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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dengan berkembangnya pemikiran manusia, kian berkembang pula dunia. 

Seiring perkembangan dunia, batas komunikasi antar negara semakin terbuka. 

Budaya-budaya yang dimiliki setiap negara juga semakin mengglobal sehingga 

banyak terjadi pertukaran budaya. Bahasa dan budaya yang berbeda menjadi salah 

satu masalah dalam komunikasi antar masyarakat lintas negara. Sehingga 

diperlukannya kegiatan penerjemahan untuk menembus sekat-sekat komunikasi 

bahasa yang berbeda. Penerjemahan adalah suatu proses transformasi bentuk dari 

bahasa sumber ke dalam bahasa penerima yang mana makna asli dari bahasa 

sumber tersebut harus dipertahankan agar tetap sama (Larson, 1984:3). Dalam 

proses penerjemahan, hal yang sangat penting adalah diperlukannya penguasaan 

bahasa dan memahami aspek-aspek kebahasaan seperti bahasa sumber (BSu)  dan 

bahasa sasaran (BSa) dalam wacana yang hendak diterjemahkan. Bahasa erat 

kaitannya dengan budaya. Pengguna bahasa satu dengan yang lain tentulah 

memiliki perbedaan budaya, dan setiap bahasa juga memiliki pola gramatikal yang 

berbeda.  

Menurut Levy (1967), penerjemahan adalah proses kreatif yang 

memberikan kebebasan kepada penerjemah untuk menerjemahkan beberapa
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kemungkinan kesepadanan terdekat dalam menghasilkan makna yang situasional. 

Penerjemah harusnya telah menyiapkan metode penerjemahan apa yang seharusnya 

digunakan. Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan pembaca sasaran, seperti siapa 

objek sasaran dari penerjemahan teks tersebut, misalnya anak-anak atau orang tua 

atau kalangan tertentu. Juga untuk menyesuaikan tujuan dari penerjemahan teks dan 

maksud dari pengarang teks.  

Strategi penerjemahan adalah teknis untuk menerjemahkan kalimat, frasa, 

atau satuan bahasa yang lebih kecil (Suryawinata dan Hariyanto, 2003:64). 

Newmark dalam bukunya menyatakan:  

While translation methods relate to whole texts, translation procedures are 

used for sentence and the smaller units of language.  

(Newmark, 1988: 81)  

Metode penerjemahan berhubungan dengan seluruh teks, sedangkan 

prosedur penerjemahan digunakan untuk kalimat dan satuan bahasa yang 

lebih kecil.  

(Newmark, 1988: 81) 

Newmark (1988) mengungkapkan tentang prosedur penerjemahan atau translation 

procedure. Tetapi kata prosedur dirasa kurang cocok karena prosedur adalah urutan 

formal, maka dari itu diterjemahkan menjadi strategi penerjemahan (Suryawinata 

dan Hariyanto, 2003: 64). Terdapat 3 jenis strategi penerjemahan yang 

dikelompokkan oleh Suryawinata dan Hariyanto (2003) berdasarkan jenisnya. 

Yaitu strategi structural, strategi semantic, dan strategi pragmatik. Tetapi peneliti 

hanya menggunakan strategi semantik karena penelitian yang dilakukan terkait 

dengan makna kata bukan kalimat.  
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Bahasa yang digunakan oleh  manusia tentu tidak bisa lepas dari budaya 

yang berkembang di kalangan manusia itu sendiri. Budaya didefinisikan sebagai 

manifestasi yang khas dan cara hidup suatu masyarakat yang menggunakan bahasa 

tertentu sebagai sarana ekspresi (Newmark, 1988:94). Menurutnya, akan ada 

masalah terjemahan jika terjadi tumpang tindih budaya antara BSu dan BSa. Dalam 

bukunya, Newmark menyebut cultural words kebanyakan mudah dideteksi karena 

selalu berkaitan dengan bahasa tertentu dan tidak dapat diterjemahkan secara 

harfiah. Newmark (1988: 95) mengkategorikan cultural words berdasarkan 

beberapa kelompok yakni 1) ekologi, 2) budaya material, 3) budaya sosial, 4) 

organisasi, adat istiadat, aktivitas, prosedur, dan konsep, serta 5) gerak tubuh dan 

kebiasaan. Dalam menerjemahkan karya sastra, prosa fiksi atau novel, penerjemah 

harus memahami teks yang akan diterjemahkan. Robinson (Suryawinata dan 

Hariyanto, 2003: 163) menyatakan dalam menerjemahkan karya sastra cukup sulit 

karena menjembatani dua bahasa dan budaya yang berbeda Sehingga penerjemah 

perlu memiliki pemahanam dan pengetahuan yang cukup dalam hal tersebut. 

Karena akan ada masalah yang disebabkan oleh ‘kesenjangan’ atau ‘gap’ budaya 

antara dua bahasa jika dalam suatu teks terdapat teks yang berfokus atau berkaitan 

dengan budaya (Newmark, 1988: 94).  

Nurgiyantoro (2009:10) mengemukakan novel merupakan sebuah karya 

prosa fiksi yang cukup panjang, tidak terlalu panjang tetapi tidak terlalu pendek 

juga. Pada kenyataannya, novel memiliki cerita yang lebih panjang daripada cerpen 

atau cerita pendek. Karena itulah novel tentunya dapat menjelaskan sesuatu dengan 

bebas, lebih rinci, lebih detil dan memiliki permasalahan yang lebih kompleks 
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(Nurgiyantoro, 2009: 11). Sehingga penerjemah harus bisa menyesuaikan BSu ke 

dalam BSa tanpa harus mengubah keasliannya, dan harus bisa menemukan padanan 

kata yang tepat untuk kata yang tidak dimiliki oleh BSa. Dalam penerjemahan novel 

atau prosa fiksi, Newmark (dalam Suryawinata dan Hariyanto, 2003:163) 

menjelaskan bahwa beberapa masalah yang dihadapi oleh penerjemah yang 

menerjemahkan prosa fiksi ialah pengaruh budaya BSu dan pesan moral yang 

hendak disampaikan oleh penulis prosa fiksi tersebut. Masalah dalam pengaruh 

budaya bahasa sasaran adalah seperti aturan gramatikal bahasa sumber, latar, gaya 

bahasa maupun tema. Sedangkan masalah dalam penyampaian pesan moral adalah 

idiolek atau bahasa ciri khas dari penulis novel. Jika penerjemah hanya 

menerjemahkan kalimat berdasarkan arti dari setiap kalimat saja, maka hasil dari 

terjemahan akan kehilangan keluasan pesan dan makna yang hendak disampaikan 

penulis. Penerjemah seharusnya juga tidak hanya meninjau dari segi perbedaan 

bahasa saja tetapi juga budaya yang berbeda yang digunakan Bsu. Hal ini juga 

menyebabkan terjadinya kemungkinan pergeseran terjemahan. Seperti contoh 

penggalan teks yang diambil dari novel Burung-Burung Manyar sebagai berikut:  

Bahasa sumber:  

Sekali lagi dua penggoreng onde-onde ceplus itu tertawa terkikik-kikik. 

(Mangunwijaya 1981, 23)  

Bahasa sasaran:  

二人の揚げ菓子職人はまたけたたましく笑った。 

Futari no age kashi shokunin wa mata ketatamashiku waratta.  

(Funachi 1987, 23) 
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Onde-onde menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2016) 

merupakan makanan yang bentuknya seperti bola, terbuat dari tepung ketan atau 

singkong yang diberi isi gula merah, kelapa atau kacang hijau, kulitnya dilapisi 

wijen. Sedangkan onde-onde ceplus yang orang awam tahu adalah onde-onde 

berukuran kecil yang tidak diberi isi dan dimasak dengan cara digoreng. Pada 

contoh data di atas, onde-onde ceplus dalam novel Arashi no Naka no Manyaar 

diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang menjadi 揚げ菓子 (age kashi). Arti揚げ 

(age) dalam kamus Kenji Matsuura adalah tahu goreng. 菓子 (kashi) menurut 

kamus Kenji Matsuura memiliki arti kue; penganan. Sehingga 揚げ菓子  (age 

kashi) berarti penganan goreng. Tetapi penerjemah tidak bisa menerjemahkan 

onde-onde ceplus secara literal dan tidak menjelaskan apa itu onde-onde ceplus 

karena tidak ditemukan padanan kata yang pas dalam bahasa Jepang. Untuk 

memudahkan dan menyesuaikan pembaca bahasa Jepang, kata onde-onde ceplus 

dipermudah penerjemahannya dengan istilah 揚げ菓子 (age kashi). Contoh ini 

menggunakan strategi padanan deskriptif atau descriptive equivalent. Karena kata 

dalam Bahasa Sumber (Bsu) tersebut berkaitan dengan budaya khas dan tidak ada 

kata dalam Bahasa Sasaran (Bsa) yang bisa mengartikan secara tepat. 

Pemasalahan ini membuat peneliti tertarik untuk menganalisis tentang 

strategi penerjemahan dan pergeseran makna yang terjadi dalam suatu novel yang 

di dalamnya terdapat cultural words. Peneliti memilih untuk mengambil sumber 

data dari novel Burung-burung Manyar karya Y.B Mangunwijaya karena memiliki 

cerita yang menarik dan juga di dalamnya bercerita mengenai peristiwa sejarah 

pada masa kolonial Belanda dan Jepang. Dengan latar tempat di beberapa wilayah 
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di Indonesia, membuat novel ini memiliki banyak kata yang berkaitan erat dengan 

budaya. Dalam novel ini juga terdapat banyak sekali istilah-istilah yang 

menggunakan bahasa Belanda, juga bahasa Jawa. Sehingga peneliti ingin tahu 

bagaimana jika istilah tersebut diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Alasan 

pemilihan sastra klasik ini juga karena peneliti ingin tahu pemilihan cultural words 

pada zaman tahun 80-an. 

Burung-burung Manyar pertama kali diterbitkan pada tahun 1981. 

Kemudian, mengalami pencetakan ulang secara berturut-turut hingga tahun 2016. 

Diterbitkan kembali dalam bahasa Indonesia oleh Penerbit Buku Kompas pada 

tahun 2014. Buku ini diberi keterangan bahwa buku ini merupakan sebuah roman. 

Novel ini bercerita tentang seorang anak bernama Setodewa atau Teto. Teto adalah 

anak tunggal di sebuah keluarga yang serba kecukupan. Ayahnya adalah seorang 

Kepala Garnisun II bernama Kapten Brajabasuki yang juga seorang raden mas 

ningrat dari keluarga raja Mangkunegara. Sedangkan ibunya adalah seorang Indo 

keturunan Belanda totok. Karena datangnya Jepang ke Indonesia, hidup yang serba 

berkecukupan itu tidak berlangsung lama. Ayah Teto tertangkap oleh Jepang dan 

membuat nasibnya berada di ujung tanduk. Sehingga ia bergantung pada kebijakan 

istrinya yang sayangnya dipaksa oleh Jepang untuk memilih sebagai gundik. 

Berbeda dengan Larasati, kekasih Teto, ia berjuang membela bangsa dengan 

mendedikasikan dirinya di Kementrian Luar Negeri Indonesia. Namun, Larasati 

dan Teto tidak dapat bersatu. Suami Larasati dengan kebijaksanaannya meminta 

Teto agar menjadi kakak angkatnya. Demi membalas semua kebaikan yang 

diberikan oleh Larasati dan suaminya, dan demi membalas semua kesalahan pada 
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negaranya, Teto mengangkat ketiga anak dari hasil perkawinan Larasati dan 

suaminya, Janakatamsi. Novel ini mengungkapkan pengetahuan manusia tentang 

pola pikir manusia. Hal yang menonjol dari novel ini adalah masalah ketidaksiapan 

mental menerima kenyataan hidup yang pahit, masalah dendam hati, masalah cinta, 

hingga masalah politik bangsa.  

Novel Burung-burung Manyar telah diterjemahkan ke dalam beberapa 

bahasa salah satunya adalah bahasa Jepang pada tahun 1987 dengan judul 嵐の中

のマニャール(Arashi no Naka no Manyar) yang diterjemahkan oleh Megumi 

Funachi. Novel ini mendapat penghargaan dari Juri Yayasan Buku Utama pada 

tahun 1983 dan South East Asian Write Award 1983 di Bangkok. Novel ini juga 

mendapatkan penghargaan yang menunjukkan bahwa para penilai novel ini 

memberikan apresiasi yang tinggi. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Strategi penerjemahan apa yang digunakan oleh penerjemah dalam 

menerjemahkan cultural words tersebut?  

2. Bagaimana pergeseran makna yang terjadi pada terjemahan cultural 

words tersebut? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui strategi penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah 

dalam menerjemahkan cultural words tersebut.  

2. Untuk mengetahui pergeseran terjemahan yang terjadi pada terjemahan 

cultural words tersebut. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperdalam dan 

memperbanyak ilmu pengetahuan di bidang linguistik terapan yaitu penerjemahan, 

khususnya penerjemahan pada kata bermuatan budaya dan pergeseran makna 

dalam penerjemahan novel maupun penerjemahan karya tulis lainnya.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan bermanfaat 

bagi pembaca penelitian ini dan pembelajar bahasa Jepang mengenai kaidah 

penerjemahan. Selain itu diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang 

strategi penerjemahan yang tidak hanya dari segi tata bahasa dalam kalimat tetapi 

juga dari segi kata yang memuat kebudayaan. 
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1.5 Tinjauan Pustaka 

Penelitian dengan kajian penerjemahan telah banyak dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, salah satunya penelitian sebelumnya untuk tinjauan pustaka penelitian 

ini adalah skripsi Fio Zulkarnain (2018) dari Universitas Diponegoro yang berjudul 

“Penerjemahan Kesepadanan Pada Kosakata Fisik Bermuatan Budaya Materiil 

Bahasa Jepang ke Bahasa Indonesia dalam Novel Oda Nobunaga”. Penelitian ini 

memiliki tujuan untuk menjelaskan tentang penerjemahan kata benda bermuatan 

budaya (Kbb) dengan menggunakan prosedur atau teknik penerjemahan dalam teks 

sumber ke teks sasaran. Juga untuk menguraikan faktor yang menyebabkan tercapai 

dan tidak tercapainya kesepadanan Kbb teks sumber dalam teks sasaran.  

Zulkarnain meneliti mengenai penyepadanan penerjemahan pada kosakata 

yang bermuatan budaya dengan menggunakan dan menggabungkan dua teori milik 

Hoed (2009) dan Newmark (1988) karena dirasa kedua teori tersebut saling 

melengkapi, oleh karena itu teknik atau prosedur terjemahan yang digunakan oleh 

Zulkarnain adalah Padanan budaya, Penerjemahan resmi, Transferensi, Catatan 

kaki, Transposisi, Penerjemahan deskriptif, Modulasi, dan penjelasan tambahan. 

Zulkarnain juga menggunakan narasumber untuk menentukan apakah hasil 

penerjemahan sudah sepadan ataupun belum.  

Penelitan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa kesepadanan pada 

terjemahan dapat tercapai tergantung dari prosedur atau teknik yang yang 

digunakan penerjemah. Hasil terjemahan paling banyak mencapai kesepadanan 

adalah dengan mennggunakan teknik atau prosedur penerjemahan transposisi dan 

padanan budaya. Menurut kesimpulan dari penelitian Zulkarnain juga, faktor lain 
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yang menunjang tercapainya kesepadanan yaitu penerapan teknik atau prosedur 

terjemahan yang tepat, adanya referen yang memiliki fungsi bahkan bentuk yang 

sama dengan referen kebudayaan bahasa sumber (Bsu), penerjemah sengaja 

memindahkan kata begitu saja untuk mempertahankan makna asli Bsu, dan sudah 

menjadi bagian dari bahasa sasaran (Bsa). Sedangkan ketidaksepadanan terjemahan 

dikarenakan beberapa faktor yaitu narasumber Bsa tidak mengenal maupun tidak 

ada istilah tertentu di dalam kebudayaan dan lingkungannya, kurang tepatnya 

penerapan teknik penerjemahan, dan penerjemah menerjemahkan dengan makna 

yang salah. 

Selanjutnya adalah penelitian dari Keirou Ogura (2003) yang berjudul 

“日→英翻訳の問題点を考える：なぜ日本語の小説の英訳では直接話法が

間接話法にてんかんされる場合がるのか“ . Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa bahasa Inggris lebih cenderung menggunakan ucapan dengan kalimat tidak 

langsung, bentuk obyektif transmisi, sedangkan bahasa Jepang adalah bentuk 

subjektif transmisi. Prinsip penerjemah adalah menerjemahkan kalimat langsung 

yang muncul dalam karya sastra Jepang ke dalam bahasa langsung juga. Namun, 

orang Jepang bahasanya sangat berbeda tergantung usia, jenis kelamin, dan lain-

lain. Terkadang kata-kata tidak dapat diterjemahkan secara sepadan dalam bahasa 

Inggris (dalam bahasa Inggis tidak ada perbedaan kata sifat untuk pria atau wanita). 

Maka dari itu terjemahan narasi langsung dikonversi menjadi narasi tidak langsung. 

Oleh karena itu, proses konversi menciptakan terjemahan yang lebih natural.  
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah 

peneliti menganalisis tentang strategi penerjemahan yang digunakan oleh 

penerjemah. Di mana masih jarang ada penelitian yang berfokus pada strategi 

penerjemahan dalam bahasa Jepang. Beberapa penelitian telah mengambil topik 

mengenai istilah budaya. Namun, perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam 

pemilihan sumber data dan dibatasi dengan pengambilan data berupa cultural 

words. Selain itu juga menganalisis tentang masalah pergeseran makna terjemahan 

dalam cultural words yang terdapat dalam novel Burung-burung Manyar karya Y.B 

Mangunwijaya ke dalam bahasa Jepang.  

 

1.6 Landasan Teori  

Teori yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis adalah teori 

dari Peter Newmark (1988). Peneliti akan menggunakan prosedur penerjemahan 

milik Newmark (1988) dikarenakan prosedur penerjemahan digunakan untuk 

kalimat dan satuan bahasa yang lebih kecil. Prosedur penerjemahan bisa juga 

disebut sebagai strategi penerjemahan. Strategi penerjemahan yang telah 

dikemukakan oleh Newmark, telah dikelompokan oleh Suryawinata dan Hariyanto 

(2003) berdasarkan jenisnya, yaitu strategi yang berhubungan dengan struktur 

kalimat atau strategi struktural, strategi yang langsung berhubungan dengan makna 

atau strategi semantik, dan strategi yang berhubungan dengan konteks atau strategi 

pragmatik.  Peneliti akan menggunakan strategi yang langsung berhubungan 

dengan makna atau strategi semantik yang juga diadaptasi dari buku milik Peter 

Newmark yang terdiri dari Transferensi (pungutan atau borrowing), Padanan 
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Budaya atau cultural equivalent, Padanan deskriptif atau Descriptive Equivalent, 

Analisis Komponensial atau Componential Analysis, Sinonim, Terjemahan Resmi, 

dan yang terakhir adalah Penyusutan dan Perluasan.  

Untuk menganalisis mengenai pergeseran makna yang terjadi dalam 

terjemahan, peneliti menggunakan teori dari Simatupang (2000) yaitu pergeseran 

pada tataran semantik yang meliputi pergeseran dari makna generik (makna yang 

bersifat umum) ke makna spesifik (makna yang bersifat spesifik) dan sebaliknya 

dan juga pergeseran makna karena perbedaaan sudut pandang budaya. 

Sebelumnya, peneliti akan mengelompokan cultural words berdasarkan 5 

kategori cultural words milik Newmark yang diadaptasi dari Nida (Newmark, 

1988: 95), yaitu a) ekologi, b) budaya material, c) budaya sosial, d) organisasi, adat 

istiadat, aktivitas, prosedur konsep, dan e) gerak tubuh dan kebiasaan.  

 

1.7 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

dengan analisis deskriptif. Metode deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian 

yang menggunakan data deskriptif berupa data tulis maupun lisan dari subyek yang 

diamati. Menurut Kasiram (2010), penelitian kualitatif memiliki karakteristik yaitu 

datanya disampaikan dalam keadaan wajar atau apa adanya dengan tidak diubah 

dalam bentuk angka atau simbol.  

Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif karena dirasa 

cocok dengan penelitian yang dilakukan. Data yang digunakan peneliti adalah 
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berupa data tulis yang bersumber dari sebuah novel dan akan dianalisis dalam 

bentuk deskriptif. Bentuk deskriptif atau dalam bentuk tulisan akan mempermudah 

peneliti untuk memperdalam topik yang dibahas dan lebih mudah untuk dipahami.  

 

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari novel yang berjudul 

嵐の中のマニャール atau Arashi no Naka no Manyaaru karya Y.B 

Mangunwijaya dan novel versi bahasa Indonesianya yang berjudul Burung-burung 

Manyar. Novel tersebut merupakan novel berbahasa Indonesia yang telah 

diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Pada tahap ini terdapat beberapa langkah 

dalam pengumpulan data, yaitu:  

a. Membaca novel yang digunakan untuk mencari data dan melakukan 

pencarian cultural words pada sumber data pertama atau novel Burung-

burung Manyar versi bahasa Indonesia.  

b. Mencatat cultural words yang telah terkumpul.  

c. Mencari padanan cultural words yang telah dikumpulkan pada sumber 

data kedua atau novel versi terjemahannya.  

 

1.7.2 Teknik Analisis Data 

Pada tahap analisis data, langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:  
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a. Data cultural words seperti contoh yang ada pada latar belakang 

diklasifikasi berdasarkan 5 kategori cultural words milik Newmark.  

b. Data yang telah diklasifikasikemudian dianalisis dan diidentifikasikan 

menggunakan strategi penerjemahan dan pergeseran makna. 

c. Menyajikan data yang telah dianalisis dalam bentuk deskriptif supaya 

mudah dipahami dan dapat ditarik kesimpulan.  

 

1.8 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Bab I merupakan pendahuluan yang menyajikan tentang latar belakang dari 

penelitian ini, rumusan permasalahan, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, 

batasan masalah, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian yang 

digunakan, dan sistematika penulisan. 

Bab II merupakan landasan teori yang berisi paparan tentang teori yang 

digunakan untuk melandasi analisis permasalahan yang diteliti.  

Bab III merupakan analisis data yang berisi tentang uraian dari hasil data 

yang telah dianalisis berdasarkan teori yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. 

Bab IV merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari data yang telah 

dianalisis dan saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 
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