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ABSTRAK  
 

Penelitian yang berjudul “ Penyesuaian Budaya dalam Penerjemahan Komik 
Dwibahasa The Very Best of Donald Duck Comics” ini bertujuan untuk membuka 
cakrawala tentang penerjemahan bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia. 
Sebuah komik asing tidak akan disukai oleh pembaca jika terjemahannya tidak 
menarik atau tidak dapat dimengerti. Tujuan dari penerjemahan adalah untuk 
membuat pembaca komik tersebut mengerti jalan cerita yang ingin disampaikan. 
Penerjemahan bahasa asing sangat berkaitan dengan budaya bahasa yang dimiliki 
oleh daerah setempat. Komik The Very Best of Donald Duck Comics adalah salah 
satu komik asing yang penerjemahannya langsung pada komik tersebut. Komik 
ini disebut sebagai komik dwibahasa karena memakai bahasa Inggris Amerika dan 
bahasa Indonesia Ada banyak penyesuaian yang dalam penerjemahan komik 
tersebut. Penerjemahan tersebut berusaha menjembatani pemahaman budaya 
Amerika ke dalam budaya kebahasaan Indonesia. Namun, ada juga berbagai 
kendala yang dihadapi dalam menerjemahkan suatu bahasa asing ke dalam bahasa 
tertentu diantaranya benturan budaya, dan perbedaan kebiasaan berbahasa. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data diperoleh dengan cara 
acak pada beberapa edisi The Very Best Of Donald Duck Comics. Kemudian dari 
tiap-tiap edisi yang diambil secara acak,  data-data penerjemahan  yang 
mengalami penyesuaian bahasa dicatat yang kemudian dianalisis. Dalam 
penelitian ini dibahas mengenai bentuk-bentuk penyesuaian dalam bahasa Inggris 
Amerika ke dalam bahasa Indonesia, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, 
serta hal-hal yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 

Dari pembahasan rumusan masalah, penyesuaian penerjemahan terdiri dari 
penyesuaian kata ganti, kata sapa, idiom, peribahasa, ungkapan ekspresi, kata dan 
kalimat candaan, serta penyesuaian peristilahan. Dalam penelitian ini juga dibahas 
mengenai hal-hal yang tidak dapat diterjemahkan secara logika ke dalam bahasa 
Indonesia. 
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