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Abstract
This descriptive qualitative research aims at classifying
translation shifts of nouns and verbs in Lado’s Linguistics
Across Cultures and their translations and  accuracy as found
in Dardjowidjojo’s Linguistik di Pelbagai Budaya. The data
are in the forms of sentences containing nouns and verbs in
these two books. The finding shows that nouns are translated
into sixteen shift variations and verbs are transferred into ten
shifts. Besides, most translation shifts do not change the
message from the source language.

PENDAHULUAN
Penerjemah dan segala kegiatan yang berkait dengan menerjemahkan buku,
melakukan penelitian, seminar, dan kegiatan belajar mengajar teori dan praktik
menerjemahkan, dan penulisan artikel pada jurnal semakin berkembang. Bah-
kan asosiasi penerjemah yang didirikan di negara-negara Eropa banyak dimi-
nati oleh peminat bidang terjemahan. Di samping itu, buku dan jurnal yang
berkait dengan penerjemahan dan penelitian karya terjemahan terus berkem-
bang. Mata kuliah translation juga diberikan pada hampir seluruh program S1
jurusan Bahasa Inggris yang ada di Indonesia.

Saat ini banyak dilakukan kegiatan penelitian di bidang terjemahan di
Indonesia karena semakin disadari bahwa penerjemahan merupakan disiplin
ilmu pada bidang linguistik terapan (Nord 2001: 6). Hal ini dilakukan karena
semakin banyak buku asing dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan ke da-
lam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, semakin banyak karya terjemahan
semakin banyak pula penelitian bidang tersebut.

Ide penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pergeseran kelas kata
(class shifts atau category shifts) pada novel bahasa Inggris yang diterjemah-
kan ke dalam bahasa Indonesia pada penelitian sebelumnya yang berjudul
”Pergeseran Terjemahan Nouns danVerbs dalam The Oldman and The Sea, A
Farewell to Arms, dan Terjemahanya dalam Bahasa Indonesia” (Dwi 2005).
Penelitian tersebut mengungkap bahwa ada 12 variasi nomina terjemahan pada
karya-karya Hemingway The Old Man and the Sea, sedangkan dalam A
Farewell to Arms terdapat 11 variasi pergeseran. Ada 9 variasi pergeseran
verba pada The Old Man and the Sea dan 7 variasi terjemahan verba dalam A
Farewell to Arms.
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Di samping itu, observasi awal menunjukkan bahwa pergeseran kate-
gori nomina dan verba mendominasi atau banyak terjadi pada buku Lado
Linguistics Across Cultures (1957) dan buku Dardjowidjojo Linguistik di
Pelbagai Budaya (1979). Alasan lain yang mendukung adalah bahwa kegiatan
penerjemahan tidak hanya dilakukan oleh lulusan dari jurusan bahasa Inggris
tetapi juga dilakukan oleh lulusan nonbahasa Inggris. Adapun alasan lain yang
mendesak adalah bahwa pada kenyataannya ada penerjemah yang hanya
menggeser kelas kata tanpa mempertimbangkan pesan sehingga penggeseran
kelas kata justru menggeser pesan yang dimaksud dalam bahasa sumbernya.
Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan penelitian lebih mendalam terhadap
pergeseran terjemahan.

Berikut ini merupakan fenomena pergeseran kategori nomina dan
verba yang terjadi dalam buku Linguistics Across Cultures  dan terjemahannya
dalam Linguistik di Pelbagai Budaya. Dengan memakai BSu sebagai singkatan
untuk bahasa sumber dan BSa sebagai bahasa sasaran marilah kita telaah
masalah ini.

060/TPP/HA4/HT5
BSu: The failure in the use of these lay in disregarding their language content.
BSa:  ‘Metode ini juga gagal dan oleh sebab yang sama pula.’

Kata failure termasuk kategori nomina dalam bahasa Inggris dengan
pemarkah the yang berada di depan kata tersebut diterjemahkan ke dalam kate-
gori ajektiva gagal dalam bahasa Indonesia. Kata gagal merupakan kate-gori
ajektiva dan berfungsi sebagai predikat dalam kalimat Metode ini juga gagal
dan oleh sebab yang sama pula.

090/TPP/HA6/HT6
BSu: We test him on his comprehension of the grammatical meaning of the

sentence, or we test his ability to express a grammatical meaning
through the patterns of the foreign language.

BSa:  Yang kita tes ialah komprehensi dari arti gramatik sebuah kalimat, atau
pengungkapan suatu arti gramatik melalui pola-pola bahasa asing itu.
Kategori verba (to) express dalam bahasa Inggris di atas diterjemahkan

ke dalam kategori nomina pengungkapan dalam BSa.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengklasifikasi variasi pergeseran

kategori (category shifts) nomina (nouns) dan verba (verbs) dari bahasa Inggris
ke dalam bahasa Indonesia. Di samping itu, peneliti berusaha mendeskripsikan
ketepatan pesan BSa terhadap BSu-nya.

Pesan merupakan salah satu kata kunci dalam penerjemahan karena
penerjemahan merupakan proses pengalihan pesan dari BSu ke dalam BSa
dengan mempertimbangkan padanan dan ragam teksnya. Seorang penerjemah
sebaiknya menguasai BSu, BSa, budaya yang melatarbelakangi kedua bahasa
tersebut, materi yang diterjemahkan, dan ragam dan teks yang  diterjemahkan.
McGuire (1991: 54) menyatakan bahwa “translator should have a perfect
knowledge of both source language and target language”. Pandangan ini
didukung oleh Brislin (1976: 47) saat dia menyatakan bahwa “translator
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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. Oleh karena itu, dengan dikuasainya BSu, BSa, dan teks yang
diterjemahkan penerjemah dapat menuliskan pesan sebagai hasil terjemahan
yang sepadan dengan BSu-nya.

Kesepadanan dalam terjemahan harus dicapai tidak 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 dari tingkat kata, gramatikal, tekstual, dan pragmatik.
Kata merupakan tataran bentuk bahasa terkecil yang harus diperhatikan pener-
jemah. Lebih lanjut Baker menjelaskan bahwa penerjemah harus menetapkan
padanan gramatikal bahasa agar teks yang dihasilkannya wajar sehingga mu-
dah dipahami pembaca. Oleh karena itu, diharapkan penerjemah memahami
struktur BSu dan BSa secara total, yaitu, perbedaan gramatikal, leksikal, mak-
na, dan semua sistem yang ada pada keduanya sehingga kesepadanan tekstual
dan pragmatik dapat dicapai (Catford dan Baker dalam Leonardi 2000: 8-10).

Berkait dengan kesepadanan pragmatik tersebut, penerjemah harus me-
mahami konteks teks dan koteks yang diterjemahkannya. Gutt (dalam Hickey
1998: 43) menjelaskan context also includes the text surrounding an utter-
ance, what has sometimes been called the co-text. Bahwa setiap teks terdapat
jalinan bentuk dan makna yang tidak dapat dipisahkan sehingga dalam mener-
jemahkan teks jalinan tersebut harus tetap dipahami oleh penerjemah meskipun
dia berusaha melakukan pergeseran-pergeseran dalam menerjemahkan. Perge-
seran yang dimaksud adalah pergeseran tataran, pergeseran kelas kata, perge-
seran intra-system, dan pergeseran gramatikal (Catford dalam Leonardi 2000:
6-7).

Pergeseran gramatikal dalam terjemahan tak dapat dihindari
karena struktur suatu bahasa dapat berbeda dengan struktur bahasa yang
lain. Di samping pergeseran gramatikal terdapat pergeseran kategori,
yakni, pergeseran salah satu kelas kata BSu ke dalam kelas kata yang
lain  dalam BSa.  Hal  tersebut  terjadi  karena  kelas  kata  sama dalam dua
bahasa belum tentu mempunyai konsep yang sama pula. Larson (1984:
58) menyatakan bahwa penerjemah harus berusaha menentukan padanan
kategori kata BSu ke dalam BSa tanpa terikat pada kategori yang ada.
Kesepadanan pesan tidak dapat dijamin hanya dengan memadankan
kategori atau kelas katanya, misalnya, nomina diterjemahkan ke dalam
nomina. Oleh karena itu, penerjemah dapat melakukan pergeseran
kategori untuk mencapai kesepadanan.

Pergeseran kategori (category shifts) dibagi ke dalam structure
shifts, class shifts, unit shifts, dan intra-system shifts. Structure shifts
adalah perge-seran struktur yang terjadi dari suatu struktur BSu ke
dalam struktur yang berbeda  dalam BSa. Catford (dalam Shuttleworth
1997: 159-160) menjelaskan bahwa structure shift is a type of category
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shift which involves a change in grammatical structure between ST and
TT.

Class shifts dalam terjemahan terjadi ketika kelas kata hasil
terjemahan berubah dari kelas kata BSu-nya. 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. Dia
(dalam Shuttleworth 1997: 18) selanjutnya menjelaskan bahwa class
shifts is a type of category shift which involves translating an SL item by
means of a TL item belonging to a different grammatical class.
Misalnya: a medical student diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
‘seorang mahasiswa kedokteran’. Medical masuk jenis kata ajektiva
tetapi kata kedokteran merupakan kata benda.

Unit shifts merupakan pergeseran yang terjadi apabila ada
pergeseran antara suatu satuan lingual dalam satu tataran BSu dengan
satuan lingual dalam tataran yang berbeda dalam BSa. Catford (1974:
79). Adapun intrasystem shifts merupakan pergeseran terjemahan yang
terjadi karena adanya pergeseran intrasystem dari BSu ke dalam BSa
(Catford dalam Shuttleworth 1997: 88).

Berkait dengan tipe-tipe pergeseran di atas, dalam penelitian ini
dikhu-suskan pada penelitian kategori nomina dan verba dari bahasa
Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, kategori kata nomina
dan verba bahasa Inggris dan bahasa Indonesia diuraikan dalam makalah
ini.

Kata benda atau nomina merupakan jenis kata paling penting
karena kalimat dapat disusun dengan menggabungkannya dengan kata
kerja saja (Frank 1991: 6). Lebih lanjut dijelaskan bahwa  jenis nomina
dalam bahasa Inggris antara lain proper nouns, concrete nouns, abstract
nouns, countable nouns, uncountable nouns, collective nouns, compound
nouns, dan derivative nouns. Contoh proper nouns antara Mrs. Smith,
John, Jones, Indonesian, Islam, Sunday, Monday, June, November,
Nature, dan Liberty.

Kata benda konkret adalah kata yang mengacu pada objek yang dapat
dirasakan oleh panca indra, misalnya, flower, tree, boy, father, dan nose. Kata
benda abstrak adalah kata yang mengacu pada konsep yang hanya ada dalam
benak manusia; contohnya beauty, justice, mankind, kindness, frienship. Kata
benda yang dapat dihitung (countable nouns) adalah kata yang biasanya dalam
menjamakkannya ditambah dengan –s, -es, dan -en (five chairs, three books,
oxen, children), sedangkan kata benda yang tak dapat dihitung adalah kata
yang tidak memerlukan sufiks dalam menjamakkannya (mass, coffee, iron).

Collective nouns adalah kata yang mengacu pada kelompok manusia,
hewan, atau benda yang dianggap sebagai satu kesatuan. Misalnya, audience,
committee, class, crew, crowd, dan enemy. Di samping itu, terdapat  nomina
majemuk, yakni, nomina yang terdiri atas dua kata atau lebih yang menyatu
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menjadi satu kosakata dan membentuk satu jenis kata. Dalam bahasa Inggris
kata benda majemuk terdiri atas beberapa bentuk seperti bentuk-bentuk (a)
noun + noun: bathroom, department store; (b) possessive noun + noun: lady’s
maid, artist’s model; (c) adjective + noun: blackbird, common sense; (d) verb
+ noun: pickpocket, flashlight; (e) noun + verb: handshake; (f) gerund +
noun: dining room; (g) noun + gerund: fortune telling; (h) preposition + noun:
overalls, by-way; (i) verb + preposition-adverb: breakdown;  dan  (j) noun +
preposition phrase: son-in-law, editor-in-chief.

Kategori nomina jenis lainnya berasal dari kategori ajektiva yang di-
awali dengan artikel the, misalnya, the poor, the have, the rich. Selain itu, jenis
kata adjective yang berakhiran –ch, -sh, -ese, -an juga masuk kelas kata benda,
misalnya, the French, the Irish, the chinese, American, Italian, Indonesian.
Bentuk adjective yang dimasukkan dalam bentuk kata benda juga bisa bentuk
comparative, misalnya, the richest are not always the happiest) dan kemung-
kinan juga dimodifikasi dengan adverb, misalnya, the newly rich, the very poor
dan juga dimodifikasi dengan adjective lain, misalnya, the deprived poor; the
arrogant dan selfish rich. Adjective berakhiran –ed digunakan sebagai kata
benda yang mengacu pada orang dalam bentuk tunggal, misalnya, his
betrothed, the accused, the deceased. Bentuk adjective lain yang berfungsi
sebagai kata benda, misalnya, Greek philosophers were searching for the good,
the true and the beautiful; The best is still not good enough for him; Please buy
some margarine for me; The cheapest is good enough. Kategori nomina yang
lain adalah kategori verba dalam bentuk gerund (-ing) merupakan kata benda,
misalnya, Swimming is a great sport; Seeing is believing. Di samping itu, juga
terdapat beberapa kata yang berfungsi sebagai adverb juga mungkin digunakan
sebagai noun, misalnya, from there, by now dsb (Frank 1991: 6-9).

Kategori kedua adalah verba. Verba dalam bahasa Inggris merupakan
jenis kata yang paling kompleks. Jenis verba pertama adalah predicating atau
linking verbs. Kata kerja jenis ini merupakan inti kata dalam predikat yang
menyatakan sesuatu mengenai objeknya. Secara tradisional biasanya bentuk ini
disebut dengan a verb of action, namun saat ini jenis kata kerja ini juga meli-
puti kata kerja yang non-action dan linking verbs, sehingga istilah yang
digunakan adalah event. Contoh kata kerja predikat adalah remember, cry,
write, needs, bring, play, dan type.

Lingking verbs merupakan predikat yang tidak lengkap dan kata kerja
tersebut menjelaskan bahwa predikat yang sebenarnya akan mengikutinya.
Kata penting dalam pelengkap (complement) biasanya adjective atau noun,
misalnya, The boy is handsome; The girl is pretty; She is a pretty girl. Linking
verb paling umum yang digunakan dalam bahasa Inggris adalah appear, be,
become, get (in the sense of become), look, remain, seem, feel, taste, smell,
sound. The milk tastes sour; The rose smells sweet.

Selain kategori nomina dan verba dalam bahasa Inggris di atas, berikut
ini dijelaskan dua kategori tersebut dalam bahasa Indonesia. Kategori nomina
bahasa Indonesia dipandang dari tiga segi, yakni, segi semantis, segi sintaktis,
dan segi bentuk. Dari segi semantis, nomina adalah kata yang mengacu pada
manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian, seperti kucing, meja,
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dan kebangsaan.
Dari segi sintaktis nomina mempunyai ciri-ciri berikut: (1) dalam

kalimat yang predikatnya verba, nomina cenderung menduduki fungsi subjek,
objek, atau pelengkap, (2) nomina tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak.
Kata pengingkarnya ialah bukan, (3) nomina pada umumnya dapat diikuti oleh
ajektiva, baik secara langsung maupun dengan diantarai oleh kata yang (Alwi
dkk  2003: 213-215).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dari segi bentuk morfologisnya, nomina
terdiri atas dua bentuk, yakni, nomina yang berbentuk kata dasar dan nomina
turunan. Nomina turunan dapat dilakukan dengan afiksasi, perulangan, dan
pemajemukan. Nomina dasar adalah nomina yang hanya terdiri atas satu mor-
fem dan terdapat nomina dasar umum, seperti, malam, rumah, meja, buku,
kesatria, kayu, sabit, kursi, tas, dan  pensil.

Nomina turunan dapat dibuat melalui afiksasi, perulangan, dan pema-
jemukan. Afiksasi nomina adalah proses pembentukan nomina dengan menam-
bahkan afiks tertentu pada kata dasar. Di samping itu, terdapat reduplikasi atau
perulangan, yakni, proses penurunan kata dengan perulangan, baik secara utuh
maupun secara sebagian. Alwi dkk. (213: 238-247)  menjelaskan bahwa
reduplikasi nomina dapat dibagi menjadi empat, yakni, perulangan utuh,
perulangan salin suara, perulangan sebagian, dan perulangan yang disertai
pengafiksan.

Kategori lainnya adalah verba. Verba merupakan salah satu satuan gra-
matikal yang sangat penting dalam struktur sintaksis. Alwi dkk (2003: 87-90)
menjelaskan bahwa ciri-ciri verba dapat diketahui dengan mengamati (1)
perilaku semantis, (2) perilaku sintaktis, dan (3) bentuk morfologisnya. Ada-
pun ciri yang dimaksud adalah (a) verba mempunyai fungsi utama sebagai
predikat atau sebagai inti predikat dalam kalimat walaupun dapat juga
mempunyai fungsi lain; (b) verba mengandung makna inheren perbuatan
(aksi), proses, atau keadaan yang bukan sifat atau kualitas; (c) verba, khu-
susnya yang bermakna keadaan, tidak dapat diberi prefiks ter- yang berarti
'paling'. Verba seperti mati atau suka, misalnya, tidak dapat diubah menjadi
*termati atau *tersuka; (d) pada umumnya verba tidak dapat bergabung
dengan kata-kata yang menyatakan makna kesangatan. Tidak ada bentuk
seperti *agak belajar, *sangat lari.

Berdasarkan perilaku semantisnya verba dapat dibagi menjadi verba
perbuatan (mendekat, mencuri, mandi, naik haji, menakut-nakuti, dan memu-
kuli),  verba  proses  (jatuh, kebanjiran, meninggal, terbakar, mengering, dan
jatuh),  verba  keadaan  (mati, berguna), dan verba pengalaman (mendengar,
melihat, tahu, lupa, ingat, menyadari, dan merasa). Dari segi perilaku sintak-
sisnya verba dapat  berkaitan erat dengan makna dan sifat ketransitifannya,
verba dapat dibagi menjadi verba transitif, ekatransitif, dwitransitif, semitran-
sitif, taktransitif, dan verba berpreposisi.

Dari segi bentuknya, verba bahasa Indonesia dapat dibentuk dengan
dua dasar, yaitu, (1) dasar yang tanpa afiks apa pun telah memiliki kategori
sintaksis dan mempunyai makna yang dapat berdiri sendiri (misalnya, marah,
darat, dan pergi), (2) dasar yang kategori sintaksis maupun maknanya baru
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dapat ditentukan setelah diberi afiks (misalnya, juang, temu, dan selenggara).
Berdasarkan dua macam dasar tersebut, terdapat dua macam verba, yakni,
verba asal (tidur, ada, datang, makan, mandi, suka, tinggal, dan turun) dan
verba turunan (Alwi dkk 2003: 87-98).

1   METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sehingga peneliti akan  mendes-
kripsikan permasalahan pergeseran kategori terjemahan nouns dan verbs secara
mendalam sesuai dengan permasalahan yang sudah dirumuskan. Di samping
itu, peneliti juga akan berusaha menemukan dan mendeskripsikan ketepatan
penerjemahan dengan terjadinya pergeseran terjemahan nouns dan verbs baha-
sa Inggris ke dalam bahasa Indonesia.

Sumber data penting yang digunakan dalam penelitian ini adalah doku-
men yang berupa dua buku yang teah disebutkan di atas, yakni, Linguistics
Across Cultures (LPA), karya Robert Lado, dan terjemahannya Linguistik di
Pelbagai Budaya (LPB) oleh Soenjono Dardjowidjojo. Data dalam penelitian
ini berupa kalimat-kalimat yang mengandung pergeseran kategori terjemahan
nouns dan verbs dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Data dianalisis
dengan metode padan translasional dengan penentu langue lain dan metode
agih untuk menentukan pergeseran terjemahan kategori nomina dan verba dan
metode padan referensial dengan alat penentu referen untuk menentukan kete-
patan penerjemahan

2   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan analisis data yang berupa kalimat-kalimat yang mengandung no-
mina dan verba dalam buku LAC dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia
LPB didapat beberapa temuan sebagai berikut.

2. 1 Pergeseran Terjemahan Nomina dan Ketepatannya

Pergeseran terjemahan kategori nomina bahasa Inggris ke dalam bahasa Indo-
nesia pada teks linguistik di atas terdapat 16 variasi, yakni, ke dalam verba,
ajektiva, pronomina ‘ini’, nomina, frasa nomina, frasa nomina+nya, nomina
majemuk, nomina+nya, nomina jamak ke dalam nomina tunggal, nomina
jamak ke frasa nomina, nomina jamak ke nomina tunggal+nya, nomina tunggal
ke nomina jamak, nomina tunggal ke nomina jamak+nya, nomina diadopsi,
nomina diadaptasi, dan nomina tidak diterjemahkan. Berikut diberikan contoh
dan pembahasan singkat agar temuan jelas.

2.1.1 Nomina Diterjemahkan ke dalam Verba

059/TPP/HA4/HT5
BSu: The reaction against rules and lists of words turned to what seemed

like "common sense" solution: the use of connected materials.
BSa:  ‘Sebagai reaksi terhadap metode ini timbullah metode “common

sense” yang memakai rangkaian materi sebagai bahan pelajaran.’
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Kategori nomina use pada frasa the use of connected materials pada
kali-mat bahasa Inggris diterjemahkan menjadi kategori verba memakai.
Pergeseran terjemahan dari nomina ke dalam verba tersebut tidak mengubah
pesan karena fungsi frasa secara keseluruhan memberikan penjelas pada kata
majemuk common sense dengan adanya tanda baca titik dua (:) di depannya.
Munculnya kata yang pada yang memakai juga menjelaskan common sense.
Perlu dicermati pula bahwa memakai yang berkategori verba tersebut didahului
dengan kata yang sehingga dalam konteks tersebut verba berubah kategori
menjadi nomina. Namun demikian, pergeseran nomina ke verba dalam terje-
mahan tersebut tidak mengubah pesan sehingga terjemahan di atas dapat
dikatakan  tepat.

2.1.2 Nomina Diterjemahkan ke dalam Ajektiva

060/TPP/HA4/HT5
BSu: The failure in the use of these lay in disregarding their language

content.
BSa:   ‘Metode ini juga gagal dan oleh sebab yang sama pula.’

Kategori kata failure merupakan nomina turunan dari ajektiva fail yang
mendapat sufiks –ure. Nomina failure dalam kalimat bahasa Inggris berfungsi
sebagai subjek dengan artikel the, sedangkan kata gagal dalam kalimat bahasa
Indonesia di atas merupakan kategori ajektiva yang berfungsi sebagai predikat
sehingga terjadi pergeseran letak dan fungsi. Oleh karena itu, terdapat perge-
seran terjemahan dari nomina failure menjadi ajektiva gagal namun tidak
mengubah pesan secara kontekstual sehingga terjemahan tersebut berterima
dalam bahasa Indonesia, bila diperhatikan kalimat sebelum dan sesudahnya.

2.1.3 Nomina Diterjemahkan ke dalam Pronomina ‘ini’

034/TPP/HA3/HT3
BSu: The untrained teacher and student may get the impression that

the book does simplify the learning of the language.
BSa:  ‘Guru yang tak terlatih bisa tergelincir, karena dia akan menganggap

bahwa ini betul-betul mempermudah cara belajar.’
Terjemahan di atas mempunyai kesepadanan pesan dengan BSu walau-

pun terjadi pergeseran kategori nomina menjadi pronomina ini. Kategori
nomina book pada frasa the book yang diterjemahkan ke dalam pronomina ini
dapat mewakili makna yang terkandung dalam BSu. Namun demikian, terdapat
kekurangtepatan terjemahan karena  tidak diterjemahkannya kata student dalam
kalimat sumber sehingga ada bagian informasi yang hilang tetapi pesan secara
keseluruhan konteks tidak berubah.
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2.1.4 Nomina Diterjemahkan ke dalam Nomina

051/TPP/HA4/HT4
BSu: The professionally trained teacher should notice not only a "foreign”

accent or an "incorrect" form but a clear-cut, specific
distortion of a sound, construction, or cultural pattern.

BSa:    Seorang guru profesionil harus bisa melihat tidak hanya  "aksen" asing
dan bentuk yang "salah" saja, tetapi juga distorsi  yang spesifik dalam
bunyi, konstruksi, maupun pola-pola budaya.’
Kalimat bahasa Inggris di atas mempunyai tujuh kategori nomina yang

diterjemahkan ke dalam nomina juga dalam bahasa Indonesia. Nomina teacher
diterjemahkan ke dalam guru, accent diterjemahkan ke aksen, form ke dalam
bentuk, distortion ke dalam distorsi, sound ke dalam suara, construction ke
dalam konstruksi, pattern ke dalam pola-pola. Oleh karenanya, setelah diper-
hatikan pesan BSa tidak berbeda dengan BSu sehingga terjemahan kalimat di
atas merupakan terjemahan yang  dapat diterima.

2.1.5 Nomina Diterjemahkan ke dalam Frasa Nomina

035/TPP/HA3/HT3
BSu:  But in reality it does not teach the foreign language; it merely

entertains teacher and student in easy but unproductive  activity.
BSa:  Apa yang sebenarnya terjadi ialah bahwa buku tadi tidak mengajarkan

sebuah bahasa asing, melainkan menghibur sang guru beserta para
siswanya dengan suatu cara yang tidak produktif.’
Nomina teacher pada kalimat di atas diterjemahkan ke dalam frasa no-

mina sang guru dan activity diterjemahkan ke dalam suatu cara. Terjadinya
pergeseran terjemahan nomina bahasa Inggris ke dalam frasa nomina bahasa
Indonesia pada kalimat di atas tidak mengurangi makna dan pesan BSu.

2.1.6 Nomina Diterjemahkan ke dalam Frasa Nomina+nya
027/TPP/HA2/HT2
BSu:  On the surface, most textbooks look pretty much alike.
BSa:  Dari bentuk luarnya kebanyakan buku pelajaran kelihatannya sama.’

Nomina surface pada frasa the surface diterjemahkan ke dalam nomina
+nya, bentuk luar+nya, dan secara keseluruhan kalimat ini tidak mengubah
pesan meskipun terjadi pergeseran terjemahan kategori nomina. Hal tersebut
dilakukan oleh penerjemah untuk mencapai nilai keterbacaan dalam BSa
sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Partikel –nya sebenarnya menunjuk
pada the pada the surface yang mengacu pada konteks sebelumnya karena yang
diterjemahkan adalah wacana utuh.
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2.1.7 Nomina Diterjemahkan ke dalam Nomina Majemuk

037/TPP/HA3/HT3
BSu:  Textbooks should be graded as to grammatical structure,

pronunciation, vocabulary, and cultural content.
BSa:  Buku pelajaran  harus dinilai dari segi struktur gramatik, ucapan,

kosakata, dan isi budayanya.’
Nomina majemuk kosakata merupakan terjemahan dari nomina

vocabulary. Kalimat terjemahan tersebut mempunyai pesan yang sama dengan
BSu sehingga pergeseran kategori nomina ke dalam nomina majemuk tidak
mengurangi makna yang ada.

2.1.8 Nomina Diterjemahkan ke dalam Nomina + nya

021/TPP/HA2/HT2
BSu:   In practice a teacher may be called upon to apply this knowledge

under various circumstances.
BSa:  Dalam prakteknya, seorang guru yang demikian itu bisa dimintai

bantuan untuk mempraktekkan ilmunya dalam berbagai-bagai situasi.
 Knowledge yang merupakan nomina dalam bahasa Inggris diterje-

mahkan ke  dalam nomina+nya ilmunya dalam bahasa Indonesia dan tidak
mengubah pesan sehingga terjemahan tersebut tepat. Partikel –nya dalam
konteks di atas tidak aneh dilakukan penerjemah karena penerjemah bukan
menghadapi kalimat lepas tetapi wacana yang berkohesi dan koherensi yang
diterjemahkannya.

2.1.9 Nomina Jamak Diterjemahkan ke dalam Nomina Tunggal

149/TPP/HA9/HT11
BSu:  Phonemes are units of sound that exist in all the languages we

know, whether or not they have ever been written.
BSa:  Fonim adalah kesatuan bunyi yang terdapat di semua bahasa,

baik bahasa itu mempunyai tulisan atau tidak.
Nomina jamak phonemes dan units diterjemahkan ke dalam nomina

tunggal fonim dan kesatuan. Pergeseran tersebut tidak mengurangi pesan
karena terdapat sistem yang berbeda antara BSu dengan BSa. Salah satu
pemarkah nomina jamak pada bahasa Inggris adalah penambahan –s atau -es
sedangkan dalam bahasa Indonesia nomina yang bermakna jamak tidak harus
mempunyai pemarkah tetapi berdasarkan konteks yang mengikutinya.

2.1.10 Nomina Jamak Diterjemahkan ke dalam Frasa Nomina
013/TPP/HA2/HT2
BSu:   The teacher of foreign languages may wonder why he has to go

through the painful business of comparing languages.
BSa:   Guru bahasa bisa bertanya mengapa dia harus bersusah payah

membandingkan bahasa yang dia ajarkan dengan bahasa  para siswa.’
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Pergeseran terjemahan terjadi pada data di atas, yakni, nomina jamak
diterjemahkan ke dalam frasa nomina. Nomina languages diterje-
mahkan ke dalam bahasa yang dia ajarkan dengan bahasa para siswa
yang merupakan frasa nomina dengan kata pusatnya bahasa kemudian
pewatas belakang yang panjang dimulai dengan kata yang. Pergeseran
tersebut memperjelas pesan kalimat sehingga tidak mengubah pesan.

2.1.11 Nomina Jamak Diterjemahkan ke dalam Nomina Tunggal + nya

028/TPP/HA2/HT2
BSu:  Publishers see to it that their books look attractive and that the

titles sound enticing.
BSa:  Penerbitan selalu berusaha agar buku mereka kelihatan rapi dan

menarik, termasuk judulnya.
Kalimat di atas mengandung nomina jamak titles yang diterjemahkan

ke dalam nomina tunggal+nya, yakni, judulnya. Partikel –nya dalam judulnya
merujuk pada buku yang dikeluarkan oleh penerbit dan makna -nya juga
tersurat dalam the sebagai artikel dalam frasa the titles karena artikel the
merujuk pada sesuatu yang sudah jelas yang biasanya sudah disebutkan sebe-
lumnya.

2.1.12 Nomina Tunggal Diterjemahkan ke dalam Nomina Jamak

003/TPP/HA1/HT1
BSu:  …The most effective materials are those that are based upon a

scientific description of  the language to be learned, carefully
compared with a parallel description of the native language of the
learner."

BSa:  Bahan-bahan yang efektif haruslah didasarkan atas suatu deskripsi
ilmiah dari bahasa yang akan dipelajari dan yang kemudian
dibandingkan dengan bahasa ibu dari para pelajar.
Pada buku LAC dan terjemahannya terdapat pergeseran dari nomina

tunggal ke dalam nomina jamak. Kasus tersebut terdapat dalam data 003/
TPP/HA1/HT1, yakni, nomina tunggal learner diterjemahkan ke dalam para
pelajar. Para merupakan salah satu pemarkah jamak dalam bahasa Indonesia
dan dalam hal ini sebagai pemarkah jamak nomina pelajar. Pergeseran terje-
mahan di atas tidak mengurangi pesan yang disampaikan  di dalam BSa.

2.1.13 Nomina Tunggal Diterjemahkan ke dalam Nomina Jamak + nya

035/TPP/HA3/HT3
BSu:  But in reality it does not teach the foreign language; it merely

entertains teacher and student in easy but unproductive  activity.
BSa: Apa yang sebenarnya terjadi ialah bahwa buku tadi tidak mengajarkan

sebuah bahasa asing, melainkan menghibur sang guru beserta para
siswanya dengan suatu cara yang tidak produktif.
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Selain pergeseran di atas, nomina tunggal dapat diterjemahkan ke da-
lam nomina jamak+nya, yakni, student menjadi para siswanya. Terjemahan
yang digeser tersebut tidak mengurangi pesan yang dimaksud dalam BSu.

2.1.14 Nomina Diadopsi

198/TPP/HA11/12/HT14
BSu: Since the transfer is usually in one direction, from the native language

to the foreign language, an analysis with English as the foreign
language is not the same as one with English as the native language.

BSa: Karena transfer biasanya menuju ke satu arah, yakni, dari bahasa ibu
ke bahasa asing, maka suatu analisa di mana Bahasa Inggris (BI)
dipakai sebagai bahasa asing tidak sama dengan analisa di mana BI
dipakai sebagai bahasa ibu.
Kategori nomina transfer pada  frasa the transfer diadopsi ke dalam

terjemahan bahasa Indonesia. Diadopsi berarti diambil semua bentuk dan tidak
ada penyesuaian tulisan dalam BSa sehingga ada kemungkinan tidak mengu-
bah makna. Hal ini dapat dilakukan apabila kata tersebut sudah umum digu-
nakan, nama orang, tempat, atau elemen budaya lain yang tidak mempunyai
padanan dekat dengan BSa.

2.1.15 Nomina Diadaptasi

061/TPP/HA4/HT5
BSu: The number of passages and compositions that could be expressed in

language are infinite, and it is easy to find a passage or a composition
topic in which one might do badlyeven  knowing the language.

BSa: Jumlah bacaan atau komposisi yang bisa ditulis dalam suatu bahasa
tidak terbatas. Karena itu sangat mudah untuk mendapatkan sebuah
materi yang bisa menjatuhkan siapa saja yang menempuh tes tadi.
Nomina turunan dalam bahasa Inggris compositions di atas diadap-

tasikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi komposisi. Diadaptasi berarti
peminjaman kata asing (dalam hal ini BSu), disesuaikan dengan BSa dengan
cara mengubah tulisan dan ucapan tetapi masih tampak terpengaruh kata asing
tersebut. Dalam kasus adaptasi tersebut tidak ada perubahan makna dan pesan.

2.1.16 Nomina tidak Diterjemahkan

048/TPP/HA3/4/HT4
BSu: The teacher will at all times in working with his students be faced with

the need to diagnose quickly and accurately the problems troubling a
student.

BSa:  Dalam menghadapi para siswa, seorang gürü selalu diharapkan untuk
bisa memberikan diagnose secara cepat dan tepat terhadap kesukaran-
kesukaran yang dihadapi para siswa.
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Salah satu data yang mengandung nomina tetapi tidak diterjemahkan
adalah data nomor 048/TPP/HA3/HT4. Tidak diterjemahkannya nomina times
pada frasa all times dan need pada frasa the need pada data di atas menye-
babkan pesan menjadi berkurang karena ada informasi yang tidak disampaikan
dalam kalimat BSa. Namun demikian karena struktur BSa disusun wajar maka
tidak sulit untuk dipahami.

3   PERGESERAN TERJEMAHAN VERBA DAN KETEPATANNYA

Verba bahasa Inggris dalam LAC diterjemahkan ke dalam 10 variasi, yakni,
verba yang diterjemahkan ke dalam nomina, ajektiva, kata tanya, klausa, frasa
preposisi, verba, frasa verba, verba+partikel (-nya dan –lah), men + transfer,
dan verba yang tidak diterjemahkan.

3.1  Verba Diterjemahkan ke dalam Nomina
090/TPP/HA6/HT6
BSu:  We test him on his comprehension of the grammatical meaning of  the

sentence, or we test his ability to express a grammatical meaning
through the patterns of the foreign language.

BSa:  Yang kita tes ialah komprehensi dari arti gramatik sebuah kalimat, atau
pengungkapan suatu arti gramatik melalui pola-pola bahasa asing itu.
Pergeseran kategori verba terjadi dari BSu ke dalam BSa pada LAC

dan terjemahannya. Salah satu variasi pergeseran tersebut adalah dari verba ke
dalam nomina, yakni, verba express diterjemahkan menjadi pengungkapan
yang berkategori nomina. Pewatas verba adalah ada to pada to express dan
pewatas nomina dalam BSa adalah konfiks pe - an pada pengungkapan yang
berkatadasar ungkap. Secara keseluruhan makna kalimat di atas tidak menga-
lami perubahan meskipun terjadi pergeseran dari verba ke nomina.

3.2 Verba Diterjemahkan ke dalam Ajektiva

005/TPP/HA1/HT1
BSu:   The same assumption, that in the comparison between Native and

foreign language lies the key to ease or difficulty in foreign  language
learning, was applied to the preparation of language achievement tests
by Lado.4

BSa: Landasan yang sama, yakni, bahwa perbandingan antara bahasa ibu
dengan bahasa asing merupakan kunci terhadap efektif tidaknya suatu
pengajaran bahasa asing, telah juga dipraktekkan dalam memper-
siapkan “achievement test” oleh  Lado.

Kategori verba (to) ease diterjemahkan ke dalam ajektiva efektif dalam
BSa dan tidak mengubah pesan dari bahasa aslinya. Penerjemah berusaha me-
nyusun BSa sewajarnya sehingga pesan tidak berubah dan kalimat mudah
dipahami oleh pembaca.
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3.3 Verba Diterjemahkan ke dalam Kata Tanya

014/TPP/HA2/HT2
BSu: Is it not his responsibility simply to teach a foreign language?
BSa: Apakah tugas dia bukan hanya mengajar bahasa asing itu saja?

Kata tanya merupakan salah satu variasi pergeseran terjemahan kate-
gori verba dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Kata tanya tersebut
merupakan terjemahan lingking verbs yang berada paling depan dalam kalimat
tanya (interrogative sentence), misalnya, is, am, are, was, were, appear,
become, dan smell. Dalam kasus di atas is diterjemahkan ke dalam apakah.

3.4 Verba Diterjemahkan ke dalam Klausa

045/TPP/HA3/HT3/4
BSu:  Commonly, the teacher finds that he is given an assigned Textbook that

he finds inadequate both as to linguistic and cultural content.
BSa: Tidak jarang terjadi bahwa seorang guru mendapat buku yang dia

pakai tidak sempurna, baik ditinjau dari segi linguistik maupun darı
segi budaya.
Lexical verb atau auxiliary verbs  dalam kalimat bahasa Inggris di atas,

yakni, is given diterjemahkan ke dalam klausa dia pakai. Klausa dia pakai
bersubjek dia dan berpredikat pakai. Terjemahan tersebut lebih sederhana dari
BSu tetapi informasi yang disampaikan tidak berubah.

3.5 Verba Diterjemahkan ke dalam Frasa Preposisi

073/TPP/HA5/HT5
BSu:  The application of the techniques of linguistic comparison tocultural

comparison is now being explored and has already shown positive
results for testing of cultural understanding.

BSa: Dalam perbandingan budaya, pengetrapan ini masih dalam taraf
penyelidikan, meskipun sudah ada hasil-hasil positif yang telah
dicapai.
Salah satu jenis verba dalam bahasa Inggris adalah auxiliary verb atau

lexical verb yang dapat juga disebut verb phrase karena terdiri atas lebih dari
satu verb. Dalam datum nomor 073/TPP/HA5/HT5 lexical verb-nya adalah is
being explored. Terjemahan yang berupa masih dalam taraf penyelidikan me-
rupakan frasa preposisi dengan pemarkah kata dalam. Pesan BSa sesuai dengan
BSu meskipun terdapat pergeseran kategori dan perubahan struktur kalimat.

3.6 Verba Diterjemahkan ke dalam Verba
135/TPP/HA8/HT9
BSu: The following chapters present working techniques to carry out

specific comparison of two systems of pronunciation, grammatical
structure, vocabulary, writing, and cultural behavior
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BSa: Bab-bab berikut menyajikan teknik-teknik untuk melaksanakan
perbandingan spesifik dari dua sistem ucapan, struktur gramatik, kosa
kata, tulisan, dan tingkah-laku budaya.
Terdapat dua verba yang diterjemahkan ke dalam verba pada kalimat

di atas. Verba present diterjemahkan ke dalam menyajikan dan carry out diter-
jemahkan ke dalam melaksanakan dan tidak mengubah pesan yang ada dalam
BSu.

3.7 Verba Diterjemahkan ke dalam Frasa Verba
078/TPP/HA5/HT5
BSu: We used to talk in vague terms about foreign accent,

comprehensibility, amusing errors in pronunciation, and the like, or
we avoided the problem of testing pronunciation altogether.

BSa: Dulu kita hanya berbicara tentang aksen asing, tentang pengertian kita
terhadap sebuah bacaan, tentang kesalahan-kesalahan yang lucu dalam
ucapan dan sebagainya. Kadang-kadang kita malah tidak mengindah-
kan hal-hal semacam ini samasekali.
Di samping terjemahan dari verba ke verba terdapat variasi lain, yakni,

dari verba ke dalam frasa verba. Pada kalimat di atas verba avoided diterjemah-
kan ke dalam frasa verba malah tidak mengindahkan. Dalam kasus di atas,
penerjemah berusaha menangkap pesan BSu kemudian mengungkap pesan
yang sama dalam BSa.

3.7 Verba Diterjemahkan ke dalam Verba+partikel (-nya dan –lah)

027/TPP/HA2/HT2
BSu:  On the surface, most textbooks look pretty much alike.
BSa:  Dari bentuk luarnya kebanyakan buku pelajaran kelihatannya sama.

Verba look diterjemahkan ke dalam verba + partikel -nya menjadi
kelihatannya. Pergeseran terjemahan di atas tidak mengurangi pesan dan infor-
masi yang disampaikan dalam BSa.

3.8 Verba Diterjemahkan ke dalam men + transfer

011/TPP/HA2/HT2
BSu: … that individuals tend to transfer the forms and meanings, and the

distribution of forms and meanings …
BSa: Dengan kata lain kita katakan bahwa pelajar mempunyai kecen-

derungan untuk men”transfer” bentuk, arti, dan distribusi dari bahasa
atau budaya yang sedang mereka pelajari…

Verba transfer dialihkan ke dalam men“transfer”, yakni, verba dialih-
kan sebagian, yakni, dengan menambahkan sufiks men- pada kata aslinya dan
secara kontekstual tidak mengubah pesan yang disampaikan.
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3.9 Verba tidak Diterjemahkan.

107/TPP/HA7/HT7
BSu:  Good experimental test items have been worked out from the

information yielded by that partial comparison of cultural behavior,
and we have every reason to believe that much more complete testing
of cultural understanding can be carried out  with present tools.

BSa: Banyak percobaan yang telah dilakukan dalam bidang ini, dan kita
percaya bahwa testing pengertian budaya yang lebih sempurna akan
bisa dilaksanakan dengan saksama.
Dalam buku LAC dan LPB terdapat verba yang tidak diterjemahkan

dan tidak mengubah pesan yang disampaikan dalam BSa tetapi ada sedikit
informasi yang kurang lengkap. Verba yang tidak diterjemahkan dalam kalimat
di atas adalah yielded (by).

4  SIMPULAN

Berdasarkan semua uraian di atas, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa da-
lam Linguistics Across Cultures karya Robert Lado dan terjemahannya
Linguistik di Pelbagai Budaya oleh Soenjono Dardjowidjojo terdapat perge-
seran kategori sebagai berikut.

1. Nomina diterjemahkan ke dalam 16 variasi, yakni, ke dalam verba,
ajektiva, pronomina ‘ini’, nomina, frasa nomina, frasa nomina+nya,
nomina majemuk, nomina+nya, nomina jamak ke dalam nomina tung-
gal, nomina jamak ke frasa nomina, nomina jamak ke nomina
tunggal+nya, nomina tunggal ke nomina jamak, nomina tunggal ke
nomina jamak+nya, nomina diadopsi, nomina diadaptasi, dan nomina
tidak diterjemahkan.

2. Verba diterjemahkan ke dalam 10 variasi, yakni, verba diterjemahkan
ke dalam nomina, ajektiva, kata tanya, klausa, frasa preposisi, verba,
frasa verba, verba+partikel (-nya dan –lah), men + transfer, verba tidak
diterjemahkan.

3. Hasil terjemahan pada dasarnya mempunyai ketepatan yang baik dan
tidak ada perubahan pesan namun ada sedikit kekurangan informasi
karena ada kata dan kalimat yang tidak diterjemahkan ke dalam BSa.
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