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BAB  I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penerjemahan adalah pengalihan makna dari bahasa 
sumber  (BS) ke bahasa target (BT) dan makna  BS harus dapat 
dipertahankan sehingga tidak terjadi pergeseran makna pada BT, 
oleh sebab itu seorang penerjemah harus mengetahui kaidah-
kaidah  BS dan BT agar makna BS dapat beterima pada BT, 
sehingga tidak terjadi pergeseran makna pada BT, walaupun 
pergeseran bentuk dalam penerjemahan tidak dapat dielakkan 
dalam penerjemahan, seperti: pelesapan, penambahan dan peng-
gantian  dalam bentuk kata, frasa dan bahkan klausa. 

Pergeseran kohesi dalam penerjemahan menjadi fokus 
dalam penelitian yang sedang peneliti lakukan pada saat ini. 
Kohesi adalah bahagian dari makna tekstual, makna tekstual 
terdiri atas struktural (tema dan rema) dan non-struktural 
(kohesi). 

Halliday (2004:587) menguraikan bahwa leksikogramatika 
telah mengembangkan sumber tekstual untuk menciptakan 
hubungan kohesi yang memiliki kemampuan untuk mengem-
bangkan unit-unit gramatikal dan mengidentifikasi hubungan 
semantik dalam teks secara eksplisit dan sistem leksikogramatika 
dimulai dari metafungsi  dan secara bersamaan dikenal sebagai 
sistem kohesi. 

Kohesi sangat memegang peranan dalam pembentukan 
kalimat dan wacana lisan maupun tulisan teradapat unsur-unsur 
seperti pelaku perbuatan penderita, perbuatan yang dilakukan 
oleh pelaku, dan tempat perbuatan. Unsur itu sering diulang-



2            l Teori Penerjemahan  

ulang untuk mengaju kembali memperjelas makna, oleh  sebab 
itu pemilihan kata penempatannya harus tepat  sehingga wacana 
tidak hanya berkohesi  tetapi juga berkoherensi. (Alwi 2003:441) 
menambahkan pemarkah kohesi dalam keterpahaman teks yang 
terdapat pada buku ajar BS untuk Sekolah Menengah Umum  
yaitu, Pertama rekognisi cenderung berperan penting keterpa-
haman teks.  Hasil  eksperimen  menunjukkan  bahwa pemberian  
input tentang rekognisi pemarkah kohesi kepada kelompok 
eksperimental cenderung meningkatkan  kelompok ini juga jika 
dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberikan input. 
Kedua berdasarkan tingkat frekuensi cenderung tinggi,  kon-
jungsi lebih rendah dan urutan ketiga dan urutan keempat elipsis. 
Dan urutan terakhir adalah substitusi (http/www.google. 
comdigilib.edu/opasc/theme/libri2/detai,ipsp.id) diakses pada 
tanggal 20 Juli 2008. Dalam pendekatan LFS dan pada pem-
belajaran bahasa masing-masing mengkodekan bukan hanya satu 
tetapi tiga makna secara simultan dan ketiga makna tersebut 
berhubungan dengan perbedaan fungsi dasar bahasa, konteks dan 
situasi. Ketiga makna tersebut adalah makna memaparkan 
(makna ideasional), makna mempertukarkan (makna interper-
sona) dan makna merangkaikan pengalaman (makna tekstual). 
Metafungsi bahasa ini  mempunyai fungsi masing-masing seperti 
disebutkan di atas. 

Untuk memahami suatu teks unsur kohesi sangat penting 
dalam menghubungkan satu butir komponen bahasa ke butir lain-
nya karena  kata yang digunakan dalam bahasa merujuk pada 
bahagian berikutnya. Halliday dan Hasan (l976: 4) menguraikan 
konsep kohesi adalah  suatu unsur makna yang merujuk pada 
hubungan makna yang ada dalam teks. Dan Kohesi terjadi  bila 
interpretasi dari beberapa elemen di dalam teks tergantung pada 
teks lainnya. Oleh sebab itu buku ini perlu untuk dibaca agar 
dapat mengambil pesan moral yang sangat berharga untuk 
meraih cita-cita dan untuk mewujudkan hasil terjemahan yang 
berkualitas diperlukan kritik, saran, dan bahkan penelitian ter-
hadap hasil terjemahan seperti penelitian yang sedang peneliti 
lakukan terhadap hasil penerjemahan “See you at the top”. Hasil 
penelitian ini dapat memberi kontribusi pada  penerjemah untuk 
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menghasilkan penerjemahan yang berkualitas dan mahasiswa 
yang sedang mengikuti bidang penerjemahan dan diharapkan 
hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi di pusat kajian 
penerjemahan. 

Dalam penerjemahan, pergeseran merupakan bahagian 
yang tak dapat dipisahkan karena tujuan dari penerjemahan 
adalah pengalihan makna dari bahasa sumber (BS) ke bahasa 
target (BT). Amanat yang akan disampaikan penutur/penulis 
secara keseluruhan dapat dimengerti pendengar (pembaca). 
Dalam menyampaikan makna atau isi wacana penutur/penulis 
bahasa menyampaikan, mempertukarkan, dan merangkaikan 
dalam menyampaikan pesan secara berpola atau bersistem karena 
bahasa memiliki aturan atau susunan yang dirangkai dengan baik 
yang secara teoretis disebut dengan fungsi tekstual. Fungsi 
tekstual ini berkaitan dengan lingkungan atau konteks satu 
pengalaman linguistik. Fungsi tekstual terdiri atas unsur tekstual 
seperti: tema, rema, kohesi yang di dalamya meliputi, elipsis, 
referen, subsitusi, reterasi, dan kohesi leksikal meliputi sinonim 
dan superordinat yang lain. (Eggins, 2004).  

Penerjemahan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
seorang penerjemah untuk menangani teks BS maupun BT 
dengan memperhatikan kesesuaian isi pesan BS dengan teks BT, 
dan dalam penerjemahan pergeseran bentuk, makna, dan penye-
suaian tidak dapat dielakkan  mengingat kosa kata baru terus 
berkembang seiring dengan kemajuan teknologi sehingga terjadi 
pergeseran. Ada beberapa faktor penyebab pergeseran seperti apa 
yang dikatakan (Mieller dalam Ulman,1977:l93) yaitu 1. Persepsi  
dan aggapan 2. Kekaburan dan ketidakpastian makna  3. Kehi-
langan motivasi 4. faktor salah kaprah  5. Struktur kosakata. 

Metode penerjemahan berkenaan dengan keseluruhan teks, 
sedangkan prosedur penerjemahan berlaku untuk kalimat 
dan satuan-satuan bahasa yang lebih kecil seperti klausa, frasa 
dan kata. Pergeseran makna adalah rujukan awal yang tidak 
mengalami perubahan melainkan terjadi  penyempitan, perluasan 
dan pengkonotasian.  
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Seorang penerjemah harus dapat mengalihkan pesan yang 
tersurat dan yang tersirat ke BT. Pengalihan yang biasanya 
dirujuk sebagai pemindahan stilistik mempengaruhi proses pem-
bentukan semula yang menghasilkan sebuah terjemahan sehingga 
menunjukkan ciri terkaitan sebuah teks. Catford (l965) men-
defenisikan penerjemahan sebagai penggantian bahan teks dalam 
satu  (BS)  dengan bahan teks yang sepadan dalam  bahasa lain   
(BT).  

Teori terjemahan berhubungan dengan bahasa, linguistik, 
dan budaya oleh karena itu penerjemahan mencadangkan proses 
pemindahan pesan dari BS ke BT. Proses penerjemahan antara 
bahasa dan hasil penerjemahan dapat diteliti untuk beberapa 
tujuan dan beberapa teori dengan mengunakan bahasa yang ber-
beda dan penerjemah digambarkan sebagai superordinate untuk 
yang lain. 

Setiap komponen bahasa juga mengalami pergeseran sesuai 
dengan perkembangan zaman, seperti kosa kata  bertambah dan 
berkembang sehingga terjadi pergeseran akibat perbedaan 
struktur, pola dan sistem dari kedua bahasa yang sedang diper-
bandingkan. Pergeseran tersebut dapat dilihat  dari unsur yang 
terkecil sampai unsur yang terbesar dari  tataran atau struktur 
dari morfem, frasa, klausa atau kalimat menjadi klausa, frasa 
atau sebaliknya.  

Larson (l984:3) mengamati pergeseran dalam pener-
jemahan  dapat dikatagorikan menjadi dua bahagian yaitu: (1) 
pergeseran bentuk dan (2) pergeseran makna. Pergeseran  bentuk 
bahasa  merujuk pada kata, frasa, klausa, kalimat dan paragraf 
dan  bentuk ini juga  merujuk pada struktur bahasa sumber dan 
bentuk BS dipindahkan ke bentuk BT dan makna BS dipin-
dahkan ke BT. Amanat yang akan disampaikan penutur/ penulis 
secara  keseluruhan yaitu makna atau isi suatu wacana: konsep 
dan perasaan tersebut dapat dimengerti oleh pendengar/pembaca.  

Dalam mencari padanan dalam penerjemahan, penerjemah 
melakukan pelesapan, penggantian. Penambahan kata dalam 
kalimat seperti apa yang dikatakan  Ramlan   (l993:1-2) bahwa 
untuk menandai adanya kepadanaan dalam suatu paragraph 
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(kohesi) terdapat unsur-unsur kebahasaan yang hubungan antar 
kalimat. Adanya penanda hubungan kalimat itu terdiri atas 5 
bentuk, yaitu (1) penunjuk, (2) penggantian, (3) pelepasan 
perangkaian dan hubungan leksikal. Di bidang makna, setiap 
kalimat dalam satu paragraph menyatakan suatu informasi. 
Informasi pada kalimat yang satu berhubungan dengan informasi 
pada kalimat kalimat  eksplisit dan sistem lain.  

Sementara itu Alwi (2000:427) menambahkan bahwa 
kohesi merupakan hubungan perkataan antar proposisi yang di-
nyatakan secara eksplisit oleh unsur-unsur gramatikal dan 
semantik dalam kalimat-kalimat yang membentuk wacana. 

Halliday dan Hasan ( l976:5) Kohesi adalah bahagian dari 
sistem bahasa yang diir BS dengan referens dan Elipsis dan 
seterusnya yang membangun bahasa itu sendiri. Kohesi di-
aktualisasikan dalam setiap kalimat. Saragih (2008:1) menyata-
kan bahwa pengertian fungsional yang pertama ini teks dinter-
pretasikan sebagai ditentukan oleh konteks sosial, yakni segala 
unsur yang terjadi di luar teks dalam sistem masyarakat pemakai 
bahasa. Dengan kata lain konteks sosial fungsi tekstual berkaitan 
dengan lingkungan atau konteks satu pengalaman  linguistik. 

LFS menetapkan bahwa pengalaman satu berkaitan dengan 
pengalaman berikutnya dihubungkan dengan alat kohesi yang 
dikodekan dengan makna logis, hal ini dapat dilihat dari 
hubungan klausa satu dan klausa lain yang terdapat dalam bentuk  
tema dan rema. Tema menunjukkan unsur pertama klausa (me-
wakili pengalaman pertama) dan rema unsur klausa berikutnya 
(pengalaman berikutnya) Dengan kata lain tema adalah unsur 
klausa pertama dan diikuti dengan klausa berikutnya yang di-
sebut rema. 
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BAB  II 
TEORI TERJEMAHAN 

 

2.1 Teori Terjemahan 

Bab ini membicarakan tentang konsep-konsep tentang 
Teori  LFS, Model Kajian  LFS, Teori Penerjemahan. Kemudian 
membicarakan tenatng teori elektika  makna tekstual, perbedaan 
dan padanan makna tekstual dalam terjemahan/dan kajian 
terapan. Halliday (l978: 133) menyatakan bahwa unsur-unsur 
tekstual tata bahasa BS terdiri atas dua sumber yaitu struktural 
dan kohesi. Unsur  struktural terdiri atas tema, rema dan given 
dan new, sedangkan kohesi terdiri atas lima unsur yaitu (1) 
reference, (2) ellipsis, (3) substitution, (4) conjunction dan (5) 
cohesion lexical. Saragih (2008) menyebutkan sebagai wacana, 
fungsi tekstual dalam pantun dapat diintrepetasi dan di-
identifikasi pada beberapa tingkat yakni tingkat (1) klausa 
sebagai tema dan Baru (2) Paragraph sebagai hiper-tema dan 
hiper baru, dan (3) teks sebagai  Makro-Tema dan Makro-Baru. 
(Haliday-Hasan: 1976)  menguraikan   pengalaman diungkapkan 
melalui kosa kata. Kata-kata dalam fungsinya sebagai nama, 
sesungguhnya merupakan satu segi pola-pola transivitas dalam 
tata bahasa, tetapi jenis-jenis proses yang sekarang dibicarakan 
adalah masalah makna pengalaman.  

Kalimat dibentuk dari sejumlah  kata dan wacana terbentuk 
dari sejumlah kalimat yang dihubungkan dengan sejumlah alat 
kohesi dan memiliki makna makna ideasional, antarpersonal, dan 
makna tekstual. Alwi (2000:419) mengatakan rentetan kalimat 
yang berkaitan dengan menghubungkan proposisi yang satu 
dengan lainnya. Proposisi yang lain itu membentuk kesatuan 
yang dinamakan wacana. Sementara Baker (l992), menekankan 
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bahwa bahasa yang berbeda memiliki pilihan yang berbeda untuk 
pengunaan alat-alat kohesi dan lebih kuat dari lainnya atau 
mengkombinasi kecenderungan yang tidak berkorepondensi 
dengan bentuk-bentuk kohesi BS. (Min.Liu:207), yang diposkan 
melalui http//www.google.com 
 
2.1.1  Teori Linguistik Fungsional Sistemik 

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, penelitian ini 
mengunakan pendekatan Linguistik Fungsional Sistemik (LFS). 
Dalam pendekatan ini Halliday (1994), mengatakan bahwa 
bahasa adalah sistem arti dan sistem. Konsep sistem dan arti 
yang digagas Halliday dirangkum dalam linguistik. Dalam 
penelitian konsep yang mendasari  yaitu (a) Bahasa  adalah suatu 
sistem semiotik, (b) Bahasa merupakan teks berkonstrual (saling 
menentukan dan merujuk) dengan konteks sosial, (c) penggunaan 
bahasa adalah fungsional, (d) Fungsi  bahasa membuat makna, 
(d) bahasa adalah sistem, (f) hubungan bahasa dan teks di-
realisasikan melalui konteks sosial.        

Semiotik bahasa terjadi dari unsur arti, ekspresi, dan ben-
tuk. Hubungan arti dengan unsur ekspresi, dan bentuk  direali-
sasikan  sebagai arti (semantik atau semantik wacana) direalisasi-
kan oleh bentuk (lexicogrammar) dan bentuk ini seterusnya 
dikodekan oleh ekspresi. Semantik  dan bahasa dengan kata lain 
direalisasikan oleh tatabahasa, yang selanjutnya tata bahasa 
diekpresikan dalam fonologi (dalam bahasa lisan) dan grafologi 
(dalam bahasa tulisan). Bahasa lisan dan  tulisan adalah  bahasa 
yang difungsikan sesuai dengan fungsi-fungsi bahasa yang 
disebut   metafungsi  yang  memiliki  sistem-sistem  yaitu sistem  
ideasional, interpesona dan  tekstual. Tiga sistem  di atas dikenal 
dengan tiga konsep fungsional  yaitu konsep pertama bahwa 
bahasa terstruktur berdasarkan  fungsi bahasa dalam kehidupan 
manusia. Ketiga  fungsi bahasa dalam kehidupan manusia terdiri 
atas tiga hal yaitu (1) fungsi memaparkan atau menggambarkan, 
(2) mempertukarkan, dan (3) merangkaikan pengalaman manusia. 
Kedua konsep bahwa setiap unit bahasa adalah fungsional 
berlaku terhadap unit yang lebih besar, yang di dalamnya unit itu 
menjadi unsur. Dengan pengertian seperti ini grup nomina, 
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verba, preposisi klausa sisipan, atau  unit lain  berfungsi dalam 
tugas masing-masing untuk membangun klausa.  Konsep ke-
empat menetapkan teks atau wacana dalam kontek sosial. Teks  
sebagai unit bahasa yang fungsional dalam kontek sosial adalah 
unit  bahasa yang fungsional memberi arti atau unit semantik 
bukan unit tata bahasa (grammatical unit)  

Hubungan bahasa atau teks dengan konteks sosial mem-
punyai hubungan konstrual. Artinya konteks sosial menentukan 
dan ditentukan oleh teks. Arti dalam konstrual adalah satu 
konteks sosial tertentu. Hanya teks tertentu yang dapat dihasil-
kan. Bahasa teks merupakan sistem jaringan yang terdiri atas 
pilihan-pilihan arti. Bila manusia mengekspresikan keperluan-
keperluan mereka, mereka memakai bahasa dan menghasilkan  
arti, makna atau arti dalam  teks adalah bahasa fungsional. 

Orientasi penelitian ini adalah kepada arti dan wacana 
terjemahan. Wacana sebagai unit makna  menjadi objek dasar 
kajian yang menutun peneliti untuk mengetahui apa yang 
diinginkan pencipta  teks. Peneliti lebih jauh ingin mengetahui 
penyebab dan dampak terhadap hasil penerjemahan teks di-
sebabkan adanya pengalihan bentuk  bahasa sumber kepada 
bentuk  bahasa sasaran. Bagi penerjemah makna yang dihasilkan 
sangat penting dipertahankan. 

Berkaitan dengan fungsi bahasa teks memiliki struktur 
tematik yaitu tema dan rema dan struktur tematik tersebut dapat 
diperluas lagi untuk yang analisis setiap klausa tunggal (a single 
klausa) yang terdapat dalam teks untuk menjelaskan hubungan 
koherensi dalam bahasa secara  menyeluruh.  

Konteks mempengaruhi pemilihan bahasa secara tepat 
sebab mereka merefleksikan tiga fungsi utama bahasa  untuk 
tiga tujuan utama pula, yakni: 

1.  Untuk membicarakan apa yang sedang terjadi, yang akan 
terjadi, dan yang telah terjadi. 

2 . Untuk berinteraksi dan atau untuk mengekspresikan gagasan. 
3.  Untuk menghasilkan kedua fungsi di atas dalam suatu 

koherensi yang menyeluruh. 
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Halliday memperkenalkan teori linguistik fungsional 
sistemik dan menulisnya dalam An Introduction to Functional 
Grammar (1985; 1994, dan 2004) menyebut ketiga fungsi utama 
ini sebagai metafungsi ideasional, interpersonal, dan tekstual. 
Metafungsi ideasional menggunakan bahasa untuk meng-
ekspresikan pengalaman. Ada dua hal yang terkait dengan repre-
sentasi ini: makna eksperiential yang mengkodekan pengalaman 
dan makna logis memperlihatkan hubungan-hubungan atau 
keterkaitan unsur berdasarkan nalar (logika) seperti hubungan 
Subjek-Predikator-Komplemen, induk-pewatas, dan hubungan-
hubungan yang tertuang dalam kelompok kata yang dikenal 
sebagai konjungsi.  Metafungsi interpersonal menggunakan 
bahasa untuk mengkodekan interaksi, memperlihatkan bagai-
mana sikap bertahan, mengusulkan, mengkodekan tentang ke-
wajiban dan kecenderungan dan mengekspresikan sikap. 
Metafungsi tekstual menggunakan bahasa untuk meng-
organisasikan pengalaman-pengalaman, makna-makna logis dan 
interpersonal ke dalam suatu koherensi dalam hal bahasa tutur 
dan tulisan, lurus menyeluruh adalah hal yang penting pada 
pembelajaran bahasa bahwa kata-kata yang digunakan, dan cara  
membawakannya, atau secara lebih teknis kodekan, adalah 
makna-makna. 

 Saragih (2008:3) Fungsi tekstual bahasa adalah berfungsi 
mempertautkan pesan  menjadi teks. Untuk  menautkan pesan 
dalam klausa, dua aspek tata bahasa digunakan, yaitu Tema dan 
Rema. Struktur Tema di dalam klausa, menurut teori LFS, 
ditentukan oleh konteks sosial. Sebagai bagian dari konteks 
situasi, unsur cara berkait dengan struktur Tema dan Rema. 
Sebagai unsur semiotik sosial di atas register, terdapat kontek 
budaya yang menjadi penentu cara. Dengan kata lain, budaya 
secara parsial atau keseluruhan menentukan struktur Tema dan  
Rema. (dalam penelitian ini, unsur-unsur yang bertalian dengan 
konteks sosial dan budaya tidak diamati secara khusus). 

Dalam hubungan dengan analisis metafungsi tekstual, 
pemilihan tema topik yang tidak bermarkah (unmarked topical 
themes) (I and He) membawa pesan yang jelas bahwa ada dua 
orang yang terlibat dalam konflik itu. Bagian dari hal tersebut, 
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tema topik bermarkah (marked topical themes) membuat 
pembaca dapat menvisualisasikan incident tersebut dalam mata 
pikirannya yakni pengembangan tema dalam teks.  

 
2.1.2  Teori Linguistik Fungsional Sistemik 

Alasan memilih teori Linguistik Fungsional Sistemik 
dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bentuk dan 
kohesi  dalam teks karya populer “See you at the Top”, meng-
analisis  faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran dan meng-
analisis dampak pergeseran kohesi terhadap kualitas terjemahan 
karya popular. Basalamah (1998:111) menguraikan dalam 
sebarang penilaian, kita harus membuat perbandingan dan juga 
pengukuran pada skala yang terkait yang relatif ataupun mutlak. 
Pada ke banyakan, terjemahan perlu dinilai mengikuti kreteria 
yang sama seperti teks asalnya. 

Di bawah ini digambarkan orientasi dan konstruksi dalam 
bentuk bagan agar sistematika pemahaman tentang sistem 
operasional cara kerja teoretis dalam keseluruhan proses dalam 
penelitian ini. Dasar pemikirannya semata terbentuk untuk 
memudahkan cara kerja penelitian ini. Peneltian ini berjudul 
Pergeseran kohesi  dalam Terjemahan  Karya populer “See you 
at the Top” baik pergeseran bentuk maupun pergeseran makna.  
Pertama-tama  peneliti bertitik tolak pada  data yang ada. Dari 
situlah peneliti menggunakan teknik-teknik analisis bahasanya 
seperti yang di paparkan dalam teks. Peneliti ini  memilah-milah  
unsur kohesi yang terdapat didalam teks dan kemudian meng-
katagorikan makna tekstual  dan kemudian menganalisisnya. 
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Gambar 2.1 Orentasi Teoretis dan Konstruksi 

2.2.1 Model  Kajian LFS 
Menurut teori LFS ada beberapa konsep dasar dalam 

mempelajari bahasa, di samping hal-hal yang berkaitan dengan 
sejumlah penjelasan teoritis, sebagaimana yang dapat dilihat dari 
berbagai istilah teknis yang digunakan.  Dalam LFS, memelajari  
bahasa harus dikaitkan dengan (1) bahasa sebagai teks dan 
sistem, (2)  bahasa sebagai bunyi, (3)  bahasa sebagai struktur-
konfigurasi bagian-bagiannya, dan (4) bahasa  sebagai  sumber-
pilihan dari berbagai alternatif.  

Halliday (2004:20-30) menguraikan lima dimensi dalam 
bahasa beserta prinsip, dan urutannya dalam bahasa. Dimensi 
pertama adalah struktur (urutan sintagmatik), yang merupakan 
aspek komposisi bahasa yang dalam terminologi linguistik 
dikaitkan dengan ‘konstituensi’. Prinsip urutannya, sebagaimana 
didefinisikan dalam teori sistemik, berupa tataran lapisan-lapisan 
komposisi (compositional layers), dibentuk oleh hubungan antar-
bagian. Dalam sistem tulisan, sebuah kata terdiri atas sejumlah 
huruf; sub-kalimat terdiri atas sejumlah kata; dan kalimat terdiri 
atas sejumlah sub-kalimat. Tata bahasa merupakan pusat pem-
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rosesan unit-unit bahasa, tempat makna dibentuk; sangat alami 
kalau sistem bunyi dan tulisan dimana makna-makna ini di-
ungkapkan harus mencerminkan susunan struktur tata bahasa. 
Makna-makna itu mempertahankan prinsip-prinsip tata bahasa 
yang unit-unit tingkatan yang berbeda tersebut menguraikan 
jenis pola yang berbeda. 

Dimensi yang kedua adalah sistem (urutan paradigmatik). 
Seperti disebutkan di atas bahwa struktur merupakan urutan 
sintagmatik dalam bahasa: pola atau aturan. Setiap perangkat 
pilihan, bersama dengan kondisi entrinya, merupakan sebuah 
sistem dalam pengertian teknis ini. Contohnya, semua klausa 
bisa positif juga negatif, atau lebih jelasnya, semua klausa 
memilih dalam sistem polaritas yang istilahnya bisa positif dan 
negatif. Positif dan negatif merupakan ciri klausa yang kontras, 
yang bisa dibuat nyata dalam cara-cara yang berbeda. Positif dan 
negatif merepresentasikan sebuah aspek makna potensial bahasa, 
dan keduanya saling menjelaskan: ‘tidak positif’ berarti sama 
dengan ‘negatif’, dan ‘tidak negatif’ berarti ‘positif’.  

Dimensi ketiga adalah stratifikasi. Bahasa selalu dibahas 
dan dikaji dalam topik-topik yang berbeda. Sebagai contoh, 
berkaitan dengan sistem bunyi, pembahasannya berdasarkan 
fonologi, berkaitan dengan tulisan, pembahasannya berdasarkan 
ortografi atau grafologi, dan susunan kata dibahas dalam tata 
bahasa (grammar). Dengan keadaan demikian, tata bahasa dan 
kosa kata bukan berasal dari strata yang berbeda, melainkan dua 
kutub dari dua rangkaian kesatuan (a single continuum), tepatnya 
disebut dengan leksikogramatika. Sama halnya dengan sintaksis 
dan morfologi, kedua bidang ini bukan strata yang berbeda 
melainkan bagian dari tata bahasa – perbedaannya berkembang 
karena dalam bahasa-bahasa Indo-Eropah struktur kata (morfo-
logi) cederung berbeda dengan struktur klausanya (sintaksis).  

Dimensi keempat disebut dengan instansiasi (pencon-
tohan). Sistem bahasa dijabarkan dalam bentuk teks. Sebuah 
teks bisa jadi berupa percakapan sederhana seperti ketika kita 
memesan makanan di restoran, bisa juga berupa pidato presiden 
pada pelantikan menteri baru. Sistem merupakan pokok dasar  
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potensi sebuah bahasa, potensinya sebagai sumber pembentuk 
makna (a meaning-making resourse). 

Dimensi kelima adalah metafungsi. Bahasa menguraikan 
pengalaman manusia. Bahasa menamakan benda-benda, meng-
uraikan benda-benda tersebut ke dalam kategorisasi, secara 
khusus, kemudian, menguraikan kategorisasi tersebut ke dalam 
taksonomi. Klausa di dalam tata bahasa bukan  hanya sebuah 
gambaran, mewakili beberapa proses – di antaranya melakukan 
atau menjalankan, mengatakan atau merasakan, dan seterusnya -
dengan berbagai partisipan dan sirkumstan; klausa juga sebuah 
proposisi, atau sebuah anjuran, untuk memberi informasi atau 
pertanyaan, memberi perintah atau menawarkan sesuatu, dan 
menyatakan kekaguman serta sikap terhadap siapa saja yang kita 
sapa. Jenis makna seperti ini lebih aktif: kalau fungsi ideasional 
tata bahasa adalah bahasa sebagai  refleksi, ini yang disebut 
dengan bahasa tindakan (language of action). Bahasa tindakan 
ini juga disebut metafungsi interpersonal (interpersonal meta-
function): interaktif dan personal (lihat Setia, 2008). 
 
2.2.1.1 Model Martin      

Di bawah ini diberikan beberapa ilustrasi gambar per-
bandingan konsep LFS yang diberikan oleh Halliday (2004), 
Martin (1993).          

 
Gambar 2.2 Model  LFS  Language in relation to its connotative semiotics – 

ideology, genre, and register (Martin 1993: 158) 
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2.2.1.2   Model Halliday 

 
Gambar 2.3  Stratification  cf. Halliday, 1995b; Matthiessen in press   

(2004 : 25) 

2.2.1.3    Model  Sinar  

 
Gambar 2.4 Overal semiotic space of language-in-context (Sinar  2002: 80) 
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2.2.2   Konsep LFS 
Linguistik Fungsional Sistemik memiliki pengertian se-

bagai semiotik lazimnya semiotik lainnya, bahasa memiliki dua 
unsur arti dan ekspresi. Dan arti direalisasi oleh ekspresi. Namun 
berbeda dengan semiotik biasa, semiotic sosial  terdiri atas tiga 
unsur yaitu: arti, bentuk dan  ekspresi. Hubungan  ketiga unsur 
dapat diartikan sebagai arti (semantik atau discourse dikodekan 
oleh ekspresi (phonologi/grafology). Dengan kata lain LFS 
bahasa terdiri atas tiga strata, yakni semantik, tata bahasa dan 
phonologi/graphology, dengan merujuk kepada kontek sosial 
(Saragih 2003: 1) 

Kajian ini  berdasarkan pada lima konsep yang mendasar 
yang membedakan dengan lainnya (1). Bahasa adalah sistem 
semiotic (2) Bahasa merupakan teks yang berkonstrual (salBS 
menentukan dan merujuk) dengan kontek sosial (3) Pengunaan 
bahasa  adalah fungsional (d) fungsi bahasa membuat makna (4) 
Bahasa adalah sistem (5) Hubungan bahasa dan teks direali-
sasikan melalui kontak Sosial (Sinar 2007:l9 ) 

2.2.2.1  Bahasa adalah Sistem Semiotik  
Menurut Pierce, istilah Semiotik yang dikemukan pada 

akhir abad ke  19 oleh filsuf Aliran Pragmatik Amerika, Charles 
Pierce, merujuk kepada “dokrin formal tentang tanda-tanda” 
yang menjadi dasar dari semiotik adalah konsep  tentang  tanda: 
tak hanya bahasa dan sistem komunikasi yang tersusun  oleh 
tanda-tanda, melainkan dunia itu sendiri pun – sejauh terkait  
dengan  pikiran manusia – seluruhnya terdiri atas tanda-tanda 
karena, bila tidak demikian, manusia tidak dapat menjalin 
hubungan dengan realitas (Kris Budiman l992:107). Menurut 
Saragih (2003)  Semiotik pemakai bahasa terdiri atas dua jenis, 
yaitu semiotik denotative dan semiotik konotati. Semiotik 
denotative memiliki arti dan bentuk. Dalam  pemakai bahasa 
semiotic denotative terbentuk dalam hubungan antarstrata (level) 
aspek bahasa yang terdiri atas arti (semantik), tata bahasa   
(lexicogrammar), dan bunyi (phonologun) atau tulisan bahasa 
sebagai padan lexicogrammar yang terdiri atas kosakata (syntax 
exis) dan (sintak). 
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Konsep “Semiotik’ mulanya berasal dari konsep tanda, dan 
kata morn ini ada hubungannya dengan istilah semainon penanda 
semainonmenon (petanda) yang digunakan dalam ilmu bahasa 
Yunani oleh para pakar filsafat Stoik. Orang-orang Stoik me-
rupakan orang pertama  yang mengembangkan teori tentang 
tanda dalam abad ketiga dan kedua sebelum Masehi. Pengertian 
mereka tentang tanda kebahasan sudah demikian majunya  dapat 
diberi batasan sebagai kajian umum tentang tanda-tanda.  Dalam 
hal ini Tou mengemukan bahwa  kajian  semiotik  adalah bukan 
kajian tentang tanda melainkan  kajian tentang ‘makna’  dalam 
arti yang paling umum. Dengan demikian Ilmu bahasa merupa-
kan suatu jenis semiotik. Ilmu bahasa, adalah satu segi kajian 
tentang makna. (Tou l992: 4). 

 
2.2.2.2 Bahasa adalah fungsional 

Yang dimaksud dengan  fungsi bahasa? adalah arti yang 
paling sedehana, kata fungsi dapat dipandang sebagai padanan 
sebagai pandangan kata ‘pengunaan’ dengan kata lain fungsi 
bahasa dapat diartikan  cara orang menggunakan bahasa mereka, 
atau bahasa bahasa mereka bila mereka berbahasa  lebih dari 
satu. Pengertian lain  yaitu  orang melakukan sesuatu dengan 
bahasa mereka; yaitu, dengan cara bertutur dan menulis, men-
dengarkan dan membaca (Tou l992:20) Saragih  (2006:1) Setiap 
kajian bahasa berdasarkan suatu pendekatan (approach). Ini 
bahwa tidak ada kajian bahasa yang bebas dari nilai atau 
anggapan dasar. Dalam perspektif linguistik fungsional  (LFS) 
bahasa adalah sistem  arti tersebut. Kajian berdasarkan dua 
konsep yang mendasar yang membedakan LFS dari aliran lain 
linguistik lainnya. Yaitu (a) bahasa merupakan fenomena  sosial 
yang wujudnya sebagai semiotik sosial dan (b) bahasa merupa-
kan teks yang berkonstrual saling menentukan dan merujuk 
dengan konteks sosial. Dengan kata lain kajian bahasa tidak 
terlepas dari kontek sosial. 

Saragih (2006:3) memaparkan bahwa satu sifat bahasa 
sebagai semiotik sosial adalah bahasa berfungsi di dalam konteks 
sosial atau bahasa fungsional di dalam kontek sosial. Ada tiga 
pengertian terdapat dalam konsep fungsional. Pertama terstruktur 
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berdasarkan fungsi bahasa dalam kehidupan manusia. Dengan 
kata lain, bahasa terstruktur sesuai dengan kebutuhan manusia 
akan bahasa. Kedua fungsi bahasa dalam kehidupan manusia 
mencakup tiga hal, yaitu memaparkan atau menggambarkan, 
mempertukarkan dan merangkaikan pengalaman manusia. Ketiga 
fungsi ini disebut metafungsi. Bahasa. Masing-masing fungsi 
menentukan struktur bahasa atau tata bahasa. Dengan demikian, 
tata bahasa (lexicogrammar) merupakan teori pengalaman 
manusia yang mencakup teori paparan, pertukaran dan organisasi 
makna.  

Tou (l992:32) memaparkan bahwa setiap kalimat dalam 
teks itu multifungsional; sehingga kita dapat menunjuk satu 
bagian atau unsur tertentu dan mengatakan bahwa unsur itu  
mempunyai fungsi ini atau itu. Makna itu terjalin bersama-sama 
dalam satu struktur yang sangat padat sedemikian rupa sehingga, 
untuk memahaminya, kita tidak memandang bahagianya yang 
berbeda secara terpisah. Tetapi kita memandang secara kese-
luruhan secara bersamaan dari beberapa sudut pandang yang 
berbeda, masing-masing memberikan sumbangan bagi tafsiran 
utuhnya. 

Dengan analisis fungsional kelengkapannya bukan hanya  
menguraikan bagian-bagian satuan, tetapi terlebih fungsi dari 
setiap bagian yang berkaitan langsung  dengan seluruh  obyek. 
Langkah kerja dalam analisis fungsional secara berurutan adalah 
sebagai berikut: (a)  Satuan dipecah kedalam bagian-bagian,  (b) 
Uraian dan identifikasi fungsi bagian, (c) Uraian hubungan 
fungsional terhadap deskripsi mengenai  fungsi bagian-bagian. 
(Ridwan l999-2006:129-130 ). 
 
2.2.2.3 Bahasa adalah Kontektual 

Halliday telah memperkenalkan tiga istilah yaitu, (1) 
medan, (2) pelibat, dan sarana Ketiga istilah itu mengacu pada 
segi-segi tertentu dari situasi sosial kita yang selalu mem-
pengaruhi bahasa yang dipakai. Ruqaiya Hasan (l984). Konteks 
pemakaian bahasa dibatasi sebagai segala yang berada diluar teks 
atau pemakaian bahasa. Kata konteks (context) dapat dirinci 
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berasal dari kata co- yang berarti bersama atau  mendampingi BS 
dan teks, yakni setiap unit bahasa pada perinsipnya adalah teks.  

Hubungan bahasa atau teks dengan konteks sosial  adalah  
hubungan konstrual artinya konteks sosial  menentukan  dan   di-
tentukan oleh teks. Dengan pengertian  konstual ini, dalam satu 
konteks  sosial tertentu hanya teks tertentu yang dapat dihasilkan. 
Sebaliknya, dengan teks tertentu hanya konteks sosial tertentu  
pula yang dirujuk. (Saragih 2006: 4) 

 

2.2.2.4    Fungsi Teks Membuat Makna 
Leech  (2003 – 7)  Salah satu  dasar pikiran pendekatan 

linguistik modern terhadap semantik ialah bahwa semantik tidak 
terlepas dari bahasa suatu  persamaan seperti seperseratus dollar; 
atau garam – NACI bukanlah mencocokan tanda linguistik 
dengan sesuatu di luar bahasa; itu merupakan kesesuaian diantara 
dua ungkapan linguistik, yang dianggap memiliki makna yang 
sama. Usaha untuk mencari penjelasan gejala-gejala  linguistik 
dalam pengertian sesuatu yang bukan bahasa akan sia-sia, seperti 
mencari jalan keluar dari ruang yang tidak memiliki pintu. 

Tou ( l992 – 70 ) memaparkan bahwa teks adalah bahasa 
yang berfungsi. Yang dimaksud berfungsi di sini adalah bahasa  
yang sedang melaksanakan tugas tertentu  dalam konteks situasi. 
Tou ingin menunjukkan secara rinci tentang makna teks yang 
diberi batasan seperti yang dikemukakan Halliday, sebagai 
bahasa yang berfungsi’ yang sedang melaksana tugas tertentu 
dalam konteks situasi tertentu.’ Sebagai  hipotesis dikemukakan 
bahwa teks dan konteks itu berhubungan sangat erat sehingga 
kita tidak dapat mengungkapkan salah satu konsep tanpa meng-
ungkapkan yang lain. 

Tou (1992:4) menyebutkan kata fungsi sebagai padanan 
kata “penggunaan’. Dengan demikian bila membicarakan tentang 
fungsi bahasa dapat diartikan cara orang menggunakan bahasa 
mereka, atau bahasa-bahasa mereka bila mereka berbahasa lebih 
dari satu, dengan  menulis, mendengar, dan membaca mereka 
berharap dapat mencapai banyak  sasaran dan tujuan. 
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Saragih (2006:65)  menekankan bahwa keempat protoaksi 
yang dikemukakan terdahulu merupakan realisasi makna atau 
fungsi antarpersona pada tingkat setara atau   level semantik. 
Protoaksi direalisasikan oleh tiga percakapan pada tingkat tata-
bahasa yang secara linguistik disebut mood. Mood di Indonesia-
kan terdiri atas modus deklaratif, interogatif dan imperatif dan 
protoaksi tawaran tidak memiliki modus yang lazim (unmarked)  

Haniah (l996:13) menambahkan konsep makna memboleh-
kan dua penafsiran yang mencerminkan dialektika utama antara 
peristiwa dan makna. Makna adalah apa yang pembicara 
maksud, yaitu apa yang ia rencanakan untuk dikatakan, dan apa 
yang kalimat maksud, yaitu apa hasil dari konjungsi antara 
fungsi identifikasi dan fungsi predikatif. 

Parera (2004:48) mengklaim bahwa dalam studi semantik 
kita perlu membedakan bermakna dan kebermaknaan atau ke-
penuhmaknaan. Sebuah kata disebut mempunyai makna atau 
bermakna jika hal itu memenuhi satu konsep atau mempunyai 
rujukan, sedangkan sebuah kalimat atau frase dapat dikatakan 
mempunyai kebermaknaan atau kepenuh maknaan. Misalnya: 
bau sabun” dan bau gelisah”, “ botol itu cepat kosong”orang itu 
jatuh terbalik” mempunyai kebermaknaan sedangkan frase dan 
kalimat yang lain tidak mempunyai kebermaknaan. 

Istilah bermakna dan tak bermakna adalah istilah yang 
ditemukan dalam teori semantik. Istilah tak bermakna (anomaly) 
menurut (Jerrold J.Kazz, l972, 49) dalam Parera mengunakan 
istilah reading dengan keterbacaan.” Ini berarti setiap ujaran 
bahasa yang rujukannya nol atau kosong adalah secara semantik 
anomaly atau keterbacaan nol. Jadi, frase ‘bau gelisah’ dan 
kalimat bayang bayang itu cepat kosong dan gunung itu jatuh 
terbalik” adalah ujaran yang secara semantik nol. 
 
2.2.2.5  Metafungsi Bahasa 

Menurut Saragih (2006: 7) metafungsi bahasa diartikan 
sebagai fungsi bahasa dalam pemakaian bahasa oleh penutur 
bahasa. Dalam setiap interaksi antarpemakai bahasa, penutur 
menggunakan bahasa untuk memapar, mempertukar, dan me-
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rangkai atau mengorganisasikan pengalaman. Dalam kehidupan 
manusia, bahasa sekaligus disebut berfungsi tiga dalam komuni-
kasi, memaparkan , mempertukarkan dan merangkaian,  masing-
masing disebut Ideasional function, interpesonal function, textual 
function. Masing-masing memiliki fungsi. 

(1) Ideasional function adalah berfungsi untuk memapar-
kan pengalaman 

(2) Interpesonal function adalah berfungsi untuk mem-
pertukarkan pengalaman  

(3) Textual function adalah berfungsi untuk merangkaikan 
pengalaman. 

 
2.2.2.6   Konteks Bahasa 

Membicarakan konteks bahasa, setidaknya ada dua konteks 
lainnya yang secara langsung terlibat di dalamnya. Selain konteks 
bahasa, dua konteks lainnya adalah konteks sosial dan konteks 
ideologi. 

1)    Konteks bahasa terdiri atas: 
a. Medan 
b. Sarana 
c. Pelibat 

2) Kontek Budaya terdiri atas: 
a. Genre 
b. Struktur general. 

3) Kontek Ideologi. 
 

2.2.2.7 Pengertian Tema dan Rema 
Halliday (l99:37: 38) menyatakan bahwa tema adalah titik 

permulaan pernyataan bahagian  yang dapat diibaratkan sebagai 
landasan ayat untuk bertolak Rema adalah pernyataan sekunder 
atau bahagian yang selebihnya. Tema dapat diartikan sebagai 
fokus dan ada yang mengartikan sebagai acuan ataupun landasan 
untuk pengembangan  pesan selanyutnya. Dengan kata lain tema 
berfungsi  sebagai tujuan dari  titik awal pesan (the starting point 
of the message) sedangkan rema adalah berfungsi sebagai 
pengembangan dari pesan yang pertama (Tema) dalam klausa 
berikutnya.  
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Menurut teori LFS Tema adalah titik awal  untuk pengem-
bangan klausa menjadi teks yang meliputi tingkat klausa, 
paragraf, teks dan bahkan dapat dikembangkan lagi menjadi 
subbab, bab dan  buku. Yang menjadi tumpukan  adalah tema 
sedangkan yang tidak menjadi tumpukan adalah rema. tema 
dapat digunakan sebagai rujukan  untuk menyampaikan pesan 
selanyutnya. Sistem tema memiliki metafungsi tekstual pada 
bahasa. Ini dihubungkan dengan menyusun informasi di dalam 
klausa dan melalui tema  mengembangkan informasi yang lebih 
besar. (Martin and Mathiessen l997: 21) mengatakan bahwa 
setiap klausa disusun sebagai pesan yang berhubungan  pada teks 
yang lainnya. Tema merupakan sumber daya  bahasa yang utama   
dalam pengembangan klausa berikutnya. Bagi penutur unsur 
pertama ini merupakan unsur yang paling utama dan tema topical 
penting untuk pemunculan sumber daya berikutnya, sedangkan 
Rema  adalah unsur klausa sesudah Tema  (Saragih 2003:94 ). 

Tema terdiri atas, tema sederhana dan tema  komplek, tema 
sederhana mencakup hanya satu elemen klausa. Secara spesifik, 
hal ini berati bahwa satu unsur fungsi klausa (proses, atau 
sirkumtan) sebagai representasi pengalaman ditempati oleh kata, 
grup, atau klausa (sisipan) dan tema komplek menunjukkan 
bahwa fungsi tema dalam satu klausa ditempati oleh sejumlah 
unsur yang masing-masing unsur memiliki fungsi yang berbeda. 
Secara spesifik, tema kompleks terdiri atas tema Tekstual, tema 
Antarpesona, dan Topikal 
 
2.2.2.7.1  Tema tekstual 

Tema tekstual mencakup (1) konjungsi (dan, karena, 
sehingga, lalu, tetapi ) (2) kata ganti relatif (relative pronoun:  
yang dan yang…nya) (3) penghubung, berfungsi menghubung-
kan kata dan frasa (lagi pula, sebagai tambahan, dengan kata 
lain, maka, dengan dengan demikian, sejalan dengan itu, oleh 
sebab itu, dan demikian) berfungsi sebagai penghubung makna 
antar klausa (4) penerus (continuatives) merupakan bunyi, kata 
atau frasa, ekspresi seperti : oh, baik, ya, tidak, a…a…a.atau 
e…..e….e atau mm….mm…..mmm (menunjukkan kegagapan atau 
keterlalutelitian) jadi, dan sebagainya. Tema antarpesona men-
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cakup (1) pemarkah pertanyaan (2) kata tanya pertanyaan infor-
masi (3) vokatif  (4) keterangan (Penegas) dan Tema Topical 
merupakan unsur pertama representasi pengalaman (Saragih 
2003: 98-99) 

 
2.2.2.8  Pengertian  Kohesi  

Kohesi adalah bahagian dari sistem bahasa. Kohesi me-
miliki kemampuan untuk mengaitkan referens, elipsis, dan se-
terusnya sehingga menjadi satu kalimat. Konsep kohesi adalah 
suatu sistem makna  yang merujuk pada sistem arti yang ada di 
dalam teks, dan yang  menerangkan  makna sebagai suatu teks. 
Kohesi terjadi dimana interpretasi  dari beberapa elemen di 
dalam wacana yang terkait satu dan lainnya. Kohesi berfungsi 
untuk  mengaitkan  makna antara satu klausa ke klausa lainnya 
dan  keterkaitan ini disebut kohesi.  

Teks dibentuk dari beberapa  klausa dengan  mengunakan 
kohesi sebagai alat penghubung satu klausa dengan kelausa 
berikutnya. Dengan kata lain  Kohesi terbentuk dengan tautan 
makna antarklausa dan tautan ini direalisasikan oleh empat alat 
kohesi  yang disebut dengan referens, elipsis/subsitusi, konjungsi 
dan leksical kohesi. Keterkaitan makna klausa membentuk 
kesatuan yang disebut teks atau wacana. Konsep kohesi adalah 
merujuk pada makna yang menjabarkan bahwa kohesi terjadi 
bilamana interpretasi dari beberapa element di dalam teks 
tergantung dengan teks bermacam-macam sistem kode yang 
mengandung tiga tingkatan pengkodean yaitu semantik, leksiko-
gramatika,  fonologi, dan orthografi  (Halliday & Hasan  l976:  
4-5) 

Saragih (2006:160) menjelaskan tentang pertautan satu unit 
pengalaman dalam klausa dapat  dihubungkan dengan klausa lain 
sebagai unit pengalaman dengan hubungan makna. Keterkaitan 
ini membentuk satu kesatuan yang disebut kohesi.(cohesion). 
Kohesi merupakan ciri satu teks. Dengan kata lain, satu unit 
linguistik, khususnya teks yang terdiri atas sejumlah klausa, 
disebut teks jika unit linguistik itu memiliki kohesi dengan 
pengertian satu klausa berhubung atau berkait dengan klausa 
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yang lain. Dengan kata lain apabila suatu teks semakin banyak 
alat kohesi yang digunakan maka mangkin erat pautannya. 
 
2.2.2.8.1  Perujuk (Referens) 

Perujuk (referens) adalah alat kohesi yang  ditandai dengan 
(pronomina) kata ganti orang seperti  kata saya, kami, engkau 
dan kamu. Perujuk juga digunakan sebagai Penunjuk dengan 
mengunakan kata di sana, di sini dan di situ dan juga dengan  
kata ini dan itu. ini digunakan untuk menyatakan posisi dekat. 
Dalam fungsinya sebagai perujuk, pronomina memiliki tiga 
kemungkinan arah rujukan (Retrieval) yaitu meliputi anaforik,  
kataforik dan eksoforik. Anaforik merujuk ke partisipan ke 
belakang dan sedangkan kataforik menampilkan peronomina 
sebelum partisipan dengan kata lain merujuk kedepan atau ke 
paritisipan yang disebut di depan contohnya. Walaupun dia belum 
bekerja,  Ali mempunyai uang banyak. (Saragih 2003: 139).  

Ada istilah-istilah yang nyata dalam setiap bahasa yang 
memiliki kekayaan referens, di dalam hal yang khusus kita 
gunakan istilah di sini di samping diinterpretasikan dengan  
sistem arti, istilah-istilah tersebut membuat perujuk untuk se-
suatu lainya untuk interpretasikan. Istilah perujuk digunakan oleh 
Halliday dan Hasan (l976) berupa suatu pengembangan dari 
istilah yang digunakan dalam ilmu filsafat dan beberapa jenis 
dari  ilmu semantik untuk mengartikan suatu kegiatan yang me-
rujuk kepada di luar wujud wacana tersebut. Perujuk (referens)  
dalam hal ini bukanlah kepentingan kohesif tekstual. 

Ada tiga jenis referens yaitu personal, demontrative dan 
comparative. Personal referens adalah merujuk ke fungsi makna 
dalam situasi berbicara, melalui kategori dari  kata ganti orang, 
contohnya semantik kategori ditandai dengan Existensial dan 
Possesive, fungsi grammartikal ditandai dengan Head dan 
Modifier dan Kelas ditandai dengan nomina (pronomina) contoh-
nya  I, me you, we us, he him, she her, they them, it, on dan 
determiner adalah mine my, your, your,ours our, his his, hers 
her, theirs, their, its, its, dan one. 
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Saragih (l976:162) menyatakan dalam fungsinya sebagai 
perujuk, pronomina memiliki tiga kemungkinan arah rujukan 
(retrieval), yaitu (1) anaforik (anaphoric), kataforik (cataphoric), 
dan (3) eksoforik (exophoric). Sebagai perujuk anaforik, pro-
nomina muncul setelah  partisipan dimunculkan. Dengan kata 
lain, perujuk anaforik mengacu ke partisipan di belakang atau 
kepartisipan yang disebut atau ditampilkan sebelumnya. Sedang-
kan perujuk kataforik menampilkan pronomina sebelum parti-
sipan. Dengan kata lain perujuk kataforik mengacu ke depan atau 
ke partisipan yang disebut di depan atau di hadapan, seperti 
dalam klausa kompleks.  

Perujuk demonstratif (Demontrative referens) merujuk 
pada makna lokasi, pada skala dekat. Dan dilihat dari fungsi  
gramatikalnya ditandai  dengan penanda (Modifier, Adjunct dan 
Modifier) dengan contoh this, these, that those,there, here (now). 
Dan perujuk komperatif merujuk langsung pada makna indentitas 
atau persamaan. Seluruh perujuk berbentuk adverbia dan bebe-
rapa komperatif adverbia dan berfungsi dalam grup nomina 
(frasa nomina). Contoh perujuk komparatif dalam bentuk 
adverbia seperti identically, similarly likewise,  dalam bentuk 
Adjectiva: so such: some identical equal, similar additional, 
other different else, better, more etc (Halliday dan Hasan, 1976: 
37) Halliday dan Hasan (1976:57) mengungkapkan bahwa pada 
dasarnya referen demonstratif adalah semacam penunjukan 
secara lisan di mana penutur atau pembicara mengidentifikasi 
referens dengan cara menempatkannya dalam skala jarak. 
Selanjutnya mereka (Haliday dan Hasan, 1976: 57-58) juga 
membagi perujuk demonstratif ke dalam perujuk demonstratif 
adverbia (keadaan), yang mencakup here, there, now dan then, 
dan referens demonstratif nominal (this, these, that, those dan 
the). Perujuk demontratif adverbial merujuk pada tempat ber-
langsungnya sebuah proses dalam tempat atau waktu, sedangkan 
referens demonstratif nominal merujuk pada tempat sesuatu 
berada, orang atau objek, yang ikut serta dalam proses tadi. 
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Contoh :  Perujuk  dan Subsitusi 

a. Would you like this cake, this cake and it?  I bought 
it this mornBS.    (Referens ) 

b.  Would you like this cake? Or do you  prefer the 
other one (Subsitusi)   

Dalam hal ini perujuk, this cake  dan it merujuk ke objek 
yang sama, tetapi dalam Subsitusi hanya this cake merujuk ke  
khusus  cake. (Thomas Bloor dan Mariel Bloor  l995: 96) . 
                                                                                                                                    
2.2.2.8.2  Perbandingan (Komperatif) 
          Saragih (2003:142) menyatakan di dalam BS istilah-
istilah ini biasanya ditujukan kepada orang dan dapat juga 
dengan cara membandingkan yaitu: (1) perbandingan positif 
dengan dua partisipan sama, setingkat atau setara, (2) per-
bandingan komparatif dengan satu partisipan lebih (dalam 
kualitas atau sifat) daripada yang lain dan (3) perbandingan 
superlatif dengan satu partisipan berada pada posisi paling 
(dalam tingkat, taraf atau kualitas). Perbandingan komparatif 
direalisasikan oleh lebih + Adjektiva/Adverbia, seperti, selebar, 
atau seindah. Perbandingan Komparatif direalisasi oleh lebih + 
Adjektiva/Adverba daripada, seperti lebih besar, lebih cepat dan 
Perbandingan superlatif direalisasi oleh paling +Adjektiva/ 
adverba, seperti paling besar, paling cepat, paling baik. (Saragih  
2003:142). 
 
2.2.2.9   Elipsis/ Substitusi 

Pertalian yang erat antarklausa terbentuk karena ada 
pelesapan  dan pengantian unsur klausa. Elipsis menunjukkan 
penghilangan atau pelesapan bentuk linguistik dengan bentuk 
linguistik yang hilang itu dapat ditemukan atau dijagai dari 
konteks. Elipsis, Subsitusi juga menunjukkan penghilangan atau 
pelesapan bentuk linguistik. Perbedaannya adalah bentuk 
linguistik yang hilang itu diganti dengan bentuk linguistik lain. 
Dalam teks kami membeli sungguhnya bentuk lengkap teks 
tersebut adalah  Kami membeli buku; Ali juga membeli itu yang 
dilesapkan dalam klausa kedua adalah buku, tetapi kata buku 
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diganti dengan itu. Sesungguhnya Ali juga membeli buku. Bentuk 
linguistik yang dilesapkan dan diganti dalam Elipsis dan 
Subsitusi dapat berupa klausa, frasa, kata atau morfem. Berikut 
adalah contoh pemakai elipsis yang ditandai dengan O dengan 
berbagai bentuk linguistik yang dilesapkan dan penuh  diberikan 
sesudah elipsis/subsitusi perbandingan (Saragih 1990:142). 
Subsitusi digunakan apabila pembicara dan penulis  untuk meng-
hindari pengulangan kohesif leksikal, ini mampu untuk meng-
gambarkan  pada  satu sumber gramatika  pada bahasa  untuk 
merujuk pada objek sedangkan Subsitusi merujuk ke pada yang  
khusus (bendanya).  

Halliday dan Hassan (l976:146-224) mengkatagorikan  
elipsis menjadi  tiga bahagian yaitu: 1. Elipsis nomina 2. Elipsis 
verba dan 3. Elipsis kalusa. Elipsis nomina adalah penghilangan 
pada kelompok nomina, elipsis verba adalah penghilangan pada 
verba dan elipsis klausa adalah penghilangan pada tataran klausa. 
Elipsis nomina adalah elipsis pada kelompok nomina yang terdiri  
dari nomina sebagai  intinya dan penjelasannya yang terdapat 
sebelum atau sesudah inti tersebut. Jika dalam sebuah kelompok 
nomina fungsi inti diisi oleh kata lain yang merupakan pen-
jelasan inti tersebut, maka kelompok nomina tersebut mengalami 
elipsis. Elipsis verba adalah elipsis dalam kelompok verba, yaitu 
verba sebagai inti dalam frasa tersebut mengalami pelesapan. 
Pelesapan ini dapat dilakukan karena verba dimaksud sudah 
disebutkan sebelumnya. Elipsis klausa terjadi jika unsur yang  
dilesapkan tersebut berbentuk klausa.(ww.com.Google 25-2-
2011). 
 
2.2.2.10    Konjungsi 

Konjungsi adalah istilah yang digunakan untuk  meng-
uraikan ketertautan kohesif diantara klausa atau bahagian 
bahagian teks dalam cara merealisasikan hubungan makna  
antara klausa. Ini juga mungkin  untuk melihat proses ini sebagai  
hubungan dari ide–ide, peristiwa atau fenomena. Hubungan ini di 
peroleh dengan pengunaan Konjungtif  Adjung yang kadang–
kadang disebut  Kohesif Konjungsi (contohnya: then, for this 
reason, on the other hand ). Ungkapan ini memiliki dua  fungsi 
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teks:  menunjukkan konjungsi dan pada saat bersamaan biasanya 
menunjukkan jenis  hubungan yang dilaksanakan antara  unsur-
unsur yang digabungkan (contohnya, relationship of time, 
reason, cause). (Thomas Bloor dan Meriel Bloor l995:98,99 ) 

Berikut Konjungsi berfungsi menghubungkan dua klausa 
atau lebih. Dalam sistem konjungsi dapat diteliti berdasarkan 
makna, wujud dan fungsinya. Bila dikaji berdasarkan makna 
konjungsi terdiri atas konjungsi tambahan, perbandingan, waktu 
dan akibat atau konsekuensi yang masing-masing masih dapat 
diriinci lebih lantut, seperti makna logis konjungsi masih  dapat 
dibagi menjadi subbagian seperti dengan kata, grup, atau frasa 
sebagai realisasinnya (Saragih 2003:144). 

Keempat dan terakhir dari hubungan kohesif bahwa kita 
menemukan dalam grammar adalah konjungsi. Karakter dari 
Konjungsi agak berbeda dengan hubungan kohesif lainnya 
seperti perujuk, subsitusi dan ellipsis. Ini bukan hubungan 
anaporik yang sederhana secara keseluruhan agak dapat di-
identifikasi dengan jelas. Elemen-elemen konjungsi adalah 
kohesif bukanlah di dalam teks tetapi secara tidak langsung  
dengan sifat dari  makna yang khusus; elemen-elemen tersebut 
bukanlah alat yang pertama untuk dijadikan  teks tetapi mereka 
mengungkapkan makna yang sebenarnya. (Halliday dan Hasan 
1990: 226) 
 
2.2.2.11 Kohesi Leksikal 

Tautan antar – atau intraklausa kompleks dapat terjadi oleh 
ikatan makna unsur leksikal. Tautan berdasarkan makna leksikal 
ini disebut kohesi. Kohesi leksikal merujuk pada kesan kohesif  
dalam wacana dimana pemilihan dari satu istilah yang ber-
hubungan dengan pemilihan yang telah berlangsung sebelumnya.  
Satu masalah kohesi leksikal yang paling penting,  kekuatan alat 
kohesi  yang  sangat kuat adalah  kata ulang (repetition) atau (re-
iteration) pada istilah yang sama. Contohnya jika  nama orang 
disebut lebih  satu kali, lebih lagi  teks memiliki lebih dari satu 
alat kohesif. (Thomas Bloor dan Meriel Bloor l995: 100) seperti: 
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1) Ulangan 
2) Sinonim 
3) Antonim 
4) Hiponim 
5) Meronimi 
6) Kolokasi. 

 
2.2.2.11.1  Pengulangan 

Dua klausa atau lebih akan  bertaut jika satu kata dalam 
klausa pertama diulang dalam klausa kedua atau seterusnya. 
Pengulangan leksikal dapat dibedakan atas dua jenis yaitu 
ulangan penuh dan ulangan atau variasi. Ulangan penuh  menun-
jukkan bahwa unsur leksikal diulang sepenuhnya sedangkan 
ulangan sebahagian atau variasi, turunan menunjukkan bahwa 
satu kata yang ditampilkan pertama sekali atau disaat  diulang 
kembali dengan variasi bentuk. Ulangan muncul dengan bentuk 
lain dari satu kata contohnya kata menulis diulang dengan pe-
munculan leksis seperti ditulis, penulis, tulisan,dan penulisan  
(Saragih 2003: 148). 
 
2.2.2.11.2   Sinonimi 

Sinonimi adalah  dua kata yang bersinonim terdapat dalam 
dua klausa dan membuat dua klausa tersebut bertautan satu dan 
lainnya. Sinonimi dibatasi sebagai dua kata yang memiliki se-
jumlah hal yang sama dan dua kata yang bersinonim juga 
memiliki perbedaan.  Kata kawin dan kata nikah, kedua kata ini 
identik sama tetapi juga ada perbedaannya, contohnya Si Ali 
dinikahkan bermakna juga Ani dan Ali dikawinkan dan dapat kita 
melihat perbedaan kedua kata diatas seperti: mas kawin ber-
terima dan mas nikah tidak berterima (Saragih 2003: 77) 

 
2.2.2.11.3   Antonimi 

Antonimi adalah dua unsur yang berlawan atau antonim 
jika makna berlawanan satu dan lainnya, Dengan dua klausa atau 
lebih dapat bertautan. Antonimi dapat dibagi  berdasarkan sifat 
perlawannya yaitu berlawanan dua hala (binary atau categorical) 
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dan dalam rentang (cline atau continuum) yang disebut ber-
lawanan dua hala adalah unsur leksikal yang hanya memiliki satu  
leksikal lain sebagai lawannya, ini dapat disebut juga kata yang 
berlawan secara kategorikal. Dengan kata lain apabila sesuatu 
benda dan sifat kata lain yang menjadi lawannya dan sebaliknya 
apabila sesuatu tidak berada dalam sifat kata itu sesuatu itu 
berada dalam sifat kata yang menjadi lawannya dan sebaliknya 
(Saragih 2003: 77). 

  
2.2.2.11.4   Hiponimi 

Hiponimi adalah hubungan anggota–kelompok dan terdiri 
atas dua suku kata atau lebih merupakan hiponimi apabila satu 
kata adalah anggota dari kata yang menjadi grup atau kelompok-
nya. Dengan kata lain hiponimi adalah anggota dari satu 
kelompok, contohnya hubungan antara bunga dengan ros, dahlia, 
mawar, atau kana. Selanyutnya  kata hewan merencakup sebagai 
hiponimi seperti kutu, kecoa, semut, ular, tengilBS, kera, 
beruang, kuda, harimau, dan gajanimi merupakan  hubungan 
antara hewan dan sejumlah hiponiminya dan bunga dengan ros, 
dahlia, mawar, kana adalah hubungan vertikal (anggota–
kelompok). Hubungan sesama anggota hiponimi merupakan 
hubungan horizontal yang disebut  kohiponim. (Saragih 2003: 
151) 

 
2.2.2. 11.5  Meronimi 

Meronimi adalah hubungan vertikal. Hubungan sesama 
bahagian atau unsur dari kata yang lebih luas cakupannya 
contohnya: tanaman dan hiponimi akar, klausa kedua atau 
batang, daun, cabang dan bunga. Hubungan ini disebut dengan 
hubungan kemeronimi. Ini menunjukkan tautan antar klausa 
dengan konsep meronimi dan hiponimik. Contoh lain kakinya 
sakit, hidungnya berdarah, telinga berdenyut. Sebagai akibat 
semua itu, dia tidak bisa tidur. Hubungan antara kaki, hidung, 
dan telingga adalah  hubungan meronimi) (Saragih 2003: 152) 
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2.2.2.11.6  Kolokasi   
Kolokasi merupakan hubungan probabilitas dalam pemun-

culan antara dua kata atau lebih. Berbeda dengan hubungan arti 
dalam sinonim, antonim, hiponimi, dan meronimi, kolokasi 
menunjukkan kemungkinan pemunculan satu kata dengan kata 
lain. Dengan kata lain jika satu kata muncul dalam satu klausa, 
kata lain sangat besar kemungkinannya untuk muncul dalam satu 
klausa, kata lain sangat besar BS kata white berkolokasi dengan 
snow karena begitu muncul kata white besar kemungkinan akan 
muncul kata snow di klausa berikut dan contoh berikut  kata ice 
akan muncul kata cold pada klausa berikut. (Saragih 2003:152), 
selanjutnya (Thomas Bloor dan Meriel Bloor 1995:101) menga-
takan bahwa kolokasi  meliputi dua kata atau lebih sering terjadi. 
Aspek yang paling penting untuk diingat dalam kolokasi  bahwa 
kata-kata kolokasi berbeda dalam register-register yang berbeda. 
Contohnya angle, cross-section, base dan cirle. 
 
2.3  Teori Penerjemahan 

 Simatupang (l999/2000-74) dalam bukunya Pengantar 
Teori  Terjemahan  mengatakan bahwa setiap bahasa mempunyai 
aturan-aturan sendiri. Aturan-aturan yang berlaku pada suatu 
bahasa belum tentu berlakupada bahasa lain. Hal ini berlaku pada 
semua unsur bahasa: gramatika, fonologi, semantik.  Eryon 
2000) menjabarkan tentang kelas kata Pengungkapan Modalitas 
Tsu dan Terjemahannya dalam Tsa (Bahasa sasaran), Machali 
(2000-63), mengatakan bahwa dalam pencarian padanan ung-
kapan berikut, seorang penerjemah dari BT ke dalam Inggris, 
atau sebaliknya,  wajib melakukan pergeseran bentuk transposisi.  

Nababan (1991: 18) menyatakan bahwa dalam bidang teori 
penerjemahan terdapat istilah translation dan interpretation 
dalam konteks yang berbeda-beda meskipun kedua istilah itu 
terfokus pada pengalihan pesan dari bahasa sumber ke dalam  
bahasa sasaran. Pada umumnya istilah translation mengacu pada 
pengalihan pesan tertulis dan lisan.  Hal senada  dinyatakan Tou 
(2004: 9)  bahwa   translasi dalam pandangan tradisional merupa-
kan alih makna, yaitu makna dalam teks sumber harus dialihkan 
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dan secara setara dipertahankan dalam teks sasaran. Menurut 
Catford (1965:20), mengatakan bahwa  penerjemahan berarti 
mentransfer bahasa sumber ke bahasa sasaran. Penerjemahan 
merupakan penggantian materi tekstual pada bahasa sumber ke 
bahasa sasaran.  

Dalam proses penerjemahan, penerjemah selalu berusaha 
mendapatkan unsur bahasa sasaran yang sepadan dengan bahasa 
sumbernya agar dapat mengungkapkan pesan yang sama dalam 
teks sasaran. Karena setiap bahasa mempunyai aturan tersendiri, 
maka perbedaan aturan ini akan menyebabkan terjadinya per-
geseran. Berkaitan dengan budaya dalam terjemahan, Leonardi 
(2000:1) berpendapat bahwa penerjemah dihadapkan pada dua 
bahasa dan dua budaya secara bersamaan, yakni budaya bahasa 
sumber dan budaya bahasa sasaran. Budaya yang dimaksud 
menyangkut seluruh elemen budaya yang terdapat dalam dua 
komunitas pengguna  bahasa, yakni nama, sejarah, agama, keper-
cayaan, tradisi, kebiasaan, pakaian, struktur sosial, kehidupan 
sehari-hari, hubungan sosial, makanan, dan bahasa (Karamanian, 
2001: 1-3; Thriveni, 2002: 1-6). 

Dengan dikuasainya beberapa hal di atas diharapkan pener-
jemah dapat mengalihkan pesan yang sepadan ke dalam  bahasa 
sasaran. Selari dengan proses penerjemahan sebagai produk, 
Larson (1984), berpendapat prodak terjemahan yang baik harus 
memperhatikan tiga hal yaitu: (1) menggunakan bentuk bahasa 
normal dari bahasa target: (2) mampu menyampaikan secepat 
mungkin kepada Bahasa Sasaran (Bsa) makna yang sama 
sebagaimana dipahami oleh penutur (asli) Bahasa Sumber (Bsu): 
(3) mempertahankan kedinamisan teks Bahasa Asli (Bsa) dalam 
pengertian bahwa terjemahan di paparkan sedemikian rupa 
sehingga diharapkan mampu menimbulkan respon sebagaimana 
yang dimaksud olek teks sumber bdk, Campbell, 1989, Tytler, 
1970 sebagaimana dikutip oleh (Nida,1964: 18 -19 ) 

Larson (1983: 3), menyatakan bahwa terjemahan dan peng-
alihan dilakukan dari bentuk  bahasa sumber ke dalam bentuk 
bahasa sasaran melalui srtruktur semantisnya. Maknalah yang 
dialihkan dan harus dipertahankan sedangkan bentuk boleh 
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berubah. Bentuk yang dimaksud adalah bentuk lahiriah bahasa, 
yaitu bagian struktur yang bisa terlihat dan terdengar yang dapat 
berupa kata, frasa, klausa, kalimat atau paragraph. Oleh karena 
itu, dalam terjemahan, yang dapat berbeda di antara kedua 
bahasa yang terlibat seharusnya struktur lahirnya atau struktur 
formal bukan struktur semantisnya. Larson juga membedakan 
makna primer dan sekunder. Makna primer adalah makna dasar 
dan contoh-contoh dapat dilihat pada makna leksikal dan 
gramatikal atau tekstual. Makna sekunder dapat dilihat dengan 
adanya makna tambahan seperti sosiokultural. Contoh kata 
buang badan makna primer melemparkan badan makna skunder 
dalam kalimat Adi buang badan dalam kasus itu, makna buang 
badan mengandung metafora yang artinya tidak bertanggung 
jawab.  

Robins (2005:220) menyebutkan kata dan makna adalah 
bahagian yang sangat penting dalam penerjemahan: karena  yang 
selalu dipermasalahkan dalam penerjemahan adalah apa makna 
kata pada teks bahasa sumber dan kata apa dalam  bahasa sasaran 
yang paling baik menangkap atau menyampaikan makna itu. 
Dengan kata lain cara yang tepat dilakukan untuk mempelajari 
kata baru adalah dengan melihat yang digunakan orang lain pada 
situasi yang sebenarnya. 

Larson (1984:3), menyatakan bahwa terjemahan dalam 
bahasa adalah perubahan bentuk cara mendasar. Bila kita ber-
bicara bentuk bahasa, maka kita kembali pada phrasa, klausa, 
kalimat dan paragrap dan seterusnya yang diucapkan atau ditulis. 
Berdasarkan pendapat diatas menunjukan bahwa  peterjemahan 
adalah teransfer arti dari Bahasa Sua gaya bahasanya boleh 
dikatakan. 

Larson (1983:3), menyatakan bahwa terjemahan, peng-
alihan dilakukan dari bentuk  sumber ke dalam bentuk bahasa 
sasaran melalui srtruktur semantisnya. Maknalah yang dialihkan 
dan harus dipertahankan sedangkan bentuk boleh berubah. 
Bentuk yang dimaksud adalah bentuk lahiriah bahasa, yaitu 
bagian struktur yang bisa terlihat dan terdengar yang dapat 
berupa kata, frasa, klausa, kalimat atau paragraph. Oleh karena 
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itu, dalam terjemahan, yang dapat berbeda di antara kedua 
bahasa yang terlibat seharusnya struktur lahirnya atau struktur 
formal bukan struktur semantisnya.  

Mounin dalam Bloomfield (l991:26) makna satu kenyataan 
linguistik ialah ”keadaan dari mana pengucap menyebut kenya-
taannya serta tingkah laku jawaban pendengar sebagai reaksi 
kepada kenyataan tersebut”  Bell (2001). 

 
2.4.1 Model Teori Terjemahan       

Bagan di bawah ini bisa dijelaskan sebagai berikut: 
Model proses penerjemahan tersebut diatas menggambarkan 
bahwa penerjemahan mencakup kegiatan  mengkaji dan mema-
dankan seakurat mungkin leksikon, struktur gramatikal, situasi 
komunikasi rjdan kontek budaya teks bahasa sumber, meng-
analisisnya untuk menentukan maknanya  dan  kemudian mere-
konstruksi makna yang sama ini dengan menggunakan leksikon 
dan struktur gramatikal   yang sesuai dalam bahasa target dan 
kontek budayanya.   

     
2.4.1.1 Model  Teori Terjemahan  

Model  Larson  (l984 :3) 

 
BAHASA SUMBER                                           BAHASA 

TARGET 
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2.4.2 Konsep Teori Terjemahan 
Permasalahan yang akan di teliti, tujuan yang akan dicapai 

serta jangkauan pembahasan dalam pergeseran makna tekstual, 
perlu dikemukan berbagai konsep acuan sebagai dasar argumen-
tasi pembenaran dalam proses analisis. Konsep yang perlu di-
kemukakan menyangkut: 

( 1)  Pengertian tentang terjemahan  
(2) Pergeseran yang menyangkut pengertian pergeseran, 

proses analisis       
(3)  Konsep yang perlu dikemukakan menyangkut penger-

tian pergeseran   
(4)  Proses padanan dan strategi pemadanan.  

 
2.4.2.1  Pengertian tentang Penerjemahan, Pergeseran dan 

Kesepadanan 
Dalam kegiatan menerjemahkan yang sesungguhnya, ke 

empat faktor tidak selalu berdiri sendiri dalam artian bahwa ada 
kemungkinan kita menerapkan dua atau tiga ienis penerjemahan 
sekaligus dalam menerjemahkan sebuah teks.  Nida dan Taber 
(1969) dalam buku mereka   "The Theory and Practice of 
translation" memberikan defenisi penerjemahan sebagai berikut: 
"Translating consits in reproducing in the receptor language the 
closet natural,equivalent. Of the source language message, First 
in terms of meaning and secondly in term of style". 

Menerjemah merupakan kegiatan menghasilkan kembali di 
dalam bahasa penerima yang memiliki  hubungan yang dekat dan 
sepadan dengan pesan dalam bahasa sumber, pertama dalam hal 
gayanya. Dengan kata lain pengertian menerjemah adalah me-
mindahkan suatu amanat dari  BS ke BT yang pertama me-
nyangkut makna dan yang kedua menyangkut gaya. Pernyataan 
senada diungkapkan Larson (1984:17) bahwa penerjemahan 
adalah mengalihkan dari teks bahasa sumber ke dalam teks 
bahasa sasaran dengan menggunakan bentuk gramatikal dan 
leksikal bahasa sasaran yang wajar. Catford (l974) menyatakan 
bahwa itu memiliki ciri tersendiri, oleh karena itu, memung-
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kinkan sekali terjadi   padanan bentuk dan makna yang tidak 
sepadan dan menimbulkan pergeseran, untuk mengatasi bentuk 
dan makna yang tidak sepadan dibutuhkan penyesuaian yaitu  
semantik. 

 Nida dan Larson dalam Warastuti (2005: 15) mengatakan 
Translating consits in reproducing in the receptor language the 
closest natural equvalence of the source - language message, 
first in terms of meanBS and secondly in terms of style "Artinya 
penerjemah adalah menghasilkan pesan yangt paling dekat 
sepadan dan wajar dari BS ke BT, baik dalam hal makna, 
maupun dalam hal gaya, Larson (1984) mengemukakan defenisi 
penerjemah yang tidak jauh berbeda dari Nida. Menurutnya 
penerjemahan adalah mengalihkan amanat atau pesan dari BS 
kedalam BT dengan bentuk gramatikal dan leksikal BT yang 
wajar "Dari dua uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pener-
jemahan adalah peroses pengalihan pesan dari BS ke BT dan 
untuk menghasilkan padanan yang wajar peranan makna sangat 
penting untuk dialihkan.  

Menurut Hatim (2004:3)  bahwa kita dapat menganalisis 
terjemahan dari dua pandangan yang berbeda yaitu: dari sudut 
pandang “peroses“ condong  pada kegiatan  bahasa sumber ke 
bahasa  target dan penekanan pada “produk“ yaitu pada teks  
(hasil terjemahan) Halliday (l992:15) menyatakan hal yang sama 
bahwa: Terjemahan adalah  merujuk pada proses secara 
menyeluruh dan  kesepadanan antara dua bahasa, kemudian kita 
bedakan antara istilah “translation”  (terjemahan) dengan 
Translating (hasil terjemahan) dan interpreting (spoken text) dan 
kemudian dimemilih istilah “Translating“ meliputi keduanya 
yaitu baik yang ditulis maupun yang dituturkan. Menurut 
Nababan (2003:29) dalam praktek menerjemahkan diterapkan 
berbagai jenis penerjemahan. Hal itu disebabkan oleh 4 faktor, 
yaitu:  

(1)  Adanya perbedaan antara sistem bahasa sumber 
dengan   bahasa sasaran   

(2)  Adanya perbedaan jenis materi teks yang diterjemah-
kan 
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(3)  Adanya anggapan bahwa terjemahan adalah alat 
komunikasi  

(4)    Adanya perbedaan tujuan dalam menerjemahkan 
suatu teks. 

 
2.4.2.2   Kesepadanan 

Holmes (l978:106) mengatakan bahwa dalam mengukur 
kesepadanan kita sebenarnya menggunakan ukuran menyeluruh: 
perubahan apapun yang sifatnya local, yakni menyangkut 
kalimat, frasa, kata harus dilihat dalam fungsinya yang lebih 
tinggi (apakah menyampaikan informasi, mengajak dan sebagai-
nya). 

Padanan tekstual adalah teks atau bagians teks bahasa 
sasaran yang mengandung pesan sama dengan teks atau bagian 
teks bahasa sumber (Eryon 38).  

Korespondensi formal terjadi bila unsur kedua bahasa sum-
ber menduduki kategori yang sama dalam kedudukan masing-
masing sebagai bahasa sumber dan bahasa sasaran (Catford 
1965: 32). 

Seorang penerjemah dapat  menggunakan  bahasa budaya 
dalam menerjemahkan ke dalam BT untuk mengganti kata 
Budaya di dalam  BS, dengan kata lain setiap bahasa memiliki 
ciri-ciri budaya yang berbeda sehingga kemungkinan strategi 
padanan budaya tidak bisa menjaga ketepatan makna walaupun 
strategi ini dapat digunakan BT untuk mudah dibaca karena 
pembaca tidak peduli akan budaya BS (Newmark 1988: 83 - 84)  

Pada dasarnya strategi penerjemahan terdiri atas strategi 
Struktural dan strategi  semantis. Strategi struktural dimaksudkan 
untuk mencapai padanan gramatika. Penerjemah tidak bisa se-
kedar menerjemahkan kata demi kata atau secara harfiah karena 
hasilnya kalimat terjemahan dengan struktur yang aneh. Ada 
beberapa perbedaan gramatika bahasa lnggris dan BT yang 
berpotensi menimbulkan masalah bagi semua perbedaan menun-
tut penyesuaian gramatika. Secara teknis, penyesuaian grama-
tikal  ini berarti penerapan strategi penerjemahan, struktural, 
yaitu penambahan, pengurangan, dan tranposisi. (Suryawinata 
2000: 77) 
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2.4.2.3     Pergeseran 
Beteston (1972,1979) yang menekankan bahwa perbedaan 

antar pelibat dalam interaksi (interactants) dalam komunikasi 
interpesonal atau  interkultural tidak selalu harus berakhir dengan 
kegagalan komunikasi karena persyaratan keberhasilan suatu 
hubungan antara pelibat bukan karena kemiripan tetapi kesalBS 
pahaman terhadap perbedaan. Demikian pergeseran dalam ter-
jemahan dipandang sebagai penanda dari kesalBS pahaman 
tersebut (Yadnya 2004: 92). Al-Zoubi dan Al-Hasna (2001) men-
defenisikan pergeseran (shift) sebagai tindakan wajib (mandatory 
action) yang ditentukan oleh adanya perbedaan struktural antara 
dua sistem bahasa yang terlibat dalam proses penerjemahan dan 
tindakan opsional  action yang ditentukan oleh preferensi per-
sonal dan stilistika yang dilakukan secara sadar untuk meng-
hasilkan terjemahan yang alamiah dan komunikatif dari bahasa 
sumber ke bahasa sasaran.  

Berdasarkan konsep kesetaraan penerjemahan, tidak semua 
elemen dari satu bahasa sama dengan elemen yang ada di bahasa 
yang lain.  Pergeseran penerjemahan terjadi pada beberapa poin 
dan level teks. Pergeseran penerjemahan terjadi ketika tidak ada 
kesesuaian suatu ekspresi dari teks bahasa sumber untuk di-
realisasikan secara ekuivalen dalam bahasa sasaran. Pergeseran 
penerjemahan, sebuah konsep yang diasosiasikan oleh Catford 
(1965), dalam Machali (1998: 12) sebagai bentuk berbeda yang 
dihasilkan oleh orang yang berbeda, Larson (1984) menyebutnya 
sebagai ketidaksesuaian struktur, dan Newmark (1988) meng-
artikannya sebagai konsep perubahan. Menurut Halliday (1978) 
dalam Machali (1998:150), ada dua jenis dalam penerjemahan 
yang bisa terjadi. yang pertama adalah obligartory shift atau 
pergeseran tetap yang bisa berupa pergeseran struktur grama-
tikal, kohesi, dan pengucapan. Sedangkan yang kedua adalah 
optional shift atau pergeseran pilihan. Optional shift bisa berupa 
pergeseran. Makna, referensi, interpersonal, dan tekstual. Per-
geseran penerjemahan ini terjadi karena penerjemah tidak bisa 
menemukan bentuk yang benar-benar sama dengan teks bahasa 
sumber, sehingga perlu direalisasikan ke dalam bahasa sasaran. 
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Hal ini dilakukan untuk membuat teks ini dapat diterima dalam 
masyarakat bahasa sasaran (http://www.uny.ac.id/akademik)  

Zellermeyer (1987:76) memandang pergeseran (shift) 
sebagai: metamessage (subtitution) pandangan ini menambah 
(addition) penghilangan (deletion) dan penyusunan kembali 
(recovering) informasi pada teks target. Persepsi Zellermeyer 
mengenai kebermaknaan pergeseran dalam terjemahan dibangun 
dari teori metakomunikasi (metacommunication). Nida (l969: 
107) dalam beberapa contohnya mengemukakan bahwa per-
geseran-pergeseran hanya meliputi satu pergeseran secara 
harafiah dari satu cabang linguistik untuk yang difungsikan lebih 
dekat, dalam hal ini Nida memberi  contoh dalam terjemahan 
pada kata ‘devil’ yang memiliki arti etimologi adalah  ‘Satan‘ 
kata ini tidak mengalami pergeseran dan penerjemah harus 
merujuk ke BS dan kemudian dialihkan ke BT dan  Vinay dan 
Darbelnet (2000:84) memandang  teks-teks  yang diperbanding-
kan dalam dua bahasa, mencatat perbedaan antara bahasa-bahasa 
dan mengidentifikasi strategi perbedaan penerjemahan dan 
‘prosedur’ dan juga membandingkan gaya kedua bahasa tersebut. 

Catford (l965) Pergeseran  bentuk atau transposisi (shift). 
Pergeseran bentuk adalah suatu prosedur penerjemahan yang 
melibatkan pengubahan bentuk gramatikal dari BS ke BT  dan  
Djajasudarma (1971:31) menyatakan bahwa ketetapan suatu kata 
untuk mewakili suatu hal, barang atau orang tergantung dari 
maknanya. Tetapi dari waktu ke waktu kata kata dapat meng-
alami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi dapat di-
sebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 

(1) Faktor kebahasaan (linguistic causes). Berhubungan dengan 
morfologi, fonologi dan sintaksis. 

(2) Faktor sejarah (historical causes). 
(3) Faktor sosial (social causes). 
(4) Faktor psikologis (psychological causes)yang berwujud 

faktor emotif dan hal-hal tabu yang muncul karena takut, 
kesopanan dan kehalusan. 

(5) Pengaruh bahasa asing. 
(6) Karena kebutuhan akan kata-kata baru. 

http://www.uny.ac.id/akademik
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Menurut Ulman (1972: 193-195) perubahan makna kata 
dapat terjadi karena beberapa faktor seperti: 

a. Bahasa diturunkan dari satu generasi satu ke generasi lain-
nya. Oleh karena itu, sangat mungkin terjadi kesalahpahaman 
dalam mengartikan arti dari kata-kata. 

b. Kekaburan (vagueness) arti sebuah kata juga merupakan 
salah satu penyebab berubahnya makna kata tersebut. 

c. Kata yang keberadaannya terlalu terkekang pada lingkungan-
nya juga bisa berubah menjauh dari arti sebenarnya. 

d. Keberadaan polisemi menambah faktor fleksibilitas dalam 
bahasa. 

e. Ketaksaan (ambiguity) makna dari sebuah kata juga dapat 
menimbulkan perubahan semantik kata tersebut. 

f. Struktur perbendaharaan kata yang lebih mudah berubah 
dibandingkan dengan sistem keberadaan polisemi menambah 
faktor fleksibilitas dalam bahasa. 

Pergeseran yang terjadi dalam penerjemahan menyangkut 
pergeseran bentuk dan pergeseran makna yang dilihat pada 
tingkat kata, frasa, klausa atau kalimat.  Catford ( l965 ) “shift” 
Pergeseran bentuk adalah suatu prosedur penerjemahan yang 
melibatkan pengubahan bentuk gramatikal dari BS ke BT.  Ada 
empat jenis  pergeseran bentuk :  

1. Pergeseran bentuk wajib dan  otomatis yang disebabkan 
oleh sistem dan kaidah bahasa. Contoh: Pergeseran trans-
posisi  membagi tiga  yaitu:    

a. Beberapa nomina jamak dalam BS menjadi tunggal 
dalam  BT: 

Bahasa   Inggris        BT 
a pair of trousers                 sebuah celana  
a pair of glasses             sebuah kacamata 

b. Pengulangan Ajektiva atau kata sifat dalam bahasa   
Indonesia yang   maknanya menunjukkan variasi yang 
tersirat dalam ajektiva menunjukkan variasi  menjadi 
penyamaan nomina dalam BT.    
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Contoh:     
BS : Rumah di Jakarta bagus – bagus 
BT:   The Houses in Jakarta are built  beautiful 
Namun, ada perbedaan nuansa disini, yaitu frasa built 
beautifully lebih khusus daripada versi BS-nya “bagus-
bagus” 

c. Ajektiva + nomina menjadi nomina + pemberi sifat 
               Contoh; BS : beautiful women 
                            BT: wanita yang cantik 

2. Struktur gramatikal dalam BS tidak ada dalam BT. 
Seperti contoh di bawah ini: 

a. Peletakan objek di latar depan dalam BT tidak ada  
konsep struktur gramatikal BS, kecuali dalam 
kalimat pasif atau struktur khusus, sehingga ter-
jadi pergeseran bentuk menjadi strutur kalimat 
berita biasa.  
Contoh:    BS : Buku itu harus kita bawa 

BT : We must brBS the book 
b. Peletakan verba di latar depan dalam BT lazim 

dalam struktur BS, kecuali dalam kalimat 
imperatif. Maka,  padanannya memakai struktur 
kalimat berita. 
Contoh:    BS : Berbeda penjelasannya 

BT : the explanation differs 
3. Ungkapan dalam BS dapat diterjemahan secara harfiah ke 

dalam BT melalui cara gramatikal, tetapi padanannya 
kaku dalam BT, seperti dalam contoh-contoh berikut:      
a) Nomina/frasa nomina dalam BS menjadi verba dalam BT. 

Contoh:  
BS : ….to  train intellectual men for the pursuit of 

an intellectual life 
BT : untuk melatih para intelektual untuk mengejar 

kehidupan intelektual’ 
Jika frasa di atas diterjemahkan secara harafiah maka 
bunyinya akan kaku. 
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b) Gabungan adjektiva bentuknya dengan nomina  atau 
frasa nominal dalam Bsu menjadi nomina dalam BS  
menjadi nomina +nomina dalam BT. 

Contoh:  
BS                      BT      
Adj + nomina                     nomina = nomina 
Medical student                   mahasiswa kedokteran 
EngineerBS technique         teknik perekayasa (an) 

c)   Klausa dalam bentuk partisipan dalam BS dinyatakan 
secara penuh dan eksplisit dalam BT 

Pergeseran yang dilakukan karena alasan kewajaran 
ungkapan, kadang-kadang, sekalipun dimungkinkan 
adanya terjemahan harfiah menurut   structural   

4. Pergeseran yang dilakukan untuk mengisi kerumpangan 
kosakata (termasuk perangkat tekstual seperti/-pun/ 
dalam BT dengan menggunakan suatu struktur grama-
tikal). 

Catford (l974) menyatakan bahwa itu memiliki ciri 
tersendiri, oleh karena itu, memungkinkan sekali terjadi  padanan 
bentuk dan makna yang tidak sepadan dan menimbulkan per-
geseran, untuk mengatasi bentuk dan makna yang tidak sepadan 
dibutuhkan  penyesuaian yaitu  semantik.Vinnay dan Darbelnet ( 
2001: 56) menjelaskan bahwa ada dua strategi  dalam translation 
yaitu terjemahan kata per kata ( direct translation) dan  translasi 
tidak langsung (oblique translation) dan kedua strategi terdiri 
atas pada tujuh prosedur yaitu  1. Borrowing, 2. Calque 3. literal 
translation 4. transposition 5. Modulation 6. equivalence 7. 
Adaptation. (Catford 1965) merupakan suatu prosedur pener-
jemahan yang melibatkan satu perubahan dalam gramatikal 
dalam bentuk sumber ke bahasa Nida dan Taber (1969) menye-
butkan penyesuaian struktur. Prosedur ini akan menyebabkan 
geseran. (Machali: 1998) mengatakan bahwa pergeseran terjadi 
pada kedua bahasa pada tingkat yang paling rendah, kita mene-
mukan pergeseran pada struktur sintaksis, dari klausa, kohesi dan 
seterusnya. Masalah pada tingkat leksikogramatika yang selalu 
berpusat pada partikal yang kecil dari kata. 
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          Menurut Catford (1969:20) mengatakan bahwa ter-
jemahan  adalah pemindahan teks dalam bahasa sumber (BS) ke 
bahasa target dengan arti sepadan dalam bahasa lain (BT), 
selanjutnya Catford juga menambahkan bahwa analisis ter-
jemahan tertumpu pada pengertian padanan  tekstual dan kores-
pondesi formal. Padanan tekstual adalah teks atau bagian teks  
bahasa sumber (1965:27), yang berkaitan dengan pergeseran, 
yaitu teori yang dikemukakan oleh Catford (1965), menyatakan 
bahwa pergeseran itu terjadi karena tidak ada korespondensi 
terhadap kata tersebut dan pergeseran terjadi karena sistem 
bahasa. 

           Penerjemahan merupakan proses pengalihan pesan dari 
bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan memper-
timbangkan padanan dan ragam teksnya. Dalam pengalihan 
pesan, seorang penerjemah harus menguasai bahasa sumber, 
bahasa sasaran, budaya yang melatarbelakangi kedua bahasa 
tersebut, dan ragam teks yang akan diterjemahkan. McGuire 
(1991:54) menyatakan bahwa translator should have a perfect 
knowledge of both source language and target language. 
Didukung pula oleh Brislin (1976:47) bahwa “translator should 
know both the source and receptor languages, should be familiar 
with the subject matter, and should have facility of expression in 
the receptor language. (http://www.eprints ums.ac.id/400/i/5. 
Dwi HARYANTI.pdf) 

 

2.5.  Konrastif Analisis 

Kontrastif analisis adalah metode analisis dimana per-
bedaan dan persamaan dari dua atau lebih (atau  bahagian dari 
sistem bahasa) secara eksplisit. Sifat Analisis dalam teori ini  
hanya dengan membandingkan dengan yang berhubungan  per-
samaan dan perebedaan kepada setiap pembicara dalam proses 
analisis.  Ini berbeda dengan Error Analisis. 

Simatupang (2000:74-82) menyebutkan jenis-jenis per-
geseran dalam terjemahan sebagai berikut: 
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1.  Pergeseran pada tataran morfem 

Inggris        Indonesia 
impossible    tidak mungkin 
recycle         daur ulang 

2. Pergeseran pada tataran sintaksis 

a. Kata ke frasa 
Inggris  Indonesia 
girl  anak perempuan 
stallion  kuda jantan 

b. Frasa ke klausa 
Inggris 
Not knowing what to say, (he just kept quiet)  
Indonesia 
(Karena) dia tidak tahu apa yang hendak dikatakannya, 
(…) 

c. Frasa ke kalimat 
Inggris  
His misinterpretation of the situation (caused his 
downfall). 
Indonesia 
Dia salah menafsirkan situasi (dan itulah yang 
menyebabkan  kejatuhannya). 

d. Klausa ke kalimat 
Inggris 
Her unusual voice and singing style thrilled her fans, who 
reacted by screaming, crying, and clapping. 
Indonesia 
Suaranya yang luar biasa dan gayanya bernyanyi me-
mikat para penggemarnya. Mereka memberikan rekasi 
dengan berteriak-teriak dan bertepuk tangan. 

e. Kalimat ke wacana 
Inggris 
Standing in a muddy jungle clearing strewn with recently 
felled trees, the Balinese village headman looked at his 



Teori Penerjemahan   l  45 

tiny house at the end of a line of identical builings and 
said he felt strange. 
Indonesia 
Kepala kampung orang Bali itu berdiri di sebuah lahan 
yang baru dibuka di tengah hutan. Batang-batang pohon 
yang baru ditebang masih berserakan di sana-sini. Dia 
memandang rumahnya yang kecil yang berdiri di ujung 
deretan rumah yang sama bentuknya dan berkata bahwa 
dia merasa aneh. 

3. Pergeseran kategori kata 
a.  Nomina ke adjektiva 

Inggris  Indonesia 
He is in good health  Dia dalam keadaan sehat 

b.  Nomina ke verba 
Inggris  Indonesia 
We had a very long talk Kami berbicara lama sekali. 

4.  Pergeseran pada tataran semantik 

Pergeseran makna pada tataran semantik dapat berupa 
pergeseran makna generik ke makna spesifik maupun se-
baliknya. Misalnya pada penerjemahan kata BS leg atau foot 
ke dalam BT, maka padanan yang paling dekat untuk kedua 
kata tersebut adalah kaki. Di sini penerjemahan bergerak dari 
makna spesifik ke makna generik.  

5. Pergeseran makna karena perbedaan sudut pandang budaya 

         Pergeseran makna juga terjadi karena perbedaan sudut 
pandang dan budaya penutur bahasa yang berbeda. Misalnya 
orang Inggris menghubungkan ruang angkasa dengan ke-
dalaman, sedangkan orang Indonesia dengan ketinggian atau 
kejauhan. Jadi orang Inggris akan mengatakan The space-
ship travelled deep into space, sedangkan orang Indonesia 
akan berkata Kapal ruang  angkasa itu terbang tinggi sekali 
di ruang angkasa. Catford ( 2000: 141-3) pergeseran dalam 
terjemahan adalah berawal dari corespondence formal di 
dalam proses dari BS ke BT dan dia juga mengklasifikasi 
pergeseran menjadi 2 katagori yang disebut dengan level 
shift dan katagori shift. 
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          Kesepadanan dalam keterjemahan harus dicapai bukan 
hanya pada pesan, tetapi juga pada setiap bentuk bahasanya. 
Baker (dalam Leonardi, 2000:9-11) menyebutkan tataran 
padanan yang harus dicapai oleh penerjemah dalam  hasil 
terjemahannya adalah padanan tingkat kata, padanan grama-
tikal, padanan tekstual, dan padanan pragmatik. Kesepadanan 
tersebut berlaku pada semua jenis teks termasuk teks sastra.  

Penerjemah adalah penulis kedua, penyampai informasi 
berkaitan dengan  budaya  dalam terjemahan Leonardi (2000:1) 
berpendapat bahwa penerjemah dihadapkan pada dua bahasa dan 
dua budaya secara bersamaan, yakni budaya bahasa sumber dan 
budaya bahasa sasaran. Budaya yang dimaksud menyangkut 
seluruh elemen budaya yang terdapat dalam dua komunitas peng-
guna bahasa, yakni nama, sejarah, agama, kepercayaan, tradisi, 
kebiasaan, pakaian, struktur sosial, kehidupan sehari-hari, 
hubungan sosial, makanan, dan bahasa (Karamanian, 2001: 1-3; 
Thriveni, 2002: 1-6). Dengan dikuasainya beberapa hal di atas 
diharapkan penerjemah dapat mengalihkan pesan yang sepadan 
ke dalam bahasa sasaran. Kesepadanan dalam terjemahan harus 
dicapai bukan hanya pada pesan, tetapi juga pada setiap bentuk 
bahasanya. 

Baker (dalam Leonardi, 2000: 9-11) menyebutkan tataran 
padanan yang harus dicapai oleh penerjemah  dalam hasil 
terjemahannya adalah padanan tingkat kata, padanan gramatikal, 
padanan tekstual, dan padanan pragmatik. Kesepadanan tersebut 
berlaku pada semua jenis tek termasuk teks sastra. Penerjemah 
adalah penulis kedua, Pergeseran terjemahan ini pertama kali 
dicetuskan oleh Catford pada tahun 1965 dalam penelitiannya 
terhadap terjemahan dari bahasa Rusia dan Perancis ke dalam 
BS. Selanjutnya, Catford (dalam Leonardi 2000: 3-4) membagi 
pergeseran terjemahan menjadi dua, yakni level shifts dan 
category shifts. Category shifts dibagi menjadi structure shifts, 
class shifts, unit shifts, dan intra-sistem shifts. Pergeseran tataran 
(level shifts) terjadi apabila salah satu tataran linguistik 
dalam bahasa sumber mempunyai padanan tataran yang berbeda 
dalam  bahasa sasaran.  



Teori Penerjemahan   l  47 

Ditekankan oleh Catford (1974: 73-74) bahwa pergeseran 
level atau tataran dalam bahasa dapat terjadi pada leksis dan 
tatabahasa (grammar). Pergeseran kategori (category shifts) di-
bagi ke dalam structure shifts, class shifts, unit shifts, dan intra-
sistem shifts. Structure shifts adalah pergeseran struktur yang 
terjadi dari suatu struktur bahasa sumber ke dalam struktur yang 
berbeda dalam bahasa sasaran 

Catford (dalam Shuttleworth, 1997: 159-160) menjelaskan 
bahwa ‘structure shift is a type of category shift which involves a 
change in grammatical structure between ST and TT.” Class 
shifts yang sebenarnya merupakan category shifts dalam ter-
jemahan terjadi ketika kelas kata hasil terjemahan berubah dari 
kelas kata bahasa sumbernya. Catford (1974: 78) menjelaskan 
bahwa class shifts occurs when the translation equivalent of a SL 
item is a member of a different class from the original item. 
Berdasarkan penjelasan Catford,  

Shuttleworth (1997: 18) menjelaskan bahwa “class shifts is 
a type of category shift which involves translatBS an SL item by 
means of a TL item belonging to a different grammatical class.” 
Misalnya, a medical student diterjemahkan ke dalam BT ‘se-
orang mahasiswa kedokteran’. Medical masuk kategori kata 
ajektiva tetapi kata ‘kedokteran’ merupakan kategori kata benda. 
Unit shifts merupakan pergeseran yang terjadi apabila ada 
kesepadanan antara suatu unit dalam satu tataran bahasa sumber 
dengan suatu unit dalam tataran yang berbeda dalam bahasa 
sasaran. 

Catford (1974: 79) menjelaskan bahwa “unit shift involves 
changes of rank-that is-departures from formal correspondence 
in which the translation equivalent of a unit at one rank in the SL 
is a unit at a different rank in the TL.” Pergeseran tersebut dapat 
terjadi pada terjemahan tingkat kata ke dalam frasa, dari frasa ke 
dalam klausa, dan atau sebaliknya. Intra-sistem shifts merupakan 
pergeseran terjemahan yang terjadi karena adanya pergeseran 
intra–sistem dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. 
Misalnya, perubahan dari jamak ke tunggal dalam terjemahan 
nomina victories menjadi ‘kemenangan’. 
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Penelitian ini hanya difokuskan pada pergeseran yang ter-
jadi pada nomina (nouns). Kategori nomina merupakan jenis kata 
penting setelah verba karena kalimat dapat disusun dengan 
menggabungkan nomina dengan verba saja (Frank,1991: 6) 
Http// epirints ums,ac,id/400/1/5. Dwi HARYANTI.pdt 

Halliday dan Hasan (dalam Bloor, 1950) struktur tematik 
terdiri atas tema dan rema dan struktur tersebut dapat diperluas 
lagi strukturnya. Nida dan Taber (1974) dan Larson (1984:17) 
menyatakan bahwa penerjemahan sebagai pengalihan pesan dari 
nuansa  bahasa sumber ke bahasa target dengan menggunakan 
struktur gramatikal dan leksikon yang sesuai dalam bahasa target 
dan kontek budayanya. Larson (1984 :3)  bahwa setiap orang  
yang  mengerti   bahasa sumber dan bahasa target dengan baik 
maka mereka dapat memindahkan makna bahasa sumber ke 
bahasa target dengan cepat tanpa memikirkan tentang struktur 
semantik, dan selanyutnya menambahkan bahwa bahasa akan 
mengelompokkan komponen semantik secara bersamaan di 
dalam menentukan cara yang sangat berbeda. Ini membuat suatu 
kajian literal dari satu untuk semua kesepadanan teks. Catford 
(l965:27) menambahkan bahwa analisis terjemahan tertumpu 
pada pengertian padanan tekstual dan korespondensi formal.  

Selanyutnya Machali (1998) mengatakan bahwa terjadinya 
pergeseran pada tingkat bawah pada bahasa contohnya pada 
tingkat   leksikogramatika, dan tingkat yang paling tinggi pada 
teks. Pada tingkat yang paling rendah, kita temukan pergeseran 
pada structur sintaksis. (Nida dalam Nababan 2004:19) mengata-
kan bahwa perubahan bentuk bisa berarti perubahan kategori  
dari kata ke frasa, dari kata kerja ke kata benda, dan susunan 
kata. Tujuan-tujuan perubahan  lain tersebut untuk menghasilkan 
struktur yang sesuai dengan kaidah bahasa sasaran dan untuk 
menghasilkan terjemahan yang sepadan secara semantik,  mem-
peroleh gaya bahasa yang tepat dan sepadan, dan untuk meng-
hasilkan muatan komunikasi yang sepadan. 

Newman dalam Nababan  juga menambahkan bahwa mem-
bagi perubahan bentuk menjadi empat tipe. Tipe pertama ialah 
perubahan bentuk tunggal ke bentuk jamak atau perubahan posisi 
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kata sifat dalam posisi  dalam BS dan BT. Tipe kedua merujuk 
pada yang diperlukan jika struktur gramatikal bahasa sasaran 
tidak terdapat dalam bahasa. Tipe ketiga ialah perubahan bentuk 
bahasa yang diperlukan apabila penerjemahan harfiah masih 
dapat menghasilkan terjemahan gramatikal, namun terasa tidak 
alamiah dalam bahasa sasaran. Tipe ke empat berbentuk peng-
gantian kesenjangan leksikal dengan struktur yang gramatikal 
(Lihat  Newmark 1988: 87).  

Selanjutnya Catford (1965) menyatakan bahwa tujuan 
praktek penerjemahan menemukan padanan (equivalent) dalam 
bahasa sasaran sementara teori terjemahan adalah menjelaskan 
sifat-sifat dan syarat-syarat perpadanan (equivalence). Catford 
(1965) juga menambahkan bahwa penerjemahan adalah peng-
gantian makna tekstual dalam suatu bahasa dengan materi 
tekstual padanan dalam bahasa lain. (1965: 20). Di samping itu 
Nababan (2003) mengatakan bahwa Gaya bahasa bidang ter-
jemahan lebih berfokus pada tingkat keresmian bentuk bahasa 
sasaran yang diuraikan dengan tingkat keresmian bentuk bahasa 
sumber. 

Seorang penerjemah harus menentukan ragam bahasa ter-
jemahan sesuai dengan jenis teks yang sedang diterjemahkan. 
Jika menerjemah karya sastra dia harus menyesuaikan ragam 
bahasa sastra. Contohnya apabila menerjemah sebuah prosa, 
seyogianya gaya bahasa prosa itu harus muncul dalam ter-
jemahan itu. 

Larson membedakan makna primer dan sekunder.  Makna  
primer adalah makna dasar dan contoh-contoh dapat dilihat pada 
makna leksikal dan gramatikal atau makna tekstual. Makna 
sekunder dapat dilihat dengan adanya makna tambahan seperti 
sosiol kultural. Contoh frasa buang badan makna primer ‘me-
lemparkan badan’ makna skunder dalam kalimat Adi buang 
badan dalam kasus itu, makna buang badan mengandung meta-
fora yang artinya ‘tidak bertanggung jawab’.  

Newmark (1981:7) menuliskan bahwa penerjemahan adalah 
suatu kiat yang merupakan usaha untuk menggantikan suatu 
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pesan atau pernyataan tertulis dalam satu bahasa  pesan atau 
pernyataan yang sama dalam bahasa lain. 

Catford (1965:27) mengatakan analisis terjemahan ter-
tumpu pada pengertian padanan dan korespondensi formal. 
Padanan tekstual adalah teks atau bagian teks bahasa sasaran 
mengandung pesan yang sama dengan teks atau bagian teks 
bahasa sumber. Halliday (1994)  mengatakan  bahwa bahasa 
digunakan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau aksi, seperti 
membuat pernyataan, pertanyaan, tawaran dan perintah. Istilah 
ini mengacu kepada dan setara konsep speech function dan tidak 
tutur (speech act) yang lazim digunakan dalam tata formal.  

Chomsky mengatakan bahwa semantik merupakam salah 
satu komponen tata bahasa (dua komponen salah sintaksis dan 
fonologi) dan makna kalimat sangat ditentukan oleh komponen 
semantik (Chaer. 1994: 285), Suryawinata dalam Sinar (1989), 
adalah makna yang timbul dari situasi atau  di mana frasa, 
kalimat, atau ungkapan tersebut dipakai. Di samping itu Bathgate 
(1981), dalam karangan yang berjudul, “A. Survey of Translation 
Theory “  menyatakan persetujuan bahwa menerjemahkan adalah 
proses kreatif dalam memindahkan bahasa (transbahasa atau 
interlingua dari bahasa sumber kepada bahasa sasaran) Menurut 
Bathgate model seperti itu disebut sebagai model interlingual 
plus model semantik dan model modulasi dalam teori ter-
jemahan. 

Newmark (1988: 83-84) menambahkan bahwa padanan 
berusaha mendiskripsikan makna atau fungsi dari kata BS dan 
strategi ini dilakukan karena kata BS tersebut sangat terkait 
dengan budaya khas BS dan penggunaan padanan budaya khas 
BS dirasakan tidak bisa memberi derajat ketepatan yang 
dikehendak (2000: 73), menurut Jerold J.Katz & Jerry A. Fodor 
maupun  oleh Maclay, pemahaman semantik berperan dalam 1) 
mendeteksi urutan kalimat yang tidak jelas  sehingga "daya 
keterbacaan" struktur kebahasaan itu dapat dikembalikan  men-
jelaskan masalah relasi semantis dalam suatu kalimat yang 
semula mengandung ketaksaan. 3)  menjelaskan struktur kalimat 
yang  aneh atau  anomalus, serta, 4) berperan dalam mem-
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parasekan kalimat menjadi kalimat lain tanpa mengubah makna 
dasarnya. 

Menurut Nababan (2003:29) dalam praktek menerjemah-
kan diterapkan berbagai jenis penerjemahan. Hal itu disebabkan 
oleh 4 faktor, yaitu:  

(1). Adanya perbedaan antara sistem bahasa sumber dengan 
bahasa sasaran 

(2). Adanya perbedaan jenis materi teks yang diterjemahkan  
(3).  Adanya anggapan bahwa terjemahan adalah alat komunikasi  
(4).  Adanya perbedaan tujuan dalam menerjemahkan suatu teks. 

Hal senada (Aminuddin, 1985;160), Suryawinata & 
Hariyanto (2000: 67-68), mengatakan bahwa Dalam literature 
tentang terjemahan strategi penerjemahan disebut prosedur 
penerjemah  (translation procedures) Kata prosedur berarti 
urutan yang formal. Oleh karena itu, kata strategi dipilih untuk 
digunakan di sini. Catford dalam Linegard (l993) mengatakan 
bahwa saat ini traslasi adalah secara umum dikenal sebagai 
bahagian yang penting pada pendekatan linguistik terapan. 
Simatupang (l999/2000-74) dalam bukunya Pengantar Teori  
Terjemahan  mengatakan bahwa setiap bahasa mempunyai 
aturan-aturan sendiri. Aturan-aturan yang berlaku pada suatu 
bahasa belum tentu berlaku pada bahasa lain. Hal ini berlaku 
pada semua unsur bahasa: gramatika, fonologi, semantik. Eryon 
(2000) menjabarkan tentang kelas kata Pengungkapan Modalitas 
TS dan Terjemahannya dalam TT (Bahasa sasaran), Machali 
(2000-63) mengatakan bahwa dalam pencarian padanan ung-
kapan berikut, seorang penerjemah dari BT ke dalam Inggris, 
atau sebaliknya,  wajib melakukan pergeseran bentuk transposisi. 

Tito Wojowasito (2003:131) dalam Proceeding  Kongres 
Nasional Penerjemahan mengatakan bahwa keterbatasan perang-
kat leksikal juga menja di penghalang untuk memperoleh pada-
nan yang tepat. Terjemahan adalah  suatu proses  transformasi 
teks asli dalam suatu bahasa mencari padanannya dalam bahasa 
lainnya untuk mengetahui ciri-ciri dan sistem bahasa adalah 
untuk kepentingan terjemahan sehingga teori linguistik memiliki 



52            l Teori Penerjemahan  

peranan yang penting dalam teori  terjemahan (MinLI:2007) 
(yang diposkan melalui http://www.google.com). 

Teori penerjemahan merupakan pedoman umum bagi 
penerjemah dalam membuat keputusan- keputusan pada saat dia 
melakukan tugasnya. Oleh karena itu, keterampilan dan kejelian-
nya dalam menerapkan teori penerjemahan akan menentukan 
keberhasilan terjemahannya. Nababan (1991: 18) menyatakan 
bahwa dalam bidang teori penerjemahan terdapat istilah 
translation dan interpretation dalam konteks yang berbeda-beda 
meskipun kedua istilah itu terfokus pada pengalihan pesan dari 
bahasa sumber ke dalam sasaran. Pada umumnya istilah 
translation mengacu pada pengalihan pesan tertulis dan lisan. Hal 
senada  dinyatakan Tou ( 2004: 9) bahwa  translasi dalam pan-
dangan tradisional merupakan alih makna, yaitu makna dalam 
teks sumber harus dialihkan dan secara setara dipertahankan 
dalam teks sasaran. 

Catford (1965:20) mengatakan bahwa penerjemahan ber-
arti mentransfer bahasa sumber ke bahasa sasaran. Penerjemahan 
merupakan penggantian materi tekstual pada bahasa sumber ke 
bahasa sasaran. Dalam proses penerjemahan, penerjemah selalu 
berusaha mendapatkan unsur bahasa sasaran yang sepadan 
dengan bahasa sumbernya agar dapat mengungkapkan pesan 
yang sama dalam teks sasaran. Karena setiap bahasa mempunyai 
aturan tersendiri, maka perbedaan aturan ini akan menyebabkan 
terjadinya pergeseran. 

Selari dengan proses penerjemahan sebagai produk, Larson 
(1984), berpendapat produk terjemahan yang baik harus mem-
perhatikan tiga hal yaitu: (1) menggunakan bentuk bahasa normal 
dari bahasa target: (2) mampu menyampaikan secepat mungkin 
kepada Bahasa Sasaran (BT) makna yang sama sebagaimana di-
pahami oleh penutur (asli) Bahasa Sumber (BS), (3) memper-
tahankan kedinamisan teks Bahasa Asli (BT) dalam pengertian 
bahwa terjemahan dipaparkan sedemikian rupa sehingga diharap-
kan mampu menimbulkan respon sebagaimana yang dimaksud 
oleh teks sumber bdk, Campbell, 1789, Tytler, 1970 sebagai-
mana dikutip oleh (Nida,1964: 18 -19) 
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Larson (1983: 3) menyatakan bahwa terjemahan, peng-
alihan dilakukan dari bentuk  sumber ke dalam bentuk bahasa 
sasaran melalui srtruktur semantisnya. Maknalah yang dialihkan 
dan harus dipertahankan sedangkan bentuk boleh berubah. 
Bentuk yang dimaksud adalah bentuk lahiriah bahasa, yaitu 
bagian struktur yang bisa terlihat dan terdengar yang dapat 
berupa kata, frasa, klausa, kalimat atau paragraph. Oleh karena 
itu, dalam terjemahan, yang dapat berbeda di antara kedua 
bahasa yang terlibat seharusnya struktur lahirnya atau struktur 
formal bukan struktur semantisnya. Larson juga membedakan 
makna primer dan sekunder. Makna primer adalah makna dasar 
dan contoh-contoh dapat dilihat pada makna leksikal dan 
gramatikal atau tekstual. Makna sekunder dapat dilihat dengan 
adanya makna tambahan seperti sosiokultural. Seperti dalam 
contoh yang dikemukakan di depan frasa buang badan makna 
primer melemparkan badan makna skunder dalam kalimat Adi 
buang badan dalam kasus itu, makna buang badan mengandung 
metafora yang artinya ‘tidak bertanggung jawab’. 

Zellermeyer (1987:76) memandang pergeseran (shift) 
sebagai: metamessage (subtitution) pandangan ini menambah 
(addition) penghilangan (delition) dan penyusunan kembali 
(recovering) informasi pada teks target. Persepsi Zellermeyer 
mengenai kebermaknaan pergeseran dalam terjemahan dibangun 
dari teori metakomunikasi (metacommunication)  

Hatim Basil (2004) mengatakan bahwa Catford adalah 
orang pertama mengunakan istilah pergeseran ( shift).  Level shift 
adalah istilah  pada tingkat bahasa yang memiliki padanan dalam 
bahasa yang berbeda  pada tingkat yang berbeda 

 

2.7    Hasil Penelitian sebelumnya 

  Kajian-kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan 
Kajian Pergeseran Makna tekstual dalam Terjemahan BS dan BT 
saja dimasukkan dan kajian-kajian tidak dimasukkan. 

Penelitian penerjemahan pernah dilakukan oleh Hasan 
(2003) yang berjudul “Penerjemahan Informasi Implisit dari BS 
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ke BT”. Ada informasi implisit dari BS ke BT yang diberikan 
dalam penelitian dikategorikan sebagai penelitian dengan metode 
deskriptif karena dalam penelitian ini dipaparkan informasi 
implisit dalam BS dan terjemahannya dalam BT, yang selanjut-
nya dilakukan analisis terhadap kesepadanan antar unsur bahasa 
sumber dan terjemahannya dalam bahasa sasaran sehingga 
faktor-faktor yang menyebabkan tercapai atau tidaknya kesepa-
danan dalam penerjemahan tersebut. Data dalam penelitian ini 
diambil dari tiga buah novel dan terjemahannya, yaitu: (1) 4,50 
from Paddington karya Agatha Christie yang diterbitkan oleh 
Fontana Books pada tahun 1979 dan terjemahannya Kereta 4,50 
dari PaddBSton terbitan Gramedia, Jakarta pada tahun 1987 oleh 
Lily Wibisono; (2) Absolute Power karya David Baldacci (1996) 
dan terjemahannya Kekuasaan Absolut diterbitka oleh Gramedia, 
Jakarta pada tahun 1997 oleh Hidayat Saleh; (3) Bloodline karya 
Sidney Sheldon (1997) dan terjemahannya Garis Darah oleh 
Threes Sulastuti (1991) diterbitkan oleh Gramedia. Dari pene-
litian terhadap informasi implisit dalam bentuk elipsis dan 
bahasa figuratif ditemukan beberap jenis prosedur penerjemahan 
yang dapat mengalihkan pesan bahasa sumber antara lain adalah 
modulasi bebas berupa pergeseran sudut pandang dan ekspi-
lisitasi serta pergeseran tataran dari tuturan gramatikal ke tataran 
leksikal. Jenis prosedur penerjemahannya dapat mengalihkan 
pesan yang terkandung dalam bahasa sumber ke dalam bahasa 
sasaran dengan tepat. Sedangkan penerjemahan harfiah terhadap 
sebagian unsur bahasa figuratif, seperti metafora, ditemukan 
tidak dapat mengalihkan informasi implisit dengan baik. 

Yadnya (2004) dalam desertasinya “Pemadanan makna 
berkonteks budaya; sebuah kajian terjemahan Indonesia – 
Inggris” Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 
analisis data pergeseran formal yang disajikan menunjukkan 
terjadinya peristiwa pergeseran unit, struktur dan kelas. Dalam 
penerjemahan frasa bahasa lnggris ke dalam BT ditemukan 
penggunaan unit-unit tertentu sebagai padanan terjemahan unit 
teks sumber tidak setingkat ranknya dengan yang diduduki oleh 
unit-unit teks padanan. Dalam hal ini unit teks sumber adalah 
frasa sedangkan teks padanan tergolong ke dalam dua macam 
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unit: yaitu unit klausa dan unit kata. Yang utama dalam kajian 
penerjemahanadalah melihat sejauh mana situasi dalam suatu 
bahasa berhasil diciptakan kembali ke dalam bahasa lain. 
Keberhasilan penerjemahan ditentukan oleh kemampuan 
penerjemah untuk menemukan padanan berupa suatu bentuk dari 
bahasa target yang dilihat dari segi semantik sepadan dengan 
suatu bentuk bahasa sumber. Ketiga teks sumber yang disebut-
kan sebelumnya merupakan fokus kajian batas-batas tertentu 
mempresentasikan unit makna yang memiliki konteks situasi dan 
budaya Bali. Penerjemah teks tersebut ke dalam BS (yang serum-
pun dengan BT) oleh penerjemah yang memiliki budaya non-
Bali telah menghasilkan variasi padanan. Sejauh mana ber-
konteks budaya Bali yang tercermin dalam teks sumber dapat 
dipresentasikan dalam bahasa target merupakan fokus kajian. 

Fook Khoon (l996) dalam tesisnya “Cohesive Device 
English and Malaysia An Interlingual Study Via Translation”   
(l966) mengatakan bahwa Pemindahan pilihan yang biasanya 
dirujuk sebagai pemindahan stilistik mempengaruhi proses 
pembentuk semula yang terlibat dalam menghasilkan sebuah 
terjemahan dan dengan demikian merujukkan ciri tertentu sebuah 
teks, walaupun hubungan antara ayat-ayat adalah unsur-unsur 
yang menunjukkan sifat bahasa sebenarnya berbeda dari satu  
dan lainnya. 

Suprapto (2001) dalam tesisnya “Pemarkah Kohesi dalam 
Novel Terjemahan Kajian  kasus  “The Old Man  and The Sea” 
(Lelaki tua dan Laut) memusatkan pada unsur kohesi dalam 
novel terjemahan. Dalam Penelitian ini, diindentifikasi butir-
butir antar kalimat bahasa Sumber (BS) dan Bahasa Sasaran 
(BT) dan setelah menemukan butir-butir Pemarkah Kohesi, (PK) 
itu akan diklasifiksasikan jenis atau subjenis. Hasil identifikasi 
dan klasifikasi butir PK ini akan digunakan sebagai dasar analisis 
perbandingan yang diharapkan dapat menghasilkan kecende-
rungan karakteristik pergeseran penerjemahan dan pola pema-
kaian PK pada masing-masing teks. Selanjutnya, analisis atas 
pergeseran yang terjadi didasarkan pada perbedaan yang muncul 
pada bentuk, makna dan fungsi dalam teks serta implikasi 
stilistiknya.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Muchtar (2010) dalam 
disertasinya yang berjudul “Tematisasi Dalam Translasi Dwi-
bahasa: Teks BS – Indonesia”. Penelitian ini menggunakan teori 
Linguistik Fungsional Sistemik (LFS) serta teori translasinya 
oleh Larson dan Catford untuk melihat pengedepanan ide dan 
pemodelan dalam translasi. Pengedepanan ide ini dilihat dari 
Tema dan pergeseran Tema saat penerjemahan. Lima sumber 
data yang berbeda  menjadi sampel penelitian. Kelima sumber 
data tersebut adalah (1) British Council, yang meliputi (a) “Dari 
Nonton Bal sampai Rindu Sambal” dan (b) “Pasar Kerja 
Alumni”; (2) Pidato Politik; Masalah Luar Negeri; Timur Tengah 
Tetap Vital bagi Kepentingan AS; (3) Majalah Connexion; 
Merangkul Teknologi; (4) Majalah Pelangi yang meliputi (a) 
“Pentingnya BS Indonesia”, (b) Dongeng (c) Kotak Surat; (5) 
Ceramah: Mempedulikan Nasib Kemanusiaan. Setiap teks yang 
berasal dari kelima sumber data diidentifikasi dan dianalisis atas 
Tema dan Rema, baik Tema Bermarkah, Tema Tak Bermarkah, 
Tema Sederhana, Tema Kompleks, Tema Tunggal, maupun 
Tema Majemuk. Dari hasil identifikasi diketahui adanya per-
geseran tema dalam translasi dan bagaimana terjadinya per-
geseran tema dalam translasi. Dari identifikasi ini juga diketahui 
faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran Tema. Ada tujuh 
fator penyebab terjadinya pergeseran yang dapat diketahui dari 
hasil penelitian tersebut, pertama, Tema Topikal Majemuk ber-
markah merupakan tema dominan, baik BS maupun BT. Kedua, 
terdapat tujuh jenis pergeseran tema dalam dwiBS-Indonesia, 
yaitu (1) pergeseran tema sederhana menjadi kompleks atau 
sebaliknya, (2) pergeseran tema tunggal menjadi majemuk atau 
sebaliknya, (3) pergeseran tema bermarkah menjadi tak ber-
markah atau sebaliknya, (4) pergeseran posisi tema, (5) penam-
bahan tema, (6) pelesapam, dan (7) perubahan tema. Ketiga, 
faktor yang mempengaruhi pergeseran tema dalam translasi 
disebabkan oleh pergeseran unit bahasa dari Tema ke Rema atau 
sebaliknya. Selain itu juga ditemukan penambahan unit bahasa 
dari dalam BS ke dalam BT atau sebaliknya, seperti konjungsi, 
sirkumstan tempat, cara, dan waktu. Sebaliknya juga dapat 
disebabkan adanya pelesapan suatu unit bahasa dari BS ke dalam 
BT atau sebaliknya. Pergeseran, penambahan dan pelesapan unit-
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unit bahasa tersebut menyebabkan dan mempengaruhi bentuk, 
jenis, dan jumlah tema dari Tema Tunggal menjadi Tema 
Majemuk dan sebaliknya, dan dari Tema Sederhana Tema 
Kompleks dan sebaliknya.     

Irma (2004) dalam tesisnya "Analisis Strategi Penerje-
mahan Inggris - Indonesia dalam teks hontrak Umum Perjanjian 
Kerja" Penelitian ini berfokus pada masalah penelitian pener-
jemahan sebagai produk, yang menganalisis penerjemahan pada 
suatu teks yang telah diterjemahan. Data penelitian merupakan 
teks tulis kontrak umum perjanjian kerja antara perusahaan asing 
dengan perusahaan gabungan (asing dan lokal) yang memakai 
sistem bilingual, BS dan BT didasari atas kepentingan bahasa 
dua perusahaan yang saling bekerja sama. Tujuan tesis ini untuk 
mendiskripsikan strategi Penerjemahan apa saja yang digunakan 
dalam teks tersebut dan mengetahui tingkat perbedaan padanan 
antara bahasa Sumber (BS) dan bahasa sasaran (BT). 

Warastuti (2005) dalam tesisnya "Masalah Perpadanan 
dalam Terjemahan Klausa Relatif BS ke Dalam BT. Penelitian 
ini memerikan masalah perpadanan, yaitu prosedur pener-
jemahan yang digunakan di dalam menerjemahkan klausa relatif 
BS ke dalam BT. Temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa 
dari aspek gramatikalnya, penerjemah berusaha menampilkan 
unsur ketepatan terjemahannya, makna yang berada pada BS 
disampaikan acara utuh. Unsur kewajaran terjemahan “Lived 
with and  Within adalah hidup. Dari aspek semantik, makna 
referensial tidak mengalami penyimpangan. Pada aspek prag-
matiknya, klausa relatif di atas beserta konstituen induk yang 
mewatasinya memiliki kongruensi makna dengan tataran 
kalimatnya. 

Sujatna (2005)  dalam tesisnya “Koreferensi dalam wacana 
BS dan Padanan dalam BT” Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa bentuk promina lah yang paling banyak mewakili 
bentukan koreferensi ini karena secara makna harus tetap sama 
misalnya frasa nomina tunggal harus di sulih menjadi pronomina 
yang tunggal juga. Sedangkan bentuk lainnya tidak begitu mem-
perhatikan makna melainkan struktur.  Kustaryo (2002) dalam 
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tesisnya “dalam BT Probabilitas perpadanan,Transposisi, Dan 
Modulasi di dalam terjemahan kalimat BS Berverba Be ke”. 
Hasil penelitian ditemukan pergeseran gramatikal atau trans-
posisi menunjukkan adanya pergeseran kelas kata, yaitu per-
geseran padanan verba be ke padanan zero, ke padanan verba 
berprefiks di - dan ke- padanan verba berprefiks ter -. Pergeseran 
tataran yang ditemukan meliputi perubahan dari tataran grama-
tikal yaitu verba penghubung dan verba bantu progresif ke 
tataran gramatikal. Hasil analisis pergeseran makna atau modulasi 
menunjukkan adanya beberapa modulasi, yaitu mudulasi meto-
nimi, modulasi metaforis, modulasi penegasian, modulasi pe-
masifan, dan modulasi bebas.  

Kurniwati  (2006-xvi) dalam  tesisnya  Analisis Ideology 
Penerjemahan memaparkan tentang  hal-hal yang menyebabkan 
salah satu unsur ungkapan dan istilah, penerjemah kurang 
menguasai ungkapan-ungkapan BS dan BT, dan penerjemahan 
bukan sekedar pengalihbahasaan, tetapi usaha untuk menemukan 
padanan yang tepat dalam rangka menghasilkan teks atau unsur 
teks BT yang Husnan Lubis (2004:xi) dalam tesisnya “Pemilihan 
kata bahasa Indopnesia yang asalnya kata Arab dalam tiga teks 
terjemahan al-Quran BT: Analisis Perbandingan dan Strategi 
Peterjemahan” memaparkan bahwa kajian juga mendapat bahwa 
teori konteks keperihalan keadaan paling sesuai digunakan bagi 
memilih kata padanan alQur’an dalam BI. Ini dilengkapi oleh 
teori analisis komponen makna kelihatannya kurang mampu; 
yaitu pada kata nama yang bersifat abstrak. Sahlan Tampubolon, 
2003  dalam thesis  Textual Function,  mengambarkan tentang  
bentuk makna tekstual dalam Persurat kabaran Indonesia. 
Masalah yang dikaji adalah  makna logis (mark) dan makna tidak 
logis (unmark). Temuan menunjukan bahwa makna logis banyak 
ditemukan pada isu sosial yang antagonis dan makna tidak logis 
pada issue protagonis. Nurlela (2010) dalam desertasi “Repesen-
tasi Leksikogramatika Teks Pidato Kenegaraan Presiden 
Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono”  menjelas-
kan bahwa kohesi memiliki beberapa unsur penting, yaitu  
keterikatan atau keberpautan hubungan makna antara satu unsur 
yang lain, baik dalam kata (antara morfem yang satu dengan 
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yang lain) paragraf (klausa yang satu dengan klausa yang lain) 
maupun teks (antar paragraf yang lain). Kohesi menciptakan 
keteraturan dalam sebuah teks atau wacana sehingga wacana 
tersebut memilki koherensi (bertautan secara logis). 

Suroso (2004) dalam tesisnya “Pendekatan Struktural 
dalam Penerjemahan Preposional Relative Clsause”. Penelitian 
ini menemukan 254 terjemahan kalimat yang menggunakan 
prepositional relative clause dalam buku Manajemen terdapat 65 
terjemahan yang tidak benar. Ini berarti kurang lebih 25%. 
Sedang dalam buku Principle of plant Breeding, dari 295 
terjemahan kalimat yang menggunakan sekitar 53%. Bentuk 
kesalahan  kesalahan tersebut adalah konstruksi kata depan - 
mana sebagai padanan dari preposition + which yang digunakan 
dalam preposition relative clause. Bentuk kesalahan lainnya 
adalah tidak setianya pesan kalimat terjemahan dengan kalimat 
aslinya. Penyebab kesalahan-kesalahan tersebut adalah.  

(1) Kesalahan dalam analisis gramatikal  
(2) Pemerolehan makna yang salah  
(3) Kurangnya pengusaan rentang dan kedalaman makna   
(4) Kesalahan dalam restrukturisasi.  

Akibat dari kesalahan ini adalah  kesulitan mengolah pesan 
yang ada dalam kalimat terjemahan, dan pembaca memperoleh 
kesan bahwa penulis teks asli tidak mampu mengungkapkan 
pikiran dengan baik. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa 
pendekatan struktural yaitu nya melihat pada preposition + 
which berada. Dengan mengetahui bahwa preposition - which 
berada dalam struktur noun phrase maka tidak mungkin pener-
jemah menerjemahkannya dengan kata depan - mana. Dapat 
disimpulkan bahwa adanya tingkat kesalahan  yang signifikan. 
Sumber kesalahan meliputi: 

(a) Kesalahan dalam analisis gramatikal atas teks bahasa 
sumber  

(b) Kesalahan memperoleh makna  
(c) Kurangnya penguasaan tentang rentang dan kedalaman 

makna  
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(d) Kesalahan dalam restrukturisasi konsep yang diajukan adalah 
melakukan pendekatan struktural dengan menganalisis 
preposional relative clause untuk memperoleh makna teks 
asli dan memlih bentuk frasa nomina BT yang tepat yang 
bisa menampung makna yang diperoleh dari analisis. 

Penelitian di atas menggunakan 4 tahap analisis, yaitu:  

(1) Dengan analisis probabilitas perpadanan tak berkondisi, 
untuk semua fungsi verba be, ditemukan bahwa verba be BS 
mempunyai padanan yang beragam. Penerjemahan verba be 
BS ke BT mengalami baik pergeseran tataran maupun 
pergeseran kategori. Meskipun bentuk Verba be. BI  berbeda 
dengan INA, padanan tetap mengandung makna yang sama. 

(2) Dengan analisis probabilitas perpadanan berkondisi, setiap 
fungsi verba be dianalisis secara terpisah, terlihat faktor 
yang mempengatuhi pergeseran yang terjadi dalam prosedur 
penerjemahan.  

(3) Dengan analisis pergeseran gramartikal atau transposisi, 
setiap kalimat dianalisis untuk mengetahui pergeseran 
gramatikal yang terjadi, pergeseran tataran atau pergeseran 
gramatikal.  

(4) Dengan analisis pergeseran makna atau modulasi. Kalimat-
kalimat yang terjemahannya menyimpang dipisahkan, dan 
dikonsultasikan dengan kamus. Dalam analisi probabilitas 
perpadanan berkondisi ditemukan bahwa komplemen yang 
mengikuti verba be sangat berperan dalam menentukan 
padanan dalam BS. Padanan tidak selalu sama meskipun 
dalam kondisi yang sama. Artinya, bentuk yang sama belum 
tentu sama padanannya. Hal ini disebabkan penerjemahan 
berusaha supaya pesan  BS tidak hilang dalam BS.  

Eryon (2000) dalam berusaha supaya pesan Pengungkapan 
Modalitas BS ke dalam BT. Penelitian ini berfokus pada 
pengungkapan modalitas BS dalam Novel "The Old Man and 
The Sea"  (TOWS) dan dalam BT Lelaki Tua dan Laut (LTL). 
Hasil temuan ke-21 data geseran unit yang terjadi dapat diurai-
kan sebagai berikut. Tiga geseran unit kata menjadi unit frasa 
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tidak menyebabkan terjadinya pergeseran semantis. Ini terjadi 
karena dalam BT ada bentuk ungkapan modalitas dalam unit 
frasa terutama yang bersifat epistemik ketemalan seperti boleh 
saja, bisa saja, dan mungkin juga. Empat geseran unit kata 
menjadi unit kata dengan partikel tidak menyebabkan terjadinya 
geseran semantis. Ini terjadi karena dalam BT ada bentuk 
pengungkap modalitas dalam unit frasa yang bersifat epistemik 
kepastian seperti pastilah: dan dinamik kemampuan seperti 
bisakah. Paparan diatas dapat disimpulkan bahwa geseran unit 
dan geseran cakupan makna serta geseran sudut pandang terjadi 
bukan karena sistem kedua bahasa, tetapi ketidak pahaman 
penerjemahan akan modalitas.  

Penerjemahan menerjemahkan verba pewatas modal can, 
could, must, might BS dalam unit kata dengan unit frasa atau 
unit kata dengan partikel dalam bahasa Indone yang  sebenarnya 
ada padanannya yang lebih tepat dalam unit kata. Selain 
perbedaan unit, dalam penerjemahan pengungkapan modalitas 
BS dalam TOMS ke dalam LTL pun terjadi perbedaan kelas 
kata. Nida dan Larson dalam Warastuti (2005 : 15 ) mengatakan 
Translating consits in reproducing in the receptor language the 
closest natural equvalence of the source - language message, 
first in terms of meaning and secondly in terms of style "Artinya 
penerjemah adalah menghasilkan pesan yang paling dekat 
sepadan dan wajar dari BS ke BT, baik dalam hal makna, 
maupun dalam hal gaya, Larson (1984) mengemukakan defenisi 
penerjemah yang tidak jauh berbeda dari Nida. Menurutnya 
penerjemahan adalah mengalihkan amanat atau pesan dari BS 
kedalam BT dengan bentuk gramatikal dan leksikal BT yang 
wajar "Dari dua uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
penerjemahan adalah peroses pengalihan pesan dari BS ke BT 
dan untuk menghasilkan padanan yang wajar peranan makna 
sangat penting untuk dialihkan.  

Hatim (2004:3) mengatakan bahwa kita dapat menganalisis 
terjemahan dari dua pandangan yang berbeda yaitu: dari sudut 
pandang “proses“ condong  pada kegiatan  bahasa sumber ke 
bahasa  target dan penekanan pada “produk“ yaitu pada teks  
(hasil terjemahan) Halliday ( l992:15) menyatakan hal yang sama 
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bahwa terjemahan adalah  merujuk pada proses secara menye-
luruh dan  kesepadanan antara dua bahasa, kemudian kita beda-
kan antara istilah translation  (terjemahan) dengan Translating 
(hasil terjemahan) dan interpreting   (spoken text ) dan kemudian 
kita memilih istilah “Translating“ meliputi keduanya yaitu baik 
yang ditulis maupun yang dituturkan. 

Menurut Nababan (2003:29) dalam praktek menerjemah-
kan diterapkan berbagai jenis penerjemahan. Hal itu disebabkan 
oleh 3  faktor, yaitu:   

(a). Adanya perbedaa antara sistem bahasa sumber 
dengan   bahasa sasaran  

(b). Perbedaan jenis materi teks yang diterjemahkan 
(c). Adanya anggapan bahwa terjemahan adalah alat 

komunikasi. 
 
2.8 Konstruksi Analisis 

Di dalam penelitian yang berjudul Pergeseran makna 
tekstual konsep yang akan digunakan adalah konsep LFS yang 
difokuskan pada makna tekstual dan konsep terjemahan yang 
difokuskan kepada pergeseran (Zellemeyer) dan padanan  
Halliday dan Hasan (l989) menekankan pada tiga unsur yaitu:  
Field, Tenor dan Mode. 

Makna tekstual yang akan diteliti dalam teks terjemahan 
mencakup Tema Rema (yaitu mengidentifikasi dan menganalisis 
tema ideasional (topical), antarpesona dan tekstual dan kohesi 
(yang mencakup referen, ellipsis, konjungsi, kohesi, leksikal). 
Pada konsep pergeseran  yang akan dianalisis ialah substitusi, 
addition, delusion dan recoverBS. Untuk terjemahan padanan 
terfokus kepada analisis kalimat, frasa, kata dan fonem (lihat 
hubungan kontruksi analisis pada bagan berikut. 
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BAB III 

DESKRIPSI KECIRIAN DAN PEMAHAMAN 
PERGESERAN MAKNA TEKSTUAL  

 

3.1  Jenis pergeseran Makna tekstual 

Setelah melakukan identifikasi pergeseran pada teks 
popular Inggris-Indonesia, maka dapat diketahui frekuensi per-
geseran-pergeseran yang terdapat di dalam teks Inggris-
Indonesia.  Ada  10 jenis  Pergeseran  yang terdapat  dalam teks 
“See you at the Top” dan terjemahannya.  

(1) Pergeseran Bentuk Jamak BS Menjadi Tunggal Dalam BT 
(2) Pergeseran  bentuk  kata sifat menjadi  pengulangan  kata 

sifat  dalam BT  
(3) Pergseran Alat Kohesi Gramatikal 

a.  Referens 
b.  Elipsis 
c.  Subsitusi 

(4) Pergeseran Kohesi Leksikal 
(a) Pergeseran Sinonim dari BS ke BT 
(b) Pergeseran Satu Makna ke Medan Makna dalam 

Sinonimi 
(c)  Pergeseran Satu Kata dalam BT dengan Medan Makna 

dalam BS 
(d)  Pergeseran Antonim 
(e)  Pergeseran Kolokasi 
(f)   Pergeseran Meronimi 
(g)  Pergeseran Hiponimi 

(5)  Pergeseran Satu Makna  ke Medan Makna 
(6)     Pergeseran Medan Makna ke  Satu Makna 
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(7)   Pergeseran Perbedaan Struktur Inggris dan Indonesia (Azas 
MD ke DM) 

(8)   Pergeseran yang Dilakukan untuk Mengisi Kerumpangan 
Kosa Kata 

(9)   Pergeseran Transposisi  
(a)  Pergeseran kata ke frasa 
(b)  Pergeseran frasa ke kata 
(c)  Pergeseran frasa ke kalimat 

(10)  Pergeseran Konjungsi     

     Pergeseran-pergeseran secara garis besar ada 10  per-
geseran dan pergeseran tersebut dapat dijelaskan pada tabel-tabel 
berikut di bawah ini. 
   
3.1.1 Pergeseran Bentuk Jamak BS Menjadi Tunggal 

Dalam BT 
Pergeseran bentuk jamak BS mejadi tunggal dalam BT 

akan menjadi nomina. Beberapa nomina dinyatakan berulang-
ulang dan hasil terjemahannya tetap dalam bentuk tunggal dalam 
BT. Misalnya kata students ‘siswa’, kata pencils ‘pinsil’, kata 
upstairs ‘lantai atas’; kata problems ‘masalah’; kata some ‘suatu’ 
sebagai kata bilangan juga ditemukan dan terjemahannya tetap 
dalam bentuk tunggal. Data selengkapnya dapat dilihat pada 
tabel berikut ini. 

Tabel 4.1-b Pergeseran Bentuk BS Menjadi Tunggal Dalam BT 

No Jamak BS Tunggal BT 
1. Finders Penemu 
2. Millionaires Miliader 
3. Towns Kota 
4. Inders Penemu 
5. Some Suatu 
6. Students Siswa 
7. Teachers  
8. Faces  
9. Students  
10. Clases  
11. Upstairs  
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12. Jobs  
13. Invitations  
14. Methods  
15. Compliments  
16. Automobiles  
17. Tires  
18. Pencils  
19. Pencils  
20. Pencils  
21. Segments  
22. Bankers  
23. Guidelines  
24. Orders  
25. Principles  
26. Heigts  
27. Mathematics  

 
Tabel 4.1-c  Pergeseran Bentuk BS Menjadi Tunggal Dalam BT 

1. Tears  
2 Friends  
2. Rats  
3. Exsperiments  
4. Guinese  
5. Records  
6. Eksperiments  
7. Students  
8. Kids  
9. Prospects  
10. Patients  
11. Employees  
12 Answers  
13. Questions  
14. Injections  
15. Kids  
16. Results  
17. Students  
18. Geniuses  
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19. Students  
20. Pages  
21. Quickness  
22. Teams  
23. Championships  
24. Upstairs  
25. Windows  
26. Souls  
2 Problems  
3 Problems  
4 Managers  
5 Dealers  
4. Cars  
5. Needs  
6. Occupants  
7. Problems  
8. ThBSs  
9. Works  
10. Instructions  
11. Hens  
12. Changes  
13. Potatoes  
14. Girls  
15. Daughters  

 

3.1.2   Pergeseran  Adjektiva atau  Kata Sifat dalam  BS   
menjadi Pengulangan kata sifat pada  BT    

Dari hasil analisis mengenai pergeseran adjektiva ditemu-
kan sejumlah 21 adjektiva BS yang diterjemahkan dalam bentuk 
perulangan dalam BT. Sebagai contoh adjektiva  over ‘berulang-
ulang’, on occassion ‘kadang-kadang’, average ‘rata-rata’; total 
‘benar-benar’; neglect ‘tergesa-gesa’. 

Ditemukan juga adjektiva pada BS yang diterjemahkan 
dengan menambahkan bentuk pronomina (-nya). Sebagai contoh 
that all ‘satu-satunya, that one ‘satu-satunya’, the only ‘satu-
satunya’. Untuk lebih lengkapnya lihat pada tabel 4.3 di bawah 
ini. 
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Tabel  3.3:  Adjektiva atau kata sifat dalam BS bergeser menjadi 
Pengulangan  kata sifat dalam BT 

No BS BT 
1 Varied Berbeda beda 
2 Traits Ciri-ciri 
3 Characteristics Sifat-sifat 
4 That all Satu-satunya 
5 Marvel Kagum-kagum 
6 Indiferent Biasa-biasa saja 
7 Total Benar-benar 
8 Really Benar-benar 
9 Neglected Tergesa-gesa 

10 Principles Perinsip-perinsip 
11 The one Satu-satunya 
12 Average Rata-rata 
13 Really Benar-benar 
14 Average Rata-rata 
15 Average Rata-rata 
16 Average Rata-rata 
17 A row Berturut-turut 
18 The only Satu-satunya 
19 On Occasions Kadang-kadang 
20 Would Benar-benar 
21 Over Berulang-ulang 

 

3.1.3   Pergeseran Alat Kohesi Gramatikal 
Alat Kohesi Gramatikal BS dibandingkan dengan alat 

kohesi gramatikal BT yang terdiri atas tiga unsur yaitu (1) 
referen pronomina yang meliputi dari unsur pronomina, you, 
they, I, we, he, she;  (2) referen pembandingan terdiri dari 
komparatif, superlatif,  dan subsitusi digunakan sebagai penegas 
suatu kalimat pada BT (misalnya better-best; stronger-strongest; 
shorter-shortest; more beautiful-the most beautiful, dll.) (3)  
referen penunjuk (misalnya that, this, those, these).   

Pada tabel 4.4 dijelaskan alat-alat kohesi gramatikal yang 
terdiri atas Referens, Elipsis, dan Penambahan, masing-masing 
memiliki jumlah  komponen-komponen yang berbeda antara BS  
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dan BT. Distribusi masing-masing komponen dapat diamati pada 
tabel berikut: 

Tabel 3.4 : Pergeseran Alat Kohesi Gramatikal 

 

3.2  Pergeseran Alat kohesi  Gramatikal Pronomina 

       Pronomina  you, they  dalam  BS adalah pronomina yang 
memiliki perbedaan pada BT. Pronomina you dan they dalam   
BS  lebih banyak dari pada BT dan masing-masing memiliki 
pergeseran sebanyak 6 yang terdapat pada elipsis dan  pronomina 
you pada subsitusi ada  6 dan subsitusi pada they ada 3 buah dan 
pronomina yang tidak mengalami perbedaan dari BS ke BT  
adalah pronomina I. He, she, we. Pergeseran alat kohesi 
gramtikal  BS dan BT dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

No Referen 
Jumlah % Elipsis Penambahan/ 

Subsitusi (SB) 
BS BT BS BT BS BT BS BT 

  1. Pronomina                                                                                                         
- you 
- they 
- I 
- We 
- He 
- She 

 
149 
109 
  83 
  57 
107 
101 

 
143 
103 
  83 
  57 
107 
101 

 
  
  

  
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 

 
  6 
  6 
  - 
  - 
  3 
  5 

 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  -    
    

  
  6 
  3/2 
SB 
  - 
  - 
  -   

  2. 
 
 
 
 
 
  3. 

Perban-
dingan 
- Positif 
- Komparatif 
- Superlatif 
 
Penunjuk 
- Itu 
- Ini 
- Tersebut 

 
 
 52 
 22 
 94 
 
 
 22 
 32 
 47 

 
 
52 
22 
94 
 
 
 22 
 32 
 47 

 
 
  - 
  - 
  - 
  
 
   - 
   - 
   - 

 
 
  - 
  - 
  - 
 
 
  - 
  - 
  -    
  

 
 
  - 
  - 
  - 
 
 
  -  
  - 
  - 

 
 
  - 
  - 
  - 
 
 
  - 
  - 
  - 

 
 
  - 
  - 
  - 
 
 
  - 
  - 
  - 

 
 
  - 
  - 
  - 
 
 
  - 
  - 
  - 

 Total 607 600 - - - 20 - 9 
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Tabel 3.4a : Jumlah Pergeseran Alat Kohesi Gramatikal 
Pronomina 

Alat Kohesi Gramatikal Pronomina 

PRONOMINA Referens Elipsis Penambahan/ 
Substitusi Total 

BS BT BS BT BS BT BS BT 
You 149 143 - 6 - 6 149 155 
They 109 103 - 6 - 3 109 112 

I  83 83 - - - - 83 83 
We 57 57 - - - - 57 57 
he  107 107 - 3 - - 107 110 
she  101 101 - 5 - - 101 106 

Pronomina you dalam BS berjumlah 149 dan BT  berjumlah 
143 maka terjadi pergeseran sebanyak 6 (enam) pergeseran dan  
begitu juga elipsis pada pronomina you  mengalami pergeseran 
sebanyak 6 (enam) pada BT  dan  ditemukan subsitusi pronomina 
you pada BS sebanyak 6 (enam). Lalu diikuti oleh pronomina  
they  berjumlah 109  dalam BT dan  103 dalam BS maka terjadi 
pergeseran sebanyak 6 (enam) pergeseran, selanyutnya ditemu-
kan ellipsis pada  pronomina they sebanyak 6 pada BT dan 
substitusi sebanyak 3 dalam BT. Dari data di atas menunjukkan 
bahwa pronomina they  mendominasi  dari  pronomina lainnya.  
Dan berikutnya ditemukan pronomina I  pada BT sebanyak 83.  
dan  juga ditemukan   pronomina I (saya)  pada BT sebanyak 83,   
maka  tidak ada  pergeseran yang terjadi   antara  BS   dan   BT.    
Selanjutnya ditemukan pronomina  we (kita) pada  BT berjumlah 
57 dan  juga sama 57 pronomina  pronomina we (kita) ditemukan 
dalam BT juga berjumlah 57  maka tidak ada pergeseran diantar 
BS dan BT. Dengan kata lain Pronomina we dalam BS dan 
Indonesia merupakan  pronomina yang paling sedikit digunakan 
pada analisis ini. Berikutnya ditemukan pronomina He pada  
Bahasa Indonesia sebanyak 107 dan juga pronomina He (dia 
laki-laki) pada Bahasa Inggris berjumlah 107, maka tidak di-
temukan pergeseran pada Pronominal He dalam BS maupun 
Bahasa Indonesia. Selanjutnya elipsis ditemukan pada prono-
mina He (Dia laki-laki) pada  BS sebanyak tiga (3) sedangkan  
Bahasa Indonesia tidak ditemukan ellipsis  pada pronominal  He,   
maka Selanyutnya pronomina She pada Bahasa Inggris (BS) 
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berjumlah 101 dan BT juga berjumlah 101 maka dapat di-
simpulkan bahwa dalam pronomina She tidak mengalami per-
geseran antara   Bahasa Inggris.maupun  Bahasa  Indonesia tetapi  
dalam ellipsis ditemukan  dan subsitusi  menggalami pergeseran 
seperti yang telah diuraikan diatas. Dari data yang tertera pada  
table 3.1 di atas dapat disimpulkan bahwa  pronomina you dan 
They menunjukkan dalam BS lebih banyak digunakan dari pada 
Bahasa Indonesia dan  kedua pronomina  ini memiliki elipsis dan 
Subsitusi pada BT 

Alat kohesi gramatikal yang kedua adalah Elipsis. Dalam 
alat kohesi gramatikal ini terlihat perbedaan yang mencolok 
antara pronomina-pronomina. Dalam pronomina you  mengalami 
pergeseran dalam BT berjumlah  6 pergeseran. Pada pronomina 
They juga mengalami pergeseran dalam BT sebanyak 6 per-
geseran. Selanjutnya ditemukan ellipsis pada pronomina He se-
banyak 3 (tiga) dalam BT dan hal yang sama  ditemukan 5 (lima)  
ellipsis pada pronomina She pada BT. Dan selanyutnya tidak 
ditemukan pergeseran pada  pronomina I dan we dalam  elipsis  
baik dalam BS maupun dalam BT. 

 Alat kohesi gramatikal yang ke tiga adalah Penambahan/ 
Substitusi. Dalam pergeseran ini juga  terjadi  pada pronomina-
pronomina. Dalam pronomina You pada BT mengalami per-
ubahan. Perubahan yang terjadi adalah penambahan pronomina 
you pada  BS sebanyak 6  dan begitu juga pada pronomina they  
mengalami pergeseran karena ada penambahan pronomina they 
pada BT maka pergeseranpun  terjadi. Yang terakhir tidak terjadi 
pergeseran pada pronomina I, We,He, dan She. Baik dalam 
Bahasa Inggris dan  maupun BT. 

Dari ketika alat kohesi di atas terlihat perbedaan yang 
mencolok diantaranya alat kohesi referen yang mendominasi 
terjadi pergeseran pada pronomina-pronomina tersebut, Lalu 
diikuti oleh alat kohesi elipsis kemudian penambahan/Subsitusi. 
 
3.2.1   Pergeseran alat kohesi gramatikal  Perbandingan       

Alat kohesi perbandingan terdiri dari dua partsisipan dan 
keduanya  saling bertautan. Kohesi perbandingan terdiri dari 
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pperbandingan positip, comparative dan superlative. Masing – 
masing  memiliki referen yang berbeda jumlahnya  dan tidak 
memiliki ellipsis dan unsur Penambahan.  Jumlah dapat dilihat 
dari tabel dibawah ini. 

Tabel 3.4b: 
Jumlah Pergeseran Alat Kohesi Gramatikal Perbandingan 

Alat Kohesi Gramatikal Perbandingan 

PERBANDINGAN Referen Elipsis Penambahan Total 
BS BT BS BT BS BT BS BT 

Positive 52 52 - - - - 52 52 
Komparative 22 22 - - - - 22 22 
Superlative 94 94 - - - - 94 94 

Berdasarkan frekuensi tabel 4.3b alat kohesi gramatikal 
perbandingan, maka perbandingan Superlatif pada Referens 
berjumlah 94 dalam BS dan dalam BT juga berjumlah 94 per-
geseran yang merupakan pergeseran dominan dalam alat kohesi 
gramatikal perbandingan. Kemudian diikuti oleh perbandingan 
positip yang mengalami 52 pergeseran dalam BS dan dalam BT 
juga 52 pergeseran. Dan pergeseran yang paling sedikit terjadi 
pada perbandingan komparatif yang berjumlah 22 pergeseran 
dalam BS demikian juga dalam BT. 

Sedangkan alat kohesi gramatikal perbandingan Elipsis 
pada positif, comparatif dan superlatif tidak ada terjadi per-
geseran baik dalam BS maupun dalam BT. Demikian juga pada 
Penambahan/Substitusi tidak ada terjadi pergeseran baik untuk 
positip, komparatif dan superlatif 

Dari ketiga alat kohesi perbandingan tersebut maka per-
bandingan referens yang paling mendominasi. Sementara itu 
pada elipsisi dan penambahan/substitusi tidak ada terjadi per-
geseran dan kohesi penunjuk tidak menunjukkan pergeseran 
anatar BS dan BT  seperti pada tabel 4.3c. 
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Tabel 3.4c: 
Jumlah Pergeseran Alat Kohesi Gramatikal Penunjuk 

Alat Kohesi Gramatikal Penunjuk 

PENUNJUK Referen Elipsis Penambahan Total 
BS BT BS BT BS BT BS BT 

itu  22 22 - - - - 22 22 
Ini 32 32 - - - - 32 32 
Tersebut 47 47 - - - - 47 47 

Berdasarkan tabel 4.3c di atas frekuensi alat kohesi 
gramatikal penunjuk, maka penunjuk tersebut pada referen 
merupakan penunjuk yang mendominasi alat kohesi gramatikal 
penunjuk. Penunjuk tersebut pada referen dalam BS berjumlah 
47 demikian juga dalam BT juga berjumlah 47. Kemudian diikuti 
oleh penunjuk ini yang berjumlah 32 dalam BS. Sedangkan 
dalam BT juga berjumlah 32. Dari data di atas menunjukkan 
bahwa  alat kohesi penunjuk tidak ada pergeseran. 

Alat kohesi gramatikal penunjuk pada elipsis dan penam-
bahan/substitusi tidak mengalami pergeseran baik dalam BS 
maupun dalam BT. Dari ketiga alat kohesi penunjuk tersebut 
maka alat kohesi gramatikal penunjuk pada referen yang men-
dominasi pada teks popular Bahasa  Inggris.     

Frekuensi persentase alat kohesi gramatikal pronomina 
juga mengalami rentang yang mencolok. Hal ini dapat dilihat 
dari tabel 4.3c di bawah yang menunjukkan bahwa frekuensi 
persentase alat kohesi gramatikal pronomina pada referen 
merupakan frekuensi yang mendominasi. Persentase pergeseran 
pronomina I mencapai 100% dalam BS demikian juga dalam BT 
juga mencapai 100%.  

Tabel 3.4: Jumlah Persentase Pergeseran Alat Kohesi 
Gramatikal Pronomina 

Alat Kohesi Gramatikal Pronomina 

PRONOMINA Referen Elipsis Penambahan/ 
Substitusi Total 

BS BT BS BT BS BT BS BT 
You 100% 92,2% - 3,9% - 3,9% 100% 100% 
They 100% 92% - 5,35% - 2,7% 100% 100% 
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I  100% 100% - - - - 100% 100% 
We 100% 100% - - - - 100% 100% 

he  100% 7,2% - 2,8% - - 100% 100% 
she  100% 95.2% - 4,8% - - 100% 100% 

Yang kedua adalah pronomina He yang mencapai 100% 
dalam BS, dan 97,2% dalam BT. Lalu ketiga pronomina She 
frekuensi persentasenya mencapai 100% dalam BS dan 95,2% 
dalam BT. Keemapat pronomina you 100% dalam BS dan dalam 
BT mencapai 92,2%. Terakhir adalah pronomina They dalam BS 
100% sedangkan dalam BT mencapai 92%.  

Frekuensi persentase alat kohesi gramatikal yang kedua 
adalah elipsis. Pronomina They merupakan pronomina yang 
mendominasi persentase pergeserannya. Namun dalam BS tidak 
mengalami pergeseran hanya terjadi dalam BT yang mencapai 
5,35% pergeseran. Kemudian diikuti oleh pronomina She. Tidak 
ada frekuensi persentase dalam BS namun dalam BT mencapai 
4,8%. Demikian juga pada pronomina You dan He tidak ada 
persentase pergeseran dalam BS tapi dalam BT pronomina You 
3,9% dan pronomina He 2,8%. Sedang kan pronomina I 

Frekuensi persentase alat kohesi gramatikal yang ketiga 
adalah substitusi/penambahan. Frekuensi persentasenya hanya 
terjadi pada pronomina You yang mencapai 3,9% dalam BT 
namun dalam BT tidak ada frekuensi persentase dan pronomina 
They 2,7% dalam BT tidak ada frekuensi persentase. Sedangkan 
pronomina I, We, She, He tidak ada frekuensi persentasenya baik 
dalam BT maupun dalam BT. 

Pada alat kohesi gramatikal perbandingan frekuensi per-
sentasenya juga memiliki persentase yang sangat mencolok. Alat 
kohesi gramatikal perbandingan positive, komparatif dan super-
latif pada referen frekuensi persentasenya mencapai 100% dalam 
BT. Pada elipsis dan penambahan perbandingan positif, compa-
rative, superlative tidak memiliki frekuensi persentase. Hasil 
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3.4a :  Jumlah Persentase Pergeseran Alat Kohesi 
Gramatikal Perbandingan 

Alat Kohesi Gramatikal Perbandingan 

PERBANDINGAN Referen Elipsis Penambah
an Total 

BS BT BS BT BS BT BT BT 
Positif 100% 100% - - - - 100% 100% 
Komparatif 100% 100% - - - - 100% 100% 
Superlatif 100% 100% - - - - 100% 100% 

 
Tabel 3.4b  : Jumlah Persentase Pergeseran Alat Kohesi 

Gramatikal Penunjuk 
Alat Kohesi Gramatikal Penunjuk 

PENUNJUK Referen Elipsis Penambahan Total 
BS BT BS BT BS BT BS BT 

itu  100% 100% - - - - 100% 100% 
Ini 100% 100% - - - - 100% 100% 
Tersebut 100% 100% - - - - 100% 100% 

Pada alat kohesi gramatikal penunjuk frekuensi persen-
tasenya juga memiliki persentase yang sangat mencolok. Alat 
kohesi gramatikal penunjuk itu, ini dan tersebut pada referen 
frekuensi persentasenya mencapai 100% dalam BT. Pada elipsisi 
dan penambahan penunjuk itu, ini, tersebut tidak memiliki 
frekuensi persentase. 
 
3.5    Pergeseran Kohesi Leksikal 

Pegeseran leksikal terdiri atas  unsur-unsur pronomina 
posesif, sinonimy, antonimy, kolokasi, meronimi, dan hiponimi. 
Unsur-unsur pengulang 

Tabel 3.5 : Pergeseran Kohesi Leksikal 

                                       PRONOMINA POSESIF 
BS BT 

 I'm confident you've heard the 
story of the little boy who, in a 
fit of anger, shouted to his 
mother that he hated her. 

Saya yakin Anda pernah men-
dengar kisah tentang seorang 
anak kecil yang marah secara 
mendadak, yang berteriak kepada 
ibunya bahwa ia membencinya. 
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The teacher knew his music as 
perhaps few others did.  
 

Guru tersebut memahami musik-
nya dan barangkali hanya bebe-
rapa orang lain yang memahami-
nya.  

He continued to teach her, but 
her friends started detect 
changes in her beautiful natural 
voice. 

Guru tersebut terus mengajar-
nya, namun teman-temannya 
mulai mencium perubahan dalam 
suara alaminya yang indah itu. 

As she grew older she was more 
and more in demand for church, 
school, and social functions 

Ketika usianya makin ber-
tambah, ia makinsering tampil di 
gereja, sekolah, dan acara-acara 
sosial.  

Any time the girl would waver a 
bit or miss her timing in the 
least,  

Setiap kali gadis itu merasa agak 
ragu atau sama sekali tidak tepat 
waktunya,  

Over a period of time, her 
admiration for her teacher 
deepened.  

Setelah beberapa lama, kekagu-
man gadis itu terhadap gurunya 
makin dalam.  

 Pada tabel 4.5  menunjukkan bahwa unsur pronomina 
posesif  dalam BT adalah bahagian dari unsur kohesi leksikal  
dan pada contoh 11  menunjukkan pronomina posesif his (‘-nya 
laki-laki’) dan  her ‘-nya perempuan’) yang merupakan dua jenis 
jender yang berbeda diterjemahkan menjadi pronomina posesif ‘-
nya (netral’) tanpa membedakan jender. Demikian pula halnya 
dengan data nomor 30, 33, 87, 91, dan 93. Dari hasil analisis 
diemukan sejumlah 33 pronomina posesif BS dan BT (Lampiran 
Data Analisis). 

Tabel 3.5a:  
Jumlah Pergeseran Kohesi Leksikal Pronomina Posesif 

Kohesi Leksikal  
Pronomina Posesif Total 
BS BT BS BT 
33 33 33 33 

Berdasarkan frekuensi pergeseran kohesi leksikal Pro-
nomina Posesif pada tabel 4.5a maka jumlah pergeseran 
pengulangan sebanyak 6 pergeseran di dalam BT. Jumlah per-
geseran dalam  BT sebanyak 6 pergeseran. Persentase kohesi 
leksikal pronomina posesif bergeser sejumlah 100% dalam 
bahasa Indonesia yang tertera pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3.5b : Jumlah Persentase Pergeseran Kohesi Leksikal  

Kohesi Leksikal  
Pronomina Posesif Total 
BS BT BS BT 

100% 100% 100% 100% 

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah total frekuensi per-
geseran kohesi leksikal dalam bentuk pronomina posesif dalam 
BS berjumlah 100%. 
 
3.5.1   Pergeseran Sinonimi dari BS ke BT 
 Dari analisis ditemukan sejumlah 101 kata bersinonimi 
dalam BS sementara dalam BT hanya ditemukan sejumlah 80 
kata bersinonimi. Data-data tersebut dapat dilihat pada tabel 3.6a 
dan 3.6b. 

Tabel 3.6a:  
Pergeseran Sinonimi dari BS ke BT 

NO kosa kata   BS Kosa kata   BT 
1 see,  recognized, saw memandang, melihat 
2 good,  nice, beautiful, 

the  best, top, great, greatest 
bagus, baik, kebaikan, indah, 
terindah, terbaik, hebat, 
terbesar, kebaikan terbesar 

3 Made, do, make, treat,  
   Conducted. 

dilakukan,   melakukan, 
 membuat 

4    Know , aware   mengenal, mengetahui, 
 memahami 

5  want, going to ask  Ingin 
6 a tribute, the recognition, 

the  appreciation 
 Penghargaan 

7 Called dipanggil, bertelepon 
8 passed, went melewati, berlalu 
9 delighted , appreciate,    

smiled broadly, fun 
S  senang, menyambut baik, 
Menyenangkan 

10 story Kisah, cerita 
11 Perfectionist, top  

performance 
sempurna, penampilan 
terbaik 

12 Bad, worse, Buruk,  lebih buruk 
13 salesman, businessman wiranaga,  pengusaha 
14 praise, Compliments Tujian 
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15 thought, conceived Kira, memikirkan 
16 
 

Share, give away, devide, 
give,  give out 

membagikan, bagi-bagikan 

17 wealth, rich kekayaan, kaya 
 

Tabel 3.6.b pergeseran Sinonim dari Bs ke BT 
NO Kosa kata BS Kosa   kata    BT 
1 success, roses Kosa kata     BT 
2 more productive, wiser, 

more professional, more 
skillful 

lebih produktif, lebih 
bijaksana, lebih professional 
dan lebih trampil 

3 associated, friends Teman-teman, rekan-rekan 
4 happier, cheerful, gaety, 

excitement, joy, sunshine, 
cheerfulglad 

bahagia, kegembiraan, 
kegembiraan 

5 hope, expect Harapan 
6 prettier, interestBS Cantik, menarik 
 different, contrary, 

varied,difference. 
berbeda, berbeda-beda,   
perbedaan. 

7 difficulty, too hard kesulitan, terlalu sulit 
8 miserable, sad Sedih 
9 said, told, sayBS, account  

for, explain, described to     
point out,clearer 

menceritakan,  mengungkap-
kan, berkata, mengatakan, 
menjelaskan, menjelaskan-
nya 

10  difference, contrary perbedaan, berbeda 
11  wonder, puzzle Bertanya-tanya, heran, 

bigung 
12 Admiration, astonishBS, 

marvel 
Kekaguman 

13  Wise Bijaksana 
14  dumb, bad, idiots, lousy bodoh, idiot 
15  intelleigence, 

bright,smarter 
Cerdas 

16  expressed, pointed out Mengungkapkan, 
mengatakan 

17  Kids, children Anak-anak 
Jumlah 17 17 
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Dari tabel 3.6b menunjukkan sinonimi pada BS berjumlah 
101 dan BT berjumlah 80 maka dapat disimpulkan bahwa BS 
lebih dominan menggunakan sinonimi daripada BT, maka terjadi 
pergeseran 21.   

Tabel 3.6c Jumlah Pergeseran Sinonimi dari BS ke BT 

No 
Jumlah Pergeseran Sinonimi dari BS ke BT 

Jumlah Kosa Kata 
BS 

Jumlah Kosa Kata 
BT Total 

1. 3 2 5 
2. 7 9 16 
3. 5 4 9 
4. 2 3 5 
5. 2 1 3 
6. 3 1 4 
7. 1 2 3 
8. 2 2 4 
9. 4 3 7 

10. 1 2 3 
11. 2 2 4 
12. 2 2 4 
13. 2 2 4 
14. 2 1 3 
15. 2 2 4 
16. 5 2 7 
17. 2 2 4 
18. 2 1 3 
19. 4 4 8 
20. 2 2 4 
21. 7 3 10 
22. 2 1 3 
23. 2 2 4 
24. 4 3 7 
25. 2 2 4 
26. 2 1 3 
27. 8 6 14 
28. 2 2 4 
29. 2 3 5 
30. 3 1 4 
31. 1 1 2 
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32. 4 2 6 
33. 3 1 4 
34. 2 2 4 
35. 2 1 3 

Total 101 80 181 

Hal ini menimbulkan  pergeseran  yaitu dengan  kata lain 
disebut dengan penyempitan makna pada BT. Distribusi 
penyempitan makna dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

Tabel 3.6d: 
Jumlah Pergeseran Kohesi Leksikal Sinonimi dari BS ke BT 

Kohesi Leksikal  
Sinonimi dari BS ke BT Total 

BS Ind Sinonimi dari BS ke BT 
101 80 181 

 

Berdasarkan frekuensi pergeseran kohesi leksikal sinonimi 
dari BS ke BT pada tabel 4.6d maka jumlah pergeseran peng-
ulangan sebanyak 101 pergeseran di dalam BS. Tidak  sama di 
dalam BT yang berjumlah 80 pergeseran kohesi leksikal 
sinonimi dari BS ke BT. Jumlah pergeseran antara BT dengan 
BS  mengalami perubahan sebanyak 21 perubahan.  

Tabel 3.6e:  Jumlah Persentase Pergeseran Kohesi Leksikal 
Sinonimi dari BS ke  BT 

Kohesi Leksikal  
Sinonimi dari BS ke BT Total 

BS BT Sinonimi dari BS ke BT 
55.9% 44.20% 100% 

Frekuensi persentase juga mengalami perubahan. Persen-
tase kohesi leksikal sinonimi dari BS ke BT  berjumlah  44.20% 
dalam BT. Demikian juga persentase kohesi leksikal sinonimi 
dari BS ke BT dalam BS berjumlah 55.9% yang tertera pada 
tabel berikut ini. 

Dari tabel 4.6e  di atas dapat dilihat jumlah total frekuensi 
pergeseran kohesi sinonimi dari BS ke BT dalam bentuk 
pengulangan dalam BT berjumlah 44.20% dan dalam BS 
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berjumlah 55.9%.  Ada perbedaan yang mendominasi di antara 
BS dan BT dalam pergeseran sinonimi dari BS ke BT  tersebut.  

 
3.5.2  Pergeseran Satu Makna ke Medan Makna dalam 

Sinonimi 
Dari hasil analisis ditemukan perluasan makna BS ke BT 

dalam bentuk sinonimi. Dalam BS ditemukan empat kata 
sedangkan dalam BT kata tersebut meluas menjadi delapan kata. 
Untuk lebih jelasnya lihat tabel 4.7 di bawah ini. 

Tabel 3.7 : Pergeseran  satu makna ke medan makna  
dalam sinonim 

No Satu makna 
BS 

Medan makna 
BT 

Sumber 
 

   1   Called panggil,  bercerita            50, 59 
   2   Story bercerita,  naskah            11, 84 
   3   But melainkan, tetapi,     126, 158, 140 
   4   Difference perbedaan, berbeda 200,201,242 

Tabel 3.7a: Jumlah Pergeseran Satu Makna ke Medan Makna 
dalam Sinonim 

No 
Jumlah Pergeseran Satu Makna ke Medan Makna 

dalam Sinonim 
Satu Makna BS Medan Makna BT Total 

1 1 2 3 
2. 1 2 3 
3. 1 2 3 
4. 1 2 3 

Total  4 8 12 

Tabel 3.7b : Jumlah Pergeseran Satu Makna ke Medan Makna 
dalam Sinonim 

Kohesi Leksikal 
Satu Makna ke Medan Makna 

dalam Sinonim Total 

BS BT Satu Makna ke Medan Makna 
dalam Sinonimi 

4 8 12 
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Berdasarkan frekuensi pergeseran kohesi leksikal satu 
makna ke medan makna dalam sinonimi pada table 3.17 maka 
jumlah pergeseran kohesi lekasikal satu makna ke medan makna 
dalam sinonimi  sebanyak 4 pergeseran di dalam BS. Tidak sama 
di dalam BT yang berjumlah 8 pergeseran kohesi leksikal satu 
makna ke medan makna dalam sinonimi. Jumlah pergeseran 
antara BT dengan BS  mengalami perubahan sebanyak 4 per-
geseran.  

Frekuensi persentase juga  mengalami perubahan. Persen-
tase kohesi leksikal satu makna ke medan makna dalam sinonimi  
berjumlah  66.6% dalam BT. Demikian juga persentase kohesi 
leksikal satu makna ke medan makna dalam sinonimi dalam BS 
tidak sama dalam BT dimana BS berjumlah 33.3% yang tertera 
pada tabel berikut ini. 

 
Tabel 3.7c : Jumlah Persentase Pergeseran Satu Makna ke Medan 

Makna dalam Sinonim 

Kohesi Leksikal 
Satu Makna ke Medan Makna 

dalam Sinonim Total 

BS BT BS BT 
33.3% 66.6% 100% 

Dari tabel 3.7c di atas dapat dilihat jumlah total frekuensi 
pergeseran kohesi leksikal satu makna ke medan makna dalam 
sinonimi dalam BT dan dalam BS memiliki jumlah persentase 
yang berbeda dimana dalam BS berjumlah 33.3% dan dalam BT 
berjumlah 66.6%. Ada perbedaan yang mendominasi di antara 
BS dan BT dalam pergeseran satu makna ke medan makna dalam 
sinonimi tersebut. 
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3.5.3 Pergeseran Satu Kata dalam BT dengan Medan 
Makna dalam BS 

Tabel  3.8 : Pergeseran Satu kata  dalam BT dengan Medan 
makna dalam BS 

   No Satu makna  
      BT 

Medan makna 
 BS 

Sumber 
       

  1 Ingin want, going  to  ask 73, 74, 58, 66. 
  2 Pujian complements, praise    110, 109 
  3 Keberhasilan success,  roses, 

remarkable  
42, 55 

  4 Harapan hope,expect 302, 304, 305 
  5 Sedih miserable, sad 387 
  6 Bodoh idiot, bad, dumb 185,187,234 
  7 memperlihatkan -  
 8 Penghargaan a tribute, 

recognition,  
appreciation. 

68, 40, 41, 48, 
39 

Jumlah     8     17  

Pada tabel  3.8  menunjukkan  pergeseran dari satu makna  
pada BT  menjadi  Medan makna pada BS   yaitu dengan jumlah 
BS 17  bergeser menjadi 8.. Penomena ini menggambarkan 
bahwa BS lebih dominan menggunakan Medan  makna dari pada 
BT. Ini menunjukkan pergeseran dari Satu makna pada BT. 
Menjadi medan makna pada BS  Maka  dapat disimpulkan 
bahwa  BT lebih cenderung  mengunakan perluasan makna. 
Ditriibusi pergesertu makna ke medan makna  dapat dilihat pada 
tabel berikutnya. 

Tabel   3.8a   Distribusi Pergeseran Satu Kata dalam BT dengan 
Medan Makna  dalam BS 

No 
Jumlah Pergeseran Satu Kata dalam BT 

dengan Medan Makna dalam BS Total 
Satu Makna BT Satu Makna BT 

1. 1 2 3 
2. 1 2 3 
3. 1 3 4 
4. 1 2 3 
5. 1 2 3 
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6. 1 3 4 
7. 1 0 1 
8. 1 3 4 
Total 8 17 25 

Distribusi pergeseran satu makna ke medan makna   
menunjukkan bahwa BT lebih dominan mengunakan medan 
makna dapat dilihat pada contoh-contoh  di atas. Pergeseran  BT 
ke BS adalah berjumlah  9 pergeseran. 

Tabel 3.8b :  Jumlah Pergeseran Satu kata  dalam BT dengan 
Medan Makna dalam  BS 

Kohesi Leksikal  
Satu kata dalam BT dengan Medan 

Makna dalam BS Total 

BS  BT Satu Kata dalam BT dengan 
Medan Makna dalam BS 

17 8 25 
Berdasarkan frekuensi pergeseran kohesi leksikal satu kata 

dalam BT dengan medan makna dalam BS pada tabel  4.10 maka 
jumlah pergeseran kohesi lekasikal satu kata dalam BT dengan 
medan makna dalam BS sebanyak 9 pergeseran. Jumlah 
pergeseran antara BT sebanyak 8 sedangkan dalam  BS sebanyak 
17 pergeseran. 

Frekuensi persentase juga mengalami perubahan. Persen-
tase kohesi leksikal satu kata dalam BT dengan medan makna 
dalam BS  berjumlah  32% dalam BT. Demikian juga persentase 
kohesi leksikal satu kata dalam BT dengan medan makna dalam 
BS  dalam BS berjumlah 68% yang tertera pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.8c :  Jumlah Persentase Pergeseran Satu kata  dalam BT 
dengan Medan Makna dalam  BS 

Kohesi Leksikal 
Satu kata dalam BT dengan 

Medan Makna dalam BS Total 

BS BT Satu Kata dalam BT dengan 
Medan Makna dalam BS 

68% 32% 100% 
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Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah total frekuensi 
pergeseran kohesi leksikal satu kata dalam BT dengan medan 
makna dalam BS dalam BT  berjumlah 32% sedangkan dalam 
BS berjumlah 68%. Ada perbedaan yanmendominasi di antara 
BS dan BT dalam pergeseran satu kata dalam BT dengan medan 
makna dalam BS tersebut. 

 

3.5.3 Pergeseran Antonim  
Pergeseran Antonim ditemukan kata kerja, kata sifat dan 

kata benda. Contoh antonim dari kata sifat Hated  berantonim 
menjadi love, good berantonim dengan  bait (BT), kata good dan 
little (BS) menjadi ( 

Tabel 49.    Pergeseran Antonim 

No BS/ BT Antonim Sumber 
1  Hated 

 Membenci 
Love 
menyangi 

11,13,15,17 
19,20,22, 

2 send out  
kirim keluar 

came back 
datang kembali 

 

3 Sow 
Tabur 

Reap 
Tuai 

25 

4 Give 
Berikan 

Get 
peroleh 

26 

5 Positif 
Positif 

Negative 
negatif 

46 

6 good, beautiful 
baik    bagus 

Bait 
Buruk 

10, 58, 51 
 

7 Hated 
benci, membenci 

love, delighted 
menyayangi, senang 

 

8 Back 
Kembali 

Come 
Datang 

14,7 

9 Little 
Kecil 

Bigger 
Besar 

15 

10 send out 
kirim keluar 

comes back 
datang kembali 

 24 

13 the best, greatest, 
better. 
Terbaik 

Worst 
terburuk, memburuk 

 69, 78, 137, 
140 
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14 Take Turun    36 
15 Deserved  penerima    41 
16 delight, appreciated, 

joy, glad, gaety, 
happy, cheerful 
senang, senang hati. 

  sad, miserable 
  sedih 

 59,  387, 
167, 344, 377 

17 bright,  intelligent 
cerdas 

dumb. Idiot, bad 
bodoh 

181, 185, 187 

18 kids, children adult 
 orang orang dewasa. 

203,205 

20 Wife 
Suami 

husband 
isteri 

211 
 

Berdasar tabel diatas dapat dikatakan bahwa BS lebih  
banyak menggunakan Antonim dari pada BT walaupun per-
geserannya hanya sedikit dapat membuktikan bahwa padanan 
pada BT hampir sempurna. 

Tabel  4.13  Jumlah Pergeseran Antonim 

Pergeseran Antonim 
BS/BT Antonim Total 

BS BT BS BT BS BT 
20 18 18 20 38 38 

Berdasarkan frekuensi pergeseran antonim pada tabel 4.13 
maka jumlah pergeseran antonim  sebanyak 20 pergeseran di 
dalam BS. Hal ini tidak sama di dalam BT yang berjumlah 18 
pergeseran antonim. Jumlah pergeseran antara BT dengan BS  
mengalami perubahan sebanyak dua pergeseran. 

Frekuensi persentase juga mengalami perubahan. Persen-
tase pergeseran antonim berjumlah  47,3% dalam BT. Sedangkan 
persentase perseran antonim dalam BS berjumlah 52,75% yang 
tertera pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.13 a: Jumlah Persentase Pergeseran Antonim 

Pergeseran Antonim 
BS/BT Antonim Total 

BS BT BS BT BS BT 
52,7% 47,3% 47,3% 52,7% 100% 100% 
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Dari tabel 4.13a di atas dapat dilihat jumlah total frekuensi 
pergeseran antonim dalam BT sebanyak 47,3% sedangkan dalam 
BS 52,7%. Maka jumlah persentase perseran antonim dalam BS 
lebih tBSgi dibandingkan dalam BT. 
 
4.5.5 Pergeseran Kolokasi 

Kolokasi merupakan  pengunaan  leksis secara formal ber-
dasarkan kolokasi  atau konsep yang memungkinkan  dua kata 
yang berlainan makna bergabung  dengan  merealisasikan satu 
makna. Pada  tabel 4.13  di bawah ditemukan  pergeseran  dari 
bentuk kolokasi menjadi tidak berkolokasi. Seperti contoh nomor 
5  pada tabel  4.13 menunjukkan bahwa kedua item  yang ber-
beda  berkongsi pada eksponen perantara yang sama. 

Tabel  4.14 : Pergeseran Kolokasi 
No BS BT Sumber 
1 Background (kl) latar belakang (kl)       5 
2 Hillside (kl) lereng bukit  (kl)      18 
3 Smiled broadly (kl) tersenyum lebar (kl)      60 
4 Thank you (kl) terima kasih (kl) 61, 69 
5 Excuse me (kl) Maaf       64 
6 Walked in (kl) Masuk      66 
7 Taken over  (kl) mengambil alih  (kl)      68 
8 Upstairs   lantai atas  (kl)      70 
9 ever sit (kl) Pernah ada (kl)       71 
10 Ever sit (kl) menggantung bulan (kl)      73 
11 Walked into (kl) masuk ke (kl)      75 
12 As young (kl) Di masa muda (kl)      84 
13 BS                 BT  Sumber 
14 Great career (kl) karir yang hebat (kl)  86 
15 beautiful voice (kl) suara merdu (kl) 86 
16 Grew older (kl) Bertambah 87 
17 social function (kl) Acara-acara sosial (kl) 87, 119 
18 professional voice (kl) Suara yang profesional 

(kl) 
88 

19 Point out (kl) Menunjukkan 92 
20 Period of time (kl) beberapa lama (kl) 93 
21 Fell in love (kl) catuh cinta (kl) 95 
22 Got  married (kl) Menikah 95 
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23 Natural voice (kl) suara alami (kl) 96 
24 Good finder (kl) Penemu yang hebat (kl) 108 
 25 Subway train (kl) kereta api bawah tanah 

(kl) 
113 

26 On second  thoungt (kl) Berpikir sejenak (kl) 114 
27 Apologetically  Sambil minta maaf (kl) 115 
28 After all (kl) Setelah itu (kl) 116 
17. Self -  respect (kl) harga  diri (kl) 121 

 Guidelines  garis pedoman (kl) 133 
 Real gems (kl) Kata-kata mutiara (kl) 161 
 Out of control (kl) tidak terkendali (kl) 144 
 So fast (kl) begitu pesat (kl) 144 
 MushroomBS  Berkembang pesat (kl) 144 
 Almighty maha kuasa (kl) 148 
 Gave away (kl) bagi-bagikan (kl) 159 
 bigger bunch (kl) Lebih besar (kl) 159 
 all the pieces (kl) remuk rendam (kl)  164 
 Tears air mata (kl) 171 
 much blood (kl) Tercurah darah (kl)    171 
 important thBSs (kl) Hal-hal yang penting (kl)    171 
 plenty of love (kl) Banyak cinta (kl)    171 
 Compassion belas kasihan (kl)    171 
 Determination Ketepatan hati (kl)    171 
 Hard work (kl) kerja keras (kl)     172 
 Good belakhtBS (kl) semua yang baik (kl)   172 
 serie of (kl) beberapa kali (kl)    175 
 extremely bright (kl) Sangat cerdas (kl)    179 
 God will mend (kl) Tuhan akan 

menyembuhkan (kl) 
   164 

 Broken heart (kl) hati yang terluka (kl)    164 
 Multiplies Berlipat ganda (kl)    168 
 Real gems (kl) kata-kata mutiara (kl)    161 
 Lots of (kl) Banyak    180 
 waite a munute (kl) Tunggu sebentar (kl)    212 
 doggone it all (kl) Persetan    212 
 Background (kl) latar belakang (kl)    234 
 all time (kl) setiap  saat (kl)    286 
 Period of time (kl) beberapa lama (kl)     315 
 Even though (kl) Walaupun    322 
 Lighten  the burden (kl) Meringankan beban (kl)  326 



88            l Teori Penerjemahan  

 Why certainly (kl) serta merta (kl)  336 
 Ride across (kl) Menyeberang  335 
 get abroad (kl) Silakan naik (kl)  336 
 Out accross the river (kl) diseberang sungai (kl)  336 
 Drew abreast (kl) Mendekat  339 

 Looked into (kl) Menatap  343 
 Rider Penunggang kuda (kl)  345 
 Humbly sangat rendah hati (kl)  345 
 Grateful Berima  kasih (kl)  344 
 Rode off (kl) Maju  345 
 72 the window of souls (kl) Jendela jiwa (kl)  346 
 73 Hard work (kl) kerja keras (kl)  355 
 74  A well – paid (kl) berpenghasilan tBSgi (kl)  356 
 75 Four and a half years 

(kl) 
empat  setengah tahun 
(kl) 

357 

 76 Convalescence masa pemulihan (kl) 357 
 77 Appeal daya tarik (kl) 361 
 78 the first glance (kl) Pemandangan pertama 

(kl)  
374 

 79 A sBSle smile (kl) Satu pun senyuman (kl) 376 
 80 Literally skin (kl) Lesu 378 
 81 Bones kurus kerBS (kl)  378 
 82 the left arm (kl) Lengan kiri (kl) 379 

 83 A four – foot handle (kl) Gagang empat kaki (kl)  382 
 84 Great time (kl) Bersuka cita (kl) 381 
 85 the inhabitants of 

heaven (kl) 
Penghuni Surga (kl) 383 

 86 a great time (kl) Bersuka cita (kl) 383 
 87 Well fed (kl) Gemuk 384 
 88 excellent health (kl) Sehat 384 
 89 Cooperates  Bekerja sama (kl) 406 
 90 The groundwork (kl) Landasan permasalahan 

(kl) 
408 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada BS ada 18  
yang tidak berkolokasi dan ketika dialihkan ke BT menjadi ber-
kolokasi. Maka dapat dikatakan bahwa pergeseran terjadi 18 per-
geseran pada BT.  
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Tabel 4.27  Jumlah Pergeseran Kolokasi 
Kolokasi 

Tidak Kolokasi Menjadi    Berkolokasi Total 
BS BT Pergeseran Kolokasi 
18 18 18 

Berdasarkan frekuensi pergeseran dari yang tidak kolokasi 
pada BS  menjadi berkolokasi pada BT dapat ditemukan pada 
tabel 4.27 maka jumlah pergeseran kolokasi sebanyak 18 per-
geseran di dalam BS.  Sama di dalam BT yang berjumlah 18 per-
geseran.  

Tabel 4.28 : Jumlah Persentase Pergeseran Kolokasi 
Kolokasi  

Pergeseran Kolokasi Total 
BS BT BS BT 

100  % 100% 100% 

Dari tabel 4.28 di atas dapat dilihat jumlah total frekuensi 
pergeseran kolokasi dalam BT tidak sama dalam BS. Dimana 
dalam BS berjumlah 100% dan dalam BT berjumlah 100%  tidak 
ada Ada perbedaan yang mendominasi di antara BS dan BT. 

 
4.5.6  Pergeseran Meronimi 

Tabel 4.29 : Pergeseran  Meronimi 
   No        BS      BT  Meronimi BS Meronimi BT  Sumber 

 1 Towns Kota People penduduk       7 
 2 Education Pendidikan grade school, 

PH.D, high 
school, 
students, 
teachers, the 
principals 

Sekolah dasar, 
Doktor, siswa, 
guru, kepala 
sekolah 1  

5, 39, 
40, 
43,48,
50, 

 3 Mother Ibunya little boy (kid) Anak    11 
 4 Hillside lereng bukit Valley Lembah    12 
 5 Bussiness Bissiness grocers,                             

a successful 
warehouses, 
venture, 
merchandisBS, 
salesman, 
manager 

Pedagang, 
gudang, 
seorang yang 
sukses, usaha, 
menjual, 
wiranaga, 
manajer2 

54,56,
55, 
57, 62 
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6 Office Kantor company, job perusahaan,  
tugas 

72, 
75, 79 

7 Switch-
board 
operator 

Petugas 
telepon 

Called Bertelepon 59 

7 Musical 
debut 

penampilan 
musik 

beautiful voie, 
great carier,  
professional 
voice trainBS 

suara merdu, 
karir yang 
hebat, latihan 
suara 
profesional 

86 

8 Mentally Mental morally, 
physically dan 
spiritually 

Moral, pisik, 
dan spiritual 

157 

 9 Docter  Dokter patients, treat 
BS, nurse 

pasien, obat, 
perawat 

208 

10 Employer Pengusaha Employees, 
manager, 
secretary 

Karyawan 2 209,2
07,  
86 

11 Husband Suami wife, children Isteri, anak 210 
12 Football Football Guard, 

kejuaraan, 
player 

Guard, 
champion, 
pemain 

286,2
83, 
319 

13 Food Makanan FBSertips,  terhidang,  
kelaparan,  1 

381 

 

Tabel 4.30 Jumlah Pergeseran Meronimi 

Meronimi 
Pergeseran Meronimi Total 

BS BT BS BT 
28 27 28 27 

Berdasarkan frekuensi pergeseran kolokasi pada tabel 4.30 
maka jumlah pergeseran meronimi sebanyak 28 pergeseran di 
dalam BS. Tidak sama di dalam BT yang berjumlah 27 per-
geseran. Jumlah pergeseran antara BS dengan BT mengalami 
perubahan dengan jumlah satu pergeseran  

Frekuensi persentase juga mengalami perubahan. Prsentase 
meronimi  berjumlah 100% dalam BT. Demikian juga persentase 
meronimi dalam BS berjumlah 100% yang tertera pada tabel 
berikut ini. 
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Tabel 4.31: Jumlah  Persentase Pergeseran Meronimi 

Meronimi 
Pergeseran Meronimi Total 

BS BT BS BT 
100% 100% 100% 100% 

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah total frekuensi 
pergeseran meronimi baik dalam BS maupun dalam BT ber-
jumlah 100%. Ada perbedaan yang mendominasi di antara BS 
dan BT dalam pergeseran meronimi tersebut. 

 
4.5.7   Pergeseran Hiponimi 

Tabel 4.32: Pergeseran Hiponimi 

No Kata   
BS BT Hiponimi  

BS 
Hiponimi 

BT Sumber 

  1 Grade 
school 

Tingkat 
dasar 

Ph.D level   Ph.d              

 
Tabel 4.33: Jumlah Pergeseran Hiponimi 

Hiponimi 
Pergeseran Hiponimi Total 
BS BT BS BT 
1 2 1 2 

Berdasarkan frekuensi pergeseran hiponimi pada tabel 4.33 
maka jumlah pergeseran meronimi sebanyak 1 pergeseran di 
dalam BS. Tidak sama di dalam BT yang berjumlah 2 perge-
seran. Jumlah pergeseran antara BS dengan BT mengalami per-
ubahan dengan jumlah satu pergeseran  

Frekuensi persentase juga mengalami perubahan. Persen-
tase hiponimi berjumlah 100% dalam BT. Demikian juga persen-
tase hiponimi dalam BS berjumlah 100% yang tertera pada tabel 
berikut ini. 
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Tabel 4.34 : Jumlah Persentase Pergeseran Hiponimi 

Hiponimi 
Pergeseran Hiponimi Total 

BS BT BS BT 
100% 100% 100% 100% 

Dari tabel 4.34 di atas dapat dilihat jumlah total frekuensi 
pergeseran hiponimi baik dalam BT maupun dalam BS ber-
jumlah 100%. Ada perbedaan yang mendominasi di antara BS 
dan BT dalam pergeseran hiponimi tersebut. 

 
4.5.8 Pergeseran Perbedaan Srtuktur  Inggris dan 

Indonesia 
Tabel  4.35 : Pergeseran  Perbedaan struktur gramatika dalam BS 

tidak  ada  pada BT (BS hukum MD  menjadi DM dalam BT) 

No          MD   (BS)         DM   (BT) 
1 The good finders Penemu yang baik 
2 Self made usaha sendiri 
3 They range in  age Usia mereka berkisar 
4 their educational 

background 
Latar belakang pendidikan 
mereka 

5 Other traits and 
characteristics 

Sifat – sifat dan ciri – ciri lain 
juga 

6 all of  them Mereka semua 
7 on other people dalam diri orang lain 
8 The valley lembah tersebut 
9 The little boy Anak kecil itu 

10 The valley sayBS dilembah  tersebut yang 
mengatakan 

11 The little boy Anak kecil itu 
12 The valley sayBS Dilembah tersebut 
13 this time kali ini 
14 The best way Cara terbaik 
15 The most reward  Imbalan terbanyak 
16 The golden role  prinsip utama tersebut 
17 It’s a universal truth Kebenaran umum 
18 The other person orang lain tersebut 
19 Take the moon down Turunkan bulan 
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20 Many time Berulang kali 
21 recognition program Program  penghargaan  
22 Good students siswa yang baik 
23 negative behavior perilaku negative 
24 First name nama depan 
25 student attitude sikap siswa 
26 their classes kelas mereka 
27 First reaction reaksi pertama 
28 Short visit Kunjungan sBSkat 
29 uniques ventures usaha yang unik 
30 Insurance business bisnis asuransi 
31 a new idea gagasan baru 
32 independent grocers Kebutuhan pokok independent 
33 mammoth warehouses gudang besar 
34 grocery warehouses gudang kebutuhan bahan pokok 
35 Your department Departemen anda 
36 greatest secretary Sekretaris  terbaik 
37 Insurance office kantor asuransi 
38 great insurance asuransi terbesar 
39 sincere appreciation Penghargaan yang tulis 
40 their company Perusahaan mereka 
41 lastBS impression sangat  menyenangkan 
42 voice teacher guru vokal 
43 professional voice suara professional  
44 Top performance Penampilan terbaik 
45 Her admiration Kekagumannya 
46 The age difference Perbedaan umur 
47 clear excitement Kegembiraan nyata 
48 exuberant salesman  Wiranaga yang ceria 
49 beautiful voice suara terindah 
50 Her confidence                                                                                                                                                                                                          keperjacaan diri 
51 Cincerly compliment Pujian yang tulus 
52 salesman’s praise pujian wiranaga 
53 totality honest benar – benar jujur 
54 Life’s highway Perjalanan hidup 
55 The subway train kereta  api dibawah tanah 
56 Next train kereta berikut 
57 Social function acara sosial 
58 You probably Barangkali anda 
59 Your name nama anda 
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60 Self respect harga diri 
61 greatest good Kebaikan terbesar 
62 Heir own  wealth Kekayaan mereka 
63 Own ability kemampuan kita 
64 business logic Logika bisness 
65 banker’s collateral Jaminan bankir 
66 on Christian principles Prinsip – prinsip Kristen 
67 Incredibly enough Cukup luar biasa 
68 The revolutionary idea Gagasan revolusioner 
69 direct sales Penjualan langsung 
70 Hard work kerja keras 
71 equal opportunity Kesepatan yang sama 
72 remarkable succees  Keberhasilan yang luar biasa 
73 enamous potential potensi yang sangat besar 
74 Unlimited opportunity kesempatan yang tidak terbatas 
75 financial success Keberhasilan keuangan 
76 The same foundation fondasi yang sama 
77 a swelled heart Hati yang  besar 
78 a swelled head Kepala besar 
79 The important thBS hal – hal yang penting 
80 The first group Kelompok pertama 
81 The second group Kelompok kedua 
82 Low performance Kenerjanya rendah 
83 scientific conditions kondisi – kondisi yang tepat 
84 The genius rats tikus – tikus jenius tersebut 
85 average rats tikus rata – rata 
86 direct results hasil yang berbeda 
87 different treatment Perlakuan  yang berbeda 
88 Universal language bahasa universal 
89 Sales manajer manajer penjualan 
90 teachBS skills kemampuan mengajar 
91 The genius students murid -  murid jenius 
92 a vote of confident Kepercayaan bersama 
93 genuine interest minat yang tulus 
94 second teacher Guru kedua 
95 The average kids Anak –anak yang rata – rata 
96 The average result hasil yang rata – rata 
97 average students murid rat a – rata 
98 another question Pertanyaan  lainnya 
99 Your kids Anak – anak anda 
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100 Your organization Organisasi anda 
101 Your employees rekan kerja anda 

 Your wife isteri anda 
102 The best person orang yang paling terbaik 
103 An excellence example contoh yang terbaik  
104 Nice guys orang – orang terbaik 
105 perfect answer Jawaban yang paling tepat 
106 their quickness Kecepatan mereka 
107 national championships Kejuaraan nasional 
108 Important thBS sesuatu yang terpenting 
109 professional football football profesional 
110 a football field Lapangan football 
111 mentally disturbed Gangguan jiwa 
112 Their remarkable Keberhasilan mereka 
113 First chance Kesempatan pertama 
114 The first glance Pemandangan pertama 
115 different results hasil yang berbeda 
116 significant change Perubahan penting 
117 exhilaratBS experiences Pengalaman yang benar- benar 

menggembirakan 
118 Incredibly enough cukup  tidak masuk akal 
119 djustment program Program  penyesuaian 
120 a different crop Tanaman yang berbeda 
121 Educational problem Masalah pendidikan 

 
Tabel 4.36 : Jumlah Pergeseran  struktur gramatika dalam BS 
tidak ada  pada BT (BS hukum MD  menjadi DM dalam BT) 

Struktur Gramatika 
BS Hukum MD Menjadi DM dalam BT Total 

BS Ind BS Ind 
121 121 121 121 

Berdasarkan tabel di atas hukum MD  pada BS berjumlah 
121 menjadi hukum DM pada BS berjumlah 121 maka jumlah 
pergeseran struktur gramatika mencapai 100% bergeser. 

Frekuensi persentase juga mengalami perubahan. Persen-
tase struktur gramatika dalam BS tidak ada pada BT (BS hukum 
MD menjadi DM dalam BT)  berjumlah  100% dalam BT yang 
tertera pada tabel berikut ini. 
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Tabel  4.37   Jumlah Persentase Pergeseran  struktur gramatika 
dalam BS tidak ada  pada BT (BS hukum MD  menjadi DM  

dalam BT) 

Kerumpangan 
BS Hukum MD Menjadi DM dalam BT Total 

BS Ind BS Ind 
100 % 100% 100% 100% 

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah total frekuensi per-
geseran struktur gramatika dalam BS tidak ada pada BT (BS 
hukum MD menjadi DM dalam BT baik dalam BS  ke dalam BT  
berjumlah 100%. Ada perbedaan yang mendominasi di antara BS 
dan BT dalam pergeseran tersebut. 

 
4.6 Pergeseran yang Dilakukan untuk Mengisi 

Kerumpangan Kosakata 

Tabel  4.38   Pergeseran yang Dilakukan untuk Mengisi 
Kerumpangan Kosakata 

No               BS        BT 
1 What Apa pun 
2 He perfoms  Ia  pun akan tampil 
3 We haven’t had the first 

complaint keluhan 
Kami belum menerima satu 
pun 

4 They got     married Mereka pun penikah 
5 For any one Untuk siapa pun 
6 It”s clear Jelaslah 
7 Think mink Berpikirlah 
8  Develop Kembangkanlah 
9  Have   everythBS                          Memperoleh apa pun 
10 Their perfomance Kinerjanya pun 
11 Set any speed Mencapai satu pun 
12 Hey did Mereka pun 
13 Have EverythBS Memperoleh apa pun 
14 No one Seorang pun 
15 He did not find Dia tidak  melihat satu pun 
16 What the want Apa pun 
17 You want Apa pun 
18 That kind of girl Ia pun 
19 Answer Jawaban pun 
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Tabel   4.39   Jumlah Pergeseran yang Dilakukan untuk Mengisi 
Kerumpangan Kosakata 

Kerumpangan 
Mengisi Kerumpangan Kosakata Total 

BS BT BS BT 
- 19 - 19 

Berdasarkan frekuensi pergeseran yang dilakukan untuk 
mengisi kosa kata pada tabel 4.39 maka jumlah pergeseran yang 
dilakukan untuk mengisi kosa kata sebanyak 19 pergeseran di 
dalam BT. Jumlah pergeseran antara BS dengan BT  mengalami 
perubahan. 

Frekuensi persentase juga mengalami perubahan. Persen-
tase pergeseran yang dilakukan untuk mengisi kosa kata  ber-
jumlah 100% dalam BT yang tertera pada tabel berikut ini. 
Tabel 4.40  Jumlah Persentase Pergeseran yang Dilakukan untuk 

Mengisi Kerumpangan Kosakata 
Kerumpangan 

Mengisi Kerumpangan Kosakata Total 
BS BT BS BT 
- 100% - 100% 

Dari tabel  4.40  di atas dapat dilihat jumlah total frekuensi 
pergeseran yang dilakukan untuk mengisi kerumpangan kosa 
kata dalam BT berjumlah 100%. Ada perbedaan yang men-
dominasi di antara BS dan BT dalam pergeseran tersebut. 
 

4.7 Pergeseran Transposisi 

4.41    Pergeseran Transposisi 

No. Kata  -  Frasa Frasa  -  Kata Frasa  -  Kalimat Sbr 
BS BT BS BT BS BT 

1. Others orang 
lain 

    1 

2.     the good 
finders 

penemu 
yang hebat 

2 

3.     self- made Berhasil 3 
4 Charac

teristic 
sifat- 
sifat 

    6 
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5     for 
instance 

Contoh 7 

6     came from Berasil 7 
7 Never-

theless 
namun 
demikian 

    8 

8     the good 
finders 

penemu 
yang hebat  

9 

9     the good in 
other 
people 

sesuatu 
yang baik 
dalam diri 
orang lain 

10 

11     in the 
valley 
saying he 
hated him 

di lembah 
tersebut 
yang  
mengata-
kan bahwa 
membenci 
dirinya 

17 

12     what you 
send 

apa yang 
anda 
kirim 

24 

13     what you 
sow 

apa yang 
tabor 

25 

14     what you 
give  

apa yang 
Anda 
berikan 

26 

15 Regard
less 

tidak 
peduli 

    28 

16     what you 
do 

apa yang 
anda 
lakukan 

28 

17   Loo
king 
for 

Men
cari 

  29 

18     that all you 
have to do 
find 

satu  satu-
nya yang 
perlu anda 
lakukan 

32 

19 Better lebih 
baik 

    34 

19     Humanness sifat 
manusia 
yang  

35 

20 Teachers guru-
guru 

    43 
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21     good 
students 

siswa-siswa 
yang baik 

44 

22 Principals kepala – 
kepala 
sekolah 

    47 

23     the positive 
characteris
tics of 
student 

ciri-ciri 
siswa 
yang 
positive 

49 

24     what have  
I done 

apa yang 
telah saya 
perbuat 

51 

25     expecting 
bait 

karena 
meng-
harapkan 
sesuatu 
yang 
buruk 

51 

26     A successful seorang 
yang sukses 

54 

27     that’s what 
try to do 

itulah 
yang saya 
coba 
lakukan 

61 

28     I’m doing 
the best I 
can 

saya me-
lakukan 
hal ter-
baik yang 
dapat 
saya 
lakukan 

69 

29 Better lebih 
baik 

    78 

30     he gave 
them some 
sincere 
appreciate-
ion 

ia memberi 
mereka 
penghargaan 
yang tulus 

79 

31     it is 
impossible 
to 
influence 
someone 
else for the 
good 

mustahil 
meme-
ngaruhi 
orang lain 
untuk 
sesuatu 
yang baik 

82 
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32     a great 
career was 
predicted 
for her 

karier 
yang 
hebat 
sudah 
diperkira-
kan 

86 

33     recognizin
g the need 
for 
profession-
al voice 
training 

mengaku 
perlunya 
latihan   
suara 
yang 
professio
nal 

88 

34     perhaps 
few others 
did 

Barang-
kali hanya 
beberapa 
orang  
lain yang 
memaha
minya 

89 

35 Others orang 
lain 

    89 

36      he was a 
perfection-
ist 

ia adalah 
orang 
yang  
selalu 
ingin  
tampil 
sempurna 

90 

37      no longer 
had the 
clear 
excitement 

tidak 
memiliki 
kegembira-
an nyata 
yang 
sebelum-
nya ada  

97 

38 Gradually perlahan-
lahan 

    98 

39     an 
exuberant 
salesman 

seorang 
wiraniaga 
yang ceria 

101 

40 Occasion kadang- 
kadang 

    102 

41 Marvel terkagum- 
kagum 

    102 
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42 Indiffer
ent 

biasa- 
biasa 
saja 

    104 

43 So oleh 
karena 
itu 

    106 

44     A sincere 
compliment 

pujian 
yang tulus 

109 

45     motivation
al methods 

motivasi 
paling 
efektif 
yang ada 

109 

46     like the air 
we use  

sama 
seperti 
udara 
yang kita 
gunakan 

110 

47 Apolog
etically 

sambil 
meminta 
maaf 

    115 

48     selling 
pencils 

yang 
menjual 
pensil 

122 

49      A wise man  seorang 
yang 
bijaksana 

123 

50     the 
greatest 
good we 
can 

kebaikan 
terbesar 
yang 
dapat 

126 

51     ability 
rests inside 
a human 
being 

kemampu
an yang 
ada dalam  
diri 
manusia 

127 

52     the 
applicant 

orang yang 
melakukan 
permohonan 

134 

53 Worse lebih 
buruk 

    137 

54   Peculiar 
nation 

Pemi-
kiran 

  138 

55 Incredibly luar 
biasa 
 

    138 
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56 Mentally secara 
mental 

    157 

57     few of her 
real gems 
include 

Di antara 
kata-kata 
mutiara-
nya yang 
sejati 

161 

58     God will 
mend even 
a broken 
heart 

tuhan akan 
menyem-
buhkan 
bahkan 
hati yang  
luka 

164 

59     develop a 
swelled 
heart 

kembang-
kanlah 
hati yang 
besar  

167 

60     A swelled 
head 

kepala 
yang besar 

167 

61     be 
somebody 

jadilah 
orang yang 
berarti 

169 

62     all the 
pieces 

bagian 
remuk- 
redam 

164 

63     plan hard 
work 

kerja keras 
yang nyata 

171 

64     give all the 
good 
things life 
has to offer 

memberi 
Anda 
semua 
yang baik 
yang di-
tawarkan 
kehidupan 

171 

65     conducted 
an 
intriguing 
series of 
experiments  
involving 
three group 

melakukan 
beberapa 
kali ekspe-
rimen yang 
menggugah 
minat 
dengan me-
libatkan tiga 
kelompok 
 
 

175 
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66     just paint a 
sign at the 
end of the 
maze that 
says cheese 

pasang 
saja di 
ujung 
labirin 
tersebut 
tanda 
yang 
berbunyi 
“keju”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

189 

67     tracting 
scientific  
condition 

kondisi- 
kondisi 
ilmiah 
yang tepat 

190 

68 Rats tikus- 
tikus 

    190 

 90 90 26 27 136 137  
 

Tabel 4. 42   Jumlah Pergeseran Transposisi 

Pergeseran Transposisi 
Kata-Frasa Frasa-Kata Frasa-Kalimat Total 
BS BT BS BT BS BT BS BT 
90 90 26 27 136 137 252 254 

Pergeseran Transposisi terbagi atas tiga pergeseran. Per-
tama adalah Pergeseran Transposisi dari Kata-Frasa. Kedua, 
Pergeseran dari Frasa-Kata. Ketiga, Pergeseran dari Frasa-
Kalimat. Frekeunsi Pergeseran Transposisi pada tabel 4.42 
mengalami pergseran dengan jumlah 136 pergeseran dalam BS 
dan 137 pergeseran dalam BT merupakan frekuensi pergeseran 
yang mendominasi terjadi pada Frasa-Kalimat. Kemudian diikuti 
oleh Pergeseran Transposisi dari Kata-Frasa yang berjumlah 90 
dalam BS dan 90 dalam BT. Terakhir yaitu Pergeseran Trans-
posisi dari Frasa-Kata dalam BS berjumlah 26 pergeseran dan 
dalam BT 27 pergeseran. Dalam Pergeseran Trasnposisi jumlah 
pergeseran dalam BT lebih tBSgi dibandingkan dengan jumlah 
BS. 
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Tabel 4.43 : Jumlah Persentase Pergeseran Transposisi 
Pergeseran Transposisi 

Kata-Frasa Frasa-Kata Frasa-Kalimat Total 
BS Ind BS Ind BS Ind BS Ind 

35,8% 35,4% 10,32% 10,6% 54% 54% 100% 100% 
 

4.8 Pergeseran Konjungsi 
Tabel 4.44 : Jumlah Pergeseran Konjungsi “Penambahan” 

KONJUNGSI 
Penambahan Perbandingan  Waktu Konsekuensi Total 
BS Ind BS Ind BS Ind BS Ind BS Ind 
219 220 18 21 21 24 73 101 331 366 

Berdasarkan frekuensi Konjungsi pada tabel 4.44 maka 
dalam BT berjumlah 220 konjungsi penambahan sebagai 
konjungsi yang dominan di dalam teks. Jumlah konjungsi 
penambahan didalam BT lebih banyak dibandingkan  dengan 
BT. Sedangkan konjungsi berikutnya diikuti oleh konsekuensi 
yang berjumlah 101 dalam BT. Jumlah konsekuensi di dalam BS 
juga lebih sedikit. Berikutnya adalah konjungsi waktu yang 
berjumlah 24, dan konjungsi perbandingan 21, konjungsi dalam 
BT juga lebih sedikit pada kedua konjungsi tersebut.  

Frekuensi konjungsi juga memiliki rentang yang mencolok. 
Konjungsi Penambahan dalam BS  66,1% sedangkan dalam BT 
memiliki persebaran frekuensi 60,1%. Berikutnya diikuti oleh 
Konjungsi Konsekuensi dalam BT frekuensi persebarannya 
27,6% dan dalam BS frekuensinya 22%. Berikutnya adalah 
Konjungsi Waktu di dalam BT yang memiliki persebaran 
frekuensi 6,6 % dan BSnya memiliki frekuensi persebaran 6,34. 
Kemudian yang terakhir adalah Konjungsi Perbandingan dalam 
BT yang memiliki frekuensi perbandingan 5,7% dan dalam BS 
frekuensi perbandingannya 5,43 %. Frekuensi persebaran tersebt 
terjadi baik pada Konjungsi di dalam BS maupun di dalam BT 
seperti yang tertera pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.45  : Persentase Konjungsi (angka dalam persen) 
KONJUNGSI 

Penambahan Perbandingan Waktu Konsekuensi Total 
BS BT BS BT BS BT BS BT BS BT 

66,1% 60,1% 5,43% 5,7% 6,43% 6,6% 22% 27,6% 100 100 

Dari tabel 4.45 di atas dapat diketahui bahwa frekuensi 
persentase persebaran pada Konjungsi Penambahan dalam BS 
lebih besar dibandingkan dengan BT. Pada Konjungsi Per-
bandingan frekuensi persebaran pada BT lebih besar dibanding-
kan dengan BT. Sedangkan pada Konjungsi Waktu frekuensi 
persebaran dalam BT lebih besar dibandingkan dengan BS, yang 
terakhir pada Konjungsi Konsekuensi frekuensi persebaran 
dalam BT juga lebih besar dibandingkan dengan frekuensi per-
sebaran dalam BS. 

Tabel 4.46 Tema dan Rema Topikal Tak Bermarkah Majemuk 
1. Nevertheless, 

Namun 
They 
mereka 

did have one thing in common 
memiliki satu kebersamaan. 

2. Somewhat startled, 
Agak kaget 

the little boy 
Anak kecil itu 

ran hack into the house and 
told his mother 
berlari kembali ke rumah dan 
menceritakan kepada ibunya 

3. If 
Kalau 

You are 
Anda 

looking for the best way to 
reap the most reward in all 
areas of life 
mencari cara terbaik untuk 
menuai imblan terbanyak 
dalam segala bidang 
kehidupan. 

4. Once 
Begitu 

You 
Anda 

Find that “good” or ‘ability 
in the other person’ 
Menemukan kebaikan dan 
kemampuan dalam diri orang 
lain tersebut 

5. So  
Oleh karena 

It’s 
Itu 

Good business and good 
humanness” to be a good 
finder 
Menjadi seorang penemu 
yang hebat adalah perkara 
yang baik dan sifat manusia 
yang baik 
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6. After 
Setelah 

you 
Anda 

Have found the good, be 
sure to do some good by 
spread the word 
Menemukan kebaikan 
tersebut pastikanlah untuk 
melakukan suatu kebaikan 
dengan menyebarkan kabar 
tersebut. 

7. Since  
Sejak 

You  
anda 

Have taken over this 
departemen        
Wanted to show me one his 
unique ventures 
Mengambil alih depatemenm 
memperlihatkan kepada gaya  
salah dan saya berhubungan 
dekat 

8. As   
Sejak 

A young 
Anda 

Haven’t had the first 
complaint, which is a tribute 
to you 
mengambil alih departemen 
kami belum menerima satu 
pun keluhan, yang 
merupakan sebuah 
penghargaan bagi anda 

9. But 
 tetapi 

My wife 
Isteri saya 

Thinks you hung the moon 
and  she believes you can 
take it down any time, so I’m 
goBS to ask you not to do 
that” 
Berpendapat bahwa Anda 
menggantungkan bulan                                                                                                                                
dan  ia percaya Anda dapat  
menurunkannya kapan saja, 
sehingga saya BSin meminta 
Anda untuk tidak 
melakukannya  kapan saja, 
sehingga saya BSin meminta 
Anda untuk tidak 
melakukannya. 

11. But 
Tetapi 

we 
kita 

Recognize our ability, it”s 
easy to recognize the ability 
of others 
Akan lebih mudah bagi kita 
mengenal kemampuan orang 
lain 
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12. But if 
Akan tetapi 

you 
anda 

Think that was bad ( bankers 
eyes )keep readBS – it gets 
worse. 
Mengira hal itu tidak baik (di 
mata banker) bacalah terus 
keaadaannya malah makin 
memburuk 

13. Fortunately, as 
Untungnya, 
setelah 

he 
ia 

Showed her with praise 
Menghujaninya dengan 
pujian 

14. Because  
Karena 

Home Interior 
and Gift 
Home Interror  
Gift 
It 

formed by Mary Crowley of 
Dallas, Texas, is truly one of 
Horatio Alger stories of this 
century.  
yang didirikan Mary Crowley 
dari Dallas, texas, benar – 
benar  merupakan salah satu 
kisah Horio Alger abad ini. 

15.  ia  
16. Additionally 

Selain itu 
I 
Saya harus 

Must not exist in Home 
Interior and Gifts 
Tahu bahwa prasangka 
tersebut tidak boleh ada di 
Home Interior and Gifts 

17.    
 

Catatan Layout: 

Tabel 4.46 ini benar-benar bikin pusing. Mohon dibantu 
memperbaikinya, masih ada beberapa baris yang tidak dapat saya 
teruskan!!!! 
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Tabel di atas merupakan pengelompokan hasil analisis 
data, khususnya mengenai penentuan TEMA dan REMA untuk 
jenis  Topikal Tak bermarkah Majemuk  (T2M)  (unmarked 
multiple topic (MMT)). Kolom pertama adalah nomor data, 
kolom kedua adalah Tema Topikal Bermarkah Majemuk 
(marked multiple topic), dan kolom ketiga adalah Rema 

Tabel 4.47: Jumlah Pergeseran Tema dan Rema Topikal 
Tak Bermarkah 

Tema dan Rema Topikal Tak Bermarkah 
Tema dan Rema Total 

BS BT BS BT 
65 65 65 65 

Berdasarkan frekuensi pergeseran yang dilakukan untuk 
Tema dan Rema Topikal Tak Bermarkah  pada tabel 4.47 maka 
Tema dan Rema tersebut tidak ada mengalami pergeseran baik 
dalam BS maupun di dalam BT. 

Frekuensi persentase juga tidak mengalami perubahan. 
Persentase pergeseran yang dilakukan untuk Tema dan Rema 
tersebut  berjumlah  100% dalam BT. Demikian juga persentase 
dalam BS berjumlah 100% yang tertera pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.48  Jumlah Persentase Pergeseran Tema dan Rema 
Topikal Tak Bermarkah 

Tema dan Rema Topikal Tak Bermarkah 
Tema dan Rema Total 
BS BT BS BT 

100% 100% 100% 100% 

Dari tabel 4.48 di atas dapat dilihat jumlah total frekuensi 
pergeseran yang dilakukan untuk Tema dan Rema Topikal Tak 
Bermarkah baik dalam BS maupun dalam BT berjumlah 100%. 
Tidak ada perbedaan yang mendominasi di antara BS dan BT 
dalam pergeseran tersebut. 
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Tabel  4.49: Tema dan Rema Topikal Bermarkah Tunggal 
1. Several years ago 

Beberapa tahun lalu 
an analysis was madeof 100 self-made 
millionaires. 
Suatu analisis dilakukan terhadap 100 
miliader yang berhasil atas upaya sendiri. 

2. Several years ago 
Beberapa tahun 
lalu, 

with full support of principal Joe Graham, 
Barry Tacker started a recognition program 
for students. 
dengan dukungan penuh kepala sekolah Joe 
Graham, Barry Tacker memulai  program 
penghargaan bagi siswa 

3. DurBS the school 
year 

over 500 students were recognized by the 
teachers and "sent" to the office. 

 Sepanjang tahun 
ajaran, 

lebih dari 500 siswa diberi penghargaan oleh 
guru-guru dan ”disuruh” ke kantor. 

4. As we passed one 
department,  
Ketika kami 
melewati satu 
departemen, 

Mr. Hailey said, 
Pak Hailey berkata, 

 Topikal Bermarkah 
Tunggal (TBT) 

REMA 

 TEMA  

Tabel di atas berupa pengelompokan hasil analisis data, 
khususnya mengenai penentuan TEMA dan REMA untuk jenis  
Topikal Bermarkah Tunggal (TBT) (unmarked simple topic 
(MST)). Kolom pertama adalah nomor data, kolom kedua adalah 
Tema Topikal Bermarkah Tunggal  (marked simple topic), dan 
kolom ketiga adalah Rema. 

Tabel 4.50   Jumlah Pergeseran Tema dan Rema Topikal  
Bermarkah Tunggal 

Tema dan Rema Topikal  Bermarkah Tunggal 
Tema dan Rema Total 

BS BT BS BT 
4 4 4 4 

Berdasarkan frekuensi pergeseran yang dilakukan untuk 
Tema dan Rema Topikal Bermarkah Tunggal  pada tabel 4.50 
maka jumlah pergeseran yang dilakukan untuk Tema dan Rema 
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tersebut tidak ada mengalami pergeseran baik di dalam BS 
maupun di dalam BT. Jumlah pergeseran Tema dan Rema antara 
BS dan BT tetap sama dengan jumlah 4 Tema dan Rema. 

Frekuensi persentase juga tidak mengalami perubahan. 
Persentase pergeseran yang dilakukan untuk Tema dan Rema 
tersebut  berjumlah  100% dalam BT. Demikian juga persentase 
dalam BS berjumlah 100% yang tertera pada tabel berikut ini. 

 
Tabel 4.51 Jumlah Persentase Pergeseran Tema dan Rema 

Topikal  Bermarkah Tunggal 

Tema dan Rema Topikal Tak Bermarkah 
Tema dan Rema Total 

BS Ind BS Ind 
100% 100% 100% 100% 

Dari tabel 4.51 di atas dapat dilihat jumlah total frekuensi 
pergeseran yang dilakukan untuk Tema dan Rema Topikal 
Bermarkah Tunggal baik dalam BS maupun dalam BT berjumlah 
100%. Tidak ada perbedaan yang mendominasi di antara BS dan 
BT dalam pergeseran tersebut. 

Tabel 4.52 : Tema dan Rema  Topikal Bermarkah Majemuk 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
4 
 
 

Then,  
 
 
Kemudian, 
 
 
 
Next, 
Berikutnya 
 
As a result, 
 
 
 
Hasilnya 
 
 

`perhaps fearBS  
Punishment 
 
Barangkali karena 
takut 
 
 
we 
kami 
 
I 
 
 
 
Saya 
 
She 

he ran out of the house to the 
hillside and shouted into the 
valley. 
ia lari keluar rumah ke lereng 
bukit dan berteriak kearah 
lembah,  
 
walked into the office section.  
masuk ke bagian kantornya.  
 
can assure you they worked 
more effectively and 
efficiently. 
 
Juga dapat menjamin bahwa 
Walter hailey merasa lebih 
baik sebagai  akibat perjalanan 
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5. 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
7 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
11. 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 

 
 
As 
 
Ketika 
 
 
 
 
Any time 
 
Setiap kali 
 
 
 
Over  a 
period 
 
Setelah 
beberapa 
lama 
 
Despite the 
age diffe-
rence and 
the fact 
that 
 
 
Walaupun 
perbedaan 
usia mereka 
cukup jauh 
dan kenya-
taannya 
 
Gradually 
 
 
Perlahan - 
lahan 
 
 
 
Finally 

 
usianya 
 
 
 
 
the girl 
 
Gadis itu 
 
 
 
Her admiration 
 
 
Kekaguman  gadis 
itu 
 
 
He was 
 
 
 
 
 
 
Guru tersebut 
 
 
 
 
 
 
Invitations 
 
 
They 
Guru yang juga 
adalah suaminya 
tersebut 
 
When She would 
 
 
 

itu demikian juga saya. 
 
Grew older she she was more 
and more in demand for 
church, scholl, and social. 
Makin bertambah, ia makin 
sering tampil di gereja, seko-
lah, dan acara-acara social. 
 
Would waver a bit or miss her 
timBS in the least 
Itu merasa agak ragu atau 
sama sekali tidak tepat 
waktuya 
 
For her teacher deepened. 
 
 
Terhadap gurunya makin 
dalam 
 
 
More critical than complimen-
tary 
 
 
 
 
 
Lebih banyak mengkeritik 
daripada memuji 
 
 
 
 
 
To sing came less frequently 
 
Untuk bernyanyi makin 
berkurang, bahkan hampir 
berhenti. 
 
 
 
Virtually stopped. Then her 
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14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
18. 
 
 
 
 
 
19. 
 
 
 
 
20. 

 
 
 
Kemudian 
 
 
 
 
On 
occasion 
 
 
Kadang-
kadang 
 
 
 
Now the 
fact of the 
matter  
 
Kenyataan-
nya sesung-
guhnya 
 
Still later 
 
 
 
Kemudian 
 
In fact 
 
 
 
 
 
 
On second 
thougt 
 
 
Setelah 
berpikir 
sejenak 

Ketika ia  
 
 
 
 
Is he migh not 
 
 
 
Adalah bahwa pria  
itu  
 
 
 
She  maried the 
“good finder” 
 
 
Ia menikahi penemu 
hebat tersebut  
 
 
A sincere compli-
ment 
 
 
Pujian  yang tulus 
 
 He 
 
 
Ia 
 
 
 
He 
 
 
 
Ia 
 
 
 
 
He said 

husband teacher died and for 
the next few years she did 
little or no singings 
meninggal dunia dan, dalam 
beberapa tahun berikut, ia 
hanya sedikit atau sama sekali 
tidak menyanyi. 
 
Hum a little tune or a melody 
would burst forth, he would 
marvel at the beauty of her 
voice 
Bersenandung kecil atau se-
buah lagu terdengar, pria ter-
sebut akan terkagum-kagum 
dengan ke indahan suaranya. 
 
Might not have known 
whether 
 
 
mungkin  tidak tahu apakah 
wanita itu baik, buruk atau 
biasa-biasa saja. 
 
 And went  on to a successful 
career of her own 
 
 
dan melanyutkan karier 
dengan sukses 
Is one of the most effective 
teachBS and motivational 
methods in existrence 
Adalah salah satu metode 
mengajar dan motivasi paling 
efektif yang ada 
 
Stepped back off the train, 
walked over to the beggar, 
and took several pencils from 
the cup. 
turun kembali, berjalan ke arah 
pengemis tadi, dan mengambil 
beberapa pensil dari mangkuk 
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Apologetic
ally 
 
 
 
 
sambil 
meminta 
maaf 
 
 
After all 
Bagaimana 
juga 
 

Katanya itu.  
 
Explained that in his haste he 
had neglectedto pick up his 
pencils his pencils and hoped 
the man wouldn’t be upset 
with him. 
 
 menjelaskan bahwa, karena 
tergesa-gesa, ia lalai meng-
ambil pensilnya dan berharap 
orang tersebut tidak marah.  
 
You are a businessman just 
like me 
Anda adalah pengusaha, sama 
seperti saya. 

 Tekstual Topikal REMA 
TEMA 

Tabel di atas berupa pengelompokan hasil analisis data, 
khususnya mengenai penentuan Tema dan Rema untuk jenis 
Topikal Bermarkah Majemuk  (TBM)  (unmarked multiple topic/ 
MMT). Kolom pertama adalah nomor data, kolom kedua adalah 
Tema Topikal Bermarkah Majemuk (marked multiple topic), dan 
kolom ketiga adalah Rema. 

Tabel 4.53 : Jumlah Tema dan Rema  Topikal Bermarkah 
Majemuk 

Tema dan Rema Topikal  Bermarkah Majemuk 
Tema dan Rema Total 

BS BT BS Ind 
84 84 84 84 

Berdasarkan frekuensi pergeseran yang dilakukan untuk 
Tema dan Rema Topikal Bermarkah Majemuk  pada tabel 4.53 
maka jumlah pergeseran yang dilakukan untuk Tema dan Rema 
tersebut tidak mengalami pergeseran baik dalam BS maupun 
dalam BT. Jumlah pergeseran Tema dan Rema antara BS dan BT 
tetap sama dengan jumlah 84 Tema dan Rema. 

Frekuensi persentase juga tidak mengalami perubahan. 
Persentase pergeseran yang dilakukan untuk Tema dan Rema 
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tersebut  berjumlah  100% dalam BT. Demikian juga persentase 
dalam BS berjumlah 100% yang tertera pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 4.54 Jumlah Persentase Tema dan Rema  
Topikal Bermarkah Majemuk 

Tema dan Rema Topikal Bermarkah Majemuk 
Tema dan Rema Total 

BS Ind BS Ind 
100% 100% 100% 100% 

Dari tabel  4.54  di atas dapat dilihat jumlah total frekuensi 
pergeseran yang dilakukan untuk Tema dan Rema Topikal 
Bermarkah Majemuk baik dalam BS maupun dalam BT ber-
jumlah 100%. Tidak ada perbedaan yang mendominasi di antara 
BS dan BT dalam pergeseran tersebut. 

Tabel 4.55: Tema dan Rema Topikal  Tak Bermarkah Tunggal 

No. Tema Tak Bermakah Tunggal Rema 
 

1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 
 

 
Their educational background  
Latar belakang pendidikan 
mereka 
 
 
 
Other traits and characteristics 
also  
Sifat-sifat dan ciri-ciri lain juga 
 
Seventy percent of them, for 
instance,  
Tujuh puluh persen di antaranya 
misalnya, 
 
All of them were 
Mereka semua adalah 
 
They  
 
Mereka dapat 
 

 
varied from grade school to the 
Ph,D. level. 
berbeda-beda mulai dari ting-
kat sekolah dasar hBSga 
doktor.  
 
varied considerably 
sangat berbeda 
 
 
came from towns of 15,000 
people or less.  
berasal dari kota yang berpen-
duduk 15.000 ke bawah.  
 
"good finders 
"penemu yang hebat” 
 
could see the good in other 
people—and in every situation. 
dapat melihat sesuatu yang baik 
dalam diri orang lain dan dalam 
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6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
 
 

8. 
 
 
 

9. 
 
 
 
 
 
 
 

10. 
 
 
 
 
 

11. 
 
 
 
 

12. 
 
 
 
 

13. 
 

 
 
I'm  
 
 
Saya 
 
 
 
 
 
 
I 
Aku 
 
Back from the valley  
Dari lembah tersebut  
 
 
"I 
I 
I 
 
Aku 
Aku 
Aku 
 
His mother 
 
Ibunya 
 
 
 
I 
I 
Saya 
Saya 
 
The little boy  
 
 
 
 
 I      
 I 

setiap keadaan. 
 
confident you've heard the story 
of the little boy who, in a fit of 
anger, shouted to his mother 
that he hated he 
yakin Anda pernah mendengar 
kisah tentang seorang anak 
kecil yang marah secara men-
dadak, yang berteriak kepada 
ibunya bahwa ia membencinya.  
 
hated you 
membencimu 
 
came the echo,  
terdengar gaung 
 
 
hate you 
hate you, 
hate you.” 
 
membencimu 
membencimu 
membencimu 
 
Took him  back to the hillside 
and told him to shout, 
Membawanya kembali ke 
lereng bukit tadi dan 
menyuruhnya  berteriak 
 
love you 
Love you 
Mencintai kamu 
mencintai 
 
did as his mother said and this 
time he discovered there was a 
nice little boy in the valley 
sayBS,  
 
love you, 
love you 
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14. 
 
 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. 
 
 
 
 

19. 
 
 
 

 Saya 
 Saya 
 
Life is an echo.  
Kehidupan 
 
you 
 
 
 
Anda 
 
 
 
 
 
 
It”s universal 
 
 
 
.Kebenaran umum  
 
 
 
 
It's also 
 
 
Juga 
 
 
 
 
 
 
You 
 
Anda 
 
 
Many times people 
Berulang kali orang                                                                                                                                     
 
 

mencintai kamu 
mencintai 
 
is an echo 
adalah suatu gema 
 
should look for the good in 
every person and in every 
situation and  adopt the golden 
rule as a way of life 
seharusnya mencari kebaikan, 
dalam diri setiap orang dan 
dalam setiap keaadaan dan 
menggunakan prinsip utama 
tersebut sebagai suatu cara 
hidup. 
 
true that all you have to do to 
find "good" or "ability" in a 
person is to look €for it. 
 
benar bahwa satu-satunya cara 
yang perlu Anda lakukan dalam 
diri seseorang adalh dengan 
mencarinya. 
 
true that all you have to do to 
find” good”ability” in a person 
is to look for it 
Benar bahwa satu-satunya cara 
yang perlu Anda lakukan me-
nentukan ”kebaikan” atau ”ke-
mampuan” dalam diri sese-
orang adalah dengan mencari-
nya 
 
treat him better and perfoms 
better 
Akan memperlakukan orang itu 
dengan lebih baik 
 
See the good and then keep  
melihat kebaikan dan kemudian 
merahasiakannya 
 



Teori Penerjemahan   l  117 

20. 
 
 
 
 
 

21. 
 
 

22. 

This  
 
 Ini 
 
 
 
Mr, Tacker   
Pak Tacker 
 
(1) Good students  
Siswa-siswa yang baik dihargai. 

Isn”t true art Bay City High 
Scholl in Bay City 
Tidak berlaku di  Sekolah 
Menengah Umum Bay City di 
Bay City Texas. 
 
reports these results: 
melaporkan hasilny 
 
a: 
were recognized  
dihargai. 

Tabel di atas merupakan pengelompokan hasil analisis 
data, khususnya mengenai penentuan TEMA dan REMA untuk 
jenis  Topikal  Tak Bermarkah Tunggal (T3) (marked simple 
topic (UST)). Kolom pertama adalah nomor data, kolom kedua 
adalah Tema Topikal tak Bermarkah Tunggal (marked simple 
topic), dan kolom ketiga adalah Rema  

Tabel 4.56 : Jumlah Tema dan Rema Topikal Tak Bermarkah 
Tunggal 

Tema dan Rema Topikal Tak Bermarkah Tunggal 
Tema dan Rema Total 

BS BT BS Ind 
202 202 202 202 

Berdasarkan frekuensi pergeseran yang dilakukan untuk 
Tema dan Rema Topikal Tak Bermarkah Tunggal  pada tabel 
4.56 maka jumlah pergeseran yang dilakukan untuk Tema dan 
Rema tersebut tidak ada mengalami pergeseran baik di dalam BS 
maupun di dalam BT. Jumlah pergeseran Tema dan Rema antara 
BS dan BT tetap sama dengan jumlah 202 Tema dan Rema. 

Frekuensi persentase juga tidak mengalami perubahan. 
Persentase pergeseran yang dilakukan untuk Tema dan Rema 
tersebut  berjumlah  100% dalam BT. Demikian juga persentase 
dalam BS berjumlah 100% yang tertera pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.57 Jumlah Persentase Tema dan Rema Topikal Tak 
Bermarkah Tunggal 

Tema dan Rema Topikal Tak Bermarkah Tunggal 
Tema dan Rema Total 

BS Ind BS Ind 
100% 100% 100% 100% 

Dari tabel  4.57.  di atas dapat dilihat jumlah total frekuensi 
pergeseran yang dilakukan untuk Tema dan Rema Topikal Tak 
Bermarkah Tunggal baik dalam BS maupun dalam BT berjumlah 
100%. Tidak ada perbedaan yang mendominasi di antara BS dan 
BT dalam pergeseran tersebut. 
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BAB IV 

DESKRIPSI EKPSLANATIF: KECIRIAN 
PENDORONG PERGESERAN 

 

Deskripsi Eksplanatif: Kecirian Pendorong Pergeseran 

Setiap bahasa memiliki sistem dan struktur yang berbeda 
dan tidak dapat diperlakukan sama pada setiap bahasa oleh sebab 
itu pergeseran dalam penerjemahan tidak dapat dihindari. Ada 
tiga faktor penyebab pergeseran. Menurut Catford (l965: l978).  

1.   Faktor perbedaan leksikon gramatikal 
2.   Faktor semantik 
3.   Faktor Linguistik  

 
4.1  Faktor Perbedaan leksikogramatika 

 Faktor perbedaan leksikon dapat dilihat melalui  faktor 
Penghilangan (elipsis), penambahan (addition), subsitusi (peng-
gantian). Peneliti menemukan pergeseran elipsis (penghilangan) 
sebanyak 367 dan penambahan (addition) sebanyak 712 dan 
unsur pengantian  (subsitusi) sebanyak 65. Berdasarkan uraian di 
atas dapat dikatakan bahwa unsur penambahan  adalah unsur 
yang dominan dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel  : Penghilangan, Penambahan dan Penggantian 
(elipsis, addition dan subsitusi) 

No Jenis Pergeseran Jumlah Pergeseran % 
     1 Penghilangan 367 32% 
     2 Penambahan 714 62,5% 
     3 Penggantian 65 5,6% 

Total 1.146  
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Dari data di atas dapat dikatakan bahwa unsur penambahan 
menjadi faktor yang dominan terjadinya pergeseran dalam pener-
jemahan dan unsur penghilangan menjadi faktor kedua dan unsur 
pengantian menjadi faktor yang terkecil dalam penerjemahan ini. 

Dari Unsur Penghilangan dapat diselusuri lagi penyebaran-
nya dimana peneliti menemukan penghilangan pada 6 (enam) 
unsur yaitu  nomina, verba, Adjektiva, Adverb,  Frasa,dan klausa 

Penghilangan terdiri atas 367 dan yang dominan ditemukan 
pada unsur Penghilangan  nomina 132, sedangkan penghilangan 
kedua pada unsur Article yang berjumlah 40,  unsur ketiga pada 
penghilangan frasa dan preposition yaitu masing-masing ber-
jumlah 40 dan 41 dan ke empat yaitu penghilangan pada klausa 
30 dan ke lima pada penghilangan verba 23 dan adjektiva dan 
yang paling terkecil adalah penghilangan pada penghilangan to 
be pada BT. 

Tabel : Penghilangan pada unsur-unsur leksikon 
Penghilangan (Elipsis) Pada unsur leksikon 

No Jenis BS BT % 
   1   Nomina 132 -       
   2   Verba 24 -       
   3   Adjektiva 24 -  
   4   Adverb 2   
   4   Frasa 42 -        
   5   Klausa 30 -        
   6   Article 83 -        
   7   Unsur to be 10 -        

Jumlah penghilangan 367   
 

Tabel 4.60  Penghilangan  nomina  (Elipsis nomina) 

No Bahasa Sumber Bahasa Target Sumber 
1. The way you see 

others  
Cara memandang orang lain 1 

2. I want to tell you 
what a beautiful job 
you are doing on 
the switchboard 

Saya ingin menyampaikan 
betapa bagus pekerjaan yang 
Anda lakukan di panel 
telepon ini 

44 
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3. Incredibly enough, 
she even had the 
idea that the 
customer 

Cukup luar biasa, ia bahkan 
merasa bahwa pelanggan, 
perusahaan  

115 

Penghilangan  nomina pada BS menunjukkan bahwa ada 
informasi yang hilang pada BS sehingga terjadi pergeseran  
tataran karena tidak ada padanan pada BT, fenomena ini di-
sebabkan oleh karena tidak tersedianya  konsep bahasa sumber 
pada BT. 

Tabel : Penghilangan Verba (Elipsis verba) 

No Bahasa Sumber Bahasa Target Sumber 
1. Nevertheles, they did 

have one thing in 
common 

Namun demikian, 
mereka memiliki satu 
kebersamaan 

8 

2 As a young salesman 
read a story that made a 
lasting impression        

Di masa muda, saya 
pernah membaca 
sebuah cerita yang 
sangat  mengesankan 

65 

3. The principals got to 
know many students by 
first names instead of 
faces 

Kepala-kepala sekolah 
akhirnya mengenal 
banyak siswa dengan 
nama depan 

47 

Tabel : Penghilangan unsur to be (BT) 

No Bahasa Sumber Bahasa Target Sumber 
1. The little boy did as 

his mother said and 
this time he discovered 
there was a nice little 
boy in the valley 
saying. 

Anak kecil itu me-
lakukan seperti yang 
dikatakan ibunya dan 
kali ini ia menemukan 
anak kecil yang baik 
di lembah tersebut 
yang mengatakan,  

 

2. If you are an 
employer, what kind of 
employees do you 
have?  

Kalau Anda seorang 
pengusaha, karyawan 
seperti apa yang Anda 
miliki? 

209 

3. If you are a husband, 
what kind of wife do 
you have? 

Kalau Anda seorang 
suami, istri seperti apa 
yang Anda miliki? 

210 
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Tabel : Penghilangan Adjektiva (Kt. Sifat) 

No. Bahasa Sumber Bahasa Target Sumber 
1. Finally, they virtually 

stopped. Then her 
husband-teacher died 
and for the next few 
years she did  little  or  
no singing.  

Bakatnya hampir tidak 
digunakan, dan tertidur 
hingga seorang wira-
niaga yang ceria mulai 
mendekati 

98 

2. They ranged in age 
from about 21 to well 
over 70. 

Usia mereka berkisar 
antara 21 tahun dan 
lebih dari 70 tahun 

4 

3. Worse still, she had the 
peculiar notion that 
you could build a 
business on Christian  
principle 

Lebih buruk lagi, ia 
mempunyai pemikiran 
bahwa Anda dapat 
membangun bisnis ber-
dasarkan  prinsip-
prinsip Kristen. 

 

 
Tabel : Penghilangan Adverb (Kkt) 

No. Bahasa Sumber Bahasa Target Sumber 
1. The economy wasn't 

exactly booming, and 
besides all that she was 
a woman.  

Perekonomian sedang 
lesu, dan di samping  
semuanya itu, ia se-
orang wanita 

76 

2. Gradually, invitations 
to sing came less 
frequently.  

Perlahan-lahan, unda-
ngan untuk bernyanyi 
makin berkurang, bah-
kan hampir berhenti,    

98 

3. Finally, they virtually 
stopped. Then her 
husband-teacher died 
and for the next few 
years she   did little or 
no singing.   

Kemudian, guru yang 
juga adalah suaminya 
tersebut meninggal 
dunia dan, dalam bebe-
rapa  tahun berikut, ia 
hanya sedikit atau 
sama sekali tidak me-
nyanyi 

96 
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Tabel :  Penghilangan Klausa 

No. Bahasa Sumber Bahasa Target Sumber 
1. Zig, shake hands with 

one of the greatest 
insurance men who 
ever put on a pair of 
shoes 

Zig, kenalkan, ini salah 
seorang pemain asuransi 
terbesar. 

 

2. Then to the secretary, 
' You know, I don't 
think I have ever told 
you this. 

Anda tahu, saya kira 
saya belum pernah 
mengatakan kepada 
Anda hal ini 

72 

3. You   and your 
encouragement might 
well be, for one or 
more people, that all- 
important  ride 

Anda mungkin saja, 
untuk satu orang atau 
lebih, menjadi tum-
pangan yang terpenting 
untuk menyebrangi 
sungai tersebut 

35 

              
Tabel :   Penghilangan Frasa 

No Bahasa Sumber Bahasa Target Sumber 
1. There was a mean 

little boy in the valley 
saying he hated him. 

Bahwa ia seorang anak 
kecil pemberang di 
lembah tersebut yang 
mengatakan bahwa dia 
membencinya. 

17 

2. On second thought, he 
stepped back off the 
train, walked over to 
the beggar,  and took 
several pencils from 
the cup.   

Setelah berpikir sejenak, 
ia turun kembali, ber-
jalan ke arah pengemis 
tadi, dan mengambil  
beberapa pensil dari 
mangkuk itu 

114 

3. “Waver a bit”he 
carefully pointed out 
her errors.  

Ia dengan teliti menun-
jukkan kesalahan-kesa-
lahannya. 

92 
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Tabel :  Penghilangan Artikel (a dan an) 

No. Bahasa Sumber Bahasa Target Sumber 
1. It's a universal truth 

Chat you treat people 
exactly like you see 
them. 

Kebenaran umum me-
ngatakan bahwa Anda 
memperlakukan orang 
lain tepat sebagaimana 
Anda memandang 
mereka. 

31 

2. A successful and 
dynamic man from 
Dallas, Texas, 
because Walter and I 
established an 
immediate rapport. 

Seorang yang sukses dan 
hidup secara dinamis 
dari Dallas, Texas, 
karena Walter dan  saya 
berhubungan dekat.  

 

3. As a young salesman  
read a story that 
made a lasting 
impression.  

Di masa muda, saya 
pernah membaca sebuah 
cerita yang sangat me-
ngesankan.  

 

Penambahan kata juga adalah  salah satu penyebab per-
geseran dalam penerjemahan karena jumlah kata mengalami 
pergeseran dari sudut jumlah seperti contoh dibawah ini. 

Tabel :  Penambahan (Addition) 

No. Bahasa Sumber Bahasa Target Sumber 
1. All of them were 

"good finders."  BS 
Mereka semua adalah 
"penemu yang hebat 

 

2. But he did know he 
liked her voice very 
much.  

Tetapi dia tidak tahu 
bahwa dia menyukai 
suaranya  

 

3. Later she and her son, Kemudian hari, ia dan 
putranya,          

 

4. It’s clear, however, 
that two bankers were 
wrong 

Namun, jelaslah bahwa 
dua bankir tersebut 
ternyata salah  
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Tabel : Unsur  Pengantian ( Subsitusi) 

No. Bahasa Sumber Bahasa Target Sumber 
1. So it’s good “business” 

and good “humanness” 
to be “good finder 

Oleh karena itu, 
menjadi seorang “pe-
nemu yang hebat” 
adalah “perkara” yang 
baik dan “sifat 
manusia” yang baik 

 

2. Once you find that 
“good” or “ability” in 
the other person 

Begitu Anda mene-
mukan “kebaikan 
dan “kemampuan” 
dalam diri orang lain 
tersebut 
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BAB V 

FAKTOR SEMANTIK :  
PENYEBAB PERGESERAN 

 

5.1  Faktor Semantik 

Faktor semantik juga dapat mengakibatkan pergeseran 
dalam penerjemahan, phenomena ini dilihat pada tabel  di bawah 
ini. 

Tabel  Faktor Semantik 

No Jenis BS BT % % 
  1 Sinonimi     52     93         
  2 Antonimi     20     20        
  3 Meronimi     28    27            
  4 Hiponimi     1     2      
  5 Kolokasi     80    68          

 Faktor semantik  yang dominan  adalah sinonimi mencapai 
52 BS dan BT 93  dan ini menunjukkan ada  41 pergeseran yang 
menyebabkan  peluasan makna pada BT.  Faktor sinonim  pada 
BT lebih  dominan. Pada unsur antonim tidak ada pergeseran,  
Meronimi  terjadi pergeseran sehingga mengakibatkan penyem-
pitan 1 makna  pada  BT, hiponimi terjadi perluasan 1 makna  
pada BT dan kolokasi terjadi  12 pergeseran  pada BS maka 
penyempitan makna terjadi pada BS. Hiponimi memiliki  1 per-
geseran   makna dari BT dan kolokasi mengalami pergeseran  BS  
80 dan BT 68 maka ada 12 pergeseran pada BT sehingga 
penyempitan informasi terjadi.  Tabel diatas menunjukkan bahwa  
faktor penyempitan dan peluasan makna  merupakan penyebab 
pergeseran. 
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Tabel  4.71  Sinonim 

NO   Kosa kata     BS Kosa kata     BT Sumber 
1 see,  recognized, 

saw 
memandang, 
melihat, 

1, 10, 38, 90 , 365 

2 good,  nice, 
beautiful,  the  
best, top, great, 
greatest 

bagus, baik, 
kebaikan,  indah, 
terindah,  terbaik, 
hebat, terbesar, 
kebaikan terbesar 

2, 9,10, 143,  103, 
160, 29,21, 296, 
44,58, 69, 82, 86, 
9,29, 246,30,297, 
126. 

3 Made, do, make, 
treat, Conducted 

dilakukan,   
melakukan, 
membuat. 
Membuat. 

3, 28,  55,59,61 

Data no 1 menunjukkan ada pergeseran dimana BS memi-
liki  medan makna yang terdiri atas 3 makna sedangkan BT 2 dan 
No. 2 pada  BS memiliki medan makna yang terdiri atas 7 makna 
dan BT  medan makna 10 dan no 3 juga  memiliki  medan makna  
yang terdiri atas 5 makna  dan BT memiliki 4 makna. 

Tabel 4.72 Satu makna  BS menjadi Medan makna pada BT 

No Satu makna 
BS 

Medan makna 
BT 

Sbr 
 

   1   Called panggil,  bercerita    50, 59 
   2   Story  bercerita,  naskah    11, 84 
   3   But Melainkan, tetapi,     126, 158, 140 
   4   Difference Perbedaan, berbeda 200,201,242 

Tabel 4.73: Satu Makna BT 

No Medan makna 
BS 

Satu makna 
BT 

Sumber 
 

  1  Want, going to ask Ingin 73, 74, 58, 66. 
  2  Complements, praise Pujian 110, 109 
  3   Success, roses, 

remarkable 
Keberhasilan 42, 55 

  4  Hope, expect Harapan 302, 304, 305 
  5  Miserable, sad Sedih 387 
  6  Idiot, bad, dumb Bodoh 185,187,234 
  7 A tribute, recognition, 

appreciation 
Penghargaan 68, 40, 41, 48, 

39 
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Dari tabel  4.73   BS menunjukkan  medan  makna bergeser  
menjadi  satu makna. Dan  seperti no 1 medan makna  erdiri dari 
2  makna bergeser  menjadi 1 makna dan begitu juga  no 3 terdiri 
atas 3 makna tetapi pada BT bergeser  menjadi  satu medan 
makna, begitu juga  no. 4.5.6.7.  
 
5.2  Faktor linguistik    

Setiap bangsa memiliki bahasa dan budaya yang berbeda 
dan  kata dalam bahasa sumber dalam konsep budaya tidak di-
miliki oleh bahasa target sehingga bahasa target borrowing (me-
minjam) istilah dari bahasa sumber seperti kata; (1) Program.(2)  
positif , (3) negative, (4) a city, (5) program,(7)  standard  dan (7)  
reaksi. Penerjemahan linguistik penerjemah mendapat informasi 
linguistik yang berkaitan dengan morfem, kata, frasa, klausa dan 
kalimat dan makna tersurat dalam BS dapat menjadi tersirat 
dalam bahasa target  maka untuk menganalisis perubahan bentuk 
tidak terlepas dengan analisis komponen makna. contohnya  
perubahan kata ke frasa, frasa ke kata dan frasa ke klausa, 
kerumpangan dan perbedaan kaidah antara bahasa sumber dan 
bahasa target. Pergeseran  transposisi meliputi: 1) pergeseran 
kata ke frasa, 2) frasa ke kata 3) fasa ke kalimat. Contoh  
pergeseran: 1), pergeseran kata ke frasa seperti berikut: a)  better 
dalam BS menjadi lebih baik dalam BT  (Sbr 34) b) others dalam 
BS menjadi orang lain (Sbr. 1) c) gradually dalam BS menjadi 
perlahan laham (sbr 38) d) nevertheless BS  menjadi namun 
demikian ( sbr.8). Contoh  2)  Pergeseran  frasa ke kata; seperti 
a)  Looking for menjadi mencari b) Peculiar nation menjadi 
Pemikiran. 
            
5.2 Deskripsi Interpretatif: Dampak Kecirian 

Pergeseran Makna Tekstual 

Di dalam bab V akan dijelaskan  dampak dari pergeseran 
terhadap hasil terjemahan yaitu peneliti menemukan dampak per-
geseran yaitu: 

(1)  Dapat terjadi kesepadanan yang mendekati sempurna 
(2) Terjadi penyempitan makna 
(3) Terjadi perluasan makna  
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5.3   Kesepadanan yang  mendekati sempurna 

Data  penelitian terdiri atas 5000 kata BS dan 6141 BT dan 
padanan dengan cara menambah, menghilangkan dan meng-
gantikan. Penghilangan mencapai 367, Penambahan 714 dan 
pengantian 65.  

Tabel :  Padanan yang sempurna dengan menambahkan  unsur 
leksikal agar padanan dapat beterima dan mudah dimengerti 

No Bahasa Sumber Bahasa Target Sumber 
1. The good finder Penemu yang baik 1 

Dampak penambahan unsur leksikal pada ganti relatiF 
(yang) pada BT, menghasilkan terjemahan (readability), ber-
terima (receivable) dan penambahan kata yang mengakibatkan 
jumlah kata pada BT bertambah.           

Tabel 4.75 : Dampak Penambahan Leksikal 

No Bahasa Sumber Bahasa Target Sumber 
2. Several years ago, an 

analysis was made of 100 
self-made millionaires 

Beberapa tahun lalu, 
suatu analisis dilaku-
kan terhadap 100 
miliarder yang  ber-
hasil atas upaya sen-
diri 

3 

Kata was made  dipadankan dengan kata dilakukan maka 
menghasilkan padanan yang sempurna karena apabila tidak 
dipadankan maka arti kata tersebut tidak dapat beterima  tetapi 
dapat dibaca. Kata was made artinya dibuat apabila tidak di-
padankan dengan kata dilakukan maka kata tersebut tidak begitu  
lazim.  

Contoh :   4.76   Tabel  kolokasi 

No Bahasa Sumber Bahasa Target Sumber 
3. Then, perhaps fearing             

punishment, he ran 
out of the house to the 
hillside and shouted 
into the valley. 

Kemudian, barangkali 
karena takut dihukum, ia 
lari keluar rumah ke 
lereng bukit dan ber-
teriak ke arah lembah 

12 
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4. What you send out 
comes back. 

Apa yang anda kirimkan 
keluar akan datang 
kembali 

 

Dalam bahasa ada kecenderungan berkolokasi dengan kata 
lain dengan satu kata bersanding dengan kata lain sehingga 
terbentuk frasa seperti kata run dikawinkan dengan out dan  hill 
dengan kata side sehingga pengabungan dua suku kata memberi 
dampak  pembentukkan frasa. Padanan diatas adalah padanan 
gramatikal  dimana kata run adalah kata inti (head) sedangkan 
kata out adalah kata penjelas (modifier) frasa ini disebut 
kolokasi. Kolokasi memberi dampak pada penerjemah untuk 
menginterpretasikan frasa tersebut.     
             
5.4   Penyempitan makna dalam penerjemahan 

Penyempitan makna dapat terjadi dalam penerjemahan 
karena  pesan yang dialihkan dari BS ke BT harus tidak ada 
padanan yang sesuai sehingga terjadi penghilangan unsur 
leksikal yang disebut elipsis. Untuk mencari padanan kata adalah 
sulit karena selalu di hubungkan dengan tata bahasa dan selalu 
bahasa sumber tidak memiliki padanan langsung pada BT 
sehingga terjadi penghilangan unsur leksikal dampaknya  terjadi 
pergeseran dan penyempitan makna. Ditemukan unsur Elipsis  
sebanyak 367 maka dampaknya terjadi sebanyak 367 pe-
nyempitan makna. 

Tabel:  Elipsis (Pelesapan) 
No Bahasa Sumber Bahasa Target Sumber 

1. The way you see others Cara memandang 
orang 

1 

2. Then to the secretary, 
'You know, I don't think 
I have ever told you this,  

Anda tahu, saya kira 
saya belum pernah 
mengatakan kepada 
Anda hal ini 

 

Penghilangan (Elipsis) kata you dan kata then pada BT  
memberi dampak penghilangan informasi dan terjadi pergeseran 
tataran dalam mencari padanan. Unsur penghilangan (Elipsis) 
adalah karena ada masalah ketidaksepadanan pada tataran kata  
dan BT tidak memiliki padanan kata.                           
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5.5   Peluasan Makna 

Penambahan (addition) dalam  mencari padanan selalu 
dilakukan penerjemah agar hasil penerjemahan dapat beterima 
dan mudah dipahami dan unsur penambahan dalam analisis  ini 
mencapai 714 merupakan unsur yang dominan bila dibandingkan 
dengan unsur yang lain seperti penghilang ellipsis dan subsitusi. 
Dampak dari unsur penambahan pada hasil penerjemahan  (BT)  
dapat menimbulkan perluasan makna, maka melihat hasil temuan 
dapat disimpulkan bahwa terjadi perluasan makna sebanyak 714 
dan juga mengakibatkan jumlah kata bertambah pula. Dan 
contoh dapat dilihat dibawah ini: 

Tabel : Penambahan 

No Bahasa Sumber Bahasa Target Sumber 
1. As a result, I can assure 

you they worked more 
effectively and efficiently 

Saya juga dapat men-
jamin bahwa Walter 
Hailey merasa lebih 
baik sebagai akibat 
perjalanan itu demi-
kian juga saya.  

 

2. She would have to "catch 
a ride" to the other side 

Oleh karena itu, ia 
harus "mencari tum-
pangan" ke seberang 

324 
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BAB  V 

STRATEGI PENERJEMAHAN 
 

5.1  Pembahasan  

Sebagaimana yang telah diuraikan  pada pembahasan  
maka   pergeseran dalam penerjemahan yang ditemukan adalah:  
(1) Pergeseran bentuk jamak menjadi bentuk tunggal (2) 
Pergeseran pengulangan kata sifat (adjektiva) dalam BT (3) 
pergeseran struktur gramatika MD menjadi DM (4) Pergeseran 
kerumpangan kosa kata pada BT (5) Pergeseran transposisi yang 
terdiri atas: pergeseran kata ke  frasa, pergeseran frasa ke kata 
dan pergeseran frasa ke kalimat. (6) Pergeseran kohesi gramatikal 
yang terdiri atas referens, ellipsis, addition  (7) kohesi leksikal 
terdiri atas repetation, sinonim, antonim. 8) kolokasi, 9)  
Meronimi  10) Hiponimi 11) Konjungsi. 12) Satu makna dalam 
BS menjadi medan makna dalam BT 13) Medan makna  menjadi 
satu makna dalam BT. 
 
5.1.1  Pergeseran  bentuk jamak dalam BS menjadi tunggal 

BT 
Pada dasarnya bahasa selalu mengalami proses morfologis 

yang menyebabkan pergeseran-pergeseran bentuk morfem- 
morfem dan pergeseran itu terdapat di dalam morfem itu sendiri 
seperti penambah morfem “s” pada BT yang maknanya lebih 
dari satu atau bermakna variasi. 

Pergeseran makna tekstual yang direalisasi pada bahasa 
target dapat dijelaskan sebagai berikut. Pergeseran makna 
tekstual adalah bagaimana pergeseran elemen-elemen leksiko-
gramatika dalam bahasa sumber ke elemen-elemen leksiko-
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gramatika bahasa target dalam membangun kontruksi teks 
dengan menggunakan alat kohesif  berdasarkan kontek situasi 
dan budaya. Dalam pembahasan sebelumnya menunjukkan 
bahwa pergeseran bentuk jamak ke bentuk tunggal dalam BT  
berjumlah 74 pergeseran (100%) seperti contoh berikut: (1) 
Windows (BS) menjadi  jendela (BT) seharusnya jendela-jendela  
(2) Souls  (BS) dialihkan ke BT menjadi jiwa bukan jiwa-jiwa, 
(3)  Mountains menjadi gunung  seharusnya gunung-gunung (4). 
Problems (BS) menjadi masalah  (BT) bukan masalah-masalah  
(5). Dealers menjadi penyalur bukan penyalur-penyalur.  Melihat  
contoh-contoh yang telah disebutkan  menunjukkan bahwa ada 
pergeseran pada BT karena bahasa sumber menambahkan hurup 
“s” pada nomina untuk menyatakan jamak tetapi pada BT 
dihilangkan sehingga bentuknya bergeser menjadi  tunggal. 
Pergeseran seperti ini dapat dikatakan pergeseran transposisi dan 
dikenal dengan istilah dalam penerjemahan adalah “shift” yaitu 
peneliti melibatkan pengubahan bentuk gramatikal dari BS 
menjadi BT. Pergeseran itu terjadi karena struktur gramatika 
dalam BS tidak memiliki padanan dalam BT. 
 
5.1.2   Pengulangan Adjektiva (Kata sifat)  

Pengulangan Adjektiva (kata sifat) merupakan struktur BT 
yang  tidak dimiliki oleh BS karena setiap bahasa memiliki 
struktur yang berbeda sehingga terjadi pergeseran, oleh sebab itu 
penerjemah harus mencari padanan yang sesuai  pada bahasa 
target. Pergeseran ini terjadi karena adanya proses jamak nomina 
dalam BS, bentuk tunggal dalam BT dan dalam BT maknanya 
menunjukkan variasi menjadi penjamakan nomina dalam BS. 
Frekuensi pergeseran pengulangan adjektiva (Kata sifat) dalam   
BS  ke dalam BT mengalami perubahan sebanyak 23 pergeseran 
(100%) seperti contoh berikut (1) varied (BS) menjadi berbeda – 
beda (BT)  (2). Marvel menjadi kagum-kagum (3) Total menjadi 
benar-benar, (4). Principles menjadi prinsip-prinsip, (5). Average 
menjadi rata-rata, (6). Only menjadi satu-satunya. Proses peng-
ulangan (reduplikasi)  seperti contoh diatas adalah merupakan 
suatu proses morfologis.  
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Berdasarkan contoh-contoh  di atas  menunjukkan bahwa  
struktur bahasa sumber tidak ada dimiliki oleh bahasa target 
sehingga menimbulkan pergeseran 100% berbeda. Catford  
(l974) menyatakan bahwa bahasa memiliki ciri tersendiri, oleh 
karena itu memungkinkan sekali terjadi padanan bentuk dan 
makna yang tidak sepadan dibutuhkan penyesuaian semantik. 

 

5.1.3   Pergeseran Struktur Gramatika  MD ke DM 
Setiap bahasa memiliki struktur bahasa yang berbeda, 

dalam BS  memiliki struktur diterangkan dan menerangkan tetapi 
sebaliknya BT menerangkan dan diterangkan  dengan kata lain  
BS mengunakan Sistem MD pada BS sedangkan BT  meng-
gunakan  hukum  DM. Dari struktur yang berbeda  dapat menye-
babkan pergeseran  dalam mencari padanan dalam  BT seperti  
peletakan verba di depan kalimat dalam BT contoh (1)  The good 
finder  menjadi penemu yang. baik (2) The little boy menjadi 
anak kecil itu (3) the best  way menjadi  cara yang baik (4) a 
new idea menjadi  gagasan baru (5) The subway train menjadi 
kereta api dibawah tanah. Dari contoh-contoh di atas 
menunjukkan pergeseran terjadi dimana subjek bergeser posisi-
nya menjadi objek dan objek bergeser menjadi subjek. 

Struktur gramatika hukum MD dalam BS menjadi hukum 
DM dalam BT. Struktur BT menempatkan verba di depan 
kalimat dan struktur ini tidak dikenal pada BS sehingga meng-
alami pergeseran karena penerjemah tidak menemukan  padanan-
nya pada BT. Pergeseran Struktur gramatika  MD ke DM 
berjumlah 121 pergeseran (100%) seperti contoh di bawah ini: 
(1) . The good finder BS menjadi penemu yang baik  BT. (2). 
Selfmade BS menjadi usaha sendiri BT,(3) Their education BS 
menjadi pendidikan mereka BT (4).The golden role menjadi 
prinsip-perinsip utama  tersebut (5) The other person BS menjadi 
orang lain tersebut BT. (6) Negative behavior BS menjadi 
perilaku negatif.   

Pergeseran  struktur di atas dapat dikatakan sebagai konsep 
peletakan objek di depan dalam BT dan konsep seperti ini tidak 
ditemukan dalam BS dan konsep seperti ini lebih dikenal dalam 
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BT yaitu dengan sebutan konsep hukum DM dalam BT dan MD 
dalam konsep BT. Struktur hukum DM tidak dikenal dalam BS 
sehingga terjadi pergeseran 100%. 

 
5.1.4  Pergeseran kerumpangan 

 Bila berbicara tentang kerumpangan kata maka tidak 
terlepas membicarakan tentang kontruksi pembentukan kata  satu 
dengan kata lain merupakan morfem tunggal atau gabungan 
antara morfem satu ke morfem lain. Menurut Samsuri (l980) 
Kontruksi terdiri atas morfem-morfem tunggal secara morfologis  
berdiri sendiri, namun secara fonologis bisa mendahului atau 
mengikuti morfem-morfem lain, bentuk ini disebut klitik sedang-
kan yang mendahuli disebut prolitik dan yang mengikuti kata-
kata lain disebut enklitik.  

Dengan demikian akar meliputi semua bentukan tunggal 
berwujud morfem bebas dan juga merupakan kata. Untuk 
membedakan klitik kata maka digunakan   ketentuan-ketentuan 
fonologis  seperti  bentuk pun; lah dan kan. yang lazimnya di-
letakkan diakhir kata yang maknanya adalah unsur penegas 
(negasi) dalam satu kalimat.  

Pergeseran karena kerumpangan dapat dikatakan sebagai 
mengisi kerumpangan kesenjangan leksikal yang memiliki fungsi 
tekstual seperti penambahan imbuhan  lah  dan pun pada BT  
(BT). Kata pun dan lah adalah perangkat tekstual sebagai 
penanda dalam BT yang dinyatakan dengan konstruksi bahasa 
gramatikal BT.  

Berdasarkan frekuensi pergeseran yang dilakukan untuk 
mengisi  kosa kata yang ditemukan sebanyak 19 pergeseran 
(100%). Untuk lebih jelas lagi  dapat dilihat seperti contoh di 
bawah ini:  Tabel  5.1 
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Tabel : 5.1  Kerumpangan 

Dari contoh  contoh diatas  pembentukan kata pun dan 
lah  bisa diawal ataupun di akhir kata dasar sehingga realisasinya 
dalam BT bisa bermakna penegas (negasi) Berdasar kan conoh 
pada tabel I menunjukkan hubungan dengan fonologis lebih 
dominan. Pada contoh 1, 3, 5 dan 9 menunjukkan penambahan 
affik pun pada akhir kata dan contoh 2 dan 4 penambahan affik 
pun pada sisi tengah dan juga affik lah. Dapat dilhat pada contoh 
no 6,7 dan 8 pengunaan affik lah  diletakkan pada posisi akhir 
kata. Dari contoh diatas dapat dikatakantpenggunaan affik pun 
dan lah  lazim ditempatkan pada posisi tengah dan akhir kata 
dalam BT dan struktur yang ada pada BS tidak dimilki oleh BT 
sehingga pergeseranpun terjadi. 

 
5.1.5    Pergeseran  Transposisi (Pergeseran kata ke frasa,  

frasa ke kata dan  kata ke Kalimat) 
Pergeseran  bentuk  transposisi  adalah  pergeseran  bentuk  

kata ke frasa,  kata ke frasa dan frasa ke kalimat. Pergeseran ini  
dapat disebut dengan pergeseran transposisi. Pergeseran trans-
posisi adalah pergeseran bentuk yang melibatkan pengubahan 
bentuk gramatikal dari BS ke BT. Dalam penelitian ini  ditemu-
kan pergeseran  transposisi  yang meliputi pergeseran kata ke 
frasa, frasa ke kata dan pergeseran frasa ke kalimat. Frekeunsi 
pergeseran transposisi mengalami pergeseran dengan jumlah 136 
pergeseran dalam BS dan 137 pergeseran dalam BT.  merupakan 

No BS BT Sbr 
1 What Apa pun 28 
2 He perfoms Ia  pun akan tampil 34 
3 We haven’t had the first 

complaint keluhan 
Kami belum menerima 
satu pun 

68 

4 They got     married Mereka pun penikah 92 
5 For any one Untuk siapa pun 126 
6 It”s clear Jelaslah 145 
7 Think mink Berpikirlah 161 
8 Develop Kembangkanlah 169 
9 Have   everythBS Memperoleh apa pun 173 

10 Their perfomance Kinerjanya pun 183 
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frekuensi pergeseran yang mendominasi terjadi pada frasa-
kalimat. Kemudian diikuti oleh pergeseran transposisi dari kata 
ke frasa yang berjumlah 90 dalam BS dan 90 dalam BT, terakhir 
yaitu pergeseran transposisi dari frasa ke kata dalam BS 
berjumlah 26 pergeseran dan dalam BT 27 pergeseran. Dalam 
pergeseran trasnposisi jumlah pergeseran dalam BT lebih tinggi 
dibandingkan dengan jumlah BS. Dari pergeseran dapat ditemu-
kan persentase pergeseran nya seperti tabel di bawah ini. 

Tabel : 5.2 Pergeseran Kata Frasa Kalimat 

Pergeseran Transposisi 
Kata-Frasa Frasa-Kata Frasa-Kalimat Total 
BS Ind BS Ind BS Ind BS Ind 

35,8% 35,4% 10,32% 10,6% 54% 54% 100% 100% 

Pergeseran kata ke frasa menunjukkan ada perbedaan 
antara BS dan BT. Tabel di atas menunjukkan bahwa pergeseran 
BS 35,8%, dan BT menunjukkan 35,4%. Pergeseran kata ke 
frasa menujukkan dalam Bahasa BSgeris (BS) lebih banyak  dari  
pada pergeseran kata ke frasa yang menunjukkan selisish 4% 
lebih  banyak. Untuk pergeseran frasa ke kata dalam BS me-
nunjukkan pergeserannya  sebanyak 10,32% sedangkan  dalam 
bahasa Indenesia 10,6% dan selisih pergeseran antara BS dan BT 
menujukkan 26% BS lebih unggul  bila dibandingkan dengan BT 
selanjutnya pergeseran frasa ke kalimat menunjukkan bahwa  
bahasa BSgeris 54% dan BT 54% maka pergeseran tidak 
mengalami perubahan antara kedua bahasa tersebut. Dari 
pergeseran di atas maka disimpulkan bahwa total pergeseran 
menjapai 100%.  Dan contoh  pergeseran kata ke frasa sebagai 
berikut:  (1) others menjadi orang lain (2) nevertheless menjadi 
orang  Gts., 
 
5.1.6  Pergeseran  Alat kohesi gramatikal 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pergeseran alat 
kohesi gramatikal. Alat kohesi gramatikal pronomina terbagi atas 
Referen, Elipsis, Penambahan/dan Substitusi. Pronomina terdiri 
atas You, They, I, We, He dan She. Berdasarkan tabel.. 
Pronomina You pada Referen dalam BS berjumlah 149  sedang-
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kan dalam BT berjumlah 143. Maka jumlah pergeseran 
pronominal you sebanyak 6 pergeseran. Pada Pronomina They 
ditemukan  pergeseran sebanyak 6 pergeseran. Ini diperoleh dari 
pronomina yang ditemukan dalam BS sejumlah 109 Kemudian 
dalam BT berjumlah 103 maka ditemukan 6 pergeseran. Lalu 
diikuti oleh pronominal He yang berjumlah 107 dalam BS dan  
dalam BT. juga sama  berjumlah 107 maka pada pronomina He  
tidak  mengalami pergeseran. Pronomina berikutnya adalah She 
yang memiliki jumlah yang sama baik dalam BS maupun BT 
yang berjumlah 101, Kemudian Promonina I berjumlah 83 juga 
sama dalam BT yang memiliki jumlah yang sama yaitu 83,  yang 
terakhir adalah Pronomina We dalam BS dan BT memiliki 
jumlah yang sama yaitu 57 pergeseran. Dari data di atas  dapat 
disimpulkan bahwa pronomina I, we,he dan she tidak mengalami 
pergeseran. 

Alat kohesi gramatikal yang kedua adalah Elipsis. Dalam 
alat kohesi gramatikal ini terlihat perbedaan yang mencolok 
antara pronomina-pronomina. Dalam pronomina You mengalami 
pergeseran sebanyak 7,8% pergeseran BT. Pada pronomina They 
juga tidak mengalami pergeseran dalam BS. Namun, dalam BT 
bergeser sejumlah 8%. Pada pronomina I dan We baik dalam BS 
maupun dalam BT tidak ada jumlah pergeseran. Tapi pada 
pronomina He dalam BS tidak mengalami pergeseran dan dalam 
BT berjumlah 3 pergeseran. Terakhir pada pronominal She 
dalam BS tidak mengalami dan dalam BT ada 5 pergeseran. 

Alat kohesi gramatikal yang ke tiga adalah Penambahan/ 
Substitusi. Dalam pergeseran ini juga diantaranya tidak terjadi 
pergeseran pada pronomina-pronomina. Dalam pronomina You 
pada BS tidak mengalami perubahan. Dalam BT terjadi 
pergeseran sejumlah 3,9%. 

Dari ketiga alat kohesi gramatikal diatas terlihat perbedaan 
yang mencolok diantaranya alat kohesi Referen yang men-
dominasi terjadinya pergeseran pada pronomina-pronomina 
tersebut. Lalu diikuti oleh alat kohesi Elipsis kemudian Penam-
bahan/Substitusi. 
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Tabel 5.3: Pergeseran Alat Kohesi Gramatikal 

Alat Kohesi Gramatikal Pronomina 

PRONOMINA Referen Elipsis Penambahan/ 
Substitusi Total 

BS Ind BS Ind BS Ind BS Ind 
You 100% 92,2% - 3,9% - 3,9% 100% 100% 
They 100% 92% - 5,35% - 2,7% 100% 100% 
I  100% 100% - - - - 100% 100% 
We 100% 100% - - - - 100% 100% 
He  100% 97,2% - 2,8% - - 100% 100% 
She  100% 95,2% - 4,8% - - 100% 100% 

Dari penjelasan  pada tabel: 5 bahwa penggunaan nomina 
menunjukkan kecenderungan  menggunakan referens pada suatu 
kalimat maka kalimat tersebut mudah dipahami dan kalimat 
tersebut bermakna, dan contoh referens dapat dilihat sebagai 
berikut (1) The way you see others BS menjadi  cara memandang 
orang lain (2) Their educational background menjadi Latar 
belakang pendidikan mereka (3) they did have one thing in 
common menjadi mereka memiliki satu kebersamaan. (4) They 
could see the good in other people menjadi.Mereka dapat melihat 
sesuatu yang baik dalam diri orang lain. Dari contoh-contoh    
referens di atas adalah bahagian  yang sangat penting dalam 
suatu kalimat agar klalimat tersebut dapat beterima.       

 

Tabel  :5.4  Jumlah Pergeseran Alat Kohesi Gramatikal 
Perbandingan 

Berdasarkan tabel frekuensi alat kohesi gramatikal per-
bandingan, ditemukan perbandingan Superlative dalam bahasa 
Ingrris pada Referens berjumlah 94 dan dalam BT juga ber-
jumlah 94. Maka tidak ditemukan pergeseran yang merupakan 
pergeseran dominan dalam alat kohesi gramatikal perbandingan. 
Kemudian diikuti oleh perbandingan positip ditemukan ber-
jumlah  52 dalam BS dan dalam BT juga berjumlah 52 maka  di-
simpulkan bahwa tidak terjadi pergeseran. Dan jumlah per-
bandingan yang paling sedikit terjadi pada perbandingan 
komparative yang berjumlah 22  dalam BS, demikian juga dalam 
BT. 
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Tabel:5 4 Pergeseran Positif Komperatif Superlatif 

Alat Kohesi Gramatikal Perbandingan 

PERBANDINGAN Referen Elipsis Penambahan Total 
BS Ind BS Ind BS Ind BS Ind 

Positif 52 52 - - - - 52 52 
Komparatif 22 22 - - - - 22 22 
Superlatif 94 94 - - - - 94 94 

Sedangkan alat kohesi gramatikal perbandingan elipsis 
pada positip, comparative dan superlative tidak ada terjadi 
pergeseran baik dalam BS maupun dalam BT. Demikian juga 
pada Penambahan/Substitusi tidak ada terjadi pergeseran baik 
untuk positip, comparative dan superlatif. 

Dari ketiga alat kohesi perbandingan tersebut maka per-
bandingan referen yang paling mendominasi. Sementara itu pada 
elipsisi dan penambahan/substitusi tidak ada terjadi pergeseran.     
                         

Tabel  5.5 : Pergeseran Penunjuk (itu, ini, tersebut) 

Alat Kohesi Gramatikal Penunjuk 

PENUNJUK Referen Elipsis Penambahan Total 
BS Ind BS Ind BS Ind BS Ind 

Itu 22 22 - - - - 22 22 
Ini 32 32 - - - - 32 32 

Tersebut 47 47 - - - - 47 47 

Berdasarkan tabel frekuensi alat kohesi gramatikal penun-
juk, maka penunjuk tersebut pada referen merupakan penunjuk 
yang mendominasi alat kohesi gramatikal penunjuk. Penunjuk 
tersebut pada referen dalam BS berjumlah 47 demikian juga 
dalam BT juga berjumlah 47. Kemudian diikuti oleh penunjuk 
ini yang berjumlah 32 dalam BS. Sedangkan dalam BT juga 
berjumlah 32. 

Alat kohesi gramatikal penunjuk pada ellipsis dan penam-
bahan/substitusi mendoninasi pergeseran pada teks popular 
Inggris. Ccntoh penunjuk dapat dilihat sebagai berikut (1)a Back 
from the valley came the echo menjadi  Dari lembah tersebut 
terdengar kembali gaung, (2)  anak kecil itu  menjadi the litler 
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menjadi anak kecil itu  (3) this time he discovered there was a 
nice little boy menjadi kali ini ia menemukan anak kecil yang  
baik di lembah tersebut yang mengatakan,  

 
5.1.7  Pergeseran dalam bentuk sinonim pada BS dan BT 

Berbicara tentang sinonim tidak terlepas berbicara tentang 
hubungan medan makna yang  terdapat  pada   Bahsa Indonesia 
(BT dalam  penerjemahan, seperti (1) teori referens, (2) (3) teori 
mentalistik, 4) teori kontektual, dan (5) teori pemakainya. Untuk 
melihat  apakah  bentuk kesamaan  makna  dikatakan sinonim. 
Faktor semantik yang dominan dalam kajian ini adalah unsur 
sinonim yang mencapai 52 BS dan BT 93  dan ini menunjukkan 
ada 41 pergeseran yang menyebabkan terjadi  peluasan makna 
pada BT. Dan BT lebih banyak menggunakan unsur sinonim bila 
dibandingkan dengan BS, sehingga BT menunjukkan kecen-
derungan menggunakan sinonim dari pada BS. Selisih peng-
gunaan sinonim antara BS dan BT mencapai 41 maka dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan sinonim mewarnai teks BT. 
Seperti contoh:  

Berdasar pendapat  Catford bahwa (l974) menyatakan 
bahwa. Teks tersebut memiliki ciri sendiri oleh karena itu  
memungkinkan sekali terjadi ketidak  sepadanan dalam bentuk 
dan makna  sehingga menimbulkan pergeseran   untuk mengatasi 
padanan bentuk makna di butuhkan penyesuai semantik, oleh 
sebab itu sinonim adalah salah satu unsur dalam simantik.  
Berdasarkan frekuensi pergeseran kohesi leksikal sinonimi dari 
BS ke BT pada table 5.2 maka jumlah pergeseran pengulangan  
sebanyak 101 pergeseran di dalam BS. Tidak  sama di dalam BT 
yang berjumlah 80 pergeseran kohesi leksikal sinonimi dari BS 
ke BT. Jumlah pergeseran antara BT dengan BS  mengalami 
perubahan sebanyak 21 perubahan. Untuk mencari padanan  
terhadap teks BT perlu.Frekuensi persentase juga mengalami 
perubahan. Persentase kohesi leksikal sinonimi dari BS ke BT  
berjumlah  44.20% dalam BT. Demikian juga persentase kohesi 
leksikal sinonimi dari BS ke BT dalam BS berjumlah 55.9% 
yang tertera. 
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  Dari tabel 5.2 di atas dapat dilihat jumlah total frekuensi 
pergeseran kohesi sinonimi dari BS ke BT dalam bentuk 
pengulangan dalam BT berjumlah 44.20% dan dalam BS ber-
jumlah 55.9%. Ada perbedaan yang mendominasi di antara BS 
dan BT dalam pergeseran sinonimi Dari BS ke BT tersebut. 
Berdasarkan frekuensi kohesi leksikal satu makna ke medan 
makna dalam sinonim pada table 6.1 maka jumlah pergeseran 
kohesi leksikal satu makna ke medan makna dalam sinonim 
sebanyak 4 pergeseran di dalam bahasa BSgeris. Dan berbeda 
pada BT yang berjumlah 8 pergeseran kohesi leksikal satu 
makna ke medan makna dalam sinonim. Pergeseran  antara 
bahasa  BSgeris dan BT men capai 4 pergeseran 

Frekuensi persentase juga mengalami perubahan. Persen-
tase kohesi leksikal satu makna ke medan makna dalam sinonimi  
berjumlah  66.6% dalam BT. Demikian juga persentase kohesi 
leksikal satu makna ke medan makna dalam sinonimi dalam BS 
tidak sama dalam BT dimana BS berjumlah 33.3% yang tertera 
pada tabel berikut ini. 

Tabel 5.6.  Pembahasan Satu Makna ke Medan Makna 

Kohesi Leksikal 
Satu Makna ke Medan Makna 

dalam Sinonim Total 

BS Ind BS Ind 
33.3% 66.6% 100% 

Dari tabel 5.6 di atas dapat dilihat jumlah total frekuensi 
pergeseran kohesi leksikal satu makna ke medan makna dalam 
sinonimi dalam BT dan dalam BS memiliki jumlah persentase 
yang berbeda dimana dalam BS berjumlah 33.3% dan dalam BT 
berjumlah 66.6%. Ada perbedaan yang mendominasi di antara 
BS dan BT dalam pergeseran satu makna ke medan makna dalam 
sinonimi tersebut. 

 
5.1.8  Pergeseran Antonim  

Berdasarkan frekuensi pergeseran antonim pada tabel 8.1 
maka jumlah antonim  sebanyak 20 di dalam BS. Hal ini tidak 
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sama di dalam BT yang berjumlah 18 antonim. Jumlah antara BT 
dengan BS  mengalami perubahan sebanyak dua pergeseran 

Frekuensi persentase juga mengalami perubahan. Persen-
tase antonim berjumlah  47,3% dalam BT. Sedangkan persentase 
antonim dalam BS berjumlah 52,75% yang tertera pada tabel 
berikut ini. 

Tabel 5.7 : Pembahasan Persentase Pergeseran Antonim 

 Pergeseran Antonim 
BS/BT Antonim Total 

BS Ind BS Ind BS Ind 
52,7% 47,3% 47,3% 52,7% 100% 100% 

 

Dari tabel 5.7 di atas dapat dilihat jumlah total frekuensi 
antonim dalam BT sebanyak 47,3% sedangkan dalam BS 52,7%. 
Maka jumlah persentase antonim dalam BS lebih tBSgi di-
bandingkan dalam BT. 
 
5.1.9   Pergeseran Hiponimi 

Berdasarkan frekuensi pergeseran hiponimi pada tabel 11.1 
jumlah hiponimi sebanyak 100% di dalam BS, begitu juga dalam 
BT ditemukan meronimi sebanyak 100%, berarti tidak ada 
pergeseran yang ditemukan pada unsur hiponimi. Frekuensi 
persentase juga tidak mengalami perubahan. Persentase hiponimi  
berjumlah  100% dalam BT. Demikian juga persentase hiponimi 
dalam BS berjumlah 100% yang tertera pada tabel berikut ini 

Tabel  5.8 : Pembahasan Persentase Pergeseran Hiponemi 

Hiponimi 
Pergeseran Hiponimi Total 
BS Ind BS Ind 

100% 100% 100% 100% 

Dari tabel 5.8 di atas dapat dilihat jumlah total frekuensi 
pergeseran hiponimi baik dalam BT maupun dalam BS ber-
jumlah 100%.  
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5.1.10 Pergeseran  Transposisi (Pergeseran kata ke frasa,  
frasa ke kata dan  kata ke Klausa)   

 Pergeseran transposisi seperti yang telah disebutkan 
sebelumnya pada bab II yaitu pergeseran bentuk atau transposisi 
(Shift). Pergeseran bentuk adalah prosedur penerjemahan yang 
melibatkan pengubahan bentuk gramatikal dari BS ke BT. 

Dalam  penelitian ini ditemukan pergeseran Transposisi 
yang meliputi pergeseran kata ke frasa, frasa ke kata dan per-
geseran kata ke kalimat. Frekeunsi Transposisi dengan jumlah 
136 dalam BS dan 137 dalam BT, berarti terjadi pergeseran 
transpormasi sebanyak 1 pergeseran. Pergeseran ini merupakan 
pergeseran yang mendominasi terjadi pada Frasa-Kalimat. 
Kemudian diikuti oleh Pergeseran Transposisi dari Kata-Frasa. 
Ditemukan transposisi dari kata-frasa berjumlah 90 dalam BS 
dan 90 dalam BT, berarti tidak ditemukan pergeseran. Terakhir 
yaitu Pergeseran Transposisi dari Frasa-Kata dalam BS ber-
jumlah 26 dan dalam BT berjumlah 27, berarti terjadi pergeseran 
sebanyak 1 pergeseran.  

Dari pergeseran dapat ditemukan persentase pergeserannya 
seperti tabel di bawah ini. 

Tabel :5.9  Pergeseran Transposisi 

Pergeseran Transposisi 
Kata-Frasa Frasa-Kata Frasa-Kalimat Total 
BS Ind BS Ind BS Ind BS Ind 

35,8% 35,4% 10,32% 10,6% 54% 54% 100% 100% 

Pergeseran kata ke frasa menunjukkan ada perbedaan 
antara Bahasa Inggeris ke BT  yaitu  BS 35,8%, frasa ke kata dan 
BT menunjukkan 35,4% dari pergeseran kata ke frasa menun-
jukkan selisish 0,4% lebih  banyak. Untuk pengeseran frasa ke 
kata menunjukkan  bahwa BS menunjukkan sebanyak 10,32% 
sedangkan dalam bahasa Indenesia 10,6% dan  selisih pergeseran 
antara bahasa Inggris dan BT menujukkan 0,28% BT lebih 
unggul  bila dibandingkan denggan BS selanyutnya. Pergeseran 
frasa ke kalimat  menunjukkan bahwa  bahasa Inggris  54% dan 
BT 54% maka pergeseran tidak mengalami perubahan antara 
kedua bahasa tersebut.  
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5.2 Faktor Penyebab Pergeseran 

Pergeseran tidak bergeser begitu saja melainkan ada faktor 
penyebab faktor penyebabnya adalah faktor (1) Ketidaksepa-
danan (2) Semantik  (3) linguistik. Nababan (2003) mengatakan 
bahwa meskipun konsep-konsep terjemahan, penambahan dan 
penghilangan informasi dan pergeseran tataran menjadi sangat 
penting dalam memecahkan berbagai kesulitan dalam peroses 
pencarian padanan. Faktor ketidaksepadanan dapat ditemukan  
pada unsur Penambahan, pengurangan dan unsur subsitusi. 
Unsur Penambahan ditemukan 714  (62,5%) dan jumlah  ini 
menunjukkan  bahwa  Penambahan  informasi 367 (32%)  dan 
frekuensi lebih sedikit  bila dibandingkan dengan unsur yang 
lainnya. Dari data analisis ditemukan  unsur penambahan  seperti 
kata relative  yang merupakan  unsur yang banyak digunakan 
dalam penelitian di atas dan kata ganti relative yang lazim 
menghubungkan, menggantikan nomina dan sekaligus menyisip-
kan klausa ke dalam klausa lebih besar. Unsur penambahan 
ditemukan 714, penghilangan 367 dan subsitusi  65. Berdasarkan  
data diatas dapat dikatakan bahwa  unsur  penamabahan  kata 
dan  frase   dalam bahasa target  dan dalam bahasa sumber tidak 
dikenal.  Peristiwa ini  menunjukkan bahwa penerjemah  benar- 
benar  mengerti dengan teks bahasa sumber sehingga pesan yang 
akan dipindahkan ke bahasa target dapat beterima dan mudah 
dipahami dengan menyesuaikan stuktur bahasa target. Dan 
penambahan kata dan juga frasa dimaksud untuk menyesuaikan 
dengan struktur bahasa target sehingga  hasil terjemahan dapat 
beterima dan mudah dipahami. 

 
5.2.1 Faktor ketidak sepadanan  

  Ketidaksepadanan ditemukan karena ada unsur Penam-
bahan, penghilangan dan  subsitusi seperti  tabel  di bawah  ini. 

Tabel : 5.10   Pembahasan Persentase 

No Penghilangan Penambahan Subsitusi 
            364                712                65 

Total            364                712                65 
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Unsur  Penghilangan tidak dapat dihindari dalam mencari 
padanan pada penerjemahan dan tabel 4 di atas menunjukkan  
unsur penghilangan sebanyak 364, penghilangan ataupun pe-
menggalan kalimat yang panjang menjadi kalimat yang pendek 
pada Bahasa sasaran dengan tujuan   agar pesan mudah dipahami 
dalam Bahasa Target dan menghindari hilangnnya makna. 
Selanjutnya unsur penambahan sebanyak 712  baik pada tataran 
kata, frasa dan bahkan klausa, dengan tujuan menambah infor-
masi, hal ini  dilakukan untuk mempertegas seperti penambahan 
kata “yang” ataupun penambahan kolokasi dalam Bahasa  Target 
yaitu dengan penambahan kata “dengan”. Ini semua dilakukan 
penerjemah karena penerjemah tahu benar makna yang tersirat  
dalam Bahasa Sumber sehingga pesan Bahasa Sumber tidak 
kehilangan makna pada Bahasa Target. Unsur penambahan dalam 
teks “See you at the Top” menunjukkan  kecenderungan yang  
paling tBSgi dan penghilangan merupakan unsur yang kedua  
penggunaannya dan yang terakhir  unsur subsitusi sebanyak 65. 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa unsure penam-
bahan merupakan yang dominan. Contoh penghilangan, penam-
bahan dan Subsitusi dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel : 5.11   Pembahasan Faktor Penghilangan Penambahan  
dan Subtitusi 

No Penghilangan/ 
Deletion 

Penambahan/ 
Additional 

Substitusi/ 
Substitution Sbr 

1. You - - 1 
2. - Yang - 2 
3 - Yang - 3 
4 - Berhasil - 3 
5 - Atas - 3 
6 In - - 4 
7 About - - 4 
8 To - - 4 
9 Well - - 4 

10 Level - - 5 
11 - Mulai - 5 
12 Of Yang - 7 
13 Or - - 7 
14 Less - - 7 
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15 Did - Once 8 
16 ThBS - - 8 
17 In - - 8 
18 Of - - 9 
19 - Sesuatu - 10 
20 - Yang - 10 
21 - Tentang - 11 
22 - Yang - 11 
23 - Secara 

mendadak 
- 11 

24 - Karena - 12 
25 - Tersebut - 14 
26 - Terdengar - 14 
27 Boy Ia - 16 
28  Kembali - 16 
29 Boy Kepada - 17 
30 He Ia - 17 
31 there was Pemberang - 17 
32 - Yang - 17 
33 - Bahwa - 17 
34 - Tadi - 18 
35 Boy Yang - 21 
36 - Yang - 21 
37 - Yang - 21 
38 - Tersebut - 21 
39 Nice - - 21 
40 - - Did 21 
41 there was -  21 
42 - Yang - 24 
43 - Akan - 24 
44 In - - 25 
45 Others - - 25 
46 - Yang - 25 
47 - Akan - 25 
48 - Yang - 26 
49 - Akan - 26 
50 - Yang - 27 
51 - Akan - 27 
52 - Yang - 28 
53 - Akan - 28 
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54 Of Yang - 29 
55 Are Pun - 29 
56 - Tersebut - 30 
57 It - - 31 
58 Is - - 31 
59 A Bahwa - 31 
60 - Satu-satunya - 33 
61 - Cara - 33 
62 - Yang - 33 
63 - Perlu - 33 
64 - Dengan Once 33 
65 - Itu - 34 
67 - Pun - 34 
68 - Akan - 34 

 Seperti contoh   unsur penanbahan kata dan frasa: yang,   
akan dan yang berhasil pada tabel di atas  no (2) The good 
finders (BS) menjadi Penemu yang baik (BT) no (3) Several 
years ago, an analysis was made of 100 self-made millionaires. 
menjadi Beberapa tahun lalu, suatu analisis dilakukan terhadap 
100 miliarder yang berhasil atas upaya sendiri. No (27) What you 
see in others exists in you. menjadi Apa yang Anda lihat dalam 
diri orang lain akan dan dalam diri Anda. Dari contoh-contoh di 
atas membuktikan bahwa bahasa sumber dan bahasa target 
memiliki kaedah yang berbeda sehingga diperlukan penambahan 
kata dan frasa untuk menghasilkan hasil terjemahan yang dapat 
dengan mudah dipahami pada bahasa target. dan juga menjaga  
kesampaian makna  Bahasa Sumber  pada Bahasa Target. 

Unsur penghilangan  tidak kalah pentingnya dalam pener-
jemahan seperti yang dikatakan Nababan di atas bahwa peng-
hilangan informasi  dan pergeseran tataran sangat penting untuk 
mengatasi kesulitan dalam mencari padanan. Unsur peng-
hilangan dapat dilihat pada tabel  no (1) The way yoiu see others 
menjadi  cara memandang orang lain (8)  they did have one thing 
in common. Menjadi  mereka memiliki satu kebersamaan. (31) 
It's a universal truth Chat you treat people exactly like you see 
them. Menjadi Kebenaran umum mengatakan bahwa Anda mem-
perlakukan orang lain tepat sebagaimana Anda memandang 
mereka. (44) 
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Mr, Tacker reports these results:menjadi Pak Tacker me-
laporkan hasilnya: (71)"Zig, I want to introduce you to the 
greatest secretary who ever sit behind a desk menjadi Zig, saya 
ingin memperkenalkan kepada Anda sekretaris terbaik yang 
pernah ada”. Berdasar contoh elipsis no 1,8,31 dan, 71  
menujukkan bahwa penghilangan  (ellpsis) tidak hanya tataran 
kata tetapi juga tatran frasa seperti contoh diatas dan pada 
Contoh no (3) kata its  pada BS  maknanya adalah   penganti 
kata yang telah disebutkan sebelumnya dan pada BT di-
hilangkan. Penghilangan (Elipsis) dapat disebutkan sebagai 
penghilangan informasi BS di BT, oleh karena itu dapat menim-
bulkan penyempitan makna. 

 
5.2.2  Faktor Semantik  

Ferdinand de Saussure, yaitu disebut tanda linguistik 
(signified) yang maknanya dari suatu tanda bunyi yang terbentuk 
dari fonem-fonem  bahasa  yang bersangkutan. Jadi, dengan  kata 
lain setiap tanda linguistik yang terdiri atas  unsur bunyi dan 
makna. Berdsar teori yang dikemukakan Ferdinand de Saussure 
maka   maka detemukan makna gramatikal dan makna leksikal 
dan makna gramatikal  dapat dijabarkan bahwa referens terdiri 
atas  pronomina  BS 607 dan BT 600 dan elipsis 20. Dari data 
tersebut penambah ada; unsur yang dominan dibandingkan unsur 
lainnya, Unsur  Oleh sebab itu  unsur pengulangan  adalah juga 
penting dan penghilangan tidak dapat dihindari dalam pener-
jemahan dalam mencari padanan dalam  BT. Contoh. Unsur  
referens terdiri atas (1) Pronomina (2) unsur perbandingan terdiri 
atas unsur positif, superlatif dan komparatif dan juga unsur  
penunjuk seperti tertera dalam tabel 3 yang telah diurai 
sebelumnya dan dapat dilihat di bawah ini: 
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5.2.3  Pembahasan Distribusi Penghilangan Penambahan 
dan Sumtitusi 

Tabel 5.12 : Pembahasan Distribusi Alat Kohesi Gramatikal 

No Referen 
Jumlah 

BS         
BT 

% 
BS          
BT 

Elipsis 
BS        
BT 

Penambahan/ 
Subsitusi (SB) 

BS               
BT 

1  Pronomina 
- you 
- they 
- I 
- We 
- He                 
- She 

 
149 
109 
  83 
  57 
107 
101 

 
143 
103 
  83 
  57 
107 
101 

 
  
  

  
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 

 
  6 
  6 
  - 
  - 
  3 
  5 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 

  
6 
3/2 SB 
- 
- 
- 
- 

2. 
 
 
 

3 

Perbandingan  
- Positip 
- Komparative 
- Superlatip 
Penunjuk 
- Itu 
- Ini 
- Tersebut 

 
 52 
 22 
 94 
 
 22 
 32 
 47 

 
52 
22 
94 
 
 22 
 32 
 47 

 
  - 
  - 
  - 
  
   - 
   - 
   - 

 
  - 
  - 
  - 
 
  - 
  - 
  -  

 
  - 
  - 
  - 
 
  -  
  - 
  - 

 
  - 
  - 
  - 
 
  - 
  - 
  - 

 
  - 
  - 
  - 
 
  - 
  - 
  - 

 
  - 
  - 
  - 
 
  - 
  - 
  - 

   Total 607 600     -   -   -   20   -   9 

Alat kohesi gramatikal pronomina terbagi atas Referen, 
Elipsis, Penambahan/Substitusi. Pronomina terdiri atas You, 
They, I, We, He dan She. Berdasarkan table 3.1 maka pergeseran 
Pronomina You pada Referen dalam BS berjumlah 149  yang 
merupakan. Sedangkan dalam BT berjumlah 143. Maka terjadi 6 
pergeseran dalam BS. Pada Pronomina They dalam BS berjumlah 
109 . Kemudian dalam BT berjumlah 103 pergeseran maka dapat 
disimpulkan terjadi 6 pergeseran. Lalu diikuti oleh pronominal 
He  yang berjumlah 107 dalam BS dan begitu juga dalam BT 
berjumlah 107 pronomina, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 
terjadi pergeseran pada kedua bahasa tersebut. Berikutnya di-
temukan pronomina She berjumlah 101 dalam BS dan BT juga 
berjumlah 101 maka disimpulkan tidak ada pergeseran dalam 
Bahasa Inggris dan BT. Kemudian Pronomina I dalam BS ber-
jumlah 83 juga sama dalam BT yang berjumlah  83 maka tidak 
ditemukan pergeseran  dan   yang terakhir adalah Pronomina W 
dalam BS berjumlah 57.   
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Alat kohesi gramatikal yang kedua adalah Elipsis. Dalam 
alat kohesi gramatikal ini terlihat perbedaan yang mencolok 
antara pronomina-pronomina. Dalam pronomina You tidak meng-
alami pergeseran dalam BS. Sedangkan dalam BT berjumlah 6 
pergeseran. Pada pronomina They juga tidak mengalami per-
geseran dalam BS. Namun, dalam BT berjumlah 6 pergeseran. 
Pada pronomina I dan We baik dalam BS maupun dalam BT 
tidak ada  pergeseran. Tapi pada pronomina  He dalam BS tidak 
mengalami pergeseran dan dalam BT berjumlah 3 pergeseran. 
Terakhir pada pronominal She dalam BS tidak mengalami dan 
dalam BT ada 5 pergeseran. 

Alat kohesi gramatikal yang ke tiga adalah Penambahan/ 
Substitusi. Dalam pergeseran ini juga diantaranya tidak terjadi 
pergeseran pada pronomina-pronomina. Dalam pronomina You 
pada BS tidak mengalami perubahan. Dalam BT terjadi 6 per-
geseran. Pada pronomina They tidak mengalami pergeseran 
dalam BS tapi dalam BT ada 3 pergeseran yang terjadi. 
Kemudian pada pronomina I, We, He, She tidak ada terjadi 
pergeseran baik dalam BS maupun dalam BT.  Dari ketiga alat 
kohesi gramatikal di atas terlihat perbedaan yang mencolok 
diantaranya alat kohesi Referen yang mendominasi terjadinya 
pergeseran pada pronomina-pronomina tersebut. Lalu diikuti 
oleh alat kohesi Elipsis kemudian Penambahan/Substitusi. 
 
5.2.4  Kohesi Leksikal      
         Kohesi leksikal terdiri atas pengulangan (reduplikasi), 
sinonim, antonim, meronim, hiponimi dan kolokasi. Dan masing-
masing Faktor semantik juga dapat mengakibatkan pergeseran 
dalam penerjemahan, penomena ini dilihat pada tabel  dibawah 
ini. 

Tabel 5.13. Pembahasan Faktor Semantik 

No Jenis BS BT % % 
1 Sinonimi 52 93         
2 Antonimi 20 20        
3 Meronimi 28 27          
4 Hiponimi 1 2      
5 Kolokasi 80 68          
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Faktor semantik  yang dominan  adalah sinonim mencapai 
52 BS dan BT 93  dan ini menunjukkan ada 41 pergeseran yang 
menyebabkan peluasan makna pada BT. Faktor sinonim  pada 
BT lebih  dominan. Pada unsur antonim tidak ada pergeseran,  
Meronimi terjadi pergeseran sehingga mengakibatkan penyem-
pitan 1 makna pada BT, hiponimi terjadi perluasan 1 makna  
pada BT dan kolokasi terjadi 12 pergeseran pada BS maka 
penyempitan makna terjadi pada BS. Hiponimi memiliki 1 
pergeseran   makna dari BT dan kolokasi mengalami pergeseran  
BS  80 dan BT 68 maka ada 12 pergeseran  pada BT sehingga 
penyempitan informasi terjadi.  Tabel diatas menunjukkan bahwa  
faktor penyempitan dan peluasan makna  merupakan penyebab 
pergeseran. 

Tabel 5.14   Pembahasan Pergeseran Sinonim 

No kosa kata     BS Kosa kata     BT Sumber 
   1 see,  recognized, 

saw 
memandang, 
melihat, 

1, 10, 38, 90 , 365 

   2 good,  nice, 
beautiful, the  
best, top, great, 
greatest 

bagus, baik, 
kebaikan, indah, 
terindah,  terbaik, 
hebat, terbesar, 
kebaikan terbesar 

2, 9,10, 143,  103, 
160, 29,21, 296, 
44,58, 69, 82, 86, 
9,29, 246,30,297, 
126. 

   3 Made, do, make, 
treat, Conducted. 

dilakukan, 
melakukan, 
membuat. 
Membuat. 

3, 28,  55,59,61 

Data no 1 menunjukkan ada pergeseran dimana BS me-
miliki medan makna  yang terdiri atas 3 makna sedangkan BT 
terdapat 2 makna dan No. 2 pada BS memiliki  medan makna  
yang terdiri atas 7 makna dan BT medan makna 10 dan no 3 juga  
memiliki medan makna yang terdiri atas 5 makna dan BT memi-
liki 4 makna. 
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Tabel 5.15. Pembahasan Satu makna  BT menjadi  
Medan makna BS 

No Satu makna 
BS 

Medan makna 
BT Sbr 

   1   Called panggil,  bercerita            50, 59 
   2   Story bercerita,  naskah            11, 84 
   3   But Melainkan, tetapi,     126, 158, 140 
   4   Difference Perbedaan, berbeda 200,201,242 

 
Tabel 5.16  Pembahasan Satu Makna BT 

No Medan makna 
BS 

Satu makna 
BT 

Sumber 
 

  1 Want, goBS to ask Bsin 73, 74, 58, 66. 
  2 Complements, praise Pujian 110, 109 
  5  Success, roses, 

remarkable 
Keberhasilan 42, 55 

  6 Hope, expect Harapan 302, 304, 305 
  7 Miserable, sad Sedih 387 
  8 Idiot, bad, dumb Bodoh 185,187,234 
  9 A tribute, recognition, 

appreciation 
Penghargaan 68, 40, 41, 48, 

39 
Total         17           7  

Dari tabel 5.17 BS menunjukkan pergeseran  Satu Makna  
terdapat 17  makna dan bergeser ke  BT menjadi  7 makna maka   
terjadi pergeseran 10 pergeseran. Dari pergeseran diatas makan 
dapat dimaknai bahwa terjadi pernyempitan makna pada unsur 
medan makna pada BT. 
  
5.2.5   Faktor linguistik  

Kolokasi dapat menyebabkan perubahan dan pergeseran  
makna. Makna dari satu kata dipindahkan kedalam makna kata 
yang muncul menjadi dua kata sehingga terjadi perubahan dan 
pergeseran makna dan lazimnya kolokasi mengambil makna  dari 
satu kata  kedalam makna  kata yang mendampinginya. Contoh: 
Educational  background (Latar belakang Pendidikan), Grade 
school (sekolah dasar), PHD level (Doktor), Drew abreast (men-
dekat), Looked into (menatap) Nevertheless (namun demikian), 
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Rider (penunggang kuda), Humbly (sangat rendah hati). Dari 
contoh diatas menunjukkan bahwa ada  dua jenis kolokasi yaitu 
1. Kolokasi BS dan BT sama-sama terdiiri dari dua suku kata dan 
kolokasi BS yang kedua yaitu  tidak memiliki kolokasi menjadi 
kolokasi pada BT, faktor kolokasi seperti ini  dapat  perluasan 
makna. Parera (127:2004). Perluasan makna masih banyak per-
debatan antara pakar semantik bahwa perluasan makna lebih 
besar terjadi daripada penyempitan makna. Sebagian besar 
berpendapat bahwa dewasa ini cenderung mempersempit makna. 
Dan perluasan makna cukup menarik bagi BT karena masyarakat 
Indonesia cenderung membuat generalisasi. Kata nasabah 
keluarga kecil menjadi ibu, dan bapak, telah diperluas pe-
makainya untuk menyapa dan menyebut orang yang dihormati 
dan disegani, misalnya  Ibu guru, Bapak lurah” Kata saudara 
Yang bermakna awal “ sekandung. Seperti yang telah dijabarkan 
sebelumnya tabel 9.1. bahwa  pergeseran kolokasi ada 31 yang 
terdiri atas Pergeseran Kolokasi BS 16 dan Ind. 15 jadi totalnya 
31. Berdasarkan pergeseran maka BS dan BT memiliki kolokasi 
yang berbeda satu  makna. 
 
5.3. Dampak Pergeseran 

 Di dalam bab IV akan dijelaskan dampak dari pergeseran 
terhadap  hasil terjemahan yaitu  peneliti menemukan dampak 
pergeseran yaitu (1) Dapat terjadi kesepadanan yang tak sem-
purna (2)Terjadi penyempitan makna (3) Terjadi perluasan 
makna (4) Dapat mengukur kualitas terjemahan. 

 
5.3.1  Kesepadanan yang  hampir sempurna 

Data  penelitian terdiri atas 5000 kata BS dan 6141 BT dan 
padanan dengan cara menambah, menghilangkan dan mengganti-
kan. Penghilangan mencapai 367, Penambahan 714 dan peng-
gantian 65.  

Padanan yang hampir sempurna dengan menambahkan  
unsur leksikal agar padanan dapat beterima, contoh : 1 
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Tabel 5.17 Pembahasan Tentang Penambahan 

No Bahasa Sumber Bahasa Target Sumber 
1. The good finder Penemu yang baik 1 

Dampak penambahan unsur leksikal pada ganti relative 
(yang) pada BT, menghasilkan terjemahan (readability), ber-
terima (receivable) dan penambahan kata yang mengakibatkan 
kalimat tersebut diatas menjadi lazim dan mudah dipahami. Dari 
contoh BS dan BT mengalami pergeseran karena BS tidak  
memiliki struktur yang sama.  Walaupun kata BS tidak memiliki 
padanan tetapi paling tidak penerjemah berusaha mencari yang 
hampir mirip  dan kalupun tidak ada barulah dicari padanannya 
yang berbeda dari kata dasar, masalah ini menunjukkan bahwa  
terjadi peluasan makna kata karena kata tersebut berkembang 
sesuai perkembangan zaman. Contoh : 2   

Tabel : 5.18   Pembahasan Tentang Padanan 

No Bahasa Sumber Bahasa Target Sumber 
2. Several years ago, an 

analysis was made of 
100 self-made million-
aires 

Beberapa tahun lalu, 
suatu analisis dilaku-
kan terhadap 100 
miliarder yang  ber-
hasil atas upaya sendiri 

3 

Kata was made  dipadankan dengan kata dilakukan maka 
menghasilkan padanan yang sempurna karena apabila tidak 
dipadankan dengan maka arti kata tersebut tidak dapat beterima  
tetapi dapat dibaca. Kata was made artinya  dibuat apabila tidak 
dipadankan dengan kata dilakukan maka kata tersebut tidak 
begitu  lazim. Dan contoh lain seperti kolokasi. (1) ran out      
menjadi   lari keluar   ( 2) came back menjadi datBS kembali (3) 

Contoh :                            
Tabel 5.19 : Pembahasan Kolokasi 

No Bahasa Sumber Bahasa Target Sumber 

1 Then, perhaps 
fearBS punishment, 

Kemudian,barangkali 
karena takut dihukum, ia 

12 
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he ran out of the 
house to the hillside 
and shouted into the 
valley. 

lari keluar rumah ke 
lereng bukit   dan 
berteriak kearah lembah 

2 What you send out 
comes back. 

Apa yang anda kirimkan 
keluar akan datang 
kembali 

24 

3 What you give you 
get. 
 
 

Apa yang Anda berikan 
akan Anda peroleh. 
 

26 

Dalam bahasa ada kecenderungan berkolokasi dengan kata 
lain dengan satu kata bersandBS dengan kata lain sehingga 
terbentuk frasa seperti kata run dikawinkan dengan out dan  hill 
dengan kata side sehingga pengabungan dua suku kata 
bermakna. 

Padanan di atas adalah padanan gramatikal dimana kata 
run adalah kata inti (head) sedangkan kata out adalah kata 
penjelas (modifier) frasa ini disebut kolokasi. Kolokasi memberi 
dampak pada penerjemah untuk menginterpretasikan frasa 
tersebut.  Masalah kolokasi Bahasa memiliki sifat ambigu karena 
bahasa memiliki makna perimer dan Sekunder bahwa makna 
primer adalah makna dasar dan makna tambahan yang sering 
terjadi dalam bidang semantik seperti bentuk kolokasi contoh-
nya: Educational background, dan social cultural dan juga dalam 
bentuk sinonim, hiponimi dan lainnya. 
   
5.3.2  Penyempitan makna dalam penerjemahan 

Penyempitan makna dapat terjadi dalam penerjemahan 
karena  pesan yang dialihkan dari  BS ke BT tidak ada padanan  
yang sesuai sehingga terjadi penghilangan  unsur leksikal yang 
disebut elipsis. Untuk mencari padanan kata adalah sulit karena 
selalu di hubungkan dengan tata bahasa, dan bahasa sumber tidak 
memiliki padanan langsung pada BT sehingga terjadi peng-
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hilangan unsur leksikal, dampaknya terjadi pergeseran dan 
penyempitan makna. Penyempitan makna ini ditandai dengan 
elipsis yang terdapat dalam teks BT yang menunjukkan sebanyak 
367 maka penghilangan informasi pun terjadi sejumlah elipsis 
yang ada pada BT. 

  
Tabel  : 5.20     Pembahasan Penyempitan makna 

No Bahasa Sumber Bahasa Target Sumber 
1. The way you see others Cara memandang 

orang 
1 

2. Then to the secretary, 'You 
know, I don't think I have 
ever told you this,  

Anda tahu, saya 
kira saya belum 
pernah mengatakan 
kepada Anda hal 
ini 

12 

3 What you give you get Apa yang Anda 
berikan akan 
Anda peroleh.  

26 

Penghilangan (Elipsis) nomina (you) dan  then pada BT  
memberi dampak penghilangan informasi dan terjadi  pergeseran 
tataran  dalam mencari padanan. Unsur penghilangan (Elipsis) 
adalah karena ada masalah ketidaksepadanan pada tataran kata  
dan BT tidak memiliki padanan kata sehingga  tidak ada terjadi  
realisasi  makna pada  BT. Kalimat diatas menunjukkan bahwa 
masalah ketaksepadanan tidak hanya pada tataran kata tetapi juga 
pada tataran frasa.  Seperti frasa  There was a mean (BS) konsep 
ni tidak tersedia pada BT. Masalah-masalah seperti ini sering 
terjadi tidak hanya dalam BS tetapi  juga bahasa asBS lainnya 
seperti bahasa arab yang kita pinjam dengan istilah  borrowBS   
dalam istilah penerjemahan, contoh: borrowBS, support, 
program, formal dan dalam bahasa arab mudah-mudahan, 
insyaalah, alhamduliliah dan sukur. 
 
5.3.3   Peluasan Makna 

Penambahan (Addition) dalam  mencari padanan selalu 
dilakukan penerjemah agar hasil penerjemahan dapat beterima 
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dan mudah dipahami. Unsur penambahan dalam analisis ini 
mencapai 714 merupakan unsur yang dominan bila dibandingkan 
dengan unsur yang lain seperti penghilangan ellipsis dan 
subsitusi. Dampak dari unsur penambahan pada hasil pener-
jemahan (BT) dapat menimbulkan perluasan makna, maka 
melihat hasil temuan dapat disimpulkan bahwa terjadi perluasan 
makna sebanyak 714 dan juga mengakibatkan jumlah kata 
bertambah. Penambahan dalam bentuk partikal, kata, frasa. 
Seperti contoh dilihat di bawah ini: 

1.  But  generally went unnoticed even though they displayed 
positive tetapi umumnya berlalu tanpa diperhatikan 
meskipun mereka mem-perlihat-kan  perilaku dan sikap 
yang positif  (Sbr. 42) 

2.  "I want to tell you what a beautiful job you are do BS on the 
switchboard.  

       Saya BSin menyampaikan betapa bagus pekerjaan yang 
Anda lakukan di panel telepon ini.  

3.  I'm confident you've heard the story of the little boy who, in 
a fit of anger, shouted to his mother that he hated her. 
Saya yakin Anda pernah mendengar kisah tentang seorang 
anak kecil yang marah secara mendadak, yang berteriak 
kepada ibunya bahwa ia membencinya.  

Melihat phenomena diatas menunjukkan bahwa penam-
bahan  unsur partikal, pun dan kan , frasa  juga mempengaruhi 
makna dari kata tersebut. Contoh: 3 penambahan frasa pada 
kalimat diatas menunjukkan adanya makna intrinsik yang  terjadi 
pada relisasi kalimat tersebut, tetapi apabila tidak ada penam-
bahan frasa maka terjadi kekaburan makna dalam teks tersebut. 
Dan begitu juga pada pun dan lah terdapat makna penegas pada  
BT. Seperti apa yang dikatakan (Ullman, l977, 193)  mengatakan 
bahwa kosaka selalu bertambah dan berkembang. Salah satu   
perkembangan makna kosakata ialah pergeseran dan perubahan 
makna.  
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5.3.4  Penilaian  kualitas terjemahan       
         Penilaian terhadap kualitas terjemahan sangat sulit karena  
harus mengikuti prinsip-prinsip dan reliabilitas dan relative. 
Untuk menilai maka harus memenuhi karakteria penilaian seperti 
melihat aspek isi, aspek-aspek  keterbacaan dan  tidak boleh ada 
penyimpangan makna referensial dengan kata lain adalah 
menyangkut istilah beterima dan tidak berterima. Silalahi 
Roswita (2009) menguraikan tentang fungsi terjemahan sebagai 
alat komunikasi ini umumnya dipahami sebagai upaya untuk 
mengalihkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dari suatu 
bahasa ke bahasa lainnya. Dalam kaitan itu, aspek yang dinilai 
tidak  hanya menyangkut keakuratan pesan  tetapi juga tingkat 
keberterima dan keterbacaan. Masalah keakuratan pesan menem-
pati prioritas utama sebagai konsekuensi dari konsep dasar 
penerjemahan bahwa suatu  teks dapat disebut terjemahna jika 
teks tersebut mempunyai hubungan padanan (equvalensi relation) 
dengan teks sumber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


