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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Cerpen “Premium Harmony” memiliki kekhasan gaya dari

penulisnya Stephen King. Selain itu, cerpen ini mempunyai keterkaitan

dengan budaya asal tempat BSu yang menjadi hal menarik untuk

diterjemahkan sebagai bahan praktik kerja. Cerpen “Premium Harmony”

diterbitkan oleh The New Yorker dalam bagian Fiction & Poetry pada

tanggal 1 November 2009. Cerpen ini mengisahkan tentang kehidupan

pelik sepasang suami istri bernama Ray dan Mary yang bertempat tinggal

di Kota Castle Rock.

Dalam menerjemahkan cerpen ini, terdapat empat buah tahap

proses penerjemahan, yaitu tahap 1.) Tahap menganalisis. Teks dianalisis

menurut makna kata atau kombinasi kata, makna tekstual, dan makna

kontekstual. 2.) Tahap mentransfer, yang mana pada pada tahap ini materi

yang sudah dianalisis dan dipahami diolah didalam pikiran, dialihkan dari

BSu ke BSa Setelah itu masuk ke 3.) Tahap menrestrukturisasi yang

melahirkan tulisan dalam BSa, dimana penerjemah berusaha mencari

padanan kata, ungkapan, dan struktur kalimat yang tepat agar

tersampaikannya isi, makna dan pesan dalam BSa. 4.) Tahap mengevaluasi

dan revisi. Hasil yan diperoleh dari tahap restrukturisasi ditinjau ulang dan
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dicocokan kembali dengan teks aslinya, apabila terdapat ketidak sesuaian

atau kekurangan maka akan dilakukan revisi.

Dalam cerpen ini ditemukan kalimat peribahasa dan majas asosiasi.

Teknik yang digunakan dalam menerjemahkan cerpen ini diantaranya:

borrowing, discursive creation, linguistic amplification ,transposition,

literal translation dan Padanan Lazim (Establish Equivalence).

Kendala yang ditemui dalam proses penerjemahan cerpen

‘Premium Harmony’ diantaranya adalah kesulitan dalam menemukan

padanan kata dan kalimat peribahasa yang tepat dari BSu ke BSa. Proses

menemukan padanan tersebut dilakukan dengan mencari referensi dari

berbagai bacaan yang berkaitan dengan istilah yang dimaksud.

B. Saran

Dalam menerjemahkan teks, seorang penerjemah harus memahami

sepenuhnya teks dari BSu. Untuk dapat memahami teks dalam BSu

dengan baik, diperlukan pemahaman yang luas mengenai tata bahasa,serta

budaya dari tempat asal BSu, dalam hal ini Bahasa Inggris. Seorang

penerjemah tidak akan memiliki kemampuan yang cukup untuk

menerjemahkan sesuatu ketika pengetahuannya terbatas hanya dari

literatur formal saja.
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Oleh karena itu, disarankan kepada para penerjemah terutama

penerjemah cerita fiksi untuk mempelajari budaya dari tempat asal BSu.

Hal ini dapat dilakukan dengan menonton film, maupun memperbanyak

membaca cerita fiksi lainnya.


