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Abstract - These objectives of this research are to find out editing is very important to
improve the quality of machine translation. The problems in this research are indentified the
meaning accuracy and acceptability and also the acceptability upon the use of informal
language in the machine translation. The methodology of this research is content analysis.
The result of this research describes machine translation using google translate is far from
good. So if people who use it, he have to edit the translation and look for a close lexical
equivalent of source language to get a better quality translation.
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I.

PENDAHULUAN

Era
globalisasi
bercirikan
keterbukaan,
persaingan
dan
saling
bergantung antarbangsa terhadap ilmu
pengetahuan. Keterbukaan mengindikasikan
terjadinya proses interaksi antar bahasa dan
budaya yang berbeda. Adanya hubungan
antarbangsa
yang
semakin
dekat,
menghasilkan kemajuan di segala bidang. Di
era globalisasi ini penguasaan informasi,
ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan
prasyarat bagi kelangsungan hidup bangsa.
Salah satu penyebab utama tertinggalnya
negara-negara berkembang dalam kompetisi
global di bidang ilmu dan teknologi dewasa
ini adalah karena lambannya proses
‘pengalihan teknologi’ dari negara maju ke
negara berkembang. Sehingga penerjemahan
menjadi suatu kegiatan yang sangat penting
bagi umat manusia pada zaman modern ini
karena adanya tuntutan akan pengalihan
informasi dan alih ilmu pengetahuan dan
teknologi dari bahasa asing.
Setiap bangsa memiliki bahasa yang
berbeda-beda
sehingga
menimbulkan
masalah dalam berkomunikasi. Salah satu
permasalahan penting saat ini adalah kendala
komunikasi yang disebabkan oleh faktorfaktor penguasaan bahasa-bahasa dunia yang
bermacam-macam.
Komunikasi
pada
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dasarnya merupakan pengalihan suatu pesan
dengan menggunakan media tertentu melalui
dua tahapan, yakni transmisi (oral atau
tulisan) dan resepsi (mendengar atau
membaca). Begitu juga halnya dengan
pengertian penerjemahan.
Menerjemahkan
suatu
naskah
bahasa sumber dan mencarikan padanannya
di dalam bahasa sasaran tidaklah semudah
apa yang sering diperkirakan orang lain.
Banyak buku dan artikel tentang terjemahan
ditulis oleh para ahli dalam suatu cabang
ilmu tertentu dengan pendekatan yang
beraneka ragam sesuai dengan disiplin
ilmunya masing-masing. Ada ahli yang
memandang penerjemahan dari seni, sastra,
dan budaya, ada yang membahasnya dari
sudut bisnis dan niaga, ada yang melakukan
berbagai penelitian dalam pemrograman
komputer agar komputer tersebut dapat
secara otomatis melakukan penerjemahan,
dan ada pula yang secara khusus
menciptakan ‘mesin-mesin’ penerjemah
untuk membantunya mengalihkan informasi
yang diperlukan.
Saat ini teknologi berkembang
cukup cepat, hal ini juga memberikan
pengaruh yang cukup besar terhadap
penerjemahan. Sekarang ini hampir setiap
penerjemahan
melibatkan
penggunaan
teknologi.
Berdasarkan
subjek
dan
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teknologinya, terdapat dua jenis terjemahan,
yaitu terjemahan manusia dan terjemahan
mesin. Pada terjemahan manusia, proses
penerjemahan dilakukan sepenuhnya oleh
manusia atau dengan bantuan teknologi
komputer. Jika menggunakan bantuan
teknologi komputer, penerjemahan ini
dikenal juga dengan nama penerjemahan
berbantuan computer atau computer assisted
translation
(CAT).
Sedangkan
pada
terjemahan mesin, proses penerjemahan
dilakukan oleh mesin dengan bantuan
manusia. Penerjemahan ini disebut juga
dengan penerjemahan berbantuan manusia
(Human Assisted Translation).
Penerjemahan mesin merupakan
impian manusia sejak dulu yang pada abad
20 kemudian menjadi kenyataan dalam
bentuk program komputer yang mampu
menerjemahkan teks dari bahasa yang satu
ke
bahasa
yang
lainnya.
Tetapi
penerjemahan mesin tidak sempurna, dan
memerlukan bantuan manusia untuk
memperbaikinya.
Masalah
yang
diidentifikasi bagaimanakah kesepadanan
dan tingkat akurasinya. Berdasarkan hal
tersebutlah, maka tulisan ini mengkaji
seberapa penting penyuntingan untuk
memperbaiki kualitas penerjemahan mesin.
II. TINJAUAN PUSATAKA
Hakikat Penerjemahan
Di Indonesia terdapat beberapa
kaitan
dengan
istilah
penerjemahan,
terjemahan, penerjemah, dan juru bahasa.
Kata dasar penerjemahan berasal dari bahasa
Arab tarjammah yang maknanya adalah
ihwal pengalihan dari satu bahasa ke bahasa
yang lain. Penerjemahan adalah kegiatan
mengalihkan secara tertulis pesan dari teks
suatu bahasa sumber ke dalam teks bahasa
sasaran (Hoed: 23).
Newmark dalam bukunya yang
berjudul
Approaches
to
Translation
menjelaskan bahwa penerjemahan sebagai
suatu seni yang muncul dari suatu usaha
seseorang untuk menggantikan pesan tertulis
atau pernyataan dalam satu bahasa kedalam
pesan atau pernyataan yang sama dengan

bahasa yang berbeda. Ia juga menganggap
penerjemahan sebagai salah satu hal yang
bisa digunakan oleh seseorang dalam
menyampaikan pesan kebahasaan kepada
orang lain yang dituju dengan bahasa yang
berbeda. Ia juga menambahkan definisi
penerjemahan dalam bukunya A Textbook of
Translation, ia menganggap penerjemahan
itu sendiri dapat berarti menerjemahkan
suatu makna teks kedalam bahasa lain sesuai
dengan keinginan pengarang teks tersebut,
yaitu suatu pengalihan makna yang sudah
pasti, yang ada dalam suatu teks dari bahasa
sumber (BSu) kedalam bahasa sasaran
(BSa).
Salah
satu
masalah
dalam
penerjemahan ialah menemukan padanan
leksikal untuk objek atau kejadian yang tidak
dikenal (asing) dalam budaya bahasa
sasaran. Hal ini disebabkan karena tidak ada
padanan kata atau frasa dalam bahasa
sasaran yang dapat digunakan untuk
mengungkapkan kembali isi pesan yang
terkandung dalam kata atau frasa bahasa
sumber. Konsep dalam bahasa sumber
mungkin tidak mempunyai padanan leksikal
dalam bahasa sasaran disebabkan karena
perbedaan cara pandang, adat istiadat,
geografi, kepercayaan, dan berbagai faktor
lain.
Jika konsep yang diterjemahkan
merujuk ke sesuatu yang tidak dikenal dalam
kebudayaan sasaran, maka tugas penerjemah
menjadi lebih berat. Dalam situasi yang
demikian, Larson (1989:63) mengungkapkan
“Penerjemah tidak hanya harus mencari cara
terbaik untuk merujuk ke sesuatu yang sudah
merupakan bagian dari pengalaman pembaca
sasaran, tetapi juga harus mencari cara
terbaik untuk mengungkapkan konsep yang
sama sekali baru kepada penutur bahasa
sasaran”. Menerjemahkan menurut Larson
berarti: 1. Mempelajari leksikon, struktur
gramatikal, situasi komunikasi, dan konteks
budaya dari teks bahasa sumber. 2.
Menganalisis teks bahasa sumber untuk
menemukan maknanya. 3. Mengungkapkan
kembali makna yang sama itu dengan
menggunakan
leksikon
dan
struktur
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gramatikal yang sesuai dalam bahasa sasaran
dan konteks budayanya.
Dari definisi-definisi penerjemahan
tersebut menjelaskan bahwa pengungkapan
makna atau pesan dalam suatu teks sangat
penting. pesan penulis harus tetap dijaga dan
dikomunikasikan
kepada
pembaca
terjemahan, isi teks bahasa sasaran (Tsa)
harus sama dengan teks bahasa sumber (Tsu)
sehingga pesan yang dimaksud dalam bahasa
sumber (Bsu) dapat dipahami dalam
pembaca bahasa sasaran (Bsa) walaupun
bentuknya mungkin berbeda. Jadi, sepadan
dalam hal ini bukan berarti sama, melainkan
mengandung pesan yang sama.
Proses Penerjemahan
Teks sebaiknya diartikan secara
lebih luas. Teks bisa merupakan satuan
bahasa yang paling lengkap dan dapat juga
bersifat sangat abtrak, yang dapat
diwujudkan baik dalam bahasa lisan maupun
bahasa tulis berupa kata, serangkaian katakata, frase, klausa, kalimat, atau paragraf
yang membawa dan memberikan pesan yang
lengkap. Teks juga biasa diartikan sebagai
wacana, yakni kesatuan bahasa paling
lengkap yang dapat berwujud karangan yang
utuh berupa sebuah cerita pendek, sebuah
novel, sebuah buku, sebuah ensiklopedia,
dan seterusnya. Pada dasarnya, teks adalah
bahan atau naskah yang akan kita
terjemahkan. Teks (Halliday:11) adalah unit
semantik yang direalisasikan dalam unit
leksikogramatikal
dan
selanjutnya
diaktualisasikan sebagai unit fonologis atau
ortografis. Teks sebagai unit semantik

dibentuk dengan makna-makna walaupun
berwujud kata-kata atau kalimat.
Cara memahami bahasa terletak
pada kajian sebuah teks yang memiliki
konteks di dalamnya. Maka dalam proses
yang sama, konteks dan teks adalah aspek.
Gagasan tentang sesuatu yang menyertai teks
yang melewati batas yang dikatakan dan
ditulis meliputi non-verbal lain yang muncul
dalam lingkungan total yang diungkapkan.
Maka lingkungan total berlaku sebagai
penghubung antara teks dan situasi, yaitu
tempat teks yang sebenarnya itu muncul dan
ini disebut dengan konteks situasi.
Langkah
pertama
dalam
menerjemahkan adalah menemukan makna
yang terkandung melalui analisis makna.
Menganalisis teks dengan menggunakan
seperangkat framework yang dikemukakan
oleh Halliday akan memberi gagasan
komprehensif pada para pembaca untuk
menghasilkan sebuah hasil terjemahan.
Setiap teks baik lisan maupun tulisan
mengungkapkan makna dalam konteks
penggunaanya. Sehingga bersamaan dengan
konteks yang ada di sekitarnya, sebuah teks
menciptakan makna.
Larson (1989:4) menyatakan bahwa
penerjemahan dilakukan bermula dari bentuk
bahasa kepada bentuk bahasa kedua dalam
struktur semantik. Arti yang dipindahkan dan
harus tetap sama. Hanya bentuklah yang
berubah. Bentuk yang diterjemahkan disebut
dengan bahasa sumber (Bsu) dan bentuk
hasil terjemahan disebut dengan bahasa
sasaran (Bsa). Proses penerjemahan dapat
dilihat pada bagan (gambar. 1):

Bahasa Sumber

Bahasa Sasaran

Teks yang akan diterjemahkan

Penafsiran makna

Terjemahan

pengungkapan kembali maknanya
MAKNA

Gambar 1. Proses penerjemahan
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Model
proses
penerjemahan
tersebut menggambarkan bahwa terjemahan
meliputi pengkajian tentang leksikon,
struktur gramatikal, situasi komunikasi, dan
konteks budaya dari teks bahasa sumber,
dianalisa untuk mendapatkan maksud dengan
tepat, dan kemudian merekonstruksi
persamaan arti dengan menggunakan
struktur gramatikal dan leksikon yang sesuai
dalam bahasa sasaran dan leksikon yang
sesuai dalam bahasa sasaran dan konteks
budayanya.
Proses penerjemahan menurut Nida
(1974:33), tidak jauh berbeda dengan
Larson.
Ada
tiga
tahapan
proses
penerjemahan, yaitu: pertama analisis; yakni
tahapan pemahaman teks sumber melalui
telaah linguistik dan makna, pemahaman
bahan atau materi yang diterjemahakan dan
masalah kebudayaan. Kedua pengalihan isi
(transfer), makna atau pesan yang
terkandung dalam teks sumber. Dan ketiga
rekonstruksi; yakni menyusun kalimatkalimat terjemahan (berulang-ulang) sampai
memperoleh hasil akhir dalam bahasa target.
Melalui ketiga tahapan tersebut diharapkan
dapat menghasilkan penerjemahan yang
baik.
Proses
penerjemahan
menurut
Indarta (2010) yang terjadi di dalam mesin
tidak mengikuti proses penerjemahan manual
pada umumnya. Mengingat proses ini
sepenuhnya dilakukan oleh mesin, unsur
bahasa pun diubah menjadi unsur yang dapat
dikomputasikan oleh mesin. Pada Google
Translate, yang merupakan MT (machine
translation) berbasis statistik (Jenis MT
lainnya adalah MT berbasis aturan tata
bahasa, MT berbasis pengetahuan (KBTS),
dan sebagainya), proses penerjemahan tidak
banyak melibatkan pertimbangan linguistik.
Google Translate hanya memindai sebuah
kumpulan teks yang besar, yang berisi teks
dalam bahasa sumber dan teks bahasa target
yang sepadan, untuk kemudian dianalisis
berdasarkan rumus-rumus statistik. Dari hasil
analisis itu terciptalah data yang dapat
digunakan
sebagai
basis
untuk
menerjemahkan.

Kesepadanan/Ekuivalensi
Kesepadanan
merupakan
permasalahan yang sering muncul dalam
penerjemahan. Seorang penerjemah harus
mampu mengalihkan makna dan pesan
dalam bahasa sumber ke bahasa sasaran
dengan mencari padanannya yang mendekati
bahasa sumber.
Salah
satu
masalah
dalam
penerjemahan ialah menemukan padanan
leksikal untuk objek atau kejadian yang tidak
di kenal (asing) dalam budaya bahasa
sasaran. Hal ini disebabkan karena tidak ada
padanan kata atau frasa dalam bahasa
sasaran yang dapat digunakan untuk
mengungkapkan kembali isi pesan yang
terkandung dalam kata atau frasa bahasa
sumber. Konsep dalam bahasa sumber
mungkin tidak mempunyai padanan leksikal
dalam bahasa sasaran disebabkan karena
perbedaan cara pandang, adat istiadat,
geografi, kepercayaan, dan berbagai faktor
lain.
Nida dan Taber menjelaskan
mengenai padanan dinamis bahwa dynamic
equivalence is therefore to be defined in
terms of the degree to which the receptors of
the message in the receptor language
respond to it in substantially the same
manner as the receptors in the source
language. Pengungkapan secara wajar di
dalam bahasa sasaran dengan benar-benar
memperhatikan
kaidah-kaidah
bahasa
terjemahan, sehingga pembaca terjemahan
itu dapat menikmati bacaannya dan
melupakan sejenak bahwa yang ia baca
adalah
hasil
terjemahan.
Mereka
membedakan kesepadanan dalam terjemahan
ke dalam 2 jenis; kesepadanan formal dan
kesepadanan dinamis. Kesepadanan formal
pada dasarnya dihasilkan dari proses
penerjemahan yang berorientasi pada bahasa
sumber dan diarahkan untuk mengungkap
sejauh mungkin bentuk dan isi dari pesan
asli. Sehingga dalam proses penerjemahan
segala usaha ditujukan untuk mereproduksi
elemen formal termasuk unit gramatikal atau
ketaatasasan dalam penggunaan kata dan
makna yang sesuai dengan konteks bahasa
sumber. Berlawanan dengan kesepadanan
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formal, kesepadan dinamis berorientasi pada
prinsip kesepadanan efek yang diperoleh
melalui
pemusatan
perhatian
dalam
penerjemahan lebih utama kearah tanggapan
penerima mencapai tingkat kealamian pesan
bahasa sumber. Padanan alami ini
mengandung pengertian sesuai dengan;
pertama, bahasa dan budaya target, kedua,
konteks pesan tertentu, dan ketiga, khalayak
pembaca bahasa target.
Kualitas Terjemahan
Suatu terjemahan dapat dikatakan
baik dan berkualitas apabila memiliki
tingkat ketepatan, keberterimaan dan
keterbacaan yang tinggi walaupun sulit
diterapkan
pada
praktiknya.
Berikut
penjelasan mengenai masing-masing aspek
kualitas yang dimaksud.
1) Kesepadanan Teks Terjemahaan
Kesepadanan
terjemahan
diartikan
sebagai ketepatan pengalihan pesan asli
dalam bahasa sumber ke dalam bahasa
sasaran. Terjemahan harus akurat dalam
hal makna untuk bisa disebut terjemahan
berkualitas. Selain ketepatan pemilihan
padanan, keakuratan makna bisa dilihat
dari aspek linguistik, semantik, dan
pragmatik (Machali, 2000); ketepatan
gramatikal, kesepadanan makna dan
konteks dari suatu teks.
2) Keberterimaan Teks Terjemahaan
Keberterimaan ialah derajat kewajaran
suatu teks terjemahan terhadap norma,
kaidah, budaya BSa.Terjemahan dengan
tingkat keberterimaan yang tinggi akan
menghasilkan terjemahan yang alamiah,
luwes dan tidak kaku. Kussmaul (1995)
menyatakan bahwa suatu teks bahasa
sumber terkandung aspek sosial dan
budaya asli yang seringkali berbeda
dengan dengan aspek sosial dan budaya
yang dimiliki bahasa sasaran. Suatu
kebiasaan dalam suatu budaya belum
tentu bisa diterima dalam kebudayaan
lain. Bahkan, kebiasaan atau norma yang
berlaku dalam suatu kelompok atau
komunitas pun belum tentu bisa
diberlakukan ke dalam kelompok atau
komunitas lain. Hal ini memberikan
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landasan
bagi
penerjemah
untuk
memperhatikan aspek keberterimaan
suatu pilihan unit bahasa yang akan
diberikan sebagai padanan dalam bahasa
sasaran. Pernyataan tersebut sesuai
dengan
Newmark
(1981)
bahwa
penerjemah tidak bisa hanya melihat
keberterimaan dari segi gramatikal atau
makna namun juga dari derajat
keberterimaan dalam konteks sebelum
menentukan pilihan untuk menggunakan
suatu
padanan
tertentu
sebagai
terjemahan.
3) Keterbacaan Teks Terjemahan
Keterbacaan adalah derajat mudah
tidaknya suatu teks terjemahan dapat
dipahami. Teks terjemahan dikatakan
memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi
apabila teks tersebut mudah dipahami
serta dimengerti oleh pembaca teks
bahasa sasaran. Keterlibatan pembaca
dalam hal ini juga sama pentingnya
seperti
keterlibatannya
dalam
keberterimaan
suatu
teks
karena
bagaimanapun juga adanya suatu teks
terjemahan (dalam penelitian ini pada
khususnya) adalah untuk dibaca. Tingkat
keterbacaan suatu teks ditentukan oleh
beberapa faktor. Richards et al (dalam
Nababan, 1999) menyebutkan beberapa
diantaranya seperti (a) panjang rata-rata
kalimat, (b) jumlah kata baru, dan (c)
kompleksitas bahasa yang digunakan.
III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam
penelitian kualitatif dalam bentuk content
analysis (analisis isi). Analisis Isi secara
sederhana diartikan sebagai metode untuk
mengumpulkan dan menganalisis muatan
dari sebuah “teks”. Teks dapat berupa katakata, makna gambar, simbol, gagasan, tema
dan bermacam bentuk pesan yang dapat
dikomunikasikan. Analisis Isi berusaha
memahami data bukan sebagai kumpulan
peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik
untuk mengungkap makna yang terkadang
dalam sebuah teks, dan memperoleh
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pemahaman
terhadap
pesan
yang
direpresentasikan.
Penelitian Analisis Isi berusaha
melihat konsistensi makna dalam sebuah
teks. Konsistensi ini dapat dijabarkan dalam
pola-pola terstruktur yang dapat membawa
peneliti kepada pemahaman tentang sistem
nilai dibalik teks itu. Metode Analisis Isi
menuntut beberapa persyaratan: objektif,
sistematis, dan dapat digeneralisasikan.
Data merupakan hal yang penting
dalam penelitian, karena masalah timbul
dalam penelitian disebabkan adanya
penemuan data. Data yang digunakan untuk
dianalisis adalah beberapa lelucon pendek
yang
berbahasa
Cina
kemudian

diterjemahkan ke bahasa Indonesia melalui
google translate.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Arti dari lelucon berdasarkan kamus
besar bahasa Indonesia adalah hasil melucu
atau percakapan jenaka. Lelucon biasanya
muncul dari kesalahan atau sesuatu yang
sangat jelek sehingga menimbulkan kegelian
dan ketertawaan. Menerjemahkan teks BSu
yang lucu harus mencari padanan yang tepat
sehingga menghasilkan teks BSa yang lucu
juga.
Berikut ini adalah analisis terhadap
teks-teks percakapan lelucon yang telah
diterjemahkan melalui google translate.

a. Teks I
Bahasa Sumber

Bahasa Sasaran Terjemahan
Google Translate
Depan juga hujan
前面也在下雨
Besar dan dua Liu bersama-sama ke
大 张 和 二 刘 一 块 儿 进 城。 在 kota. Dalam perjalanan pulang, hujan mulai
回 家 的 路 上， 天 下 起 了 大 雨， 他 俩 turun berat, dan mereka tidak membawa
perlengkapan hujan. Dua Liu mengatakan
都 没 带 雨 具。 二 刘 说 “下 雨 了， 你 怎 "hujan, bagaimana mungkin Anda pergi
sehingga lambat itu Kami dua Jalankan
么 还 走 得 那 么 慢 呢? 咱 俩 快 点 儿 跑
Cepat?!" Kata Big: "Apa yang sedang
吧!” 大 张 说: “跑 什 么 呀， 跑 也 没 有
berjalan, berlari dan tidak, Anda tidak
用， 你 没 看 见 前 面 也 在 下 着 雨 吗?” melihat bagian depan juga sedang hujan? "
Banyak kesalahan dalam terjemahan
TSu 1 melalui google translate. Makna dan
maksud yang terdapat di TSu tidak
dituangkan dalam TSa. Sehingga yang
seharusnya teks tersebut bisa membuat
pembaca tertawa malah membingungkan.
TSu

: 二 刘 说 “下 雨 了， 你 怎 么
还 走 得 那 么 慢 呢? 咱 俩 快
点 儿 跑 吧!” 大 张 说: “跑 什
么 呀， 跑 也 没 有 用， 你 没
看 见 前 面 也 在 下 着 雨 吗?”

TSa

: Dua Liu mengatakan "hujan,
bagaimana mungkin Anda pergi
sehingga lambat itu Kami dua
Jalankan Cepat?!" Kata Big:
"Apa yang sedang berjalan,
berlari dan tidak, Anda tidak
melihat bagian depan juga
sedang hujan? "
Nama
orang
juga
ikut
diterjemahkan sehingga menjadi aneh.
Kesepadanan kata maupun makna tidak tidak
tepat seperti 天下起了大雨:: hujan mulai
turun berat, seharusnya hujan deras. Saran
penerjemahan:
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Bahasa Sumber

Bahasa Sasaran (Saran Peneliti)

前面也在下雨

Di Depan Juga Hujan
Da Zhang dan Er Liu bersama-sama
ke kota. Dalam perjalanan pulang hujan deras
dan mereka tidak membawa perlengkapan
hujan. Er Liu berkata: “hujan, mengapa kamu
masih jalan begitu lambat? Ayo kita cepat
berlari!” Da Zhang berkata: “Untuk apa
berlari, berlari juga tidak berguna, tidakkah
kamu lihat di depan juga sedang hujan?”

大 张 和 二 刘 一 块 儿 进 城。
在 回 家 的 路 上， 天 下 起 了 大 雨，
他 俩 都 没 带 雨 具。 二 刘 说 “下 雨
了， 你 怎 么 还 走 得 那 么 慢 呢? 咱
俩 快 点 儿 跑 吧!” 大 张 说: “跑 什 么
呀， 跑 也 没 有 用， 你 没 看 见 前 面
也 在 下 着 雨 吗?”
b. Teks II
Bahasa Sumber
老师讲错了

上 学 的 路 上， 小 林 对 阳 阳 说:
“昨 天， 老 师 在 课 堂 上 将 错 了!” 阳 阳
不 解 地 问: “什 么 讲 错 了 呀?” 小 林 说:
“老 师 不 是 说 菠 菜 里 面 有 好 的 多 铁
吗? 可 我 回 到 家 里， 用 磁 铁 吸 了 半
天， 发 现 里 面 根 本 就 没 有 铁!”

TSa 2 tidak jauh berbeda dari TSa 1
masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan.
Makna, maksud, dan informasi tidak
tersampaikan. Ada juga yang seharusnya
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,
Bahasa Sumber
老师讲错了
上 学 的 路 上， 小 林 对 阳 阳 说:
“昨 天， 老 师 在 课 堂 上 将 错 了!” 阳 阳
不 解 地 问: “什 么 讲 错 了 呀?” 小 林 说:
“老 师 不 是 说 菠 菜 里 面 有 好 的 多 铁
吗? 可 我 回 到 家 里， 用 磁 铁 吸 了 半
天， 发 现 里 面 根 本 就 没 有 铁!”
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Bahasa Sasaran Terjemahan
Google Translate
Guru Salah
Perjalanan ke sekolah, Lindui
Yang Yang, mengatakan: "Kemarin, guru
di kelas akan salah!" Yang Yang bingung
dan bertanya: "Apa yang saya membuat
kesalahan Anda" Kobayashi mengatakan:
"Guru bukan untuk mengatakan bayam
yang memiliki jauh lebih baik besi
lakukan? saya pulang ke rumah, merokok
untuk waktu yang lama dengan magnet,
ada hanya besi tidak! "
diterjemahkan ke bahasa Jepang seperti
小林::kobayashi. Pemilihan kata sebagai
padanannya banyak yang kurang tepat.

Bahasa Sasaran (Saran Peneliti)
Guru Salah
Di perjalanan ke sekolah, Xiaolin
berkata kepada Yangyang: “Kemarin di
kelas, Guru salah menjelaskan!” Yangyang
bertanya dengan bingung: “salah apa ya?”
Xiaolin berkata: “Bukankah kemarin guru
mengatakan, bayam banyak mengandung
besi?
Tetapi
sampai
di
rumah,
menggunakan magnet sampai lama,
menemukan sebenarnya tidak ada besi.
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c. Teks III
Bahasa Sumber
牛奶的出处
幼 儿 元 的 老 师 问 小 朋 友: “你
们 知 道 牛 奶 是 从 哪 里 来 的 吗?” 小 朋
友 们 都 不 吱 声。 这 时， 冬 冬 说: “我
知 道! 牛 奶 是 从 冰 箱 里 来 的!” 珍 珍 听

Bahasa Sasaran Terjemahan
Google Translate
Sumber Susu
Guru anak-anak muda meminta anakanak: "Apakah Anda tahu susu berasal?"
Anak-anak Bu Zhisheng. Pada saat ini, Hasty
berkata: "! Di saya tahu susu dari lemari es"
Mendengarkan Chen-chen, berkata: "Guru,
Hasty keliru Susu ibu dibeli dari jalan.!"

了，说: “老 师， 冬 冬 说 得 不 对! 牛 奶
是 妈 妈 从 街 上 买 来 的。”
Padanan

kata

yang

digunakan

kurang tepat 幼儿元的老师::Guru anak-anak
muda, seharusnya guru taman kanak-kanak.

Ada kata yang tidak diterjemahkan 不吱声::
Bu Zhisheng.

Bahasa Sumber

Bahasa Sasaran (Saran Peneliti)

牛奶的出处

Sumber Susu
Guru taman kanak-kanak bertanya
kepada anak-anaknya: “Apakah kalian tahu
susu berasal dari mana?” Semua anak-anak
diam. Kemudian Dongdong berkata: “Saya
tahu! Susu berasal dari kulkas!” Zhenzhen
mendengar dan berkata: “Guru, yang dikatakan
Dongdong salah! Susu berasal dari mama yang
membeli di jalan.

幼儿 元 的 老 师 问 小 朋 友: “你 们
知 道 牛 奶 是 从 哪 里 来 的 吗?” 小 朋 友
们 都 不 吱 声。 这 时， 冬 冬 说: “我 知
道! 牛 奶 是 从 冰 箱 里 来 的!” 珍 珍 听
了，说: “老 师， 冬 冬 说 得 不 对! 牛 奶 是
妈 妈 从 街 上 买 来 的。”
d. Teks IV
Bahasa Sumber
理想
爷 爷 问 小 强: “小 强， 你 长 大 了
想 当 什 么 呀?” 小 强 想 了 想， 回 答 说:
“还 是 当 爷 爷 吧!” 爷 爷 诧 异 地 问: “为
什 么 说 要 当 爷 爷 呢?” 小 强 回 答: “如
果 我 是 爷 爷， 那 爸 爸 就 会 听 我 的 话

Bahasa Sasaran Terjemahan
Google Translate
Ideal
Kakek
bertanya
Xiaoqiang:
Xiaoqiang, Anda tumbuh sampai ingin apa
"Xiaoqiang berpikir, menjawab:" atau ketika
Kakek "Kakek bertanya dengan heran:"
Mengapa, ketika Kakek "kuat menjawab:
"Jika saya adalah kakeknya bahwa ayah saya
akan mendengarkan aku, ia tidak pernah
memukul saya!"

了， 他 再 也 不 会 打 我 了!”
Makna pada teks sumber tidak tepat
diterjemahkan
dalam
teks
sasaran.

Penerjemahan terlalu kata per kata. Juga
terdapat
kesalah
menerjemahkan
Proceedings SNIT 2012: Hal. B-111

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2012

为什么说要当爷爷呢:: Mengapa, ketika
Kakek "kuat menjawab, terjemahan ini akan

membuat bingung pembaca.

Bahasa Sumber

Bahasa Sasaran (Saran Peneliti)

理想

Ideal
Kakek bertanya kepada Xiaoqiang:
“Xiaoqiang, kamu besar nanti mau menjadi
apa?”
Xiaoqiang
berpikir,
menjawab:
“Menjadi kakek!” Kakek bertanya dengan
heran: “Mengapa berkata ingin menjadi
kakek?” Xiaoqiang menjawab: “Jika aku
menjadi kakek, ayah akan mendengarkan aku,
dia juga tidak bisa memukul aku lagi!”

爷 爷 问 小 强: “小 强， 你 长 大 了
想 当 什 么 呀?” 小 强 想 了 想， 回 答 说:
“还 是 当 爷 爷 吧!” 爷 爷 诧 异 地 问: “为
什 么 说 要 当 爷 爷 呢?” 小 强 回 答: “如 果
我 是 爷 爷， 那 爸 爸 就 会 听 我 的 话
了， 他 再 也 不 会 打 我 了!”

V. KESIMPULAN
Suatu terjemahan dapat dikatakan
berkualitas
jika
tingkat
keakuratan
pengalihan
pesan,
keterbacaan,
dan
keberterimaan
teks
tinggi.
Kualitas
terjemahan mesin melalui google translate
masih jauh dari kata baik. Karena memang
proses penerjemahan mesin berbeda dengan
penerjemahan
manusia.
Sehingga
terjemahannya harus disunting kembali agar
mendapat terjemahan yang berkualitas.
Kesepadanan
memang
sering
menjadi permasalahan yang terjadi dalam
proses
penerjemahan.
Karena
untuk
menemukan
padanan
leksikal
yang
mengandung unsur budaya,ideology, dan
sebagainya sering tidak ditemukan dalam
bahasa sasaran. Penerjemahan mesin akan
selalu jauh dari sempurna, karena mesin
tidak bisa memahami budaya, ideology,
maksud yang terdapat di suatu teks.
Sehingga manusia yang menggunakannya
harus menyuntingnya kembali dan mencari
padanan leksikal yang mendekati TSu
sehingga mendapatkan terjemahan yang
berkualitas. Tetapi tidak bisa kita pungkiri
bahwa penerjemah mesin mempermudah kita
untuk menerjemahkan. Bila penerjemah
menggunakan bantuan mesin penerjemah,
berarti bukan lagi disebut penerjemah tetapi
penyunting.
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