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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis data dan mengacu kepada rumusan masalah 

yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai kualitas penerjemahan takarir 

film animasi Un Monstre à Paris yang dilakukan oleh tiga penerjemah, maka 

peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 

Pertama, berdasarkan teori Nababan (2012), kualitas penerjemahan takarir 

film animasi Un Monstre à Paris yang dihasilkan oleh penerjemah takarir pertama 

dikategorikan kualitas penerjemahannya rendah karena jumlah data yang tidak 

akurat, tidak berterima dan tingkat keterbacaannya rendah termasuk banyak yaitu 

lebih dari 30%. Hal ini dibuktikan dengan 100 data yang ditemukan oleh peneliti, 

52 data termasuk kategori tidak akurat dimana makna kata, istilah teknis, frasa, 

klausa, kalimat atau teknis bahasa sumber dialihkan secara tidak akurat ke dalam 

bahasa sasaran atau dihilangkan; 28 data termasuk kurang akurat; dan 20 data 

akurat, sedangkan pada aspek keberterimaan  34 data kurang berterima, yaitu data 

diterjemahkan secara tidak alamiah atau terasa seperti karya terjemahan, istilah 

teknis yang digunakan tidak lazim digunakan dan tidak akrab bagi pembaca. Frasa, 

klausa dan kalimat yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa 

Indonesia; 33 data berterima; dan 33 data tidak berterima, dari aspek keterbacaan  

42 data memiliki tingkat keterbacaannya rendah atau sulit dipahami oleh pembaca; 

20 data memiliki tingkat keterbacaan sedang; dan 37 data memiliki tingkat 

keterbacaan tinggi. Sementara itu, untuk penerjemah takarir kedua, dikategorikan 

kedalam kualitas penerjemahan tinggi disebabkan oleh jumlah data akurat, 

berterima dan tingkat keterbacaan tinggi terdapat lebih dari 50%. Hal ini dibuktikan 

oleh dari 100 data yang ditemukan oleh peneliti, 54 data termasuk akurat yaitu 

terjemahan yang makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks bahasa 

sumber dialihkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran; sama sekali tidak terjadi 

distorsi makna; 29 data kurang akurat; dan 17 data tidak akurat, pada aspek 

keberterimaan, 16 data kurang berterima dan 9 data tidak berterima, dan 75 data 
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berterima dimana terjemahan terasa alamiah. Istilah teknis yang digunakan lazim 

digunakan dan akrab bagi pembaca. Frasa, klausa dan kalimat yang digunakan 

sudah sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia; kemudian pada aspek 

keterbacaan terdapat 77 data yang memiliki tingkat keterbacaan tinggi yang berarti 

kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks terjemahan dapat dipahami 

dengan mudah oleh pembaca; 15 data tingkat keterbacaannya sedang; dan 8 data 

memiliki tingkat keterbacaan rendah. Sedangkan untuk penerjemah takarir ketiga 

dikategorikan kualitas penerjemahan tinggi disebabkan oleh jumlah data akurat, 

berterima dan tingkat keterbacaan tinggi terdapat lebih dari 50%,. Hal ini 

dikarenakan dari 100 data yang diperoleh oleh peneliti, 59 data diantaranya akurat 

yaitu makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks bahasa sumber 

dialihkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran; sama sekali tidak terjadi distorsi 

makna; 27 data kurang akurat; dan 14 data tidak akurat, pada aspek keberteriman 

ditemukan bahwa 79 data berterima dimana terjemahan terasa alamiah; istilah 

teknis yang digunakan lazim digunakan dan akrab bagi pembaca. Frasa, klausa dan 

kalimat yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia; 12 

data kurang berterima; dan 9 data tidak berterima, dan pada aspek keterbacaan 80 

data tingkat keterbacaannya tinggi yang berarti kata, istilah teknis, frasa, klausa, 

kalimat atau teks terjemahan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca; 28 data 

tingkat keterbacaannya sedang; dan 7 data tingkat keterbacaannya rendah. 

Kedua, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti 

terhadap tiga takarir film animasi Un Monstre à Paris, maka takarir yang 

diterjemahkan oleh penerjemah ketiga merupakan takarir yang paling berterima 

dibandingkan takarir yang diterjemahkan oleh kedua penerjemah lainnya karena 

presentase data terjemahan yang terasa alamiah; istilah teknis yang digunakan lazim 

digunakan dan akrab bagi pembaca; frasa, klausa dan kalimat yang digunakan 

sudah sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia mencapai lebih dari 75%. 

 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini, analisis kualitas dan keberterimaan dalam 

penerjemahan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan pembaca  mengenai 
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hal ikhwal yang berhubungan dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan kualitas 

penerjemahan untuk mengukur seberapa jauh kualitas suatu penerjemahan, 

termasuk penerjemahan dokumen ataupun teks dari bahasa Perancis ke dalam 

bahasa Indonesia. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat 

dijadikan sebagai salah satu referensi, terutama untuk peneliti yang tertarik dengan 

penerjemahan. Implikasi lainnya adalah pada pembelajaran, Pratique de la 

Traduction, yang mana pada salah satu mata kuliah konsentrasi penerjemahan di 

Departemen Pendidikan Bahasa Perancis FPBS UPI tersebut, mahasiswa dapat 

berlatih untuk menerapkan aspek-aspek kualitas penerjemahan, khususnya 

berdasarkan teori Nababan, sehingga, mahasiswa lebih mudah dalam menentukan 

kualitas suatu penerjemahan.  

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memiliki 

beberapa rekomendasi. Pertama, untuk mahasiswa yang mengambil konsentrasi 

penerjemahan, perlu membaca dan memahami berbagai teori penerjemahan, 

terutama berkenaan dengan metode penerjemahan, dan kualitas penerjemahan, 

mahasiswa dapat mengaplikasikannya dengan efektif untuk menghasilkan 

penerjemahan yang berterima. Kedua diharapkan penelitian ini dapat membantu 

penelitian sejenis yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Kemudian, bagi 

peneliti selanjutnya akan lebih baik jika analisis dalam bab pembahasan diuraikan 

lalu dibandingkan antara takarir 1, takarir 2 dan takarir 3 dan selanjutnya dijelaskan 

mana yang lebih baik keakuratan, keberterimaan dan keterbacaannya, dapat pula 

diteliti lebih lanjut menganalisis takarir 1, takarir 2 dan takarir 3 aspek mana yang 

paling menonjol diantara ketiga aspek kualitas penerjemahan. Ketiga, bagi 

penerjemah, dalam memilih makna kata untuk menerjemahkan hendaknya 

penerjemah lebih teliti lagi agar terjemahan yang dihasilkan dapat dikategorikan 

akurat, berterima dan tingkat keterbacaannya pun tinggi.
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