesian women in Java, Bali, Sumatra, and Sulawesi 

sehingga terjemahan menjadi tepat, terkesan wajar, dan menghasilkan pengertian 

yang cukup jelas bagi pembaca sasaran, yakni bahwa kebaya adalah busana 

wanita tradisional yang dikenakan oleh kaum wanita Indonesia di Jawa, Bali, 

Sumatera, dan Sulawesi. Dengan demikian,padanan alternatif untuk kata 

kebayadalam novel Negeri 5Menara ke dalam novel terjemahannyaTheLand of 

Five Towers adalahseperti dalam kutipan berikut ini.   

 

Bahasa Indonesia Bahasa Inggris 

Kami antri di depan loket makan 

yang mirip dengan loket tiket kereta 

api. Di balik loket yang dibatasi kawat 

ini telah menunggu tiga orang petugas, 

dua orang mbok berkebaya dan 

bersarung Jawa dan satu lagi Kak Saif, 

pengurus dapur umum. (N5M, 

hlm.121)   

 

We lined up in front of the food 

counter that resembled the ticket 

counter at a train station. Behind the 

counter separated by wires, three 

people were waiting—two mbok 

wearing Javanese kebayas* and 

sarongs and Kak Saif, the kitchen 

supervisor. (L5T, p.113) 

 

 

____________ 

*Traditional blouse usually worn by 

Indonesian women in Java, Bali, 

Sumatra, and Sulawesi. 

 

 

b. Evaluasi terhadap PadananLeksikal Menggunakan Kata Serapan 

(Borrowed Words) 

Ada tiga konsep budaya spesifik yang diterjemahkan ke dalam bahasa 

Inggris dengan padanan leksikal menggunakan kata serapan tanpa modifikasi, 
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yakni sarung, sate, dan gong. Evaluasi terhadap padanan untuk ketiga konsep 

budaya spesifik tersebut adalah sebagai berikut.  

1) Sarung 

Definisi sarung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kain 

panjang yang pada tepi pangkal dan ujungnya dijahit berhubungan(2008:603). 

Kain sarung dibuat dari bahan katun, poliester, atau sutera. Motif kain sarung 

yang umum adalah garis-garis yang saling melintang. Namun demikian, sarung 

untuk pakaian daerah dapat pula dibuat dari kain tenun ikat, songket, serta tapis. 

Cara pemakaiannya, sarung dibebatkan pada pinggang untuk menutup bagian 

bawah tubuh (pinggang ke bawah). Adapun fungsi penggunaan sarung sangat 

luas, yakni untuk santai di rumah, ibadah, hingga sebagai pelengkap baju adat 

daerah tertentu. Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa kata 

sarungmengandung konsep makna yang spesifik.  

Di dalam data, katasarung diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan 

menggunakan kata serapan sarong tanpa modifikasi.Padanan tersebut sudah tepat 

dan tidak terkesan asing bagi pembaca. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa kata 

sarongsudah menjadi bagian leksikon bahasa Inggris. Kata sarong telah 

dimasukkan sebagai entri dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary of 

Current English (2010:1309) yang didefinisikan sebagai berikut: a long piece of 

cloth wrapped around the body from the waist or the chest, worn by Malaysian 

and Indonesian men and women. Definisi tersebut menjelaskan bahwa sarung 

adalah kain panjang yang dibebatkan pada tubuh dari pinggang atau dada yang 

dikenakan oleh pria dan wanita Indonesia dan Malaysia. Dengan pendefinisian 

http://id.wikipedia.org/wiki/Katun
http://id.wikipedia.org/wiki/Sutera
http://id.wikipedia.org/wiki/Tenun_ikat
http://id.wikipedia.org/wiki/Songket
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tapis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Baju
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tersebut, diharapkan pembaca sasaran sudah bisa memperoleh pengertian yang 

jelas mengenai makna sarong dalam konteks sehingga kata serapan sarong tidak 

memerlukanmodifikasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa padanan 

leksikal menggunakan kata serapan tanpa modifikasi tersebut sudah tepat, jelas, 

dan terkesan wajar bagi pembaca sasaran. 

 

2) Sate  

Sate merupakan jenis makanan yang diperkirakan berasal dari Jawa dan 

kemudian menyebar ke seluruh Indonesia sampai ke mancanegara.Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2008:1230), sate didefinisikan sebagai irisan daging 

kecil-kecil yang ditusuk dan dipanggang, diberi bumbu kacang atau kecap. Sate 

berfungsi sebagai lauk yang dimakan bersama lontong atau nasi. Dari penjelasan 

ini, dapat diketahui bahwa kata satemengandung konsep makna yang spesifik.  

Di dalam data, katasate diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan 

menggunakan kata serapan satay tanpa ditambah modifikasi.Padanan tersebut 

sudah tepat, jelas, dan wajar karena tidak terkesan asing bagi pembaca. Hal ini 

didasarkan pada alasan bahwa kata sataysudah menjadi bagian leksikon bahasa 

Inggris. Kata satay telah dimasukkan sebagai entri dalam Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary of Current English (2010:1310) yang didefinisikan sebagai 

berikut: a Southeast Asian dish consisting of meat or fish cooked on sticks and 

served with a sauce made with peanuts. Definisi tersebut menjelaskan bahwa sate 

adalah hidangan dari Asia Tenggara berupa daging atau ikan yang ditusuk, 

dipanggang dan disajikan dengan bumbu kacang. Dengan pendefinisian tersebut, 
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diharapkan pembaca sasaransudah bisa memperoleh pengertian yang jelas 

mengenai makna satay dalam konteks sehingga kata serapan satay tidak 

memerlukanmodifikasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa padanan 

leksikal menggunakan kata serapan tanpa modifikasi tersebut sudah tepat, jelas, 

dan terkesan wajar bagi pembaca sasaran. 

 

3) Gong  

Gong adalah alat musik tradisional yang berasal dari Jawa. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2008:458), gong didefinisikan sebagai alat musik pukul 

paling besar diantara peranti gamelan sejenis, berbentuk bundar dengan tonjolan 

di tengahnya untuk tempat memukul. Pemukulan gong dalam sebuah acara 

berfungsi sebagai penanda bahwa acara tersebut dimulai. Dari penjelasan ini, 

dapat diketahui bahwa kata gongmengandung konsep makna yang spesifik.  

Di dalam data, katagong diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan 

menggunakan kata serapangong tanpa ditambah modifikasi.Padanan tersebut 

sudah tepat, jelas, dan wajar karena tidak terkesan asing bagi pembaca. Hal ini 

didasarkan pada alasan bahwa kata gongsudah menjadi bagian leksikon bahasa 

Inggris. Kata gong telah dimasukkan sebagai entri dalam Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary of Current English (2010:645) yang didefinisikan sebagai 

berikut: a round piece of metal that hangs in a frame and makes a loud deep 

sound when it is hit with a stick. Gongs are used as musical instruments or to give 

signals, for example that a meal is ready. Definisi tersebut menjelaskan bahwa 

gong adalah alat musik dari bahan logam berbentuk bundar yang digantung dan 
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berbunyi gaung bila dipukul. Gong digunakan sebagai alat musik atau alat 

penanda, misalnya tanda bahwa hidangan telah siap.Dengan pendefinisian 

tersebut diharapkan pembaca sasaran sudah bisa memperoleh pengertian yang 

jelas mengenai makna gong dalam konteks sehingga kata serapan gong tidak 

memerlukan modifikasi.Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa padanan 

leksikal menggunakan kata serapan tanpa modifikasi tersebut sudah tepat, jelas, 

dan terkesan wajar bagi pembaca sasaran. 

 

4. Evaluasi terhadap PadananLeksikal Menggunakan Kata Pinjaman yang 

Dimodifikasi dengan Penggolong (Classifier)  

Ada satu konsep budaya spesifik yang diterjemahkan ke dalam bahasa 

Inggris menggunakan kata pinjaman laludimodifikasi dengan menambahkan suatu 

penggolong, yakni shalat sunat Tahajjud. Definisi shalat sunat Tahajjud dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1209) adalah suatu aktivitas ibadah dalam 

agama Islam yang hukumnya sunah (tidak wajib), paling sedikit dua rakaat, 

dikerjakan sesudah bangun tidur pada separuh malam hingga menjelang subuh. 

Shalat tahajjudberfungsi sebagai ibadah tambahan selain shalat lima waktu yang 

diwajibkan dalam agama Islam. Hal ini berarti bahwa apabila seorang muslim 

mengerjakan shalat Tahajjud, ia akan mendapatkan tambahan pahala, dan apabila 

ia tidak mengerjakannya tidak berdosa. Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa 

frasa shalat sunat Tahajjudmengandung konsep makna yang spesifik.  

Di dalam data, frasa shalat sunat Tahajjudditerjemahkan dengan 

menggunakan kata pinjaman Sunna Tahajjud yang dimodifikasi dengan 
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menambahkan penggolong menjadi frasa an additional night prayer called Sunna 

Tahajjud.Padanan tersebut sudah wajar. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa  

shalat sunat Tahajjud adalah istilah dalam agama Islam yang kemungkinan tidak 

semua pembaca sasaran mengenalinya. Oleh karena itu, agar maksud shalat sunat 

Tahajjud dapat dimengerti, penerjemah memodifikasi kata pinjamandengan 

penggolong, an additional night prayer called,untuk menjelaskan pengertian 

shalat sunat Tahajjud kepada pembaca sasaran.   

Untuk mengevaluasi ketepatan dan kejelasan padanan tersebut dapat 

dilakukan dengan cara menemukan komponen generik dan spesifik yang 

terkandung dalam konsep shalat sunat Tahajjud dalam sebuah analisis komponen. 

Seperti dapat dilihat dalam tabel 4.10 di bawah ini.  

 

Tabel 4.10 

Analisis Komponen untuk KonsepShalat Sunat Tahajjud 

Komponen makna shalat sunat 

Tahajjud 

Komponen generik: 

 shalat 

 

+ 

Komponen spesifik: 

 dikerjakan khusus di malam hari sesudah bangun tidur 

pada separuh malam hingga menjelang subuh  

 berfungsi sebagai ibadah tambahan 

 

+ 

 

+ 

 

Pada analisis komponen di atas, diketahui bahwa shalat sunat 

Tahajjudmengandung komponen generik shalat. Selain itu, konsep shalat sunat 

Tahajjud juga mengandung komponen spesifik, yakni dikerjakan khusus di malam 
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hari sesudah bangun tidur pada separuh malam hingga menjelang subuh dan 

berfungsi sebagai ibadah tambahan.  

Berdasarkananalisis komponen tersebut, dapat dievaluasi bahwa 

modifikasi frasa deskriptif an additional night prayer yang digunakan dalam 

padanantersebut sudah tepat danjelas. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa frasa 

tersebut sudah bisa menyampaikan maksudkepada pembaca sasaran, yakni bahwa 

shalat sunat Tahajjudadalahshalat yang dikerjakan pada malam hari sebagai 

ibadah tambahan. 

Namun demikian, penggunaan kata pinjaman Sunna Tahajjudsebenarnya 

tidak tepat. Hal ini karena makna kata Sunna sudah terwakili dengan adanya 

penambahan atribut additionaldalam frasa deskriptif an additional night prayer. 

Oleh karena itu, kata pinjaman Sunna Tahajjuddapat diganti dengan kata Tahajjud 

saja sehingga padanannya menjadi an additional night prayer called 

Tahajjud.Padanan leksikal ini digunakan oleh penerjemah untuk menerjemahkan 

frasa shalat sunat Tahajjud yang muncul pertama kali dalam teks. Kemudian, 

frasa shalat Tahajjud yang munculpada kalimat berikutnya diterjemahkan dengan 

menggunakan the night prayer saja. Cara ini dilakukan penerjemah karena 

pembaca dianggap sudah mengetahui makna shalat Tahajjudpada kalimat 

sebelumnya.  

 

5. Evaluasi terhadapPadananLeksikal Menggunakan Kata Pinjaman yang 

Dimodifikasi dengan Pemerian Bentuk  
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Ada lima konsep budaya spesifik yang diterjemahkan ke dalam bahasa 

Inggris menggunakan kata pinjaman lalu dimodifikasi dengan cara menambahkan 

penjelasan bentuk, yakni pondok, rendang, dhuha, layar tancap, dan karapan 

sapi. Evaluasi terhadap padanan leksikal untuk kelima konsep budaya spesifik 

tersebut adalah sebagai berikut.  

 

a. Pondok  

Di Indonesia, penyebutan pondok pesantren sering disingkat pondok atau 

pesantrenatau disingkat menjadi bentuk akronim ponpes. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, pondok didefinisikan sebagai madrasah dan asrama (tempat 

mengaji, belajar agama Islam) (2008:1093). Lalu, pesantren didefinisikan sebagai 

asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji, dan sebagainya 

(2008:1064). Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang 

bertujuan untuk mempelajari agama Islam khususnya Alquran, Hadis, danbahasa 

Arab. Murid-murid pesantren disebut santri. Para santri belajar di sekolah ini dan 

tinggal pada asrama yang disediakan di pesantren.Dari penjelasan ini, dapat 

diketahui bahwa kata pondokmerupakan konsep budaya yang mengandung makna 

spesifik.  

Di dalam data, kata pondok diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan 

menggunakan kata pinjamanpesantrenyang dimodifikasi dengan pemerian bentuk 

dengancara menambahkan sebuah frasa deskriptifke dalamcatatan kaki, yakni 

Islamic boarding school.Padanan tersebut sudah wajar. Hal ini didasarkan pada 

alasan bahwa kata pesantren bukan merupakan bagian leksikon bahasa Inggris. 
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Pesantrenmerupakan konsep budayaIndonesia yang tidak ada artinya bagi penutur 

bahasa Inggris kecuali jika mereka pernah mempelajari bentuk bahasa sumber 

itu.Penggunaan kata pinjaman pesantren dapat bertujuan untukmemperkenalkan 

kata bahasa sumber tersebut kepada pembaca sasaran, sedangkan penambahan 

frasa deskriptif bertujuan untuk menjelaskan pengertianpesantrensehingga makna 

kata pesantren tidak hilang atau menyimpang. Frasa deskriptif tersebut 

menggunakan kata generik schoollalu ditambahdengan frasa penjelas menjadi 

Islamic boarding school. 

Pengevaluasian ketepatan dan kejelasanmodifikasi yang digunakan dalam 

padanan dapat dilakukan dengan cara menemukan komponen generik dan spesifik 

yang terkandung dalamkonseppondokatau pesantrendalam sebuah analisis 

komponen. Seperti dapat dilihat dalam tabel 4.11 di bawah ini.  

 

Tabel 4.11 

Analisis Komponen untuk KonsepPondok/Pesantren 

Komponen Makna pondok/pesantren 

Komponen generik: 

 sekolah 

 

+ 

Komponen spesifik: 

 mempelajari agama Islam 

 menyediakan asrama untuk tempat tinggal santri 

 berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam 

 

+ 

+ 

+ 

 

Pada analisis komponen di atas, diketahui bahwa konseppondok  

mengandung komponen generik sekolah. Selain itu, konseppondok juga 

mengandung komponen spesifik antara lain mempelajari 
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agamaIslam,menyediakan asrama untuk tempat tinggal santri, dan berfungsi 

sebagai lembaga pendidikan Islam.  

Berdasarkan analisis komponen di atas, dapat disimpulkan bahwa frasa 

deskriptif Islamic boarding schoolyang digunakan untuk memodifikasi kata 

pesantrensudah tepat. Hal ini karena frasa tersebut sudah dapat mendeskripsikan 

makna pesantren dari segi bentuknya, yakni bahwa pesantren adalah sekolah yang 

mempelajari agama Islam dan menyediakan asrama untuk tempat tinggal santri. 

Dengan modifikasi pemerian bentuk tersebut,makna pesantren dapat dimengerti 

dengan jelas oleh pembaca sasaran sehingga terjemahan menjadi lancar. Oleh 

karena itu, katapesantren yang muncul pada kalimat-kalimat berikutnya tidak lagi 

ditambahkan frasa deskriptif karena pembaca dianggap sudah mengetahui makna 

kata pesantren pada bagian sebelumnya. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa padanan untuk kata pondokdalam bahasa Inggris dengan menggunakan 

kata pinjaman pesantren yang dimodifikasi dengan pemerian bentuk Islamic 

boarding schoolsudah tepat, jelas, dan wajar.    

 

b. Rendang  

Kata rendangberasal dari bahasa Minang yaiturandang. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, rendang didefinisikan sebagaidaging yang digulai 

dengan santan sampai kuahnya kering sama sekali, yang tinggal hanyalah 

potongan daging dengan bumbunya (KBBI, 2008:1163).Rendang adalah salah 

satu masakan tradisional Minangkabau yang menggunakan daging dan 

santankelapa sebagai bahan utama dengan kandungan bumburempah-rempah yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Minang
http://id.wikipedia.org/wiki/Masakan_Padang
http://id.wikipedia.org/wiki/Daging
http://id.wikipedia.org/wiki/Santan
http://id.wikipedia.org/wiki/Santan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumbu
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumbu
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kaya. Rendang dibuat dari bahan bumbu yang dihaluskan, antara laincabai, serai, 

lengkuas, kunyit, jahe, bawang putih, bawang merahdan aneka bumbu 

lainnya.Masakan dengan citarasa yang pedas ini digemari oleh seluruh kalangan 

masyarakat, dan dapat ditemukan di seluruh Rumah Makan Padang di Indonesia. 

Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa kata rendangmerupakan konsep 

budaya yang mengandung makna spesifik.  

Di dalam data, kata rendangditerjemahkan ke dalam bahasa Inggris 

dengan menggunakan kata pinjamanrendangyang dimodifikasi dengan pemerian 

bentuk dengan cara menambahkan sebuah frasa deskriptif, yakni spicy meat. 

Padanan tersebut sudah wajar. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa kata 

rendangbukan merupakan bagian leksikon bahasa Inggris. Rendang merupakan 

konsep budaya Indonesia yang tidak ada artinya bagi penutur bahasa Inggris 

kecuali jika mereka pernah mempelajari bentuk bahasa sumber itu. Penggunaan 

kata pinjaman rendangdapat bertujuan untuk memperkenalkan kata bahasa 

sumber tersebut kepada pembaca sasaran, sedangkan penambahan frasa deskriptif 

bertujuan untuk menjelaskan pengertianrendang sehingga makna kata rendang 

tidak hilang atau menyimpang. Frasa deskriptif tersebut menggunakan kata 

generik meatlalu ditambah dengan kata penjelas menjadi spicymeat. 

Pengevaluasian ketepatan dan kejelasan modifikasi yang digunakan dalam 

padanandapat dilakukan dengan cara menemukan komponen generik dan spesifik 

yang terkandung dalam konsep rendang dalam sebuah analisis komponen. Seperti 

dapat dilihat dalam tabel 4.12 di bawah ini.  

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Cabai
http://id.wikipedia.org/wiki/Serai
http://id.wikipedia.org/wiki/Lengkuas
http://id.wikipedia.org/wiki/Kunyit
http://id.wikipedia.org/wiki/Jahe
http://id.wikipedia.org/wiki/Bawang_putih
http://id.wikipedia.org/wiki/Bawang_merah
http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Makan_Padang
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Tabel 4.12  

Analisis Komponen untuk Konsep Rendang 

Komponen Makna rendang 

Komponen generik: 

 masakan daging 

 

+ 

Komponen spesifik: 

 dibumbuidengan rempah-rempah 

 berfungsi sebagai lauk yang dimakan bersama nasi 

 

+ 

+ 

 

Pada analisis komponen di atas, diketahui bahwa konsep rendang 

mengandung komponen generik masakan daging. Selain itu, konsep rendang juga 

mengandung komponen spesifik antara lain dibumbui dengan rempah-rempahdan 

berfungsi sebagai lauk yang dimakan bersama nasi.   

Berdasarkan analisis komponen di atas, dapat disimpulkan bahwa frasa 

deskriptif spicy meat yang digunakan untuk memodifikasi kata rendang sudah 

tepat. Hal ini karena frasa tersebut sudah dapat mendeskripsikan makna rendang 

dari segi bentuknya, yakni bahwa rendang adalah masakan daging yang dibumbui 

dengan rempah-rempah. Dengan modifikasi pemerian bentuk tersebut, makna 

rendang dapat dimengerti dengan jelas oleh pembaca sasaran sehingga terjemahan 

menjadi lancar. Oleh karena itu, kata rendang yang muncul pada kalimat-kalimat 

berikutnya tidak lagi ditambahkan frasa deskriptif karena pembaca dianggap 

sudah mengetahui makna kata rendangpada bagian sebelumnya. Dengan 
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demikian, dapat dikatakan bahwa padanan untuk kata rendang dalam bahasa 

Inggris dengan menggunakan kata pinjaman rendangyang dimodifikasi dengan 

pemerian bentuk spicy meat sudah tepat, jelas, dan wajar.    

 

c. Dhuha  

Kata dhuha berasal dari bahasa Arab. Definisi dhuha adalah waktu ketika 

matahari sedang naik setinggi ±7 hasta (pukul tujuh sampai masuk waktu dhuhur) 

(Faruq, tanpa tahun:84). Dhuhaberfungsi sebagai waktu bagi umat Islam untuk 

melakukan shalat sunat dhuha. Dalam agama Islam, shalat sunat dhuha ini 

bertujuan untuk memohon diampuni dosanya dan dimudahkan rezekinya oleh 

Allah SWT. Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa kata dhuhamerupakan 

konsep budaya yang mengandung makna spesifik.  

Di dalam data, kata dhuhaditerjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan 

menggunakan kata pinjamandhuhayang dimodifikasi dengan pemerian bentuk 

dengan cara menambahkan sebuah frasa deskriptif, yakni the time when the sun 

starts to rise in the morning, but it’s not yet afternoon.Padanan tersebut sudah 

wajar. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa kata dhuhabukan merupakan bagian 

leksikon bahasa Inggris. Kata dhuha merupakan istilah dalamagama Islam yang 

telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang kemungkinan tidak ada artinya bagi 

penutur bahasa Inggris kecuali jika mereka pernah mempelajari bentuk bahasa 

sumber itu. Penggunaan kata pinjaman dhuhadapat bertujuan untuk 

memperkenalkan kata bahasa sumber tersebut kepada pembaca sasaran, 

sedangkan penambahan frasa deskriptif bertujuan untuk menjelaskan maksud 
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dhuha sehingga makna kata dhuha tidak hilang atau menyimpang. Frasa deskriptif 

yang ditambahkan untuk memodifikasi kata dhuha tersebut menggunakan kata 

generik the timeditambah dengan penjelasanwhen the sun starts to rise in the 

morning, but it’s not yet afternoon.   

Pengevaluasian ketepatan dan kejelasan modifikasi yang digunakan dalam 

padanandapat dilakukan dengan cara menemukan komponen generik dan spesifik 

yang terkandung dalam konsep dhuha dalam sebuah analisis komponen. Seperti 

dapat dilihat dalam tabel 4.13 di bawah ini.  

 

Tabel 4.13  

Analisis Komponen untuk Konsep Dhuha 

Komponen Makna dhuha 

Komponen generik: 

 waktu 

 

+ 

Komponen spesifik: 

 ketika matahari mulai naik di pagi hari, tapi belum siang 

 fungsinya bagi umat Islam untuk melakukan shalat sunat Dhuha 

 

+ 

+ 

 

Pada analisis komponen di atas, diketahui bahwa konsep 

dhuhamengandung komponen generik waktu. Selain itu, konsep dhuha juga 

mengandung komponen spesifik antara lain ketika matahari mulai naik di pagi 

hari, tapi belum siangdan fungsinya bagi umat Islam untuk melakukan shalat 

sunat Dhuha. 

Berdasarkan analisis komponen di atas, dapat disimpulkan bahwa frasa 

deskriptifthe time when the sun starts to rise in the morning, but it’s not yet 

afternoonyang digunakan untuk memodifikasi kata dhuha sudah tepat. Hal ini 
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karena frasa tersebut sudah dapat mendeskripsikan makna dhuha dari segi 

bentuknya, yakni bahwa dhuha adalah waktu ketika matahari mulai naik di pagi 

hari, tapi belum siang.Dengan modifikasi pemerian bentuk tersebut, makna dhuha 

dapat dimengerti dengan jelas oleh pembaca sasaran sehingga terjemahan menjadi 

lancar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa padanan untuk kata dhuha 

dalam bahasa Inggris dengan menggunakan kata pinjaman dhuhayang 

dimodifikasi dengan pemerian bentuk the time when the sun starts to rise in the 

morning, but it’s not yet afternoonsudah tepat, jelas, dan wajar.    

 

d. Layar tancap  

Definisilayar tancap dalamKamus Besar Bahasa Indonesia (2008:799) 

adalah pertunjukan film di alam terbuka dengan layar yang tiangnya ditancapkan 

ke tanah. Pada masa pemerintahan orde baru, Departemen Penerangan sering 

mengadakan pertunjukan film layar tancap keliling dari desa ke desa yang 

bertujuan untuk memberikan hiburan pertunjukanfilm gratis bagi masyarakat 

pedesaan. Film layar tancap ini biasanya diputar pada malam hari di sebuah 

lapangan desa dan ditonton oleh seluruh penduduk desa. Mengingat pada masa 

itu, gedung bioskop hanya ada di kota–kota besar dan tiketnya cukup mahal 

sehingga tidak terjangkau bagi rakyat kecil terutama di pedesaan.Dari penjelasan 

ini, dapat diketahui bahwa frasa layar tancapmerupakan konsep budaya yang 

mengandung makna spesifik.  

Di dalam data, frasa layar tancapditerjemahkan ke dalam bahasa Inggris 

dengan menggunakan kata pinjamanlayar tancapyang dimodifikasi dengan 
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pemerian bentuk dengan cara menambahkan frasa deskriptif dan kalimat 

deskriptif ke dalam catatan kaki, yakni A traditional way of showing films in 

public. A sheet/screen is hung in a field, the film is projected, and people gather to 

watch.Padanan tersebut sudah wajar. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa 

frasalayar tancapbukan merupakan bagian leksikon bahasa Inggris. Frasa layar 

tancap merupakan konsep budaya Indonesia yang tidak ada artinya bagi penutur 

bahasa Inggris kecuali jika mereka pernah mempelajari bentuk bahasa sumber itu. 

Penggunaan kata pinjaman layar tancapdapat bertujuan untuk memperkenalkan 

kosakata bahasa sumber tersebut kepada pembaca sasaran, sedangkan 

penambahan frasa deskriptif dan kalimat deskriptif bertujuan untuk menjelaskan 

pengertianlayar tancap sehingga makna frasalayar tancap tidak hilang atau 

menyimpang. Frasa deskriptif tersebut menggunakan frasa generik showing films 

ditambah dengan frasa penjelas menjadi a traditional way of showing films in 

public, dankalimat deskriptif yang ditambahkan untuk memodifikasi frasa layar 

tancap tersebut adalaha sheet/screen is hung in a field, the film is projected, and 

people gather to watch. 

Pengevaluasian ketepatan, kejelasan, dan kewajaran modifikasi yang 

digunakan dalam padanandapat dilakukan dengan cara menemukan komponen 

generik dan spesifik yang terkandung dalam konsep layar tancap dalam sebuah 

analisis komponen. Seperti dapat dilihat dalam tabel 4.14 di bawah ini.  

 

Tabel 4.14  

Analisis Komponen untuk Konsep Layar Tancap 

Komponen Makna layar tancap 
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Komponen generik: 

 pertunjukan film 

 

+ 

Komponen spesifik: 

 menggunakan cara tradisional 

(film diputar dipantulkan ke layar yang tiangnya 

tertancap ke tanah lapangan dan ditonton masyarakat 

secara bersama-sama) 

 berlokasi di tempat umum 

 berfungsi sebagai hiburan rakyat 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

Pada analisis komponen di atas, diketahui bahwa konsep layar tancap 

mengandung komponen generik pertunjukan film. Selain itu, konsep layar tancap 

juga mengandung komponen spesifik antara lain menggunakan cara tradisional, 

berlokasi di lapangan terbuka, dan berfungsi sebagai hiburan rakyat. 

Berdasarkan analisis komponen di atas, dapat disimpulkan bahwa frasa 

deskriptif a traditional way of showing films in public dan kalimat deskriptifa 

sheet/screen is hung in a field, the film is projected, and people gather to 

watchyang digunakan untuk memodifikasi frasa layar tancap sudah tepat. Hal ini 

karena frasa dan kalimat tersebutsudah dapat mendeskripsikan makna layar 

tancapdari segi bentuknya, yakni bahwa layar tancap adalah pertunjukan film 

yang menggunakan cara tradisional dan berlokasi di tempat terbuka. Cara 

tradisional yang dimaksud adalah film diputar dipantulkan kelayar yang tiangnya 

tertancap ke tanah lapangan, dan ditonton masyarakatsecara bersama-

sama.Dengan modifikasi pemerian bentuk tersebut, makna layar tancap dapat 

dimengerti dengan jelas oleh pembaca sasaran sehingga terjemahan menjadi 

lancar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa padanan untuk frasalayar tancap 

dalam bahasa Inggris dengan menggunakan kata pinjaman layar tancapyang 
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dimodifikasi dengan pemerian bentuk a traditional way of showing films in 

public. A sheet/screen is hung in a field, the film is projected, and people gather to 

watch sudah tepat, jelas, dan wajar.    

 

e. Karapan sapi  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(2008:624) disebutkan karapan sapi 

adalah pacuan sapi di Madura. Pada perlombaan ini, sepasang sapi menarik 

semacam kereta dari kayu yaitu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan 

sapi tersebut yang dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan 

sapi lain. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter dan lomba pacuan dapat 

berlangsung sekitar sepuluh detik sampai satu menit. Karapan sapi ini berfungsi 

sebagai kegiatan tradisi yang diselenggarakan rutin setiap tahun oleh masyarakat 

petani Madura menjelang musim panen habis. Dari penjelasan ini, dapat diketahui 

bahwa frasa karapan sapimerupakan konsep budaya yang mengandung makna 

spesifik.  

Di dalam data, frasakarapan sapiditerjemahkan ke dalam bahasa Inggris 

dengan menggunakan kata pinjamankarapan sapiyang dimodifikasi dengan 

pemerian bentuk dengan cara menambahkan sebuah frasa deskriptif, yakni the 

famous bull races in Madura.Padanan tersebut sudah wajar. Hal ini didasarkan 

pada alasan bahwa frasa karapan sapibukan merupakan bagian leksikon bahasa 

Inggris. Frasa karapan sapi merupakan konsep budaya Indonesia yang tidak ada 

artinya bagi penutur bahasa Inggris kecuali jika mereka pernah mempelajari 

bentuk bahasa sumber itu. Penggunaan kata pinjaman karapan sapidapat 



105 

 

bertujuan untuk memperkenalkan kosakata bahasa sumber tersebut kepada 

pembaca sasaran, sedangkan penambahan frasa deskriptif bertujuan untuk 

menjelaskan pengertiankarapan sapi sehingga makna frasakarapan sapi tidak 

hilang atau menyimpang. Frasa deskriptif tersebut menggunakan kata generik 

raceslalu ditambah dengan frasa penjelas menjadi the famous bull races in 

Madura.  

Pengevaluasian ketepatandan kejelasan modifikasi yang digunakan dalam 

padanandapat dilakukan dengan cara menemukan komponen generik dan spesifik 

yang terkandung dalam konsep karapan sapi dalam sebuah analisis komponen. 

Seperti dapat dilihat dalam tabel 4.15 di bawah ini.  

 

Tabel 4.15  

Analisis Komponen untuk Konsep Karapan Sapi 

Komponen Makna Karapan sapi 

Komponen generik: 

 pacuan 

 

+ 

Komponen spesifik: 

 menggunakan binatang sapi 

 berasal dari Madura 

 berfungsi sebagai kegiatan tradisi setiap tahun menjelang 

musim panen habis 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

Pada analisis komponen di atas, diketahui bahwa konsep karapan sapi 

mengandung komponen generik pacuan. Selain itu, konsep karapan sapi juga 

mengandung komponen spesifik antara lain menggunakan binatang sapi, berasal 

dari Madura, dan berfungsi sebagai kegiatan tradisi setiap tahun menjelang musim 

panen habis.   
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Berdasarkan analisis komponen di atas, dapat disimpulkan bahwa frasa 

deskriptif the famous bull races in Madurayang digunakan untuk memodifikasi 

frasakarapan sapi sudah tepat. Hal ini karena frasa tersebut sudah dapat 

mendeskripsikan makna karapan sapi dari segi bentuknya, yakni bahwa karapan 

sapi adalah pacuan sapi terkenal dari Madura. Dengan modifikasi pemerian 

bentuk tersebut, makna karapan sapi dapat dimengerti dengan jelas oleh pembaca 

sasaran sehingga terjemahan menjadi lancar. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa padanan untuk frasakarapan sapi dalam bahasa Inggris dengan 

menggunakan kata pinjaman karapan sapiyang dimodifikasi dengan pemerian 

bentuk the famous bull races in Madurasudah tepat, jelas, dan wajar.    

 

6. Evaluasi terhadap PadananLeksikal Menggunakan Kata Pinjaman yang 

Dimodifikasi dengan Pemerian Fungsi  

Ada satu konsep budaya spesifik yang diterjemahkan ke dalam bahasa 

Inggris dengan padanan menggunakan kata pinjaman yang dimodifikasi dengan 

pemerian fungsi, yakni kopiah.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kopiah 

didefinisikan sebagai peci (biasa dipakai orang Islam waktu salat) (2008:732). 

Kopiahadalahsejenis topi tradisional bagi orang Melayuyang kemudian menjadi 

bagian dari pakaian nasional, dan dipakai tidak hanya oleh orang Islam. Bagi 

kalangan orang Islam di Indonesia, kopiah menjadi penutup kepala yang resmi 

ketika menghadiri upacara-upacara resmi seperti upacara perkawinan, salat Jumat, 

acara keagamaan dan sewaktu menyambut Idul Fitri dan Idul Adha. Kopiah juga 

dipakai sebagai pelengkap baju adat Melayu untuk menghadiri pertemuan-

http://id.wikipedia.org/wiki/Melayu
http://id.wikipedia.org/wiki/Idul_Fitri
http://id.wikipedia.org/wiki/Idul_Adha
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pertemuan tertentu. Bahan kopiah dibuat dari kain beludru dan umumnya 

berwarna hitam. Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa kata kopiah 

merupakan konsep budaya yang mengandung makna spesifik.  

Di dalam data, kata kopiahditerjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan 

menggunakan kata pinjamankopiahyang dimodifikasi dengan pemerian fungsi 

dengan cara menambahkan sebuah frasa deskriptif, yakni prayer cap.Padanan 

tersebut sudah wajar. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa kata kopiahbukan 

merupakan bagian leksikon bahasa Inggris. Kopiahmerupakan konsep budaya 

Indonesia yang tidak ada artinya bagi penutur bahasa Inggris kecuali jika mereka 

pernah mempelajari bentuk bahasa sumber itu. Penggunaan kata pinjaman 

kopiahdapat bertujuan untuk memperkenalkan kata bahasa sumber tersebut 

kepada pembaca sasaran, sedangkan penambahan frasa deskriptif bertujuan untuk 

menjelaskan pengertiankopiah sehingga makna kata kopiahtidak hilang atau 

menyimpang. Frasa deskriptif tersebut menggunakan kata generik caplalu 

ditambah dengan kata penjelas menjadi prayer cap. 

Pengevaluasianketepatandan kejelasan modifikasi yang digunakan dalam 

padanandapat dilakukan dengan cara menemukan komponen generik dan spesifik 

yang terkandung dalam konsep kopiah dalam sebuah analisis komponen. Seperti 

dapat dilihat dalam tabel 4.16 di bawah ini.  

 

Tabel 4.16  

Analisis Komponen untuk Konsep Kopiah  

Komponen Makna kopiah 

Komponen generik: 

 peci 

 

+ 
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Komponen kontrastif: 

 bahannya lembut dan pemukaannya datar 

 dipakai oleh kaum pria baik dewasa maupun remaja 

 berfungsi sebagai pelengkap pakaian untukberibadah 

 

+ 

+ 

+ 

 

Pada analisis komponen di atas, diketahui bahwa konsep kopiah 

mengandung komponen generik peci. Selain itu, konsep kopiah juga mengandung 

komponen spesifik antara lain bahannya lembut dan permukaannya datar, dipakai 

oleh kaum pria dewasa maupun remaja, dan berfungsi sebagai pelengkap pakaian 

untuk ibadah.  

Berdasarkan analisis komponen di atas, dapat disimpulkan bahwa frasa 

deskriptif prayer cap yang digunakan untuk memodifikasi frasa kopiahsudah 

tepat. Hal ini karena frasa tersebut sudah dapat mendeskripsikan makna 

kopiahdari segi fungsinya, yakni bahwa kopiah adalah peci yang berfungsi untuk 

beribadah. Dengan modifikasi pemerian fungsi tersebut, makna kopiah dapat 

dimengerti dengan jelas oleh pembaca sasaran sehingga terjemahan menjadi 

lancar. Oleh karena itu, kata kopiah yang muncul pada kalimat-kalimat berikutnya 

tidak lagi ditambahkan frasa deskriptif karena pembaca dianggap sudah 

mengetahui makna kata kopiahpada bagian sebelumnya. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa padanan untuk kata kopiah dalam bahasa Inggris dengan 

menggunakan kata pinjaman kopiahyang dimodifikasi dengan pemerian 

fungsiprayer cap sudah tepat, jelas, dan wajar.    

 

7. Evaluasi terhadap PadananLeksikal Menggunakan Pengganti Budaya 
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Ada dua konsep budaya spesifik yang diterjemahkan ke dalam bahasa 

Inggris dengan padanan leksikal menggunakan pengganti budaya dalam bahasa 

sasaran, yakni beduk dan kripik ceker. Evaluasi terhadap padanan leksikal untuk 

kedua konsep budaya spesifik tersebut adalah sebagai berikut.  

a. Beduk  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, beduk didefinisikan sebagai 

gendang besar (di surau atau masjid yang dipukul untuk memberitahukan waktu 

salat) (2008:156). Beduk merupakan alat musik tabuh seperti gendang yang dibuat 

dari sepotong batang kayu besar atau pohon enau sepanjang kira-kira satu meter 

atau lebih. Bagian tengah batang dilubangi sehingga berbentuk tabung besar. 

Ujung batang ditutup dengan kulit binatang yang berfungsi sebagai membran atau 

selaput gendang. Bila ditabuh, beduk menimbulkan suara berat, bernada khas, 

rendah, tetapi dapat didengar sampai jarak yang cukup jauh. Beduk yang 

dibunyikan berfungsi sebagai pemberitahuan waktu shalat sebelum azan 

dikumandangkan. Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa kata beduk 

mengandung konsep makna yang spesifik.  

Di dalam data, kata beduk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan 

menggunakan padanan pengganti budaya menjadi kata drum.Pengevaluasian 

ketepatandan kejelasan padanan tersebut dilakukan melalui dua tahap. Tahap 

pertama, penulismenganalisis kata drum yang digunakan sebagai pengganti 

budaya. Definisi drum dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary(2010:451) 

adalah sebagai berikut:a musical instrument consisting of a hollow round frame 

with plastic or skin stretched tightly across one or both ends. You play it by hitting 



110 

 

it with sticks or with your hands. Definisi ini menjelaskan bahwa drum adalah alat 

musik berbentuk silinder hampa yang pada salah satu atau kedua ujungnya ditutup 

dengan plastik atau kulit. Drum dimainkan dengan cara dipukul dengan stik atau 

tangan.   

Tahap kedua,penulis membandingkan komponen makna yang terkandung 

dalam konsepbeduk dan drummelalui sebuah analisis kontrastif sehingga dapat 

ditemukan persamaan dan perbedaan komponen makna antara kedua konsep 

tersebut. Seperti dapat dilihat dalam tabel 4.17 di bawah ini.    

 

Tabel 4.17 

Analisis Kontrastif untuk KonsepBeduk dan Drum 

Komponen Makna beduk drum 

Komponen generik: 

 alat musik tabuh (perkusi) 

 

+ 

 

+ 

Komponen kontrastif: 

 berbentuk silinder hampa 

 dimainkan dengan cara dipukul dengan stik 

 selaput membran terbuat dari kulit binatang 

 selaput membran terbuat dari plastik  

 terletak di masjid  

 berfungsi sebagai pemberitahuan waktu salat 

 berfungsi sebagai hiburan musik 

 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

 

+ 

+ 

± 

+ 

- 

- 

+ 

 

Berdasarkan analisis kontrastif di atas, dapat diketahui bahwa drum  

mengandung komponen generik yang samadengan beduk, yakni alat musik tabuh 

(perkusi). Kemudian, drum memiliki persamaan komponen makna dengan beduk 

antara lain berbentuk silinder hampa dan dimainkan dengan cara dipukul dengan 

stik. Akan tetapi, terdapat beberapa komponen makna yang membedakan drum 
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dengan beduk antara lain selaput membran pada beduk terbuat dari kulit binatang, 

sedangkan selaput membran pada drumada yang terbuat dari kulit binatang dan 

adapula dari plastik. Selain itu, beduk terletak di masjid dan penabuhan 

bedukberfungsi sebagai pemberitahuan waktu shalat, sedangkan penabuhan drum 

berfungsi sebagai hiburan musik.          

Berdasarkan perbandingan antara konsep beduk dandrum di atas, dapat 

disimpulkan bahwa bedukcukup mirip dengan drum. Dengan kemiripan ciri 

bentuk pada kedua benda tersebut, maka kemungkinan timbulnya masalah 

penyimpangan makna dalam penggantian budaya ini akan lebih kecil. Perbedaan 

fungsi pada kedua benda tersebut, dapat teratasi dengan adanya informasi dalam 

konteks bahwa tokoh utama menceritakan sebuah drum yang terletak di bagian 

bawah menara sebuah masjid sehingga pembaca mendapatkan gambaran bahwa 

drum tersebut adalah bagian dari perangkat ibadah umat muslim, yakni untuk 

memberitahukan waktu shalat.Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa padanan 

leksikal untuk kata beduk dalam bahasa Inggris dengan menggunakan kata drum 

sebagai pengganti budaya sudah tepat, jelas, dan wajar. 

 

b. Kripik ceker 

Kripik ceker berasal dari gabungan kata kripik dan ceker. Kata kripik 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai penganan goreng 

yang dibuat dari kentang, ubi kayu, dan sebagainya yang diiris tipis-tipis lalu 

digoreng (2008:680). Sementara itu, kata ceker yang berasal dari bahasa Jawa 

didefinisikan sebagai kaki dan kuku yang panjang (seperti pada ayam, itik, dan 
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burung) (2008:252). Jadi, kripik ceker adalah penganan khas dari Jawa yang 

dibuat dari kulit kaki ayam yang digoreng. Selain kripik ceker, di Indonesia, 

dikenal banyak sekali jenis penganan kripik, antara lain kripik pisang, kripik 

talas,kripik nangka,kripik singkong, kripik tempe,kripik jamur, kripik belut, dan 

kripik kulit ikan. Kripik ceker dibuat dengan cara merebus cakar ayam yang telah 

dibumbui bawang putih dan garam. Setelah matang, kulit cakar dikelupas dari 

tulangnya. Kulit cakar lalu dijemur. Kemudian, kulit cakar yang telah kering 

digoreng dalam minyak panas.Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa frasa 

kripik ceker mengandung konsep makna yang spesifik.  

Di dalam data, frasa kripik ceker diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 

dengan menggunakan padanan pengganti budaya menjadi kata 

crackers.Pengevaluasian ketepatan dan kejelasan padanan tersebut dilakukan 

melalui dua tahap. Tahap pertama,penulismenganalisis kata crackers yang 

digunakan sebagai pengganti budaya. Definisi crackers dalam Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary of Current English (2010:340) adalah  sebagai berikut: a 

thin dry biscuit that is often salty and usually eaten with cheese. Definisi ini 

menjelaskan bahwa crackers adalah biskuit kering yang tipis, rasanya asin, dan 

biasanya dimakan dengan keju. Crackers dibuat dari tepung terigu, ekstrak ragi, 

susu, garam, dan minyak sayur yang dicampur menjadi adonan lalu dicetak dan 

dipanggang dalam oven. Crackers biasanya dimakan dengan olesan krim atau 

irisan keju.   

Tahap kedua, penulis membandingkan komponen makna yang terkandung 

dalam konsepkripik cekerdan crackersdalam sebuah analisis kontrastif sehingga 
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dapat ditemukan persamaan dan perbedaan komponen makna antara kedua konsep 

tersebut. Seperti dapat dilihat dalam tabel 4.18 di bawah ini.    

 

Tabel 4.18  

Analisis Kontrastif untuk Konsep Kripik Ceker dan Crackers 

Komponen Makna kripik ceker crackers 

Komponen generik: 

 keripik 

 biskuit 

 

+ 

- 

 

- 

+ 

Komponen kontrastif:  

 bahannya dari kulit kaki ayam 

 bahannya dari tepung terigu  

 cara pembuatan digoreng dalam minyak panas 

 cara pembuatan dipanggang dalam oven 

 berbentuk tipis, garing, mudah patah dan bila 

digigit berbunyi kriuk 

 berfungsi sebagai penganan camilan 

 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

 

+ 

 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

 

+ 

 

Berdasarkan analisis kontrastif di atas, diketahui bahwa kripik ceker 

mengandung komponen generik yang berbeda daricrackers, yakni kripik ceker 

mengandung komponen generik keripik, sedangkancrackersmengandung 

komponen generik biskuit. Selain itu, kripik ceker juga mengandung beberapa 

komponen makna yang berbeda daricrackers, yakni bahan kripik ceker dari kulit 

kaki ayam,sedangkan bahan crackers dari tepungterigu. Selain itu, cara 

pembuatan kripik ceker digoreng dalam minyak panas, sedangkan cara pembuatan 

crackers dipanggang dalam oven. Akan tetapi, kripik cekerjuga mengandung 

komponen makna yang sama dengan crackersantara lain berbentuk tipis, garing, 
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mudah patah, dan bila digigit berbunyi kriuk, serta berfungsi sebagai penganan 

camilan. 

Berdasarkan perbandingan komponen makna antara kripik ceker 

dancrackers di atas, dapat disimpulkan bahwa kripik ceker sangat berbeda 

daricrackers. Perbedaan makna pada kedua penganan tersebut dapat menimbulkan 

masalah, yakni makna kripik cekermenjadi menyimpang dalam bahasa sasaran. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa padanan leksikal untuk frasa kripik 

ceker dalam bahasa Inggris dengan menggunakan kata crackerssebagai pengganti 

budaya tidak tepat, meskipun jelas dan terkesan wajar.   

Oleh karena itu, penulis mengusulkan sebuah padanan alternatif untuk 

frasa kripik ceker, yakni menggunakan kata generik chips yang dimodifikasi 

dengan ciri bentuk menjadi frasa chicken foot chips.Dengan padanan tersebut, 

makna kripik ceker menjadi tepat, dan jelas,yaknikeripik yang bahannya dari kulit 

kaki ayam. Padanan tersebut juga terasa wajar. Mengacu padapadanan alternatif 

tersebut, frasa kripik cekerdalam novel Negeri 5Menara dapat diterjemahkan ke 

dalam novel The Land of Five Tower seperti dalam kutipan berikut ini.    

 

Bahasa Indonesia Bahasa Inggris 

Setelah mengeluarkan sekitar 

selusin celana dalam, Said akhirnya 

mengangkat tinggi-tinggi beberapa 

plastik kripik ceker, biskuit dan kopi. 

Cukup untuk stok cemilan kami 

sekamar beberapa hari ke depan. 

Rupanya, kebahagiaan hari ini lengkap 

di pihak kami. (N5M, hlm.272) 

After taking out about a dozen 

pairs of underwear, Said finally lifted 

a few packs of chicken foot chips, 

biscuits and coffee above his head. 

This was enough to supply our room 

with snacks for the next few days. 

Apparently, happiness was on our side 

today. (L5T, p.255-256) 



115 

 

 

 

 

BAB V  

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis pada bab terdahulu, penulis menyimpulkan beberapa 

hal berikut. 

1.  Penulis menemukan bahwa dalam menerjemahkan konsep budaya spesifik 

yang terdapat dalam novel Negeri 5 Menara ke dalam novel terjemahannya 

The Land of Five Towers, penerjemah menerapkan tujuh strategi pemadanan 

leksikal, yakni (a) menggunakan kata generik yang dimodifikasi dengan ciri 

bentuk; (b) menggunakan kata generik yang dimodifikasi dengan pernyataan 

fungsi; (c) menggunakan kata pinjaman (loan word) tanpa modifikasi, yang 

terbagi menjadi dua macam: (1) kata pinjaman yang sama sekali baru bagi 

penutur bahasa sasaran (loan words);dan (2) kata serapan (borrowed words); 

(d) menggunakan kata pinjaman (loan word) yang dimodifikasi dengan 
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penggolong (classifier); (e) menggunakan kata pinjaman (loan word) yang 

dimodifikasi dengan pemerian bentuk; (f) menggunakan kata pinjaman (loan 

word) yang dimodifikasi dengan pemerian fungsi; dan (g) menggunakan 

pengganti budaya.  

2.  Hasil pengevaluasian penulis terhadap padanan leksikal yang digunakan oleh 

penerjemah dalam menerjemahkan konsep budaya spesifik tersebut adalah 

sebagai berikut.  

a. evaluasi terhadap padanan leksikal menggunakan kata generik yang 

dimodifikasi dengan ciri bentuk. 

Padanan leksikal untuk kata sambal, frasa baju koko dan baju teluk belanga 

dengan menggunakan frasa hot sauce, Muslim clothes, dan a traditional 

Malay outfitsudah tepat, jelas, dan wajar. Padanan leksikal untuk kata 

talempong dengan menggunakan frasa traditional Minang musictidak tepat 

dantidak jelas, walaupun terkesan wajar. Hal ini karena penggunaan kata 

generik music tidak tepat. Padanan leksikal untuk kata tewel dengan frasa 

young jackfruit pulp juga tidak tepat dantidak jelas, walaupun terkesan  

wajar. Hal ini karena penggunaan kata generik pulp tidak tepat. 

Ketidaktepatan penggunaan kata generik dapat menimbulkan penyimpangan 

makna sehingga terjemahan menghasilkan makna yang berbeda dari bahasa 

sumber dan pengertian kata-kata tersebut menjadi tidak jelas bagi pembaca 

sasaran. Oleh karena itu, padanan leksikal yang tepat, jelas, dan wajar untuk 

kata talempong adalah talempong, traditional Minang musical instrument. 



117 

 

Sementara itu, padanan leksikal yang tepat, jelas, dan wajar untuk kata tewel 

adalah young jackfruit stew.  

b.evaluasi terhadap padanan leksikal menggunakan kata generik yang 

dimodifikasi dengan pernyataan fungsi. 

Padanan leksikal untuk kata azan dengan menggunakan frasa call to 

prayertidak tepat danmasih tidak jelas, walaupun terkesanwajar.Hal ini 

karena kata azanmerupakan suatu istilah dalam agama Islam yang 

kemungkinan belum dikenal oleh pembaca sasaran, maka kata azan perlu 

diperkenalkan kepada pembaca sasaran dengan cara memasukkan kata azan 

tersebut sebagai kata pinjaman. Oleh karena itu, padanan leksikal yang 

tepat, jelas, dan wajar untuk kata azan adalah azan, a verbal call to pray.   

c.evaluasi terhadap padanan leksikal menggunakan kata pinjaman (loan word) 

tanpa modifikasi, yang terbagi menjadi dua macam, yakni: 

1) padanan leksikal menggunakan kata pinjaman yang sama sekali baru bagi 

penutur bahasa sasaran (loan words). 

Padanan leksikal untuk frasa baju kurung, kata kiai dan kebayadengan 

menggunakan kata pinjaman baju kurung, kiai dan kebayasecara utuh 

tanpa modifikasi tidak tepat, tidak jelas, dan terkesan asing bagi pembaca 

sasaran. Hal ini karena kata dan frasa tersebut bukan merupakan leksikon 

bahasa Inggris sehingga maknanya tidak dapat dipahami oleh pembaca 

sasaran. Oleh karena itu, kata dan frasa tersebut perlu dimodifikasi. 

Misalnya, frasa baju kurung ditambah dengan penjelasan catatan kaki, a 

traditional Malay blouse; kata kiai ditambah dengan penjelasan catatan 
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kaki, address term refers to a moslem scholar who leads pesantren; kata 

kebaya ditambah dengan penjelasan catatan kaki, traditional blouse 

usually worn by Indonesian women in Java, Bali, Sumatra, and Sulawesi.      

2) padanan leksikal menggunakan kata serapan (borrowed words). 

Padanan leksikal untuk katasarung, sate, dan gongdengan menggunakan 

kata serapan dalam bahasa Inggris menjadi sarong, satay, dan gong tanpa 

modifikasi sudah tepat, jelas, dan wajar. Hal ini karena kata-kata tersebut 

sudah masuk sebagai entri di dalam kamus bahasa Inggris, yakni Oxford 

Advanced Learner’s Dictionary of Current English (2010). Dengan 

demikian,kata-kata tersebut sudah menjadi bagian leksikon bahasa 

Inggris dan tidak terkesan asing bagi pembaca sasaran sehingga 

diharapkan para pembaca sasaran sudah mengerti makna ketiga kata 

tersebut dalam konteks. 

d. evaluasi terhadap padanan leksikal menggunakan kata pinjaman (loan word) 

yang dimodifikasi dengan penggolong (classifier). 

Padanan leksikal untuk frasa shalat sunat Tahajjud dengan menggunakan 

frasa an additional night prayer called Sunna Tahajjud tidak tepat, 

meskipun jelas dan wajar. Hal ini karena penggunaan kata pinjaman Sunna 

Tahajjud tidak tepat. Kata Sunna sudah terwakili dengan atribut additional 

sehingga padanan leksikal yang tepat adalah an additional night prayer 

called Tahajjud.    

e. evaluasi terhadap padanan leksikal menggunakan kata pinjaman (loan word) 

yang dimodifikasi dengan pemerian bentuk. 
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Padanan leksikal untuk kata pondok dengan menggunakan kata pinjaman 

pesantren yang dimodifikasi dengan penjelasan frasa deskriptif ke dalam 

catatan kaki, Islamic boarding school, sudah tepat, jelas, dan wajar. Padanan 

leksikal untuk kata rendangdengan menggunakan kata pinjaman rendang 

yang dimodifikasi dengan penjelasan frasa deskriptif rendang—spicy meat 

sudah tepat, jelas, dan wajar. Padanan leksikal untuk kata dhuha dengan 

menggunakan kata pinjaman dhuha yang dimodifikasi dengan penjelasan 

frasa deskriptif dhuha,the time when the sun starts to rise in the morning, 

but it’s not yet afternoon sudah tepat, jelas,  dan wajar.Padanan leksikal 

untuk frasa layar tancap dengan menggunakan kata pinjaman layar tancap 

yang dimodifikasi dengan penjelasan frasa deskriptif dan kalimat deskriptif 

ke dalam catatan kaki, A traditional way of showing films in public. A 

sheet/screen is hung in a field, the film is projected, and people gather to 

watch sudah tepat, jelas, dan wajar.Padanan leksikal untuk frasa karapan 

sapi dengan menggunakan kata pinjaman karapan sapi yang dimodifikasi 

dengan penjelasan frasa deskriptif karapan sapi, the famous bull races in 

Madura sudah tepat, jelas, dan wajar. 

f. evaluasi terhadap padanan leksikal menggunakan kata pinjaman (loan word) 

yang dimodifikasi dengan pemerian fungsi. 

Padanan leksikal untuk kata kopiah dengan menggunakan kata pinjaman 

kopiah yang dimodifikasi dengan penjelasan frasa deskriptifkopiah prayer 

cap sudah tepat, jelas, dan wajar.  

g.  evaluasi terhadap padanan leksikal menggunakan pengganti budaya.  
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Padanan leksikal untuk kata beduk dengan pengganti budaya menggunakan 

kata drum sudah tepat, jelas, dan wajar.Padanan leksikal untuk frasa kripik 

ceker dengan pengganti budaya menggunakan kata crackers tidak tepat, 

meskipun jelas dan terkesan wajar. Hal ini karena konsep kripik ceker 

berbeda dari konsep crackers. Perbedaan ini dapat menimbulkan 

penyimpangan makna kripik ceker dalam bahasa sasaran. Oleh karena itu, 

padanan leksikal yang tepat untuk kripik ceker adalah chicken foot chips. 

 

B. Saran 

 Penelitian ini hanya berfokus pada strategi pemadanan leksikal untuk 

konsep budaya spesifik. Oleh karena itu, masih terdapat peluang bagi peneliti lain 

untuk menganalisis novel Negeri 5 Menara dan novel terjemahannya The Land of 

Five Towers dengan menggunakan pendekatan yang berbeda demi pengembangan 

bidang penerjemahan. 
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