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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan analisisnya sesuai 

dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam bab ini akan ada tiga subbab 

yaitu, pertama kategori istilah budaya berdasarkan teori yang dikemukakan oleh 

Newmark (1988:95-102). Kedua, Prosedur penerjemahan yang digunakan dalam 

menerjemahkan istilah budaya. Ketiga, ideologi penerjemahan yang digunakan 

oleh penerjemah dalam menerjemahkan istilah budaya. Seluruh data berasal dari 

novel Entrok karya Okky Madasari. 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini melibatkan teks terjemahan dalam dua bahasa yaitu bahasa 

Indonesia dan Bahasa Inggris. Novel Entrok yang berbahasa Indonesia sebagai 

novel bahasa sumber (BSu), sementara novel terjemahannya The Years of the 

Voiceless yang berbahasa Inggris sebagai novel bahasa sasaran (BSa).  

1. Kategori Istilah Budaya 

Kategorisasi istilah budaya yang terdapat dalam novel Entrok terbagi menjadi 

lima kategori, yaitu (1) ekologi, (2) budaya materi, (3) budaya sosial, (4) Organisasi, 

tradisi, aktivitas, prosedur dan konsep, (5) Gestur dan kebiasaan. Pada penelitian 

ini ditemukan data istilah budaya sebanyak 152 istilah. Data yang diperoleh 

berdasarkan analisis terhadap novel entrok karya Okky Madasari. Berikut   

ditampilkan jumlah data yang ditemukan dalam Novel Entrok dan terjemahannya. 
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Tabel 5. Kategori istilah budaya 

No Kategori istilah budaya Jumlah data Presentase 

1 Ekologi 4 2.63 % 

2 Budaya Material 59 38.82 % 

3 Budaya Sosial 34 22.37 % 

4 

Organisasi 4 2.63 % 

Tradisi 9 5.92 % 

Aktivitas 11 7.24 % 

Konsep 18 11.84 % 

5 Gestur dan Kebiasaan 13 8.55 % 

 Jumlah 152 100% 

 

Berdasarkan pada Tabel 5, data yang ditemukan berupa istilah-istilah budaya 

dalam novel Entrok karya Okky Madasari sebanyak 152 data yang terbagi menjadi 

lima kategori. Istilah budaya yang paling banyak ditemukan adalah istilah budaya 

material dengan terdapat 59 data. Budaya material merupakan budaya yang 

memiliki wujud atau materi. Istilah budaya material meliputi istilah makanan, 

pakaian, bangunan, kendaraan, peralatan sehari-hari dan alat kesenian. Contoh 

istilah budaya material antara lain tumpeng, gaplek, rujak, beskap, jarik, jumbleng, 

becak, gamelan, dan lain sebagainya. Istilah-istilah tersebut merupakan istilah yang 

hanya dikenal pada budaya Indonesia khususnya Jawa. 

Istilah budaya yang terbanyak kedua adalah istilah budaya sosial, yaitu 

sebanyak 34 data. Budaya sosial meliputi nama pekerjaan, permainan tradisional, 

penamaan jalan, sebutan atau gelar, dan kesenian. Misalnya istilah bulik dan paklik, 

istilah bulik biasa dikenal oleh masyarakat budaya Jawa yang artinya ibu cilik dan 

digunakan sebagai istilah untuk menyebut atau memanggil adik perempuan dari 
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ayah atau ibu. Sementera paklik adalah akronim dari bapak cilik yang mana istilah 

tersebut digunakan untuk menyebut atau memanggil adik laki-laki dari ayah atau 

ibu. Dalam budaya sasaran tidak dibedakan atau tidak ditemukan istilah khusus 

untuk penyebutan bagi adik atau kakak dari ayah dan ibu. 

Selanjutnya istilah-istilah budaya yang ditemukan yaitu istilah budaya konsep 

terdapat 18 data, contohnya adalah frasa meres keringat yang merupakan kiasan 

dan konsep tersebut hanya dikenal oleh budaya Indonesia. Istilah meres keringat 

diterjemahkan dengan menggunakan kiasan yang sepadan yang ada dalam BSa agar 

terlihat lebih natural. Ada pula istilah budaya gestur dan kebiasaan terdapat 13 data, 

contohnya yaitu kebiasaan menyanggul rambut yang disebutkan di dalam novel 

dengan istilah gelung. Terdapat istilah budaya aktivitas dengan 11 data, contohnya 

adalah aktivitas menaburkan kembang diatas batu nisan, aktivitas ini tidak dikenal 

dalam budaya BSa. Selain itu ditemukan juga istilah budaya pada kategori tradisi 

sebanyak 9 data, dengan contoh tradisi membuat tumpeng pada hari kelahiran atau 

weton.  

Sementara itu istilah budaya yang paling sedikit ditemukan yaitu istilah 

budaya organisasi dan istilah budaya ekologi yang masing-masing terdapat 4 data. 

Istilah budaya organisasi mencakup istilah pemerintah atau nama organisasi 

tertentu, dalam novel ini terdapat istilah PKI sebagai bentuk istilah budaya 

organisasi. Contoh istilah budaya ekologi yaitu istilah flora seperti pohon 

dewandaru. 
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2. Prosedur Penerjemahan 

Pada penelitian ini analisis prosedur penerjemahan menggunakan teori 

prosedur penerjemahan oleh Newmark (1988:68-91), dari 19 prosedur yang 

dikemukakan terdapat 14 Prosedur penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah 

dalam menerjemahkan novel Entrok ke dalam novel The Years of the Voiceless. 

Berikut merupakan tabel hasil jumlah data prosedur penerjemahan yang digunakan. 

 

Tabel 6. Prosedur Penerjemahan Istilah Budaya 

No Prosedur Penerjemahan Jumlah data Presentase 

1 Literal 13 7.97 % 

2 Transference 7 4.30 % 

3 Naturalization 3 1.84 % 

4 Cultural Equivalent 34 20.86 % 

5 Functional Equivalent 12 7.36 % 

6 Descriptive Equivalent 16 9.82 % 

7 Shift or Transposition 2 1.22 % 

8 Modulation 7 4.30 % 

9 Recognized Translation 1 0.61 % 

10 Componential Analysis 10 6.13 % 

11 Reduction 2 1.22 % 

12 Paraphrase 6 3.70 % 

13 Other Procedure 20 12.27 % 

14 Couplets 30 18.40 % 

 Jumlah 163 100% 
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Berdasarkan Tabel 6 tersebut, prosedur penerjemahan yang paling banyak 

ditemukan yaitu prosedur penerjemahan cultural equivalent atau padanan budaya 

dengan terdapat 34 data. Prosedur ini menggunakan penerjemahan kira-kira dengan 

menerjemahkan istilah budaya BSu ke dalam istilah budaya BSa. Tujuannya adalah 

untuk menjelaskan kepada pembaca yang tidak mengetahui budaya BSu yang 

relevan dalam BSa. Misalnya adalah istilah jumbleng yang dalam BSu artinya 

adalah toilet tradisional yang berada di luar rumah kemudian diterjemahkan 

menjadi outhouse, artinya bangunan kecil diluar bangunan utama yang berisi toilet. 

Contoh tersebut adalah perkiraan budaya yang setara. 

 Prosedur penerjemahan terbanyak kedua yang ditemukan adalah Couplets 

atau kombinasi dua prosedur penerjemahan dengan terdapat 30 data. Kombinasi 

prosedur yang paling banyak yaitu prosedur literal dan notes. Penerjemah 

melakukan penerjemahan literal dengan diberi catatan kaki sebagai penjelas. 

Sebagai contoh, istilah makanan Tape dalam teks BSa ditulis apa adanya dengan 

memberikan catatan kaki. Keterangan pada catatan kaki tertulis “snack made of 

fermented cassava or rice”. 

Selanjutnya prosedur penerjemahan yang ditemukan dalam novel The Years 

of The Voiceless adalah other procedure atau prosedur lainnya dengan 20 data yang 

meliputi prosedur Equivalence, deletion, dan prosedur idiomatic. Selain itu terdapat 

prosedur descriptive equivalent dengan 17 data, prosedur literal dengan 13 data, 

prosedur functional equivalent dengan 12 data, prosedur componential analysis 

dengan 10 data, prosedur transference dengan 7 data, prosedur modulation dengan 
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7 data, prosedur paraphrase dengan 6 data, prosedur naturalization dengan 3 data, 

prosedur shift or transposition dan reduction or expansion masing-masing 2 data. 

Prosedur penerjemahan yang paling sedikit ditemukan yaitu prosedur 

recognized translation. Prosedur ini merupakan penerjemahan resmi atau istilah 

yang telah diterima secara umum. Dalam novel Entrok ditemukan istilah KTP atau 

kartu tanda penduduk yang muncul beberapa kali di dalam teks BSu. Pada teks BSa, 

istilah KTP diterjemahkan dengan dua macam prosedur, ada yang menggunakan 

prosedur literal, ada pula yang menggunakan prosedur recognized translation 

menjadi ID card. 

 

3. Ideologi Penerjemahan 

Pada subbab ini berfokus pada pemilihan ideologi oleh penerjemah dalam 

menerjemahkan novel Entrok ke dalam novel The Years of the voiceless. Ideologi 

tersebut yaitu Forenisasi dan Domestikasi, dimana forenisasi merupakan ideologi 

yang berpihak pada budaya dan bahasa sumber sedangkan domestikasi merupakan 

ideologi yang berpihak pada budaya dan bahasa sasaran. Forenisasi 

mempertahankan istilah dalam BSu, sementara domestikasi merujuk pada 

penerjemahan yang mengubah istilah atau ekspresi yang tidak dikenal dalam BSa 

menjadi istilah atau ekspresi yang dikenal dalam BSa dengan tujuan agar mudah 

dimengerti oleh pembaca teks BSa. 

Prosedur penerjemahan yang merupakan bagian dari forenisasi antara lain 

literal, transference, dan naturalization. Sementara itu prosedur penerjemahan 

yang termasuk dalam domestikasi antara lain modulation, cultural equivalent, dan 
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descriptive equivalen. Penggunaan ideologi penerjemahan oleh penerjemah novel 

Entrok dapat dijabarkan dalam tabel berikut. 

 

Tabel 7. Ideologi Penerjemahan 

No Ideologi Jumlah data Presentase 

1 Domestikasi 116 71.17 % 

2 Forenisasi 47 28.83 % 

 Jumlah 163 100 % 

 

Data dalam Tabel 7 menunjukkan bahwa terdapat 116 data merupakan 

domestikasi, sementara 47 data merupakan forenisasi. Berdasarkan tabel tersebut 

dapat diketahui bahwa ideologi yang digunakan dalam menerjemahkan istilah 

budaya pada novel Entrok  ke dalam novel The Years of the Voiceless adalah 

ideologi domestikasi dengan presentase 71.17%. 

 

B. Pembahasan 

1. Istilah budaya 

Novel Entrok merupakan novel berbahasa Indonesia yang ditulis oleh Okky 

Madasari. Pada tahun 2013 novel ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh 

Nurhayat Indriyatno Mohamed, seorang managing editor koran berbahasa Inggris 

Jakarta Globe. Menurut penulis, Okky Madasari, novel Entrok lahir sebagai 

kegelisahan atas menipisnya toleransi dan maraknya kesewenang-wenangan.  

Seperti yang telah dipaparkan pada data, dalam novel Entrok banyak muncul 

istilah budaya. Data istilah budaya yang ditemukan meliputi lima kategori yaitu 

ekologi, budaya material, budaya sosial, organisasi; tradisi; aktivitas; konsep, gestur 



55 
 

dan kebiasaan. Istilah-istilah tersebut juga turut diterjemahkan ke dalam novel 

terjemahannya yang berjudul The Years of the Voiceless.  Berikut dibahas lebih 

rinci mengenai istilah-istilah budaya yang muncul dan novel Entrok.  

a. Ekologi 

Terdapat 4 istilah budaya yang termasuk dalam kategori ekologi. Kategori ini 

merupakan salah satu istilah budaya yang paling sedikit ditemukan dalam novel. 

Kategori ekologi meliputi istilah flora, fauna, dan bentuk geografis. Berikut 

merupakan data dari istilah budaya ekologi yang terdapat dalam novel. 

 

Selama tirakat itu, mereka juga akan menunggu jatuhnya bagian pohon 

dewandaru. 

(Data 82/ 95/ BSu) 

 

Istilah dewandaru termasuk dalam kategori istilah budaya ekologi, karena 

Dewandaru merupakan nama flora. Di Indonesia terdapat mitos yang mempercayai 

bahwa bagian dari pohon dewandaru seperti daun, ranting, buah, atau dahan dapat 

menjadi perantara rezeki orang yang mendapatkannya. Seperti yang dituliskan oleh 

Nugroho (2018), para pencari pesugihan di Gunung Kawi harus bertapa selama tiga 

hari di bawah pohon keramat bernama pohon Dewandaru. Maka di dalam novel 

BSu disebutkan bahwa orang-orang tidak lagi tirakat dalam hitungan jam 

melainkan berhari-hari hingga mendapatkan bagian dari pohon Dewandaru. 

 

Memang aku mendapatkan daun dewandaru dari Pesarean Gunung Kawi. 

Tapi kan daun itu hanya mau jatuh kalau Mbah Ibu Bumi Bapa Kuasa 

menjatuhkannya. 

(Data 144/ 99/ BSu) 
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Gunung Kawi merupakan nama gunung berapi di Indonesia yang terletak di 

Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berkaitan dengan data ekologi sebelumnya, 

Gunung Kawi dikenal dengan tempat mencari pesugihan. Terdapat pesarean atau 

makam yang sering digunakan oleh pencari pesugihan untuk bertapa hingga 

berhari-hari dan baru berhenti ketika mendapat daun jatuh dari pohon dewandaru. 

 

Kami menuju timur melewati Bengawan Madiun. Aku mau mampir ke Pasar 

Gede, ke toko Koh Cahyadi.  

(Data 148/ 106/ BSu) 

 

Bengawan dalam KBBI online (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bengawan) 

memiliki arti sungai besar, dan Madiun adalah nama kota di Jawa Timur, sehingga 

Bengawan Madiun adalah sungai besar yang terdapat di kota Madiun, Jawa Timur, 

Indonesia. Sesuai dengan latar tempat pada cerita dalam novel yang sebagian besar 

adalah Madiun. 

 

Terdengar bunyi air. Ada sungai di bawah sana. “Disana ada Kali Manggis,” 

bisik Pak Amin. Semakin kami ke bawah, bunyi gerujukan air makin deras. 

 

(Data 149/ 147/ BSu) 

 

Kali Manggis merupakan sungai yang berada di Kabupaten Magelang, dan 

membelah kota menjadi barat dan timur. Sungai ini menggunakan istilah Manggis 

yang merupakan nama buah, menurut Ndoroseten (2010), konon pada masa lalu di 

sisi kanan dan kiri sungai berjajar pohon manggis sehingga sungai ini dinamakan 

dengan nama Kali Manggis. 

 

 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bengawan
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b. Budaya Material 

Terdapat 60 data yang menunjukkan istilah budaya material, dan menjadi 

kategori istilah budaya yang paling banyak ditemukan di dalam novel. Budaya 

material meliputi istilah makanan, pakaian, kendaraan, bangunan, peralatan sehari-

hari, dan alat kesenian. Berikut data istilah budaya yang termasuk dalam budaya 

material. 

 

Setiap hari kelahiranmu, aku memasak tumpeng dan panggang. Lalu 

kuletakkan di meja sebelah tempat tidurmu. 

(Data 2/ 12/ BSu) 

 

Istilah tumpeng merupakan istilah budaya material yang dikenal dalam 

budaya Indonesia khususnya budaya Jawa. Hanggit (2018) menyatakan bahwa 

tumpeng merupakan akronim dari bahasa Jawa “yen metu kudu mempeng”, artinya 

adalah “jika keluar harus sungguh-sungguh”. Makna dari kalimat tersebut yaitu 

ketika manusia mulai terlahir harus menjalani hidup dengan sungguh-sungguh dan 

setiap pekerjaan yang dilakukan harus sungguh-sungguh agar hasilnya maksimal. 

Selain itu, Gardjito, dkk (2017) menyatakan bahwa filosofi tumpeng 

terpengaruh oleh budaya Hindu dan kondisi geografis Indonesia, Gunung 

dianggap sebagai tempat bersemayam para dewa dan leluhur. Bagian nasi 

yang paling ujung kerucut, atau yang paling tinggi melambangkan keesaan 

Tuhan.becak 
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 “Tape? Aku mau buat tape. Mbok… Simbok… ayo ke pasar, Mbok. Kita cari 

telo!” 

(Data 7/ 13/ BSu) 

 

Tape merupakan salah satu makanan tradisional yang ada di Indonesia 

khususnya di wilayah Jawa dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Makanan ini 

merupakan fermentasi dari singkong atau beras ketan. 

 

Nyi Dimah yang sudah menunggu di losnya tinggal membayar lalu menunggu 

orang-orang seperti simbok mengupas dan mengolah menjadi Gaplek. 

 

(Data 23/ 24/ BSu) 

 

Istilah budaya yang selanjutnya adalah gaplek. Dalam budaya Jawa gaplek 

dikenal sebagai makanan tradisional. Bahan utamanya adalah singkong. Pada KBBI 

online (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gaplek), gaplek adalah singkong yang 

telah dikupas dan dikeringkan. Setelah itu, dari gaplek dapat diolah lagi menjadi 

makanan lain seperti keripik, atau makanan tradisional tiwul, dan lain sebagainya. 

 

Kalau orang masuk dari pintu depan pasar, lapak Nyai Dimah yang akan 

dijumpai. Sementara kalau masuk dari belakang, yang berbatas langsung 

dengan sungai, akan langsung bertemu penjual gaplek laki-laki, yang tak lain 

anak pertama Nyi Dimah. Anak perempuannya berjualan di tengah pasar, 

bersebelahan dengan penjual dawet dan ampyang. 

(Data 29/ 25/ BSu) 

 

Terdapat dua istilah budaya material berupa makanan dawet dan ampyang. 

Pertama adalah dawet, yaitu jenis minuman tradisional Indonesia. Menjadi 

minuman khas dari daerah Jawa. Dawet terdiri dari puding tepung beras disajikan 

dengan gula merah dan santan, biasanya ditambahkan dengan es.  

 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gaplek
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Berat satu jun yang berisi penuh air sama saja dengan satu goni berisi 

singkong. 

(Data 39/ 37/BSu) 

 

 

Jun merupakan peralatan rumah tangga yang biasa digunakan oleh 

masyarakat Indonesia, khususnya Jawa pada zaman dahulu. Dalam kamus digital 

bahasa Jawa (https://www.sastra.org/leksikon), jun memiliki persamaan kata 

dengan buyung yang artinya adalah earthenware container atau tempat air 

(tempayan kecil) yang terbuat dari tanah liat. Fungsi dari jun adalah untuk tempat 

air, seperti yang terdapat dalam cerita Entrok bahwa tugas wanita adalah mengambil 

air dengan jun dari sumber air untuk dibawa ke rumah. 

 

Balai desa sudah ramai. Ada penjual arum manis, balon, bakso, dan cendol. 

Di halaman balai desa dibuat tiga kamar dari tripleks. Orang-orang berdiri 

mengular di pintu tiap kamar. 

(Data 60/ 61/ BSu) 

 

Istilah bakso merupakan makanan khas dari Indonesia dan menjadi salah satu 

makanan paling terkenal. Bahan dasar bakso adalah daging sapi yang digiling 

kemudian dicampur dengan tepung dan dibentuk bulat-bulat. Makanan ini disajikan 

dengan diberi kuah. Bakso sudah dikenal sejak tahun-tahun yang lalu, seperti yang 

tertulis dalam cerita pada novel, istilah bakso muncul pada situasi saat ada 

pemilihan umum pada tahun 1970. 

 

Dia bilang sedang libur, karena itu bisa pulang. Aku siapkan bermacam-

macam makanan. Pecel, rujak, rawon, dan lodeh. 

(Data 91/ 131/ BSu) 

 

 

https://www.sastra.org/leksikon
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Budaya material yang ditemukan dalam contoh data tersebut adalah istilah 

rujak. Dalam KBBI online (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rujak), rujak adalah 

makanan dari buah-buahan yang diiris, kadang disertai sayuran kemudian diberi 

bumbu yang terdiri atas asam, gula, dan cabai. Makanan tradisional ini sangat 

terkenal di Indonesia dengan berbagai macam dan jenis. Ada rujak cingur dan rujak 

ice cream dengan cita rasa yang manis dan pedas. Buah-buahan yang dipakai 

biasanya adalah buah yang masih masam atau belum terlalu matang seperti manga 

muda, bengkoang, kedondong, papaya yang hampir matang, dan lain sebagainya. 

 

“Kalau umurku lebih muda sedikit, Ni, sudah kuajak kawin kowe, terus kita 

hidup di Jakarta sana,” kata si Bangong, saat kami sedang duduk di ruang 

tamu rumahku. Di meja sudah kusiapkan secangkir kopi kental dan sekaleng 

emping melinjo. 

(Data 113/ 201/ BSu) 

 

Istilah makanan emping dikenal di Indonesia sebagai jenis makanan ringan 

seperti keripik. Sedangkan melinjo adalah nama biji-bijian. Emping melinjo 

merupakan makanan ringan, terbuat dari biji melinjo yang disangrai kemudian 

ditumbuk dan dibentuk bundar, dan selanjutnya dikeringkan. Setelah dikeringkan 

emping melinjo dimasak dengan digoreng sehingga rasa yang dihasilkan 

bermacam-macam, ada sedikit rasa pahit, atau asin ketika ditaburkan bumbu garam. 

 

“Ini entrok,” kata Tinah . Di Kali Singget, kami mandi, Tinah menunjukkan 

entrok-nya. Ada dua segitiga yang bisa menutup gumpalan dada. Ukurannya 

pas dan agak menekan. Entrok itu menekan dada Tinah sehingga tetap 

kencang, tidak nglawer-nglawer, meskipun dia berlari kencang atau 

melompat. 

 

(Data 14/ 17/ BSu) 

 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rujak
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Istilah budaya material yang selanjutnya adalah entrok, yang merupakan 

istilah jenis pakaian. Entrok merupakan istilah bahasa Jawa untuk bra atau BH pada 

masa itu. Seperti dalam contoh tersebut dijelaskan bahwa entrok berbentuk segitiga 

yang dapat menutup bagian dada agar tetap kencang. 

Dari keuntungan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, Ibu mulai menjual 

berbagai barang kebutuhan. Mulai dari wajan, ember, panci, hingga kain batik. 

 

(Data 56/ 60/ BSu) 

 

Istilah kain batik sudah dikenal oleh masyarakat nasional maupun 

internasional. Batik dalam KBBI (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/batik) adalah 

kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau menorehkan 

lilin malam ke atas kain, kemudian diproses dengan cara tertentu agar hasilnya baik 

dan memiliki cirikhas. Batik telah diakui sebagai warisan budaya Indonesia seperti 

dikutip dari laman UNESCO (https://ich.unesco.org/en/RL/indonesian-batik-00170) 

yang menyatakan bahwa, tahun 2009 pada sesi keempat komite antarpemerintah, 

batik masuk dalam daftar representatif dari warisan budaya lisan dan non bendawi 

manusia (Intangible Cultural Heritage of Humanity). 

 

Si pemiliki rumah, Pak Amin, membukakan pintu yang digedor-gedor. 

Mukanya pucat melihat enam tentara mendatangi rumahnya malam-malam. 

Songkoknya agak miring, kelihatan dipakai buru-buru. 

 

(Data 99/ 141/ BSu) 

 

Istilah songkok dalam KBBI (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/songkok) 

berarti tudung kepala untuk kaum pria yang biasanya terbuat dari beledu. Songkok 

memiliki nama lain seperti peci dan kopiah. Songkok menjadi jenis topi tradisional 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/batik
https://ich.unesco.org/en/RL/indonesian-batik-00170
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/songkok
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yang ada dalam masyarakat Melayu. Oleh masyarakat Indonesia, songkok atau peci 

biasa dikenal sebagai atribut saat sedang melakukan ibadah bagi umat muslim, yaitu 

ketika sholat biasanya memakai peci atau songkok. Namun selain dipakai saat 

beribadah sholat, songkok atau peci juga dapat dipakai dalam aktivitas sehari-hari. 

 

Sekarang zamannya dangdut. Seperti yang ada di TV itu. Sudah tidak ada lagi 

kledek dengan jarit dan selendang. Yang ada penyanyi yang masih kinyis-

kinyis dengan rok pendek. 

(Data 108/ 168/ BSu) 

 

Istilah budaya material lainnya yaitu jarit. Dalam budaya Indonesia 

khususnya Jawa, jarit atau bisa disebut jarik adalah kain batik panjang yang 

digunakan untuk menutupi tubuh pada bagian sepanjang kaki. Digunakan seperti 

rok panjang dengan dililitkan. Mengutip dari laman https://olympics30.com/kain-

jarik/, peran kain jarik bermacam-macam salah satunya dapat menunjukkan asal 

daerah seseorang yang memakainya, hal ini dapat dilihat dari motif jarit yang 

digunakan.Motif jarit di setiap daerah di Jawa memiliki corak yang berbeda-beda. 

Kain jarit pada masa lalu digunakan sebagai pakaian sehari-hari oleh kaum 

perempuan. Saat ini kain jarit hanya digunakan pada saat acara-acara tertentu 

seperti pernikahan adat Jawa, peringatan hari kartini, dan acara tradisional lainnya. 

Selain digunakan sebagai pakaian, jarit atau jarik juga biasa digunakan untuk 

menggendong sesuatu. 

 

Bersama Rahayu, aku membeli jarit, brokat, selendang, beskap. 

 

(Data 134/ 271/ BSu) 

 

 

https://olympics30.com/kain-jarik/
https://olympics30.com/kain-jarik/
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Bersama Rahayu, aku membeli jarit, brokat, selendang, beskap. 

(Data 135/ 271/ BSu) 

 

Istilah dalam kedua contoh data tersebut merupakan istilah budaya material 

berupa pakaian. Brokat dalam KBBI (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/brokat) 

adalah kain sutera yang disulam dengan benang emas atau perak. Dengan kata lain 

brokat adalah kain yang kaya akan dekorasi. Saat ini kain brokat banyak digunakan 

untuk dibuat menjadi kebaya.  

Sementara itu, beskap adalah baju tradisional dalam budaya masyarakat Jawa 

yang memiliki bentuk jas pendek dengan leher tinggi dan lengan panjang. Beskap 

biasanya digunakan oleh laki-laki saat acara resmi atau acara adat seperti acara 

pernikahan yang menggunakan adat Jawa. 

 

Di depan kami, di belakang, juga di samping, perempuan-perempuan 

menggendong tenggok menuju Pasar Ngranget. 

(Data 22/ 22/ BSu) 

 

Contoh istilah budaya material yang selanjutnya adalah istilah peralatan 

sehari-hari yaitu tenggok. Dalam novel Entrok, istilah tenggok diberi keterangan 

melalui catatan kaki yaitu “wadah barang untuk dijajakan”. Tenggok merupakan 

sebuah tempat yang terbuat dari anyaman bambu, peralatan ini dapat digunakan 

untuk membawa barang-barang, biasanya dibawa di punggung dengan 

menggunakan selendang atau jarik. 

 

Kali ini dia berhenti di tempat perempuan lain yang terlihat lebih tua 

disbanding dirinya. Perempuan itu memakai giwang besar berwarna kuning 

di telinganya yang agak kendor. 

(Data 25/ 23/ BSu) 
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Giwang merupakan perhiasan yang dipakai di telinga. Sedikit berbeda dengan 

anting-anting, giwang berbentuk bundar dan pipih. Cara memakainya yaitu 

ditempelkan pada telinga bagian bawah dengan ditusukkan pada daun telinga yang 

telah ditindik atau dilubangi. 

 

Aku sering melihat istri dan anak Mali makan aking dicampur garam yang 

ditaruh di tampah. 

(Data 85/ 100/ BSu) 

 

Istilah tampah dikenal dalam budaya Jawa sebagai peralatan rumah tangga 

yang biasa digunakan untuk membersihkan beras sebelum dicuci dan dimasak. 

Tampah terbuat dari anyaman bambu yang dibentuk menjadi lingkaran. Selain 

untuk mengayak atau membersihkan beras, tampah juga bisa digunakan sebagai 

alas untuk menyajikan tumpeng dan pelengkapnya, serta dapat digunakan untuk 

menyajikan kue-kue tradisional saat ada acara tertentu. Kegunaan lainnya dari 

tampah yaitu untuk menjemur biji-bijian, atau kerupuk dan dapat pula digunakan 

untuk menaruh sayuran. 

 

Sejak matahari mulai mengintip, saat bedug dibunyikan dan panggilan 

menggema, kami menjalankan tugas kami. 

(Data 119/ 212/ BSu) 

 

Bedug dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu alat yang dibunyikan 

dengan dipukul, biasanya digunakan untuk menandai bahwa waktu sholat telah tiba. 

Bedug terbuat dari kulit binatang yang dikaitkan pada kayu yang berbentuk tabung 

besar. Kulit binatang dipasang pada kedua sisi tabung. Mengutip dari Elly (2011), 
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pada masa lalu, bedug digunakan sebagai alat komunikasi dan penanda perang, 

bencana alam, dan kejadian penting lainnya. 

 

Semua orang pergi ke makan itu lagi. Membawa apa saja yang mereka punya. 

Panggang, tumpeng, atau sekedar nasi dan air dalam kendi. 

 

(Data 132/ 253/ BSu) 

 

Kendi merupakan tempat air yang terbuat dari tanah liat. Kendi memiliki 

bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan daerah kendi tersebut berasal. Meski 

memiliki bentuk yang sama atau mirip, namun penyebutan nama kendi juga 

bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing. Pada masa lampau, kendi 

digunakan sebagai peralatan sehari-hari sebagai tempat air minum seperti teko. 

Selain berfungsi sebagai tempat air, kendi memiliki fungsi yang lain seperti yang 

dinyatakan oleh Mustaqin dan Wahyuningsih (2015), kendi dapat berfungsi sebagai 

pendukung atau perlengkapan ritual kebudayaan yang ada di Indonesia. Contoh 

ritual kebudayaan yang memakai kendi antara lain ritual dalam acara pernikahan 

seperti siraman, ritual keagamaan, ritual kesenian, dalam upacara kematian, dan 

juga digunakan saat acara peresmian.  

 

Simbok masih tidur saat aku beranjak ke pancuran di belakang rumah. Di 

dekatnya ada jumbleng. Siapa tahu sakitnya karena akum au buang kotoran. 

 

(Data 35/ 30/ BSu) 

 

Dalam novel Entrok, istilah jumbleng diberi catatan kaki sebagai keterangan. 

Catatan kaki tersebut berbunyi “toilet yang dibangun di tempat terbuka, kotoran 

langsung masuk ke tanah, tanpa disiram air”.  Dari catatan tersebut dapat diketahui 
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bahwa jumbleng adalah sebuah bangunan kecil diluar rumah yang berfungsi seperti 

toilet atau bisa disebut toilet tradisional. 

 

Berat satu jun yang berisi penuh air sama saja dengan satu goni berisi 

singkong. 

(Data 39/ 37/ BSu) 

Istilah jun dalam novel Entrok disertai dengan catatan kaki yang berbunyi 

“wadah untuk mengambil air dari tanah liat”. Dalam KBBI online pada laman 

kementerian pendidikan dan kebudayaan (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jun) 

jun adalah istilah bahasa Jawa yang artinya tempat air atau tempayan yang terbuat 

dari tanah. Jun pada masa lalu digunakan sebagai peralatan sehari-hari yang 

digunakan sebagai tempat mengambil air dari sumbernya untuk dibawa ke rumah. 

Dalam novel Entrok juga digambarkan bagaimana orang pada masa itu harus 

mencari air dengan menempuh perjalanan naik turun dengan membawa jun. 

 

Keinginan itu muncul begitu saja saat tak sengaja mataku melihat bumbung 

tempat kusimpan semua uangku. Bumbung itu kuturunkan, lalu kukeluarkan 

semua isinya. 

(Data 41/ 41/ BSu) 

 

 Bumbung merupakan suatu peralatan sehari-hari yang terbuat dari bambu dan 

berbentuk tabung. Ruas bambu yang berbentuk tabung tersebut dapat dimanfaatkan 

sebagai tempat menyimpan uang. Seperti yang digambarkan dalam novel, tokoh 

Marni menyimpan uangnya di dalam bumbung. Selain itu bumbung juga dapat 

digunakan sebagai tempat air. 

 

Rumah kami terdiri atas empat bangunan rumah Jawa. Satu bangunan untuk 

tamu, kami menyebutnya omah ngarep. 

(Data 48/ 54/ BSu) 
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Di belakangnya ada omah mburi, tempat kami biasanya tidur bersama di atas 

tikar, padahal ada dua kamar di sana. 

(Data 49/ 55/ BSu) 

 

Contoh data 48 dan 49 merupakan istilah budaya material berupa bangunan. 

Bangunan adat Jawa memiliki beberapa bagian, seperti yang tercantum dalam novel 

ada bagian omah ngarep dan omah mburi. Dalam bahasa Jawa omah artinya rumah 

dan ngarep artinya depan. Sedangkan mburi artinya belakang. Omah ngarep 

berfungsi sebagai bangunan yang digunakan untuk menerima tamu, sementara 

omah mburi adalah bangunan yang digunakan untuk tinggal pemilik rumah tersebut. 

 

Katanya pemilu itu sama ramainya dengan pertunjukan wayang kulit. Di sana 

banyak orang menonton, ada gambyong, juga banyak pedagang keliling. 

 

(Data 57/ 61/ BSu) 

 

Wayang merupakan nama kesenian yang dikenal dalam budaya masyarakat 

Jawa, Sunda, Bali, dan lain sebagainya. Wayang menurut KBBI 

(https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wayang) adalah boneka tiruan untuk 

memerankan suatu tokoh dalam pertunjukan drama tradisional. Wayang dapat 

dibuat dari kulit maupun kayu. Wayang kulit adalah boneka tiruan yang dibuat dari 

kulit dan kesenian ini berkembang atau lebih dikenal dalam budaya masyarakat 

Jawa. Seni wayang kulit dimainkan oleh orang yang disebut dalang. Cerita dalam 

wayang dapat diambil dari kisah Ramayana atau cerita dibuat sendiri oleh dalang. 

Dikutip dari laman UNESCO (https://ich.unesco.org/en/RL/wayang-puppet-

theatre-00063), pada sesi ketiga komite antarpemerintah tahun 2008, wayang diakui 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wayang
https://ich.unesco.org/en/RL/wayang-puppet-theatre-00063
https://ich.unesco.org/en/RL/wayang-puppet-theatre-00063
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sebagai representatif dari warisan budaya lisan dan non bendawi manusia 

(Intangible Cultural Heritage of Humanity). 

 

Kelompok gambyong, yang sudah datang sejak pagi, akhirnya main juga. 

Mereka memang didatangkan untuk merayakan kemenangan. Gong ditabuh, 

gamelan mulai dimainkan. 

(Data 64/ 65/ BSu) 

 

Gamelan merupakan seperangkat alat music tradisional yang dikenal dalam 

budaya Indonesia. Musik yang dihasilkan oleh gamelan berbeda pada setiap daerah 

di Indonesia, gamelan Jawa berbeda dengan sunda, dan sebagainya. Dalam KBBI 

(https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gamelan), gamelan adalah alat musik Jawa 

yang terdiri atas saron, bonang, gendang, gong, dan lain sebagainya. Gamelan biasa 

dimainkan pada saat acara khusus seperti acara keagamaan, perayaan di suatu 

masyarakat, saat pertunjukan wayang, juga saat mengiringi tarian. Saat ini gamelan 

mulai dilestarikan dan diajarkan di sekolah sebagai pelajaran tambahan atau 

ekstrakulikuler. Gamelan juga mulai diminati oleh masyarakat global dari 

mancanegara. Dikutip dari laman berita online thejakartapost.com, pemerintah 

Indonesia telah mengusulkan gamelan sebagai warisan budaya UNESCO 

sebagaimana budaya wayang dan batik. 

 

Gong mulai ditabuh. Penari-penari mulai memainkan sampur. Ditariknya 

beberapa lelaki yang berdiri di depan panggung. 

(Data 75/ 86/ BSu) 

 

Dalam KBBI (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sampur) adalah selendang 

yang tidak lebar namun panjang yang digunakan sebagai pelengkap saat menari. 

Sampur dipakai dengan cara disampirkan di bahu atau dililitkan di pinggang. Jenis 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gamelan
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sampur
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tarian yang menggunakan property sampur biasanya adalah tarian tradisional yang 

berasal dari budaya Jawa, seperti tari jaipong, tari gambyong, dan tarian tradisional 

Jawa lainnya. 

 

 

 

Disinilah asalnya. Candi Borobudur, bangunan megah yang menjadi simbol 

kebanggan itu. Ternyata keagungan dan kemegahan itu hanya ilusi. 

 

(Data 96/ 138/ BSu) 

 

Candi Borobudur merupakan bangunan bersejarah yang telah diakui oleh 

dunia. Borobudur merupakan candi Budha yang berlokasi di Jawa Tengah 

Indonesia. Bangunan Candi Borobudur dibangun kembali atau dipulihkan dengan 

bantuan dari UNESCO pada sekitar tahun 1970. Saat ini Candi Borobudur telah 

terdaftar dalam World Heritage Site UNESCO (https://whc.unesco.org/en/list/592/). 

Candi Borobudur memiliki panjang 121,66 meter, lebar 121,38 meter, dan tinggi 

35,40 meter, terdiri atas sembilan teras berundak yang terdiri dari enam teras 

persegi dan tiga teras lingkaran, seperti dikutip dari laman Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. Pada teras melingkar terdapat 72 stupa yang masing-masing berisi 

patung budha. Selain itu pada dindingnya terdapat relief-relief yang 

menggambarkan kisah pada masa abad kedelapan dan sembilan. 

 

Tadi malam dalam perjalanan ke rumah sakit, keenam orang yang ternyata 

tukang becak itu menceritakan apa yang telah mereka alami. 

 

(Data 102/ 150/ BSu) 

 

https://whc.unesco.org/en/list/592/
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Becak merupakan alat transportasi tradisional yang dijalankan dengan sumber 

tenaga manusia. Sebelum banyaknya kendaraan seperti motor dan mobil, becak 

menjadi salah satu alat transportasi umum yang banyak digunakan, khususnya di 

daerah Jawa. Becak terdiri atas kursi pengemudi dibagian belakang, kursi 

penumpang dibagian depan, memiliki roda tiga, dijalankan dengan dikayuh, selain 

itu terdapat penutup diatas kursi penumpang yang bisa dibuka. Becak biasanya 

dapat mengangkut dua penumpang. 

Terdapat beragam jenis becak di Indonesia, seperti di Medan yang 

pernah menggunakan becak tarik dengan tenaga manusia. Selain itu terdapat 

becak dengan tiga roda yang digunakan secara luas di pulau Jawa (Erman dan 

Saptari, 2013). Melihat pada latar tempat dalam novel Entrok yang ada di Jawa 

Timur, dapat disimpulkan bahwa jenis becak dengan tiga roda adalah yang 

disebutkan dalam novel. 

 

Berbagai bangunan umum did esa ini telah dirobohkan. Balai desa, sekolah 

gardu, dan masjid besar, semuanya telah rata dengan tanah. 

 

(Data 121/ 215/ BSu) 

 

Istilah budaya material berupa bangunan lainnya adalah gardu. Pada 

masyarakat desa di Jawa, gardu dikenal sebagai bangunan kecil yang berada di 

tengah desa digunakan sebagai pos keamanan atau rumah jaga, atau saat ini biasa 

disebut sebagai poskamling (pos keamanan lingkungan). 
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c. Budaya Sosial 

Ditemukan dalam novel Entrok sebanyak 32 data yang menunjukkan istilah 

budaya sosial, dan menjadi kategori istilah budaya paling banyak kedua ditemukan 

setelah budaya material. Budaya sosial meliputi istilah nama pekerjaan, permainan 

tradisional, penamaan jalan, sebutan atau gelar, dan kesenian. Berikut data istilah 

budaya yang termasuk dalam budaya sosial. 

 

Tak pernah kukenal hitungan usia. Tak juga kutahu kapan tepatnya aku 

dilahirkan. Simbok hanya berkata aku lahir waktu zaman perang. 

 

(Data 8/ 15/ BSu) 

 

Terdapat istilah budaya dalam novel Entrok yang hanya dikenal oleh 

masyarakat Indonesia khususnya Jawa. Istilah tersebut berupa sebutan kekerabatan 

dalam keluarga, yaitu simbok. Dalam budaya lain panggilan atau sebutan 

kekerabatan tersebut berbeda menurut budaya masing-masing. Dalam budaya Jawa, 

sebutan simbok ditujukan kepada seorang ibu. Biasanya seseorang akan memanggil 

simbok atau mbok kepada ibu atau wanita lain yang memiliki hubungan dekat. 

 

“Kamu pulang sendiri, Nduk? Mana  suamimu yang ganteng itu, Nduk?” 

 

(Data 10/ 14/ BSu) 

 

Sebutan kekerabatan lainnya yang termasuk dalam budaya sosial yaitu nduk. 

Istilah tersebut merupakan kata sapaan dari orang tua kepada anak perempuan, atau 

dapat merujuk pada seorang gadis muda. Sapaan nduk semakin melebar tidak hanya 

panggilan dari orang tua kepada anaknya, namun bisa diucapkan oleh seseorang 

guru kepada murid perempuan, om kepada keponakan, dan lain sebagainya. 
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Simbok bilang aku sudah mringkili. Katanya, itu hal biasa yang akan dialami 

semua perempuan. 

(Data 11/ 16/ BSu) 

 

Dalam novel Entrok, istilah mringkili diberi catatan kaki yang berbunyi 

“payudara yang mulai tumbuh”. Istilah mringkili dalam budaya Jawa dikenal 

sebagai proses tumbuhnya payudara pada seorang anak perempuan ketika mulai 

beranjak remaja. Pada novel juga dijelaskan bahwa ketika seorang anak sudah 

mringkili itu adalah salah satu tanda dia bukan anak-anak lagi. 

 

Aku heran bagaimana Tinah, anak Paklik, bisa begitu bebas. Dadanya juga 

mringkili seperti dadaku. Tapi dia bisa lari-lari atau loncat-loncat dengan 

gampang. 

(Data 13/ 16/ BSu) 

 

Istilah budaya sosial berupa sapaan lainnya adalah Paklik. Sapaan tersebut 

ditujukan untuk adik laki-laki dari ayah atau ibu. Istilah Paklik merupakan akronim 

dari bapak cilik seperti yang disebutkan dalam KBBI 

(https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/paklik). Sapaan Paklik menjadi cirikhas budaya 

pada masyarakat Jawa untuk memanggil atau menyebut adik laki-laki dari ayah atau 

ibu. 

 

“Sedulur-sedulur, si Iyem ini sundal. Suami orang direbut juga,” teriak Yu 

Parti dengan penuh amarah. 

(Data 31/ 26/ BSu) 

 

Sundal dalam KBBI (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sundal) berarti 

seorang wanita yang buruk kelakuannya, dan lebih spesifik disebut jalang atau 

pelacur. Istilah sundal digunakan untuk menyebut seorang wanita yang menggoda 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/paklik
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atau suami wanita lain, dapat pula ditujukan kepada wanita yang bekerja sebagai 

wanita tuna susila. 

 

Yu Parti berjualan pecel di pasar ini sejak sebelum bertemu Pak Suyat. 

Mereka bertemu saat Pak Suyat mulai nguli di pasar ini. 

(Data 33/ 28/ BSu) 

 

Istilah nguli merupakan pekerjaan yang dikenal dalam budaya Indonesia. 

Pekerjanya biasa disebut sebagai kuli. Pekerjaan sebagai kuli mengandalkan 

kekuatan fisik. Biasanya kuli bekerja mengangkut barang dari suatu tempat ke 

tempat yang lain. Seperti yang digambarkan dalam novel Entrok, seorang kuli 

bekerja membawakan barang-barang dari pasar ke tempat yang diminta oleh 

pelanggannya. Seorang kuli biasanya adalah laki-laki. 

 

Kabar Yu Yem menjadi gendakan Pak Suyat menjadi omongan dimana-mana. 

Yu Parti akhirnya marah dan melabrak Yu Yem. 

(Data 34/ 29/ BSu) 

 

Dalam novel Entrok, istilah gendakan diberikan catatan kaki sebagai 

keterangan, berbunyi “selingkuhan, simpanan”. Istilah gendakan digunakan 

sebagai penyebutan kepada wanita simpanan, atau pada kegiatan perselingkuhan. 

 

Orang tak pernah tahu kapan persisnya Pasar Ngranget mulai ada. Mbah Noto, 

kuli paling tua yang bekerja paling awal disbanding kuli lain, hanya ingat dia 

sudah nguli pada zaman Jepang. 

(Data 37/ 36/ BSu) 

 

Mbah atau embah adalah istilah dalam bahasa Jawa untuk menyebut atau 

memanggil seseorang yang sudah tua, seperti kakek atau nenek. Selain mbah atau 

embah, orang Jawa juga biasa menyebut kata simbah yang merupakan kepanjangan 
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si embah. Sapaan untuk kakek adalah mbah kakung, sementara nenek disebut mbah 

putri. Sapaan tersebut biasanya ditujukan kepada kakek dan nenek yang memiliki 

kekerabatan dekat seperti orang tua dari ayah dan ibu. Namun bagi orang Jawa, 

secara umum penyebutan atau sapaan bagi orang yang sudah tua atau sudah 

memiliki cucu adalah mbah. 

Gong ditabuh, gamelan dimainkan. Alunan suara kledek terdengar. Mereka 

juga menari di tengah kerumunan orang. 

(Data 43/ 65/ BSu) 

 

Dalam KBBI (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ledek), Kledek atau ledek 

adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai penyanyi dan penari tradisional. 

Seorang kledek melakukan pentas seni dengan berkeliling dari satu tempat ke 

tempat lainnya. Kledek juga biasa diundang pada acara-acara tertentu sebagai salah 

satu penampil yang menghibur masyarakat. 

 

Aku tak membantah omongan Simbok. Tak mengiyakannya. Tapi hanya tiga 

hari setelah itu, kami telah berada di rumah kamituwo. 

(Data 44/ 48/ BSu) 

 

Kamituwo adalah salah satu jabatan dalam struktur pemerintahan zaman 

dahulu pada masyarakat Jawa. Saat ini, kamituwo lebih dikenal dengan sebutan 

kepala dusun. Tugas kamituwo atau kepala dusun yaitu menjalankan kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan pada tingkat dusun atau kampung. Kamituwo juga 

memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban dan ketentraman warga dan 

wilayahnya. Dalam novel Entrok, istilah kamituwo diberi catatan kaki yang 

menerangkan bahwa kamituwo adalah perangkat desa yang mengurusi pernikahan. 
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Katanya pemilu itu sama ramainya dengan pertunjukan wayang kulit. Di sana 

banyak orang yang menonton, ada gambyong, juga banyak pedagang keliling. 

 

(Data 58/ 61/ BSu) 

 

Salah satu yang terkenal dari budaya Jawa adalah tari-tariannya. Terdapat 

berbagai macam tarian yang ada di Jawa, salah satunya adalah tari gambyong. Tari 

gambyong dalam KBBI (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gambyong) artinya 

adalah tarian tradisional Jawa yang mengungkapkan keluwesan seorang perempuan. 

Pada tahun 2006, tari gambyong diakui sebagai warisan budaya Indonesia dan 

tercatat dalam laman Warisan Budaya Takbenda Indonesia milik Kemdikbud 

(https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=6272). Dalam 

keterangannya, tari gambyong merupakan tarian yang berasal dari Surakarta. Pada 

awalnya gambyong adalah nama dari seorang tledek atau kledek yang sedang 

menari berkeliling kampung untuk mendapatkan uang. Saat ini tari gambyong 

dipertunjukkan pada saat acara adat seperti pernikahan untuk menyambut tamu-

tamu kehormatan. 

 

Satunya lagi diperkirakan pasti Pak Ratmadi, kepala sekolahku. Orang-orang 

bilang dia abangan.  

(Data 65/ 66/ BSu) 

 

Dalam KBBI (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/abangan), istilah abangan 

berasal dari bahasa Jawa yang artinya golongan masyarakat yang menganut agama 

Islam namun tidak melaksanakan ajaran agamanya secara keseluruhan. Kelompok 

masyarakat abangan cenderung mengikuti sistem adat daripada hukum Islam murni. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/abangan
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Istilah abangan merupakan kebalikan dari istilah santri, yang mana santri adalah 

sebutan bagi masyarakat yang menjalankan seluruh ajaran agama Islam. 

 

Di Singget ini sundal-sundal seperti itu akan jadi omongan sampai mati. 

Malah sekalian kledek atau sinden, nggak apa-apa, wong itu sudah kerjaannya. 

Lha sekarang, anakku yang pintar, yang mau jadi sarjana, malah mau kawin 

sama suami orang. 

(Data 106/ 165/ BSu) 

 

Sinden merupakan sebutan kepada seorang wanita yang berprofesi sebagai 

penyanyi tradisional Jawa dalam pertunjukan wayang atau tarian tradisional. 

Seorang sinden bernyanyi dengan diiringi gamelan. Pada konteks yang diceritakan 

dalam data 106, sinden disebut sebagai wanita simpanan. Cerita pada novel yaitu 

sekitar tahun 1980, seorang sinden yang umumnya berpenampilan menarik dan 

berwajah cantik sering dijadikan sebagai wanita simpanan, bahkan hal tersebut 

sudah umum dan diketahui oleh banyak orang. 

 

Sepanjang hari, anak-anak perempuan bermain gateng dan engklek. 

(Data 122/ 216/ BSu) 

 

Sepanjang hari, anak-anak perempuan bermain gateng dan engklek.  

(Data 123/ 216/ BSu) 

 

Permainan tradisional merupakan salah satu budaya sosial yang ada di 

masyarakat. Pada budaya Jawa terdapat banyak permainan tradisional antara lain 

gateng dan engklek. Dalam kamus digital bahasa Jawa 

(https://www.sastra.org/leksikon) gateng adalah permainan menggunakan kerikil, 
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ada yang dilempar ke atas, ada yang diraup. Gateng dimainkan oleh dua anak atau 

lebih secara bergiliran. Sementara permainan engklek adalah permainan yang 

dilakukan dengan menggambar denah kotak kemudian pemain harus melewatinya 

dengan cara melompat atau berjalan, dengan dua kaki atau satu kaki. Istilah engklek 

memiliki penyebutan lain sesuai dengan daerah masing-masing. Kedua permainan 

ini biasanya dimainkan oleh anak perempuan. Namun saat ini permainan tradisional 

tersebut sudah kian tergerus oleh perkembangan zaman. 

 

Tak terlalu susah meminta bantuannya. Taufik langsung tertarik dengan kasus 

ini. Besok siang kami akan ke Magelang, menemui keenam tukang becak itu. 

 

(Data 150/ 151/ BSu) 

 

Tukang becak merupakan istilah yang merujuk pada suatu pekerjaan yang 

memproduksi jasa. Becak yang merupakan alat transportasi dijalankan atau 

dikemudikan oleh tukang becak. Cara tukang becak mengemudikan becaknya yaitu 

dengan mengayuh seperti sepeda. Sama seperti transportasi umum lainnya, tukang 

becak akan mengantarkan ke tempat yang sesuai dengan permintaan 

penumpangnya. Pada sekitar tahun 1980, becak menjadi alat transportasi tradisional 

yang banyak digunakan khususnya di Jawa. Namun semakin berkembangnya 

zaman, alat transportasi menjadi lebih maju sehingga profesi sebagai tukang becak 

mulai jarang ditemui. 

 

Kendaraan berlalu lalang sepanjang Jalan Mataram dan Jalan Tidar, dua 

jalan utama pasar tersebut. Kami menuju pangkalan becak di samping pintu 

masuk pasar. 

(Data 151/ 151/ BSu) 
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Istilah budaya sosial lainnya yaitu penamaan jalan. Seperti yang tertulis dalam 

latar cerita pada novel, tokoh Rahayu pergi ke kota Magelang dan melewati Jalan 

Mataram dan Jalan Tidar. Mengutip dari laman Dinas Perindustrian dan 

perdagangan Kota Magelang (http://dpp.magelangkota.go.id/pasar/detail/7/Pasar-

Rejowinangun-), terdapat Pasar Rejowinangun seperti yang diceritakan dalam 

novel. Pasar tersebut berada di Jalan Mataram , pusat kota Magelang. Dalam novel 

Entrok disebutkan bahwa Jalan Mataram dan Jalan Tidar merupakan jalan utama 

untuk mengakses Pasar Rejowinangun.  

d. Organisasi, Tradisi, Aktivitas, dan Konsep 

1) Organisasi 

Dalam novel Entrok ditemukan sebanyak 4 data yang menunjukkan istilah 

budaya organisasi. Kategori ini merupakan salah satu istilah budaya yang paling 

sedikit ditemukan dalam novel. Berikut merupakan data dari istilah budaya 

organisasi yang terdapat dalam novel. 

 

Tentara-tentara itu marah. Mereka bilang Pak Tikno itu PKI. Orang yang mau 

melawan negara. 

(Data 62/ 64/ BSu) 

 

Istilah organisasi yang pertama yaitu PKI yang merupakan akronim dari Partai 

Komunis Indonesia. PKI di Indonesia telah dibubarkan dan dilarang sejak tahun 

1966. Lambang PKI adalah palu dan arit yang melambangkan buruh dan petani, 

dengan menganut ideologi komunis. Partai ini terkenal kejam pada masa lalu. 

Peristiwa yang paling terkenal di Indonesia berkaitan dengan partai ini adalah 

peristiwa pemberontakan G30S/PKI, atau gerakan 30 September oleh PKI. Pada 
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sekitar tahun 1980, orang yang melawan kepada negara akan dianggap PKI dan 

ditangkap untuk dimasukkan ke dalam penjara. 

 

Rezekiku juga kubagi-bagi untuk tentara-tentara itu, setoran buat RT dan 

kelurahan, sampai setoran untuk Partai. 

(Data 145/ 101/ BSu) 

 

Rezekiku juga kubagi-bagi untuk tentara-tentara itu, setoran buat RT dan 

kelurahan, sampai setoran untuk Partai. 

(Data 146/ 101/ BSu) 

 

Istilah organisasi yang selanjutnya merupakan penamaan posisi dalam 

pemerintahan, yaitu RT dan kelurahan. Istilah RT merupakan akronim dari Rukun 

Tetangga, yaitu organisasi masyarakat yang diakui oleh pemerintah. RT dipimpin 

oleh ketua RT yang dipilih oleh masyarakat. Sementara itu, kelurahan adalah unit 

pemerintahan yang paling kecil di bawah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh 

seorang lurah yang juga dipilih oleh masyarakat yang berada di wilayah kelurahan 

tersebut. 

 

Kereta besi itu menyusuri rel di sepanjang sawah tebu menuju timur, 

Kecamatan Glodok, tempat Pabrik Gula Purwadadi berada. 

(Data 147/ 102/ BSu) 

 

Kecamatan merupakan unit pemerintahan di atas kelurahan. Kecamatan 

adalah bagian wilayah dari suatu daerah kabupaten atau kota. Pemimpin pada unit 

kecamatan disebut Camat. Tugas dari kecamatan adalah membantu 

penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayahnya. 
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2) Tradisi 

Terdapat 8 data dalam novel Entrok yang berupa istilah budaya tradisi. 

Berikut merupakan data dari istilah budaya tradisi atau culture yang terdapat di 

dalam novel. 

 

Setiap hari kelahiranmu, aku memasak tumpeng dan panggang. 

 

(Data 1/ 12/ BSu) 

 

Istilah budaya yang termasuk kategori tradisi yaitu memasak tumpeng dan 

panggang pada hari kelahiran. Memperingati hari kelahiran merupakan tradisi dari 

masyarakat Jawa. Hari lahir berbeda dengan budaya ulang tahun, dalam 

masyarakat Jawa dikenal weton yang berarti “keluar” sehingga dikenal dengan hari 

lahir. Masyarakat memperingati hari lahir ini setiap 35 atau 36 hari. Dalam 

kalender Jawa, terdapat lima hari yaitu pon, wage, kliwon, legi, pahing. Maka hari 

lahir yang diperingati contohnya adalah senin pon. Pada setiap peringatan hari lahir, 

biasanya orang tua akan membuat masakan atau sajian khas seperti tumpeng atau 

sayuran yang direbus dan diberi bumbu kelapa. 

 

Tumpeng dan panggang itu kubuat untuk sesajen dewamu. Agar kau kembali 

ingat masih ada Dia di sana yang dulu selalu kau puja. 

(Data 4/ 12/ BSu) 

 

Memberikan sesaji atau sesajen kepada leluhur atau kepada yang dianggap 

Tuhan. Sesajen merupakan persembahan seperti makanan yang ditujukan untuk 

arwah leluhur pada saat upacara adat tertentu atau pada acara khusus. Sesajen dapat 

berupa makanan, macam-macam bunga, buah-buahan dan lain sebagainya. Seperti 
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yang dituliskan dalam novel Entrok, Rahayu membuat tumpeng dan panggang pada 

hari kelahiran ibunya, yang bertujuan untuk dijadikan sesajen seperti yang dulu 

selalu dilakukan oleh ibunya tersebut. 

 

Aku akan mengadakan selamatan besar. Selamatan mendak pindo. Bukan 

lima orang atau 25 orang yang kuundang. Tapi 150 orang. 

 

(Data 111/ 189/ BSu) 

 

Mendak pindo merupakan salah satu tradisi memperingati hari kematian 

dalam masyarakat Jawa. Dalam Novel pada istilah mendak pindo memiliki catatan 

kaki yang berisi “tahun kedua”. Artinya adalah mendak pindo merupakan 

peringatan hari kematian pada dua tahun setelah meninggalnya seseorang. Kegiatan 

yang dilakukan saat acara mendak pindo dulunya adalah pemujaan kepada leluhur 

atau dewa yang diyakini, namun saat Islam mulai masuk ke Indonesia, oleh wali 

songo kegiatan terebut diganti dengan doa-doa dan dzikir. 

 

Selamatan seribu hari umumnya serba besar-besaran…. 

 

Aku menyembelih seekor sapi untuk selamatan Teja. Inilah pertama kalinya 

ada orang Singget menyembelih sapi untuk nyewu.  

(Data 114/ 206/ BSu) 

 

Tradisi yang selanjutnya yaitu selamatan seribu hari atau dikenal dalam 

budaya Jawa nyewu. Arti secara harfiah dari nyewu yaitu sewu atau 1000. Dalam 

konteks ini, tradisi nyewu merupakan acara memperingati kematian seseorang 

setelah 1000 hari atau tiga tahun kematiannya. Kegiatan yang dilakukan pada saat 

nyewu tidak jauh berbeda dengan mendak pindo. Ada bermacam-macam makanan 

yang disajikan. Bedanya adalah acara nyewu biasanya diadakan lebih besar dari 
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peringatan kematian lainnya, karena tradisi nyewu merupakan acara peringatan 

terakhir. 

 

Nyewu merupakan hajatan besar, yang hampir setara dengan mantu atau 

membangun rumah. 

(Data 115/ 207/ BSu) 

 

Mantu dalam KBBI (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mantu) terdapat dua 

makna yang saling berhubungan. Pertama adalah menantu, yang kedua adalah 

menikahkan atau mengadakan pesta pernikahan untuk anak. Acara mantu atau 

pernikahan pada umumnya diadakan secara besar-besaran. 

Dagingnya dicacah-cacah untuk rawon. Lima panci besar rawon dibuat. 

Untuk temu temanten siang hari, untuk orang-orang yang jagong sore hari, 

dan untuk orang yang menonton gambyong sampai pagi. 

 

(Data 140/ 279/ BSu) 

 

Tradisi temu temanten merupakan suatu prosesi yang menjadi bagian dari 

acara adat mantu dalam budaya Jawa. Temu temanten adalah prosesi pertemuan 

antara pengantin pria dengan pengantin wanita, dan dilaksanakan setelah selesai 

prosesi akad nikah. Dalam prosesi temu temanten terdapat beberapa rangkaian dan 

harus menyiapkan alat-alat yang akan digunakan seperti pinang yang dibungkus 

daun sirih, telur ayam, air dengan kembang, dan lain sebagainya. 

 

Sudah tiga hari ini aku menemani Rahayu puasa mutih. Agar dia bisa 

manglingi semua orang ketika besok temu temanten.  

(Data 142/ 279/ BSu) 

 

Pada novel Entrok, istilah puasa mutih diberikan catatan kaki yaitu “puasa 

hanya makan nasi dan minum air putih”. Melakukan puasa mutih bertujuan agar 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mantu
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pengantin wanita dapat tampil sempurna saat acara pernikahannya. Puasa mutih 

dipercaya dapat membuat pengantin perempuan mangling atau terlihat berbeda 

semakin sempurna. 

 

Dia sedang dipingit. Biar besok bisa benar-benar menjadi bidadari. 

 

(Data 143/ 280/ BSu) 

  

Tradisi dipingit juga merupakan bagian dari acara adat pernikahan. Calon 

pengantin tidak diizinkan keluar dari area rumahnya. Tradisi ini bertujuan untuk 

menjaga keselamatan, dan menjaga agar kedua calon pengantin tidak mudah 

dipengaruhi oleh dunia luar sebelum pernikahannya. Meski saat ini sudah lebih 

modern, tradisi pingitan masih banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. 

 

Kami semua ingin bisa melihat iring-iringan Temanten Tebu. 

 

(Data 152/ 104/ BSu) 

 

Tradisi temanten tebu merupakan tradisi yang dilakukan setelah panen tebu 

dan akan mulai musim giling di pabrik gula. Temanten tebu adalah dua batang tebu 

yang “dinikahkan”, dihiasi seperti pengantin dan diarak menuju pabrik gula. Tradisi 

ini populer di Indonesia pada sekitar tahun 1980, seperti yang diceritakan dalam 

novel Entrok. Pada abad ke-21, tradisi temanten tebu masih dilakukan salah satunya 

di daerah Tegal, Jawa tengah. Seperti dikutip dari Tribun Jateng 

(https://jateng.tribunnews.com), Pabrik Gula Pangka di Tegal, Jawa Tengah 

melakukan tradisi temanten tebu sebelum mulai proses penggilingan. 

 

 

https://jateng.tribunnews.com/
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3) Aktivitas 

Terdapat 10 data dalam novel Entrok yang berupa istilah budaya aktivitas, 

yang meliputi kegiatan-kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan masyarakat Jawa. 

Berikut merupakan data dari istilah budaya aktivitas yang terdapat di dalam novel. 

 

Kuterangkan satu persatu, siapa yang dikubur di sini, siapa yang dikubur di 

sana. Kita menaburkan kembang bersama-sama. 

(Data 5/ 12/ BSu) 

 

Aktivitas menaburkan kembang merupakan kegitan yang dilakukan dengan 

cara menaburkan bunga di atas makam atau kuburan seseorang. Bunga yang dipakai 

umumnya adalah bunga mawar, melati, kantil atau bunga tujuh rupa, serta 

dilengkapi dengan menyiram air dari botol. Tradisi ini masih terus berlangsung 

terutama pada saat-saat tertentu seperti sebelum bulan puasa atau sebelum idul fitri. 

 

Giginya ompong mengunyah kinang. 

(Data 124/221/BSu) 

 

Mengunyah kinang merupakan suatu aktivitas yang biasa dilakukan oleh 

wanita Jawa pada masa lalu. Saat ini aktivitas tersebut sudah tidak dilakukan lagi, 

kecuali oleh wanita yang telah berusia lanjut yang memiliki kebiasaan mengunyah 

kinang sejak dulu. Bahan-bahan yang dipakai saat mengunyah kinang yaitu buah 

pinang, gambir, tembakau, kapur, dan cengkih. Bahan-bahan tersebut dibungkus 

dengan daun sirih dan kemudian dikunyah. Menurut masyarakat, aktivitas ini dapat 

berfungsi untuk merawat gigi dan mencegah bau mulut. 
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Seusai mbah Sambong membaca ujub, tumpeng dan panggang dipotong. 

Mereka semua mulai bancakan. 

(Data 55/ 56/ BSu) 

 

Aktivitas bancakan berhubungan dengan data sebelumnya, yaitu selamatan. 

Dalam novel, istilah bancakan diberi catatan kaki yaitu “kendurian, selamatan”, 

sehingga bancakan dapat diartikan sebagai aktivitas yang ada dalam suatu acara 

selamatan. Setelah membaca doa bersama, yang selanjutnya adalah bancakan atau 

menikmati tumpeng dan panggang yang telah disediakan oleh tuan rumah. 

 

“Aku cari duit seharian, kowe malah enak-enakan mendem” 

 

(Data 69/ 73/ BSu) 

 

Istilah yang selanjutnya adalah mendem. Dalam bahasa Jawa mendem berarti 

mabuk atau meminum minuman keras. 

 

Tebu hanya menjadi jatah buruh-buruh laki-laki. Bagian buruh perempuan 

hanya nderep atau mbethot kacang. 

(Data 87/ 103/ BSu) 

 

Aktivitas nderep dan mbethot adalah bahasa Jawa yang berarti panen padi dan 

mencabut, seperti yang dituliskan dalam catatan kaki pada novel. Pada saat musim 

panen tiba, para perempuan yang tinggal di desa akan menjadi buruh derep untuk 

memanen padi. Selain itu seperti yang diceritakan dalam novel, perempuan juga 

menjadi buruh mbethot atau pencabut kacang. 

 

Organisasi dan pengajian-pengajian itu mulai menyita waktuku. 

 

(Data 95/ 135/ BSu) 
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Pengajian dalam KBBI (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengajian) 

memiliki dua pengertian yaitu pengajaran dan pembacaan Al-Qur’an. Dalam 

konteks cerita, pengajian adalah kegiatan mengkaji atau memahami Al-Qur’an dan 

mendengarkan ceramah yang disampaikan pemuka agama Islam yang berisi 

penanaman norma-norma agama. 

 

Karena di rumah ini tidak ada laki-laki yang bisa ikut ronda, aku harus 

menyumbang lebih banyak.  

(Data 107/ 168/ BSu) 

 

Istilah ronda dikenal dalam kebudayaan di Indonesia yaitu kegiatan atau 

aktivitas berkeliling kampung untuk menjaga keamanan, atau dalam KBBI 

(https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/meronda) ronda adalah bentuk noun dari 

meronda yang artinya berpatroli. Aktivitas ronda biasanya dilakukan pada malam 

hari oleh masyarakat di perkampungan dan berjenis kelamin laki-laki yang telah 

dewasa. 

 

Tetangga-tetangga akan rewang di dapur, membantu menyiapkan keperluan 

selamatan. 

(Data 118/ 207/ BSu) 

 

Rewang adalah istilah bahasa Jawa yang artinya adalah datang untuk 

membantu, sesuai dalam kamus bahasa Jawa leksikon 

(https://www.sastra.org/leksikon), rewang bermakna to come to help in marriage-

feast, etc. Pada umumnya di Indonesia, ketika seseorang akan memiliki hajatan 

maka para kerabat dan tetangga akan datang untuk membantu mempersiapkan acara 

tersebut. Seperti memasak, membersihkan tempat, membuat tenda, dan lain-lain. 



87 
 

Badannya kurus keriput tinggal tulang. Tubuhnya bongkok. Giginya ompong 

mengunyah kinang. 

(Data 124/ 221/ BSu) 

 

Kinang adalah buah pinang, aktivitas mengunyah kinang berarti mengunyah 

buah pinang. Dalam budaya Jawa, cara mengunyah kinang yaitu dipadukan dengan 

dauh sirih, gambir, tembakau, kapur dan lain sebagainya. Pada saat ini, aktivitas 

mengunyah kinang sudah jarang didapati kecuali pada orang-orang yang sudah 

lanjut usia. Dalam KBBI online pada laman Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kinang), kinang diartikan sekapur 

sirih. 

Lima panci besar rawon dibuat. Untuk temu temanten siang hari, untuk orang-

orang yang jagong sore hari, dan untuk orang-orang yang menonton 

gambyong sampai pagi. 

(Data 141/ 279/ BSu) 

 

Istilah jagong adalah bahasa Jawa yang berarti datang dan duduk ke tempat 

orang yang sedang punya hajat seperti pernikahan, dan acara lainnya, makna 

tersebut didapatkan dari kamus bahasa Jawa online yang terdapat pada laman 

Yayasan Sastra Lestari yang melakukan program digitalisasi sastra daerah 

(https://www.sastra.org/leksikon). Aktivitas yang dilakukan ketika jagong yaitu 

bercengkerama dengan tetangga atau orang yang sama-sama datang ke acara 

hajatan tersebut sambil menikmati makanan yang disajikan oleh tuan rumah. 

4) Konsep 

Terdapat 18 data dalam novel Entrok yang berupa istilah budaya konsep, yang 

meliputi politik dan administrasi, frasa kiasan, dan konsep lainnya yang ada dalam 
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budaya Indonesia. Berikut merupakan contoh data dari istilah budaya konsep yang 

terdapat di dalam novel. 

 

Akan kubawakan apa yang paling kau inginkan. Aku sudah mendapatkannya. 

“Ibu, lihat ini, Bu. KTP-ku baru. Lihat… lihat… sama seperti punya Ibu.” 

 

(Data 6/ 13/ BSu) 

 

Istilah budaya konsep yang pertama adalah KTP. Kepanjangan dari KTP yaitu 

Kartu Tanda Penduduk, sebuah kartu yang diberikan sebagai tanda pengenal resmi 

atau tanda kependudukan di Indonesia. Seseorang yang sudah berumur 17 tahun 

dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan KTP. 

 

Bapak meninggalkan kami waktu aku pertama kali bisa mengangkat panci 

yang airnya mendidih dari pawon. 

(Data 16/ 18/ BSu) 

 

Konsep pawon hanya dikenal oleh budaya Jawa, dan dijelaskan dengan 

beberapa makna di dalam novel Entrok. Secara umum pawon berarti dapur, namun 

dalam novel Entrok terdapat beberapa definisi. Penjelasan pertama dalam novel 

yaitu pawon yang diberi catatan kaki, “tungku tradisional yang terbuat dari batu 

bata dengan bahan bakar kayu”. Kedua, pawon dimaknai sebagai dapur, seperti di 

dalam novel yang terdapat narasi “aku mendengar pembicaraan dari balik pintu 

pawon”. Sehingga dapat diartikan bahwa pawon adalah dapur tradisional dengan 

alat masak tungku yang bahan bakarnya adalah kayu. 

 

Orang-orang bilang, Ibu memelihara tuyul. Makhluk halus berkepala gundul 

yang bisa membuat orang yang memeliharanya kaya. 

(Data 47/ 54/ BSU) 
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Tuyul merupakan sebutan bagi makhluk halus yang dapat dipelihara 

seseorang untuk mencuri uang dan membuat majikannya kaya. Seperti yang tertulis 

dalam KBBI (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tuyul), tuyul adalah makhluk 

halus yang konon adalah seorang anak laki-laki berkepala gundul. Konsep tuyul 

hanya ada di Indonesia dan tidak terdapat dalam budaya negara lain. 

 

Aku pernah menanyakan ini pada Ibu. dia malah menangis tersedu-sedu dan 

berkata, “Aku meres keringat siang-malam malah dibilang punya tuyul!” 

 

(Data 50/ 55/ BSu) 

  

Frasa meres keringat merupakan kiasan yang memiliki makna bukan 

sebenarnya. Meres keringat atau memeras keringat artinya adalah bekerja keras 

atau sungguh-sungguh bekerja untuk mencari nafkah. Konsep bahasa kiasan ini 

hanya dikenal oleh budaya Indonesia. Penggunaan kiasan meres keringat bertujuan 

untuk menekankan bahwa seseorang benar-benar telah bekerja keras.  

 

“Halah! Aku bukan PKI! aku Cuma mau cari makan. Tidak mencuri. Tidak 

mencuri. Tidak merampok. Apa aku salah? Terus mereka seenak udele meres 

orang. Dulu ngambil panci. Sekarang datang minta duit!” 

 

(Data 66/ 71/ BSu) 

 

Istilah seenak udele juga merupakan bahasa kiasan yang memiliki makna lain 

selain makna yang sesungguhnya. Seenak udel artinya adalah bertindak semaunya 

sendiri. Kata udel merupakan istilah dalam bahasa Jawa untuk menyebut pusar. 

 

Koh Cahyadi menawari Ibu untuk ikut dalam ziarahnya pada Jum’at Legi 

yang jatuh minggu depan. 

(Data 79/ 93/ BSu) 
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Legi adalah bahasa Jawa yang memiliki arti manis. Dalam konteks lainnya, 

Legi merupakan hari pertama dalam perhitungan kalender Jawa. Selain Legi 

terdapat hari lainnya yaitu pahing, pon, wage, dan kliwon. Hari dalam kalender 

Jawa biasa dipadukan dengan hari dalam kalender masehi untuk menandai hari lahir 

atau hari-hari khusus, seperti yang tertulis dalam novel, hari khusus untuk berziarah 

adalah Jum’at Legi. Konsep penamaan hari Legi hanya dikenal dalam budaya Jawa 

karena merupakan penamaan hari yang dibuat oleh masyarakat Jawa. 

 

Dia menjadi cucuk lampah, pemandu langkah orang-orang yang ikut dalam 

iring-iringan. 

(Data 88/ 104/ BSu) 

 

Istilah cucuk lampah berasal dari bahasa Jawa yang artinya, cucuk adalah 

paruh dan lampah adalah laku atau langkah (https://www.sastra.org/leksikon). 

Sehingga cucuk lampah adalah orang yang berada didepan seperti cucuk dan 

memimpin langkah atau menunjukkan jalan untuk orang-orang yang ada di 

belakang nya. Pelaku cucuk lampah biasanya terdapat dalam upacara pernikahan 

adat Jawa yang terdiri dari beberapa prosesi. Cucuk lampah menjadi orang yang 

berjalan di depan pengantin untuk mengantarkan saat prosesi temu temanten, dan 

mengantarkan sampai ke pelaminannya. 

 

Atau dia melihat orang-orang berseragam loreng itu seperti genderuwo atau 

wewe gombel. 

(Data 100/ 142/ BSu) 

 

Atau dia melihat orang-orang berseragam loreng itu seperti genderuwo atau 

wewe gombel. 

(Data 101/ 142/ BSu) 

 

https://www.sastra.org/leksikon
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Contoh data 100 dan 101 menunjukkan istilah genderuwo dan wewe gombel, 

yang merupakan penyebutan makhluk halus dalam budaya masyarakat di Indonesia. 

Genderuwo adalah mitos termasuk dalam jenis makhluk halus yang digambarkan 

sebagai sosok besar yang penuh bulu. Sementara wewe gombel juga merupakan 

mitos makhluk halus perempuan yang memiliki rambut panjang dan suka menculik 

anak kecil. Kedua makhluk halus ini merupakan mitos yang dikenal dalam budaya 

Jawa. 

 

Rahayu pulang. Bersama laki-laki yang ganteng kaya londo. Badannya tinggi-

besar, putih. Hidungnya mancung, matanya belok. 

 

(Data 105/ 163/ BSu) 

 

Istilah londo merupakan istilah yang dipakai oleh masyarakat Jawa untuk 

menyebut orang asing yang berkulit putih seperti orang Eropa, Amerika, dan 

Australia, atau dengan kata lain londo sama dengan penyebutan bule. Mengutip dari 

kompasiana (https://www.kompasiana.com), kata londo berasal dari kata Belanda 

yang dulu sangat lama menjajah Indonesia. Orang Jawa sepertinya kesulitan 

mengucapkan belanda sehingga pengucapannya menjadi londo. Konsep istilah 

londo hanya dikenal oleh masyarakat Jawa dan tidak ada dalam budaya lain. 

 

“Pak Lurah memang serakah. Suka menghajar orang yang menentang 

keinginannya. Tapi memenggal kepala manusia… amit-amit jabang bayi… 

sedikitpun aku tak percaya ada orang yang pernah lahir dan hidup di desa ini 

bisa melakukannya” 

(Data 127/ 224/ BSu) 
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Kalimat amit-amit jabang bayi adalah sebuah kalimat yang diucapkan ketika 

seseorang melihat atau mendengar sesuatu yang tidak baik, tidak sesuai dengan apa 

yang ingin dia ketahui atau tidak ingin dia percayai, dan berharap hal itu tidak 

terjadi. 

 

“Oh… ini teman-teman dari pesantren di Magelang. Mau buat sekolah di sini.” 

 

(Data 128/ 225/ BSu) 

 

Istilah pesantren memiliki kata dasar santri dan mendapat imbuhan “pe” dan 

“an” (https://belajar.kemdikbud.go.id/PetaBudaya/Repositorys/pesantren/). Santri 

merupakan sebutan bagi siswa dan pesantren adalah tempat atau asrama dimana 

para santri tinggal dan belajar bersama. Di Indonesia, pesantren termasuk salah satu 

lembaga pendidikan yang khusus pada pendidikan Islam. 

e. Gestur dan Kebiasaan 

Terdapat 13 istilah budaya yang termasuk dalam kategori gestur dan 

kebiasaan. Kategori gestur dan kebiasaan meliputi gerak tubuh, dan kebiasaan 

sehari-hari termasuk kebiasaan dalam berbahasa. Berikut merupakan contoh data 

dari istilah gestur dan kebiasaan yang terdapat dalam novel. 

 

“Ini Ka Te Pe. Ka Te Pe, Bu. Lihat, ini fotoku. Ini ada foto Ibu. Coba ini 

dibalik. Sama persis to, ndak ada bedanya to sekarang?” 

(Data 9/ 13/ BSu) 

 

Istilah to dalam bahasa Jawa merupakan sebuah pertanyaan pendek yang 

diletakkan di akhir pernyataan sebagai tambahan, fungsinya adalah untuk meminta 
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persetujuan atau penguatan atas pernyataan yang diujarkan. Penggunaan pertanyaan 

pendek to merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang Jawa saat berujar. 

 

“Nduk, entrok itu mahal. Mbok mending duitnya buat makan,” kata Paklik. 

 

(Data 18/ 19/ BSu) 

 

Penggunaan istilah mbok dalam suatu ujaran merupakan ragam bahasa 

cakapan dalam situasi non formal. Istilah mbok dalam bahasa Jawa terbagi menjadi 

dua pengertian, yang pertama sebagai sapaan terhadap wanita dewasa atau ibu, dan 

yang kedua adalah kebiasaan saat berbahasa. Istilah mbok pada konteks ini merujuk 

pada pengertian kedua, biasanya istilah ini digunakan saat memberikan saran 

sehingga dapat diartikan “lebih baik…” atau “baiknya…”. 

 

Emosi Yu Yem memuncak melihat dagangannya diobrak-abrik. Ditariknya 

rambut Yu Parti yang tergelung. 

(Data 32/ 26/ BSu) 

Istilah gelung dalam KBBI (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gelung), 

artinya adalah rambut yang dilingkarkan di kepala belakang seperti disanggul atau 

konde. Bagi perempuan Jawa zaman dulu, menggelung rambut merupakan suatu 

kebiasaan karena rata-rata memiliki rambut yang panjang. Caranya yaitu, rambut 

yang panjang digulung melingkar di kepala bagian belakang. 

 

Dep… dep… dep…! Orang-orang bersepatu tinggi itu datang lagi. Memakai 

seragam loreng dan pistol di pinggang. 

(Data 45/ 50/ BSu) 

 

Contoh data tersebut merupakan gestur langkah orang berjalan yang 

disuarakan dengan dep…dep…dep. Istilah tersebut hanya dikenal dalam budaya 



94 
 

Indonesia. Dalam budaya lain, bunyi dari gestur langkah tersebut berbeda 

penyebutannya. 

 

2. Prosedur Penerjemahan 

Novel Entrok karya Okky Madasari merupakan novel berbahasa Indonesia 

yang dicetak pertama kali pada tahun 2010, sedangkan cetakan kedua pada tahun 

2015. Novel ini kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris pada tahun 2013 

oleh Nurhayat Indriyatno Mohamed dengan judul The Years of the Voiceless. Pada 

novel BSu banyak ditemukan istilah-istilah budaya Indonesia khususnya Jawa, 

maka dalam novel terjemahannya perlu dianalisis mengenai prosedur penerjemahan 

istilah budaya yang ditemukan. Terdapat 14 prosedur penerjemahan yang 

ditemukan dalam novel The Years of the Voiceless, berikut penjabarannya. 

 

a. Literal 

Ditemukan 13 prosedur penerjemahan literal yang terdapat dalam novel The 

Years of the Voiceless. Prosedur ini digunakan pada penerjemahan istilah budaya 

material, budaya sosial, tradisi, dan konsep. Prosedur penerjemahan secara literal 

juga ditemukan dalam penelitian Fadilaturrahmah (2019), pada istilah alun-alun 

yang diterjemahkan menjadi town square (alun-alun), penerjemah meyakini makna 

istilah budaya dalam BSu sama dengan makna pada BSa sehingga hasil terjemahan 

terjadi secara alamiah tanpa merubah bentuk ataupun konteks budaya. 
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BSu  :  Satu bangunan untuk tamu, kami menyebutnya omah ngarep. 

 

(Data 48/ 54/ BSu) 

 

BSa   :  One of the buildings is for guests, and we call it omah ngarep. 
 

(Data 48/ 50/ BSa) 

 

 

Istilah budaya material yang diterjemahkan dengan prosedur literal yaitu 

istilah omah ngarep. Dalam teks BSa, istilah ngomah ngarep ditulis apa adanya 

seperti yang ada pada teks BSu. Dalam budaya Jawa, rumah adat Jawa memiliki 

beberapa bangunan dan masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda. 

Omah ngarep adalah istilah bahasa Jawa yang artinya “rumah bagian depan” dan 

fungsinya adalah tempat menerima tamu. Berbeda dengan ruang tamu yang ada 

pada rumah-rumah umumnya, omah ngarep dan ruangan dibelakangnya dibatasi 

dengan dinding kayu dan terdapat pintu yang menghubungakan antara omah ngarep 

dan omah mburi (rumah bagian belakang). Istilah omah ngarep tidak memiliki 

padanan budaya dalam BSa sehingga diterjemahkan secara literal atau apa adanya. 

Selain itu, penggunaan terjemahan literal juga bertujuan untuk mempertahankan 

unsur budaya BSu di dalam BSa. 

 

BSu  :  Mulai dari wajan, ember, panci, hingga kain batik. 

 

(Data 56/ 60/ BSu) 

 

BSa  :  From frying pans, and buckets, to batik cloth. 

(Data 56/ 55/ BSa) 

 

Kain batik adalah salah satu budaya Indonesia yang telah dikenal secara 

Internasional. Penerjemahan istilah kain batik dilakukan dengan literal atau ditulis 
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apa adanya seperti dalam BSu, batik diterjemahkan tetap menjadi batik dan kain 

diterjemahkan menjadi cloth. Istilah batik tidak diterjemahkan dalam BSa karena 

batik adalah kain khas yang hanya dimiliki oleh budaya BSu dan tidak memiliki 

istilah budaya yang sepadan dalam BSa. 

 

BSu  : Mereka memang didatangkan untuk merayakan kemenangan. Gong 

ditabuh, gamelan mulai dimainkan. 

(Data 64/ 65/ BSu) 

 

BSa  : They had been brought in precisely for the victory party. The gong 

sounded, the gamelan struck up and a crescendo of music rose up.  

 

(Data 64/ 65/ BSu) 

 

Gamelan adalah seperangkat alat musik tradisional Jawa yang terdiri dari 

bonang, kenong, dan lain sebagainya. Budaya gamelan tidak memiliki budaya yang 

sepadan dalam BSa sehingga diterjemahkan dengan prosedur literal di dalam BSa. 

Budaya gamelan hanya dimiliki oleh budaya Indonesia, sehingga dalam novel BSa 

tetap dipertahankan untuk memberi kesan terhadap pembaca novel BSa supaya 

mengenal budaya BSu dan dapat memahami isi cerita sesuai dengan latar belakang 

tempat dan situasi yang ada dalam novel BSu. 

 

BSu  :  Orang-orang akan datang membawa sumbangan mulai dari beras satu 

batok, tempe, atau kelapa. 

(Data 116/ 207/ BSu) 

 

BSa  : People would come with all kinds of gifts, from rice to tempeh and 

coconuts. 

(Data 116/ 195/ BSa) 
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Penerjemahan istilah beras menggunakan terjemahan literal di dalam BSa 

menjadi rice. Di Indonesia, istilah beras merujuk pada padi yang telah dipanen dan 

di hilangkan kulitnya kemudian menjadi beras, setelah beras di masak akan 

menjadi nasi. Namun dalam BSa hanya memiliki satu istilah untuk menyebut istilah 

padi, beras, dan nasi yaitu istilah rice. Sehingga penerjemahan istilah beras dapat 

dilakukan dengan prosedur literal menjadi rice. 

 

BSu  :  Dua orang lainnya membuat ampyang, ongko wolu, dan roti. 

 

(Data 138/ 279/ BSu) 

BSa  :  The two others would make ampyang, ongko wolu and bread. 

 

(Data 138/ 261/ BSa) 

 

Istilah budaya material lainnya yang diterjemahkan secara literal yaitu 

ampyang. Dalam BSa, ampyang ditulis apa adanya seperti yang disebutkan dalam 

BSu. Ampyang adalah makanan khas Jawa dan dibuat dari gula merah yang 

dipanaskan kemudian ditaburkan kacang tanah diatasnya, setelah itu dicetak dengan 

sendok dan didinginkan hingga mengeras. Ampyang juga biasa disebut dengan kue 

gula kacang. Dalam budaya BSa, tidak ditemukan budaya yang sepadan dengan 

ampyang, sehingga terjemahan menggunakan prosedur literal. Selain itu 

penerjemah mempertahankan budaya asli BSu dengan tetap menuliskan nama 

makanan tersebut pada terjemahannya. 
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BSu  :  Akhirnya aku tahu yang berteriak adalah Yu Parti, penjual pecel pincuk. 

 

(Data 24/ 25/ BSu) 

 

BSa  :  I finally figured out that it was Yu Parti, the pincuk vendor, who was 

yelling. 

(Data 24/ 23/ BSa) 

 

Contoh data tersebut adalah terjemahan istilah budaya sosial berupa sapaan. 

Istilah Yu, kependekan dari mbakyu, merupakan sapaan dalam bahasa Jawa yang 

ditujukan kepada wanita yang lebih tua atau wanita yang telah dewasa. Dalam 

situasi pada contoh data, istilah Yu diterjemahkan secara literal untuk 

mempertahankan unsur budaya BSu. 

 

BSu  : Dua makam di kompleks itu dianggap keramat, yaitu makan Eyang 

Sujo dan Eyang Jugo. 

(Data 80/ 95/ BSu) 

 

BSa  :  Two of the graves in the enclosure were believed to be sacred, those 

of Eyang Sujo and Eyang Jugo. 

(Data 80/ 89/ BSa) 

 

Istilah budaya sosial lainnya yang diterjemahkan secara literal adalah istilah 

Eyang. Dalam budaya Jawa, terdapat aturan untuk memanggil atau memberi sapaan 

kepada orang lain yang bertujuan untuk menjaga sopan santun. Biasanya panggilan 

tersebut berdasarkan tingkat kehormatan seseorang, seperti berdasarkan usia, 

berdasarkan status sosial, atau berdasarkan urutan silsilah keluarga. Istilah Eyang 

dalam budaya Jawa ditujukan kepada kakek atau nenek dalam sebuah keluarga, atau 

dapat ditujukan pula untuk seseorang yang telah lanjut usia. Dalam situasi pada 

contoh data, istilah Eyang ditujukan untuk dua orang yang telah meninggal dan 
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dimakamkan di komplek pemakaman Gunung Kawi yaitu Eyang Jugo dan Eyang 

Sujo. Istilah Eyang juga digunakan sebagai sapaan penghormatan, karena Eyang 

Sujo dan Eyang Jugo dianggap sebagai orang yang dihormati. Penerjemahan istilah 

Eyang dengan prosedur literal bertujuan untuk mempertahankan budaya asli BSu. 

 

BSu  :  Dia menjadi cucuk lampah, pemandu langkah orang-orang yang ikut 

dalam iring-iringan. 

(Data 88/ 104/ BSu) 

 

BSa  :  This was the cucuk lampah, the person leading the procession. 

 

(Data 88/ 98/ BSa) 

 

Istilah tradisi cucuk lampah termasuk dalam istilah budaya yang 

diterjemahkan dengan prosedur literal. Cucuk lampah adalah orang yang berada 

didepan memimpin langkah atau menunjukkan jalan untuk orang-orang yang ada 

di belakang nya, tradisi ini biasanya ada pada prosesi pernikahan adat Jawa. Dalam 

budaya BSa, tradisi cucuk lampah tidak memiliki padanan budaya yang setara 

sehingga penerjemah memilih untuk menerjemahkan apa adanya atau dengan 

prosedur literal dari Bsu ke dalam BSa. 

 

BSu  :  Kami semua ingin bisa melihat iring-iringan Temanten Tebu. 

 

(Data 152/ 104/ BSu) 

 

BSa  :  Everyone wanted to see the Sugarcane Couple parade. 

 

(Data 152/ 97/ BSa) 
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Istilah temanten tebu merupakan istilah tradisi yang diadakan setelah panen 

tebu berlangsung, sebelum dimulainya musim giling tebu di pabrik gula. Temanten 

tebu dilakukan dengan merias dua batang tebu seperti pengantin dan diarak hingga 

ke pabrik gula. Dalam budaya BSa, tradisi temanten tebu tidak memiliki padanan 

budaya sehingga dilakukan penerjemahan literal dengan menerjemahkan tebu 

menjadi sugarcane dan temanten menjadi couple. 

 

BSu  : Orang-orang bilang, Ibu memelihara tuyul. Makhluk halus berkepala 

gundul yang bisa membuat orang yang memeliharanya kaya. 

 

(Data 47/ 54/ BSu) 

 

BSa  :  People say my mother has a tuyul, a bald-headed child demon that can 

make its human patron rich. 

(Data 47/ 50/ BSa) 

 

Tuyul merupakan sebutan bagi makhluk halus yang ada dalam budaya 

Indonesia. Istilah tuyul merujuk pada makhluk halus anak kecil berkepala gundul 

yang bisa mencuri untuk membuat majikannya kaya. Tuyul dipelihara untuk 

mendapatkan pesugihan. Konsep setan tuyul tidak dikenal dalam budaya BSa, dan 

tidak memiliki padanan budaya yang setara, sehingga diterjemahkan secara literal 

dengan menulis apa adanya seperti yang disebutkan dalam BSu.  

 

b. Transferensi 

Terdapat 7 prosedur penerjemahan transferensi dalam novel The Years of the 

Voiceless. Prosedur ini digunakan pada penerjemahan kategori istilah budaya 

ekologi, budaya material, dan budaya sosial. Penggunaan prosedur penerjemahan 
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transferensi memiliki sisi positif sebagai bahan pembelajaran budaya kepada 

pembaca BSa. 

 

BSu  :   Selama tirakat itu, mereka juga akan menunggu jatuhnya bagian pohon 

Dewandaru. 

(Data 82/ 95/ BSu) 

 

BSa   :   During the recital, they would also have to wait for something to drop 

from the many Dewandaru trees there. 

(Data 82/ 90/ BSa) 

 

Pohon Dewandaru merupakan pohon yang dikeramatkan di Gunung Kawi. 

Seseorang yang sedang bertirakat dan mendapatkan bagian dari pohon Dewandaru 

diyakini akan mendapatkan rezeki yang melimpah. Istilah Dewandaru yang 

merupakan budaya ekologi berupa flora diterjemahkan tetap menjadi Dewandaru 

dalam BSa. Prosedur transferensi digunakan untuk mempertahankan budaya BSu, 

selain karena tidak memiliki padanan budaya dalam BSa juga untuk melestarikan 

budaya dari masyarakat tempat budaya tersebut berasal. 

 

BSu : Candi Borobudur, bangunan megah yang menjadi simbol kebanggaan 

itu. 

(Data 96/ 138/ BSu) 

BSa : Borobudur Temple, that stately monument that had come to symbolize 

pride 

(Data 96/ 131 BSa) 

 

Istilah budaya selanjutnya yang diterjemahkan dengan prosedur transferensi 

adalah istilah Candi Borobudur. Istilah Candi Borobudur ditransfer ke dalam BSa 

untuk memberikan warna lokal dan mempertahankan budaya asli teks BSu 

sehingga terjemahannya tetap. Seperti yang telah diketahui bahwa Candi 
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Borobudur merupakan candi Budha terbesar yang pernah masuk dalam tujuh 

keajaiban dunia, dan candi ini berada di Jawa Tengah, Indonesia. 

 

BSu   :  Kalau mereka jadi kawin, aku sudah membayangkan cucuku nanti 

bakal bagus seperti Arjuna atau ayu seperti Srikandi. 
 

(Data 136/ 278/ BSu) 

 

Bsa   :   I could already imagine that if they got married, their children would 

be noble like Arjuna or beautiful like Srikandi. 
 

(Data 136/ 260/ BSa) 

 

Arjuna merupakan nama tokoh pewayangan yang terkenal dengan 

ketampanan dan kebaikan hatinya. Seperti yang tertulis dalam penggalan narasi 

tersebut, Arjuna sering dijadikan sebagai referensi atau tolak ukur ketampanan 

seorang laki-laki. Sebagai usaha mempertahankan budaya asli BSu, istilah Arjuna 

ditransfer dalam BSa tanpa mengubah bentuk. Dalam novel, istilah Arjuna 

ditransfer untuk menarik pembaca dan memberikan warna lokal Indonesia. 

 

BSu  :  Kami menuju ke timur, melewati Bengawan Madiun. 

 

(Data 148/ 106/ BSu) 

 

BSa  :  We headed east, crossing the Bengawan Madiun. 

 

(Data 148/ 100/ BSa) 

 

Bengawan Madiun atau Sungai Madiun merupakan istilah geografis yang 

diterjemahkan menggunakan prosedur transferensi. Bengawan Madiun adalah 

sungai besar yang terdapat di kota Madiun, Jawa Timur, Indonesia. Penerjemahan 

dengan prosedur transferensi dilakukan untuk menarik pembaca, juga untuk 
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memberikan makna kedekatan antara teks dengan pembaca agar pembaca BSa 

mengetahui dan mengenal budaya asli BSu. 

Istilah budaya lainnya dalam novel yang diterjemahkan menggunakan 

prosedur transferensi yaitu istilah ekologi Gunung Kawi (Data 144/ 99/ BSu) yang 

diterjemahkan menjadi Mount Kawi (Data 144/ 93/ BSa). Istilah Kali Manggis 

(Data 149/ 147/ BSu) diterjemahkan menjadi Manggis River (Data 149/ 139/ BSa), 

dan istilah Jalan mataram dan Jalan Tidar (Data 151/ 151/ BSu) ditransfer menjadi 

Mataram Street and Tidar Street (Data 151/ 143/ BSa). 

 

c. Naturalisasi 

Prosedur naturalisasi berhasil mentransfer dan mengadaptasikan kata BSu ke 

dalam pelafalan yang natural dalam BSa. Terdapat 3 istilah yang diterjemahkan 

dengan menggunakan prosedur naturalisasi. Prosedur ini digunakan pada 

penerjemahan kategori istilah budaya material yang berupa istilah pakaian, 

bangunan, dan makanan. 

BSu  :  Mereka memakai sarung dan peci. 

(Data 71/ 74/ BSu) 

 

BSa  :  They were still dressed in their sarongs and skullcaps. 

 

(Data 71/ 70/ BSa) 

 

Istilah sarung merupakan nama pakaian yang dikenal dalam budaya BSu. 

Sarung dibuat dari kain lebar yang dijahit pada kedua ujungnya sehingga 

membentuk seperti tabung. Istilah sarung diterjemahkan dengan prosedur 
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naturalisasi yang mentransfer istilah sarung menjadi sarong dalam BSa. Istilah 

sarong menjadi pelafalan yang natural dalam BSa. 

 

BSu  :  Tujuh stupa yang selama ratusan tahun berdiri kokoh di bawah terik 

matahari dan hujan kini hanya tinggal menjadi puing. 

 

(Data 97/ 138/ Bsu) 

 

BSa  :  Seven stupas that for hundreds of years had withstood the sun and the 

rain were now reduced to debris. 

 

(Data 97/ 131/ BSa) 

 

Stupa merupakan istilah budaya material yang berupa bangunan. Stupa selalu 

terdapat pada bangunan-bangunan candi, bentuknya seperti lonceng, dan 

merupakan simbol atau tempat suci bagi Agama Budha. Penerjemahan pada BSa 

mengadaptasi istilah BSu menjadi pelafalan yang natural yakni stupa diterjemahkan 

menjadi stupa.  

 

 

BSu  :  Orang-orang akan datang membawa sumbangan mulai dari beras satu 

batok, tempe, atau kelapa. 

(Data 117/ 207/ BSu) 

 

BSa  :  People would come with all kinds of gifts, from rice to tempeh and 

coconut. 

(Data 117/ 195/ BSa) 

 

Istilah budaya terakhir yang diterjemahkan dengan prosedur naturalisasi 

adalah istilah budaya material berupa makanan yaitu tempe. Makanan ini 

merupakan olahan fermentasi biji kedelai. Tempe tidak terdapat dalam budaya BSa, 
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namun kini makanan tersebut telah dikenal secara global sehingga istilah tempe 

diadaptasi dari BSu ke dalam pelafalan yang natural menjadi tempeh dalam BSa.  

 

d. Padanan Budaya 

Terdapat 34 prosedur penerjemahan padanan budaya atau cultural equivalent 

dari total 164 prosedur penerjemahan yang ditemukan dalam novel The Years of the 

Voiceless. Prosedur padanan budaya merupakan prosedur penerjemahan yang 

paling banyak ditemukan. Prosedur ini digunakan pada penerjemahan kategori 

istilah budaya material, budaya sosial, tradisi, serta gestur dan kebiasaan. 

 

BSu  :  Setiap hari kelahiranmu, aku memasak tumpeng dan panggang. 

 

(Data 3/ 12/ BSu) 

 

BSa  :  Every year on your name day, I cook tumpeng and grilled meats. 

(Data 3/ 10/ BSa) 

 

Panggang merupakan istilah budaya material yang berupa makanan yang 

dikenal dalam budaya Jawa. Panggang adalah satu ekor ayam yang dipanggang 

untuk dijadikan pelengkap sajian tumpeng. Istilah panggang diterjemahkan dengan 

prosedur padanan budaya atau cultural equivalent. Penerjemah membuat 

terjemahan kira-kira di mana istilah budaya dalam BSu diterjemahkan dengan 

istilah budaya dalam BSa. Dalam BSu dikenal istilah panggang sementara dalam 

BSa diterjemahkan menjadi grilled meat. Makanan panggang dalam BSu memiliki 

bentuk atau proses memasak yang kira-kira sama dengan grilled meats. 
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Bsu  :  “Ini entrok,” kata Tinah. 

(Data 14/ 17/ BSu) 

 

BSa  :  “This is a bra,” Tinah said. 

(Data 14/ 15/ BSa) 

 

Istilah entrok diterjemahkan menggunakan prosedur padanan budaya, yaitu 

dengan kira-kira. Terjemahan entrok menjadi bra dalam BSa memiliki perkiraan 

budaya yang setara. Entrok dan bra memiliki fungsi yang sama meski memiliki 

bentuk yang sedikit berbeda. Dapat dikatakan bahwa entrok merupakan bra pada 

zaman dulu dan istilah tersebut berasal dari Bahasa Jawa.  

 

BSu : Mereka bertemu saat Pak Suyat mulai nguli di pasar ini. 

 

(Data 33/ 28/ BSu) 

 

Bsa  :  They met when he was working as a porter here. 

(Data 33/ 25/ BSa) 

 

Istilah budaya sosial yang diterjemahkan menggunakan prosedur padanan 

budaya yaitu istilah nguli. Di Indonesia, nguli atau kuli dikenal sebagai suatu 

pekerjaan. Kuli biasa dijumpai di pasar, bekerja dengan mengangkat dan 

memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Terjemahan istilah kuli 

menjadi porter dalam BSa, tejemahan ini memiliki perkiraan budaya yang sepadan 

karena porter juga merupakan seseorang yang bekerja memindahkan barang. 
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BSu  :  Simbok masih tidur saat aku beranjak ke pancuran di belakang rumah. 

Di dekatnya ada jumbleng. 

(Data 35/ 30/ BSu) 

 

BSa  :  Simbok was still asleep when I went to the outhouse around back. 

 

(Data 35/ 27/ BSa) 

 

Istilah jumbleng maknanya adalah toilet tradisional, letaknya ada di luar 

rumah dan seluruh kotoran langsung terkubur di tanah atau kolam tanpa disiram air. 

Terjemahan istilah jumbleng menggunakan padanan budaya dengan melihat 

perkiraan budaya yang sama antara jumbleng dalam BSu dan outhouse dalam BSa. 

Istilah outhouse memiliki makna bangunan kecil di luar bangunan utama atau 

rumah yang didalamnya terdapat toilet. 

 

BSu :  Kepada kamituwo yang membacakan ujub kukatakan ini syukuran 

untuk anakku yang sudah kembali ke rumah setelah belajar di kota. 

 

(Data 44/ 273/ BSu) 

 

BSa  :  I told the village elder who would read the prayer that this was for my 

daughter who had returned home after studying in the city. 

 

(Data 44/ 255/ BSa) 

 

Kamituwo merupakan istilah pada zaman dahulu yang sekarang dikenal 

dengan sebutan kepala dusun. Istilah kamituwo berasal dari bahasa Jawa dan hanya 

dikenal dalam lingkungan masyarakat Jawa. Tugas kamituwo adalah menjalankan 

kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta menjaga ketertiban pada tingkat 

dusun atau kampung. Istilah kamituwo diterjemahkan menggunakan padanan 

budaya menjadi village elder dalam BSa. Dalam terjemahannya memiliki perkiraan 
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budaya yang sama, antara kamituwo dan village elder sama-sama dianggap sebagai 

orang yang dihormati dalam suatu wilayah pedesaan. 

 

BSu  :  Dep…dep…dep…! Orang-orang bersepatu tinggi itu datang lagi. 

 

(Data 45/ 50/ BSu) 

 

BSa  :  Clack..clack..clack…! The people with the tall boots are back again. 

 

(Data 45/ 46/ BSa) 

 

Gestur langkah kaki diterjemahkan dengan padanan budaya karena pada 

setiap negara memiliki budaya yang berbeda dalam membahasakan suatu suara atau 

gestur. Seperti pada istilah “langkah kaki orang-orang bersepatu tinggi” dalam 

budaya Indonesia suaranya dibahasakan dengan dep..dep..dep!. Terjemahan dengan 

perkiraan budaya yang sama dalam BSa menjadi clack..clack..clack!. meski 

mengacu pada tindakan yang sama namun diekspresikan dengan suara yang 

berbeda. Contoh lainnya yang terdapat dalam novel adalah suara tembakan yang 

dalam BSu dikenal dengan istilah dor!, diterjemahkan dengan budaya yang ada 

dalam BSa menjadi bang!. Ada pula suara pukulan dalam BSu adalah buk! 

Diterjemahkan dalam budaya BSa menjadi bam!. 

BSu :  Di sana banyak orang yang menonton, ada gambyong, juga banyak 

pedagang keliling. 

(Data 58/ 61/ BSu) 

 

BSa  :  There were a lot of people looking around, there was a dance troupe 

and there were people peddling goods. 

(Data 58/ 57/ BSa) 

 



109 
 

Gambyong merupakan tarian tradisional dalam budaya Jawa. Tarian 

dilakukan dengan bersama-sama dan biasanya sambil menyanyikan lagu tradisiona; 

Jawa. Terjemahan istilah gambyong dalam BSa menggunakan prosedur padanan 

budaya dengan perkiraan budaya yang sepadan yaitu menjadi dance troupe, pada 

bagian lain diterjemahkan menjadi tradisional dance. Penerjemahan dengan 

padanan budaya tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca 

BSa bahwa gambyong memiliki kesepadanan dengan tradisional dance atau dance 

troupe. 

 

BSu :  Balai desa sudah ramai. Ada penjual arum manis, balon, bakso, dan 

cendol. 

(Data 60/ 61/ BSu) 

 

BSa :  Inside the packed village hall, there were people selling candy, balloons, 

meatball soup and ice treats. 

(Data 60/ 57/ BSa) 

 

 

Istilah budaya material berupa makanan yang diterjemahkan dengan prosedur 

padanan budaya antara lain adalah bakso. Makan bakso sangat populer di Indonesia 

dan telah dikenal secara global oleh masyarakat. pada budaya BSa, makanan bakso 

memiliki perkiraan padanan yang sama yaitu daging yang dibentuk bulat dan diberi 

kuah, sehingga diterjemahkan menjadi meatball soup dalam BSa. Selain bakso, 

terdapat istilah makanan dalam novel Entrok yang juga diterjemahkan dengan 

prosedur padanan budaya ke dalam novel The Years of the Voiceless. Makanan-

makanan tersebut adalah jenang merah diterjemahkan menjadi red porridge, nama 

makanan arum manis yang merupakan permen kapas diterjemahkan dengan 

perkiraan budaya yang sama yaitu candy, minuman cendol yang diterjemahkan 
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menjadi ice treats karena biasa disajikan dengan santan, gula merah dan diberi 

potongan es. Terkahir adalah tahu petis yang diterjemahkan menjadi tofu paste. 

 

BSu  :  Mereka memakai sarung dan peci. 

(Data 71/ 75/ BSu) 

 

Bsa  :  They were still dressed in their sarongs and skullcaps. 

 

(Data 71/ 70/ BSa) 

 

Peci merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut benda yang dipakai 

di kepala. Pada budaya Indonesia, peci dikenal sebagai salah satu atribut pakaian 

yang digunakan oleh umat muslim saat akan melakukan ibadah sholat. 

Penerjemahan istilah peci  menggunakan perkiraan budaya yang sama dalam BSu 

menjadi skullcaps. Dilihat dari bentuk, peci dan skullcaps memiliki kemiripan dan 

sama-sama dipakai untuk menutup kepala. 

 

Bsu  :  “Gusti nyuwun pangapura! Dosa apa aku, Kang? Apa dosa kalau aku 

mencari makan,…” 

(Data 73/ 75/ BSu) 

 

BSa  :  “Good Heavens! What sin, Kang? Is it a sin for me to make a living,…” 

 

(Data 73/ 70/ BSa) 

 

Istilah Gusti nyuwun pangapura! merupakan ragam bahasa cakapan yang 

diucapkan ketika menunjukkan ketidakpercayaan. Terjemahan dalam BSa 

menggunakan padanan budaya, dengan perkiraan budaya yang sama yaitu Good 

Heavens!. Istilah dalam BSa juga menunjukkan ketidakpercayaan, atau dalam 

bahasa Indonesia bisa disebut “Astaga!”. 
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BSu  :  Kami juga bisa melihat wajah Presiden, yang paling ditunggu adalah 

dagelan ketoprak. 

(Data 76/ 90/ BSu) 

 

BSa :  We also saw the President’s face, but what everyone really wanted to 

see was the comedy show. 

(Data 76/ 85/ BSa) 

 

Istilah dagelan ketoprak merupakan salah satu kesenian yang ada dalam 

budaya Indonesia. Penerjemahan istilah dagelan ketoprak menggunakan prosedur 

padanan budaya menjadi comedy show dalam BSa. Antara dagelan ketoprak dan 

comedy show memiliki persamaan yaitu menampilkan pertunjukan komedi. 

Dagelan ketoprak menceritakan tentang kisah legenda atau sejarah budaya Jawa 

yang dikemas dengan komedi, para pemainnya juga memakai kostum sesuai dengan 

cerita. Berdasarkan definisi dan cara pertunjukannya, dagelan ketoprak dapat 

dipadankan dengan budaya BSa yaitu comedy show.  Penggunaan istilah comedy 

show pada terjemahannya karena dalam bahasa sumber menyertakan istilah 

dagelan sebelum istilah ketoprak. Dagelan dalam bahasa Jawa berarti pertunjukan 

komedi, sementara ketoprak merupakan pertunjukan seni drama teater tradisional 

yang diiringi gamelan dan tarian, selain itu disisipi juga dengan komedi. Dalam 

bahasa sasaran tidak ditemukan konsep budaya seperti ketoprak sehingga 

terjemahannya menggunakan terjemahan kira-kira, dengan perkiraan budaya yang 

sama yaitu comedy show. 

 

 

 

 

 



112 
 

BSu  :  Aku sering melihat istri dan anak Mali makan aking dicampur garam 

yang ditaruh di tampah. 

(Data 85/ 100/ BSu) 

 

BSa  :  I often saw them eating dried rice with salt off a tray. 

 

(Data 85/ 93/ BSa) 

 

Istilah tampah dalam BSu dikenal sebagai suatu peralatan sehari-hari yang 

terbuat dari anyaman bambu, berbentuk lingkaran dengan ukuran yang berbeda-

beda. Tampah biasa dipakai untuk membersihkan beras atau dapat menjadi nampan 

besar. Dalam budaya BSa tidak ditemukan budaya tampah, namun dengan 

terjemahan kira-kira istilah tampah diterjemahkan menjadi tray. Penerjemahan 

istilah tray menggunakan perkiraan budaya yang sama dengan tampah. 

 

BSu : Sudah tidak ada lagi kledek dengan jarit dan selendang.  

 

(Data 109/ 169/ BSu) 

 

BSa  :  There would be no more dancers with sashes and shawls. 

 

(Data 109/ 161/ BSa) 

 

Selendang adalah kain panjang yang merupakan kain tradisional dalam 

budaya Indonesia. Selendang biasanya dipakai oleh perempuan dengan cara 

disimpangkan pada bahu atau dipakai di kepala, selain itu dapat digunakan untuk 

menggendong sesuatu. Kegunaan lainnya dari selendang adalah sebagai perangkat 

kostum saat menari. Terjemahan selendang ke dalam BSa menjadi shawl. Perkiraan 

budaya dilihat dari bentuk dan kegunaan yang hampir sama, sehingga padanan 

budaya dari selendang dalam BSa adalah shawl. 
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BSu  :  Rezekiku juga kubagi-bagi untuk tentara-tentara itu, setoran buat RT 

dan kelurahan, sampai setoran untuk partai. 

(Data 145/ 101/ BSu) 

 

BSa  :  I also shared my fortune with the soldiers and paid my dues to the 

neighborhood unit chief and the ward chief, even the party. 

 

(Data 145/ 95/ BSa) 

 

Penerjemah membuat terjemahan perkiraan budaya yang sama, di mana 

istilah RT dalam BSu di terjemahkan menjadi istilah neighborhood unit chief dalam 

BSa. Istilah RT merupakan kependekan Rukun Tetangga, yang dikenal sebagai 

suatu organisasi dalam tingkat masyarakat dusun. Dalam BSa ditemukan padanan 

budaya yang kira-kira setara yaitu neighborhood unit. Selain penerjemahan istilah 

RT, terdapat pula istilah kelurahan dan Kecamatan yang diterjemahkan dengan 

prosedur padanan budaya atau cultural equivalent. Istilah kelurahan diterjemahkan 

menjadi ward chief, dan istilah kecamatan diterjemahkan menjadi sub-district. 

 

e. Padanan Fungsional 

Prosedur padanan fungsional atau functional equivalent menghendaki 

penggunaan kata cultural-free, dapat dilakukan dengan istilah spesifik baru untuk 

menetralkan atau mengeneralisasikan istilah BSu. Terdapat 12 data terjemahan 

yang ditemukan dalam novel menggunakan prosedur padanan fungsional. Prosedur 

ini digunakan pada penerjemahan kategori istilah budaya material, budaya sosial, 

tradisi, aktivitas, konsep, serta gestur dan kebiasaan. 
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BSu  :  Di punggungnya ada tenggok yang berisi beberapa jarik dan panci. 

 

(Data 68/ 73/ BSu) 

 

BSa  :  On her back she carried a basket with some cloth and pans. 

 

(Data 68/ 69/ BSa) 

 

Istilah jarik diterjemahkan menggunakan padanan fungsional dengan 

mengeneralisasikan istilah bahasa sumber. Jarik digeneralisasi ke dalam BSa 

menjadi cloth, karena dalam budaya BSa tidak memiliki padanan untuk budaya 

jarik. Dalam budaya BSu, jarik dikenal sebagai kain panjang dan lebar dengan 

corak atau motif batik. Jarik bisa digunakan sebagai pakaian penutup bagian bawah 

seperti rok, selain itu jarik juga memiliki fungsi lainnya. 

 

BSu  :  Atau dia melihat orang-orang berseragam loreng itu seperti genderuwo 

atau wewe gombel. 

(Data 100/ 142/ BSu) 

  

BSa  :  Or perhaps he saw the men in the uniforms as demons. 

 

(Data 100/ 135/ BSa) 

 

Genderuwo merupakan salah satu mitos makhluk halus yang dikenal dalam 

budaya Indonesia. Dalam budaya BSa, istilah ini diterjemahkan menjadi demons. 

Karena konsep genderuwo tidak ditemukan dalam budaya BSa, maka terjemahan 

digeneralisasi menjadi demons. 
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BSu  :  Karena di rumah ini tidak ada laki-laki yang bisa ikut ronda, aku harus 

menyumbang lebih banyak. 

(Data 107/ 168/ BSu) 

Bsa  :  No one in my household was fit to join the nightly patrols, so I had to 

pay extra because of that. 

(Data 107/ 160/ BSa) 

 

Istilah ronda dikenal dalam budaya masyarakat Indonesia sebagai kegiatan 

keliling kampung untuk menjaga keamanan. Untuk mengeneralisasikan kata BSu, 

terjemahan menjadi the nightly patrols, dengan menambah keterangan nightly 

sebagai penjelas BSu bahwa ronda biasanya dilakukan dimalam hari. 

 

BSu  :  Aku akan mengadakan selamatan besar. Selamatan mendak pindo. 

 

(Data 111/ 189/ BSu) 

 

BSa  :  I wanted to hold a big thanksgiving. The two-year anniversary. 

 

(Data 111/ 179/ BSa) 

 

Mendak pindo adalah tradisi memperingati dua tahun setelah meninggalnya 

seseorang. Kegiatan yang dilakukan saat mendak pindo paling utama adalah 

mendoakan orang yang diperingati kematiannya. Dalam budaya BSa tidak 

ditemukan bidaya yang sepadan sehingga secara general diterjemahkan menjadi 

two-year anniversary. 

 

BSu  :  Bersama Rahayu, aku membeli jarit, brokat, selendang, beskap. 

 

(Data 134/ 271/ BSu) 

 

BSa  :  Rahayu and I bought wraps and blouses, shawl and men’s jackets. 

 

(Data 134/ 253/ BSa) 
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Istilah dalam BSu memiliki makna yang lebih spesifik, brokat merupakan 

kain tenun yang penuh hiasan. Kain ini biasa dipakai oleh wanita, dapat dijadikan 

kebaya atau baju model kemeja. Pada budaya sasaran tidak memiliki unsur budaya 

yang sepadan dengan brokat sehingga penerjemahan istilah brokat menggunakan 

prosedur padanan fungsional, yaitu menjadikan istilah tersebut lebih umum. Dalam 

budaya sasaran blouse merupakan kain yang telah menjadi baju atasan terlepas dari 

bahan pembuatnya. Sementara brokat dalam budaya sumber merupakan jenis kain 

yang belum diolah. Meski terdapat pergeseran makna dari brokat menjadi blouse, 

namun dalam budaya sasaran blouse merupakan hal yang umum terdapat di 

masyarakat dan brokat dalam budaya sumber juga biasanya diolah menjadi bentuk 

baju atasan, sehingga untuk mencari makna yang umum namun masih berkaitan 

secara fungsi maka brokat diterjemahkan menjadi blouse di dalam bahasa sasaran. 

 

f. Padanan Deskriptif 

Prosedur padanan deskriptif atau descriptive equivalent menimbang deskripsi 

terhadap fungsi, karena deskripsi dan fungsi merupakan elemen yang penting dalam 

penjelasan dan dalam penerjemahan. Terdapat 16 data terjemahan yang ditemukan 

dalam novel menggunakan prosedur padanan deskriptif. Prosedur ini digunakan 

pada penerjemahan kategori istilah budaya material, tradisi, aktivitas, dan konsep. 

 

BSu  :  Perempuan itu memakai giwang besar berwarna kuning di telinganya 

yang agak kendor. 

(Data 25/ 23/ BSu) 

 

BSa  :  The vendor had large yellow earrings hanging off her rather elongated 

earlobes. 

(Data 25/ 21/ BSa) 
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Istilah giwang memiliki deskripsi berwarna kuning emas berukuran agak 

besar, fungsinya sebagai hiasan pada telinga atau dapat disetarakan dengan anting-

anting meski memiliki perbedaan pada bentuknya. Giwang menempel pada daun 

telinga sedangkan anting-anting biasanya menggantung. Dilihat secara deskripsi 

dan fungsinya, giwang diterjemahkan ke dalam BSa menjadi earrings. 

 

BSu  :  Berat satu jun yang berisi penuh air sama saja dengan satu goni berisi 

singkong. 

(Data 39/ 37/ BSu) 

  

BSa  :  The weight of a full pail of water was the same as a full sack of cassavas. 

 

(Data 39/ 34/ BSa) 

 

Jun dalam budaya BSu dikenal dengan suatu peralatan sehari-hari, berbentuk 

tempayan yang terbuat dari tanah liat. Fungsi dari jun adalah untuk tempat air, atau 

untuk membawa air dari satu tempat ke tempat lain. Dalam BSa kemudian merujuk 

pada istilah yang memiliki makna paling dekat sesuai deskripsi dan fungsinya, yaitu 

istilah pail. Meski jun dan pail memiliki perbedaan dalam bahan pembuatnya, 

namun secara bentuk dan fungsi memiliki kesamaan. 

 

BSu  :  Bumbung itu kuturunkan, lalu kukeluarkan semua isinya. 

 

(Data 41/ 42/ BSu) 

 

BSa  :  I took the box down and emptied out all the coins. 

(Data 41/ 38/ BSa) 

 

Istilah bumbung dalam budaya BSu dideskripsikan sebagai perkakas 

berbentuk tabung dan terbuat dari potongan bambu. Fungsi dari bumbung 
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bermacam-macam salah satunya dapat digunakan sebagai tempat menyimpan uang. 

Dalam budaya sasaran peralatan seperti bumbung tidak ditemukan benda yang 

sama, sehingga bumbung tidak memiliki padanan yang paling sesuai dengan 

bumbung. Pada budaya sasaran, meskipun bahan pembuat box bukan dari bambu, 

box merupakan benda yang umum dan memiliki fungsi yang kurang lebih sama 

dengan bumbung sehingga bumbung diterjemahkan menjadi box ke dalam bahasa 

sasaran. 

 

BSu  :  Ibu juga rajin selamatan. 

(Data 51/ 56/ BSu) 

 

BSa  :  Mother is also diligent about her offerings. 

(Data 51/ 52/ BSa) 

 

Selamatan merupakan suatu acara yang dilakukan oleh seseorang dengan 

menyajikan berbagai macam makanan. Fungsi dari kegiatan selamatan adalah 

untuk menyajikan persembahan kepada Tuhan atas rezeki atau nikmat yang 

diterima oleh orang tersebut. Menimbang pada deskripsi dan fungsinya, istilah 

selamatan diterjemahkan menjadi offerings di dalam BSa. Selain selamatan, istilah 

yang juga diterjemahkan menjadi offering yang terdapat dalam novel adalah 

bancakan. Kegiatan bancakan merupakan bagian dari selamatan, yaitu menikmati 

hidangan setelah membaca do’a bersama-sama. 
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BSu  :  Ada kulupan, jenang merah dan jenang putih. 

(Data 53/ 56/ BSu) 

 

BSa  :  There’s a vegetable garnish, a red porridge and a white porridge. 

 

(Data 53/ 52/ BSa) 

 

Kulupan adalah sayuran yang direbus kemudian diurap dengan kelapa yang 

diparut. Fungsi dari kulupan adalah untuk pelengkap dalam sajian tumpeng, di 

letakkan pada bagian samping bersama dengan lauk pauk lainnya. Dalam budaya 

BSa, kulupan diterjemahkan menjadi vegetable garnish berdasarkan fungsi dari 

kulupan. Penerjemah memilih untuk menerjemahkan dengan mencari makna yang 

terdekat dengan istilah yang dikenal dalam BSa. 

 

g. Shift (Pergeseran) atau Transposisi 

Prosedur pergeseran atau transposisi merupakan prosedur penerjemahan yang 

mengubah tata bahasa dari BSu ke BSa. Ada enpat tipe perubahan dalam prosedur 

ini, yaitu singular menjadi plural, perubahan ketika struktur gramatikal BSu tidak 

terdapat padanannya dalam BSa, secara gramatikal dapat dilakukan penerjemahan 

literal namun tidak natural dalam BSa, dan mengganti unsur leksikal dengan 

perubahan pola gramatikal. Terdapat 2 data terjemahan yang ditemukan dalam 

novel menggunakan prosedur pergeseran dan transposisi. Prosedur ini digunakan 

pada penerjemahan kategori istilah budaya sosial, juga pada budaya gestur dan 

kebiasaan. 
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BSu  :  “… sudah, nggak usah neko-neko. Kita bisa makan saja syukur,” 

 

(Data 15/ 17/ BSu) 

 

BSa  ;  “… you don’t need it. Just be thankful that we can eat,” 

 

(Data 15/ 15/ BSa) 

 

Istilah neko-neko  merupakan budaya BSu yang dapat diartikan sebagai 

“permintaan yang beraneka macam”. Pada BSa, secara gramatikal dapat dilakukan 

penerjemahan literal, namun akan menjadi tidak natural sehingga istilah neko-neko 

diartikan dengan melihat pada konteksnya menjadi you don’t need it. Pada novel 

diceritakan bahwa tokoh Marni memina kepada ibunya sebuah entrok, namun 

karena pada zaman dahulu orang tidak memakainya serta harganya yang pada saat 

itu mahal, maka ibunya menjawab bahwa itu tidak terlalu dibutuhkan. 

 

BSu  :  Mbah Noto, kuli paling tua yang bekerja paling awal disbanding kuli 

lain, hanya ingat dia sudah nguli pada zaman Jepang. 

 

(Data 37/ 36/ BSu) 

 

BSa  :  Even Old Man Noto, the oldest porter there who had worked longer 

than any of the others, could only remember that he began working 

during the Japanese occupation. 

(Data 37/ 32/ BSa) 

 

Istilah Mbah dalam budaya BSu merupakan panggilan atau sebutan kepada 

seseorang yang sudah tua. Mbah berasal dari bahasa Jawa, biasanya untuk 

memanggil kakek menjadi mbah kakung, dan nenek adalah mbah putri. Namun kata 

mbah merupakan panggilan secara umum. Dalam konteks Mbah Noto yang 
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merujuk pada seorang laki-laki yang sudah tua bernama Noto, terjemahannya 

mengalami pergeseran bentuk menjadi Old Man di dalam BSa. 

 

h. Modulasi 

Prosedur modulasi digunakan ketika suatu kata atau frasa tidak memiliki 

padanan budaya dalam BSa dikarenakan adanya alasan non-linguistik, maka cara 

mengekspresikan budaya BSu dengan mengubah makna yang khusus menjadi 

umum dalam budaya BSa. Tujuan dari prosedur modulasi adalah memperjelas 

makna atau mencari padanan yang alami dalam BSa. Dalam novel The Years of the 

Voiceless ditemukan sebanyak 7 data yang menggunakan prosedur penerjemahan 

modulasi. Prosedur ini digunakan pada penerjemahan kategori istilah budaya 

material, sosial, tradisi, dan aktivitas. 

 

BSu  :  Simbok bilang aku sudah mringkili. 

(Data 11/ 16/ BSu) 

 

BSa  :  Simbok told me that I was growing up. 

(Data 11/ 13/ BSa) 

 

Istilah mringkili mengalami pergeseran makna khusus ke umum dalam 

terjemahannya. Mringkili merupakan tanda bahwa seorang anak perempuan telah 

beranjak remaja dengan semakin besarnya bagian dada. Dalam BSa, istilah 

mringkili diterjemahkan dengan istilah yang lebih umum menjadi growing up. 

 

BSu  :  Penari-penari mulai memainkan sampur. 

(Data 75/ 86/ BSu) 

 

BSa  :  A troupe of performers began to dance. 

(Data 75/ 81/ BSa) 
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Istilah memainkan sampur dalam BSu memang memiliki makna implisit yaitu 

menari, karena dalam budaya BSu sang penari akan menari dengan menggunakan 

sampur. Sampur merupakan jenis kain panjang yang menjadi perangkat dalam 

kostum menari. Dalam budaya BSa tidak ditemukan istilah yang sepadan untuk 

menerjemahkan istilah memainkan sampur sehingga diterjemahkan kepada istilah 

yang lebih umum atau eksplisit untuk memperjelas makna. Sehingga istilah 

memainkan sampur diterjemahkan menjadi dance. 

 

BSu  :  Di meja sudah kusiapkan secangkir kopi kental dan emping melinjo. 

 

(Data 113/ 201/ BSu) 

 

BSa  :  I had placed a cup of strong coffee on the table before him and a can 

of crackers. 

(Data 113/ 190/ BSa) 

 

Emping melinjo adalah makanan tradisional Jawa. Berbentuk camilan seperti 

keripik yang terbuat dari biji melinjo. Dalam budaya BSa tidak ditemukan padanan 

budaya dari emping melinjo sehingga diterjemahkan dengan istilah yang lebih 

umum dalam BSa yaitu crackers. Secara lebih khusus, emping melinjo merupakan 

salah satu jenis dari crackers. 

 

BSu  :  Sepanjang hari, anak-anak perempuan bermain gateng dan engklek. 

 

(Data 122/ 216/ BSu) 

 

BSa  :  The girls drew pictures or played hopscotch… 

(Data 122/ 203/ BSa) 
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Permainan gateng merupakan permainan tradisional dalam budaya Jawa. 

Dimainkan dengan menggunakan sekumpulan batu kecil dan dilakukan oleh 

minimal dua orang. Pada budaya BSa tidak ditemukan padanan budaya yang tepat 

karena tidak memiliki jenis permainan tradisional yang mirip, sehingga pergeseran 

makna terjadi dalam terjemahannya. Untuk mencari padanan yang alami digunakan 

istilah permainan yang biasa dilakukan oleh anak-anak pada budaya BSa, dan 

didapatkan terjemahan gateng menjadi drew pictures. 

 

i. Recognized Translation 

Prosedur terjemahan resmi harus menggunakan terjemahan resmi atau istilah 

institusional yang telah diterima secara umum. Ketika istilah atau ungkapan telah 

memiliki padanan yang resmi dalam BSa, maka penerjemah dapat langsung 

memakai istilah tersebut sebagai padanan tanpa harus mencari padanan yang lain. 

dalam novel ditemukan prosedur penerjemahan terjemahan resmi pada satu data, 

yaitu istilah KTP. 

 

BSu  :  Setiap orang harus menyerahkan KTP. 

(Data 6/ 260/ BSu) 

 

BSa  :  Everyone had to hand over their ID Card. 

(Data 6/ 244/ BSa) 

 

Istilah KTP memiliki kepanjangan Kartu Tanda Penduduk. Sebagai identitas 

resmi sseseorang di Indonesia. KTP diterjemahkan dengan terjemahan resmi dalam 

BSa menjadi ID Card. Istilah ID card merupakan istilah resmi yang telah dikenal 

secara internasional. 
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j. Analisis Komponensial 

Prosedur analisis komponensian dilakukan dalam penerjemahan karena 

biasanya istilah dalam BSu memiliki makna yang lebih spesifik daripada istilah 

dalam BSa. Berdasarkan hal tersebut, penerjemah harus menambah satu atau dua 

komponen makna dalam BSa yang berhubungan agar didapatkan makna yang 

kurang lebih paling dekat dengan BSu. Dalam novel The Years of the Voiceless 

terdapat sebanyak 10 data yang menunjukkan penggunaan prosedur analisis 

komponensial, antara lain terdapat pada penerjemahan istilah budaya material, 

budaya sosial, aktivitas, dan konsep. 

 

BSu  :  Kuterangkan satu persatu, siapa yang dikubur di sini, siapa yang di 

kubur disana. Kita menaburkan kembang bersama-sama. 

 

(Data 5/ 12/ BSu) 

 

BSa  :  I point them out to you one by one, who’s buried here, and who’s over 

there. We scatter the flowers together. 

(Data 5/ 10/ BSa) 

 

Penerjemahan istilah menaburkan kembang dalam BSu memiliki makna yang 

lebih spesifik yaitu menaburkan bunga di atas kuburan. Dalam BSa penerjemahan 

istilah menaburkan bunga diterjemahkan menjadi scatter the flower. Istilah dalam 

BSa merupakan istilah yang memiliki makna paling dekat dengan istilah dalam BSu, 

karena dalam budaya BSa tidak memiliki budaya menaburkan bunga diatas kuburan. 
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BSu  :  Aku mendengar pembicaraan Pak Waji dan Ibu dari balik pintu pawon. 

 

(Data 16/ 88/ BSu) 

 

BSa  :  I listened to his conversation with mother from behind the kitchen 

door. 

(Data 16/ 83/ BSa) 

 

 

Istilah pawon dalam novel Entrok memiliki beberapa prsedur penerjemahan 

ke dalam novel The Years of the Voiceless. Pertama pawon diterjemahkan menjadi 

stove, yang kedua diterjemahkan menjadi wood-burning stove, dan yang ketiga 

diterjemahkan menjadi kitchen. Istilah pawon berasal dari bahasa Jawa yang artinya 

adalah tempat memasak atau dapur. Seperti dalam teks BSa, pawon diterjemahkan 

dengan beberapa istilah yang dapat memperjelas makna. Sehingga pawon dapat 

diartikan sebagai tempat memasak dengan cara yang tradisional yaitu dengan 

tungku, serta bahan bakar utama pembuat api untuk memasak adalah kayu.  

 

BSu : Alunan suara kledek terdengan. Mereka juga menari ditengah 

kerumunan orang. 

(Data 43/ 65/ BSu) 

 

BSa  :  A crescendo of music rose up. The performers danced among the 

crowd. 

(Data 43/ 61/ BSa) 

 

Penerjemahan istilah kledek dalam BSa menjadi the performers. Dalam BSu, 

istilah kledek memiliki makna yang lebih spesifik yaitu penampil pada suatu acara 

yang bernyanyi dan menari dengan iringan lagu dan tarian tradisional. Profesi 

kledek biasanya dilakukan oleh perempuan. Penggunaan istilah the performers 
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dalam menerjemahkan istilah kledek karena istilah tersebut merupakan padanan 

yang paling dekat dengan istilah BSu. 

 

BSu  :  Rahayu pulang. Bersama laki-laki yang ganteng kayak londo. 

 

(Data 105/ 163/ BSu) 

 

BSa  :  Rahayu was home. With a man was as handsome as a white man. 

 

(Data 105/ 155/ BSa) 

 

Londo merupakan suatu konsep yang dikenal dalam budaya Jawa. Istilah 

londo merujuk pada orang asing yang berkulit putih seperti orang Eropa, Amerika, 

atau Australia. Istilah londo dikenal dalam budaya Jawa karena dulu Indonesia 

dijajah oleh orang Belanda yang merupakan warga asing berkulit putih. Londo 

sendiri berasal dari kata Belanda. Dalam terjemahannya, londo diterjemahkan 

menjadi white man. Secara lebih spesifik pada konteks dalam novel, londo mengacu 

pada orang Belanda. 

 

BSu  :  Di Singget ini sundal-sundal seperti itu akan jadi omongan sampai 

mati. Malah sekalian kledek atau sinden, nggak apa-apa, wong itu 

sudah kerjaannya. 

(Data 106/ 165/ BSu) 

 

BSa  :  In Singget, loose women like that become fodder for gossip until the 

day they die. It wouldn’t matter if they were prostitutes or singer, 

because that was their job. 

(Data 106/ 157/ BSa) 

 

Sinden dalam BSu memiliki makna yang lebih spesifik daripada singer dalam 

BSa. Sinden adalah penyanyi perempuan pada acara kesenian tradisional seperti 
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wayang kulit, karawitan, dan lain sebagainya. Pengiring sinden ketika bernyanyi 

adalah gamelan, yang dinyanyikan pun lagu-lagu tradisional dengan tempo lambat. 

Untuk memperjelas makna dalam BSa, maka padanan budaya yang paling dekat 

adalah singer. 

 

k. Reduksi 

Prosedur reduksi dilakukan dengan menyempitkan komponen kata BSu untuk 

menekankan pada pemadatan teks. Dalam novel The Years of the Voiceless 

ditemukan dua data yang menggunakan terjemahan reduksi. Penggunaan prosedur 

ini pada istilah budaya konsep juga pada gestur dan kebiasaan. 

 

BSu  :  Ditariknya rambut Yu Parti yang tergelung. 

(Data 32/ 26/ BSu) 

 

BSa  :  She yanked at Yu Parti’s hair. 

(Data 32/ 23/ BSa) 

 

Dalam teks BSu tertulis rambut Yu Parti yang tergelung, istilah rambut yang 

digelung merupakan budaya yang dikenal oleh masyarakat Jawa, biasanya 

dilakukan oleh perempuan yang memiliki rambut panjang. Rambut yang digelung 

adalah rambut yang digulung dibagian belakang kepala dan membentuk seperti 

sanggul. Dalam terjemahannya mengalami pembatasan informasi BSu dalam BSa 

menjadi Yu Parti’s hair dengan menghilangkan kata tergelung. Kata tergelung 

memiliki kata dasar gelung dan mendapat imbuhan ter- yang menyatakan suatu 

keadaan yaitu “keadaan rambut Yu Parti saat itu di gelung”. Dalam budaya sasaran 
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tidak ditemukan budaya “rambut digelung” maka istilah tergelung dihilangkan 

dalam terjemahannya. 

 

BSu  :  Bapak hanya meminta jatah setiap hari untuk membeli rokok linting.. 

 

(Data 70/ 74/ BSu) 

 

BSa  :  Father only asked for a daily stipend to buy cigarettes… 

 

(Data 70/ 70/ BSa) 

 

Istilah dalam BSu tertulis rokok linting, dalam terjemahannya hanya ditulis 

cigarettes saja tanpa menerjemahkan istilah linting dengan pertimbangan bahwa 

istilah linting tidak memiliki peran yang penting dalam hal makna pada terjemahan 

BSa. Selain itu tidak ada padanan budaya yang setara, sehingga mengalami 

penyempitan komponen kata menjadi cigarette. Secara lebih spesifik, rokok linting 

merupakan rokok tradisional yang dibuat dengan meracik bahan sendiri dalam 

kertas rokok, kemudia di linting atau di gulung baru kemudian dihisap. 

 

l. Parafrase 

Prosedur parafrase memberikan penjelasan tambahan untuk memperjelas 

makna implisit dalam suatu unit BSu ke dalam BSa yang lebih eksplisit. Dalam 

novel The Years of the Voiceless ditemukan enam data yang menggunakan prosedur 

penerjemahan parafrase. Penggunaan prosedur ini antara lain terdapat pada data 

istilah budaya material, budaya sosial, tradisi, dan aktivitas. 
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BSu  :  Tapi hanya tiga hari setelah itu, kami telah berada di rumah kamituwo. 

 

(Data 44/ 48/ BSu) 

 

BSa  :  But just three days after that, we were at the home of the village official 

in charge of marriages. 

(Data 44/ 44/ BSa) 

 

Istilah kamituwo yang merupakan perangkat desa atau dikenal sebagai kepala 

dusun, dalam konteks lain diterjemahkan dengan penjelasan tentang makna dari 

BSu menjadi village official in charge of marriages. Penerjemahan tersebut 

menggunakan parafrase untuk memperjelas makna istilah BSu. Berkaitan dengan 

terjemahan kamituwo sebagai perangkat desa, mengurus bagian pernikahan juga 

merupakan tugas dari kepala dusun tersebut, sehingga dalam konteks ini 

penerjemah melakukan penabaran makna kepada istilah kamituwo. 

 

BSu  :  Tetangga-tetangga akan rewang di dapur… 

(Data 118/ 207/ BSu) 

 

BSa : The neighbors would crowd into the kitchen, helping prepare 

everything… 

(Data 118/ 195/ BSa) 

 

Istilah rewang dalam BSu diterjemahkan dengan memberikan deskripsi dan 

penjelasan tentang makna ke dalam BSa. Rewang merupakan suatu aktivitas 

membantu tetangga yang sedang memiliki hajat untuk mempersiapkan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan acara seperti memasak untuk hidangan, dan 

membantu membersihkan lingkungan rumah. Dalam terjemahannya, istilah rewang 

diterjemahkan menjadi the crowd in the kitchen, helping prepare everything. 
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Penerjemahan dengna prosedur parafrase lainnya terdapat pada istilah 

mengunyah kinang yang diterjemahkan menjadi chewed on a wad of betel leaves, 

kemudian ada istilah santri yang dijelaskan dalam terjemahannya menjadi a student 

at an Islamic school. Terdapat pula istilah puasa mutih yang diterjemahkan menjadi 

a ritual fast of just rice and water. Penggunaan terjemahan parafrase pada istilah-

istilah Bsu tersebut bertujuan untuk memperjelas makna di dalam BSa. 

 

m. Prosedur lainnya 

Prosedur penerjemahan lainnya yang ditemukan dalam novel The Years of the 

Voiceless antara lain prosedur deletion atau penghapusan, prosedur ekuivalensi, dan 

prosedur idiomatic. Penggunaan prosedur-prosedur tersebut ditemukan dalam 

menerjemahkan istilah budaya material, budaya sosial, tradisi, konsep, serta gestur 

dan kebiasaan. 

 

BSu  :  “Mbok mending duitnya buat makan” 

(Data 18/ 19/ BSu) 

  

BSa  :  “You’d better use the money for food” 

(Data 18/ 16/ BSa) 

 

Data tersebut merupakan contoh penerjemahan dengan prosedur deletion atau 

penghapusan. Istilah mbok sebagai leksikon dalam bahasa Jawa berarti Ibu, namun 

istilah mbok memiliki makna lain ketika posisinya adalah sebagai partikel. Partikel 

mbok dalam konteks kalimat tersebut bermakna memberikan saran, yaitu 

memberikan saran agar uang nya lebih baik digunakan untuk membeli makan. 

Mbok dalam bahasa Jawa dialek Banyumasan memiliki makna yang beragam 
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tergantung pada situasinya seperti yang dijelaskan dalam penelitian oleh Tur 

(2014:29), salah satunya juga bermakna sebagai ekspresi saran atau perintah. 

Sedangkan pada terjemahannya, istilah mbok dihilangkan karena selain tidak 

memiliki pengaruh yang berarti dalam bahasa sasaran, mbok digantikan dengan 

istilah yang memiliki fungsi sama di dalam bahasa sasaran. Istilah You’d better (you 

woukd better) merupakan past form yang dapat digunakan untuk kalimat suggestion 

atau advice, misalnya pada situasi pada dialog tersebut. Paklik menyarankan kepada 

Marni “you’d better use the money for food”. Kondisi tersebut menggambarkan 

bahwa pada saat itu Marni menginginkan entrok namun karena sangat mahal, Paklik 

menyarankan agar uangnya digunakan untuk membeli makan saja. Dalam 

terjemahannya, istilah mbok tidak memiliki padanan yang tepat sehingga 

dihilangkan dan digantikan dengan istilah you’d better untuk menerjemahkan 

kalimat yang berupa saran atau nasehat. 

Sementara pada penggunaan prosedur ekuivalensi terdapat pada istilah dalam 

novel yaitu gendakan yang memiliki padan dalam budaya BSa yakni mistress. 

Keduanya sama-sama memiliki makna wanita simpanan. Selanjutnya pada 

prosedur idiomatik terdapat pada istilah meres keringat diterjemahkan secara 

natural dalam BSa menjadi I work my fingers to the bone. Terjemahan tersebut 

merupakan terjemahan idiomatik, yaitu idiom dalam BSu diterjemahkan dengan 

idiom dalam BSa. 
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n. Couplets 

Prosedur couplets merupakan prosedur penerjemahan dengan 

mengkombinasikan dua prosedur. Dalam novel ditemukan kombinasi dua prosedur, 

antara lain prosedur analisis komponensial dengan note, literal dan note, padanan 

budaya dan pergeseran, deletion dan pergeseran, literal dan reduction, modulasi dan 

analisis komponensial, serta transferensi dan note. 

 

BSu : Aku sudah membayangkan cucuku nanti bakal bagus seperti Arjuna 

atau ayu seperti Srikandi. 

(Data 137/ 278/ BSu) 

 

BSa  : I could already imagine that if they got married, their children would 

be noble like Arjuna or beautiful like Srikandi(28). 

(Data 137/ 260/ BSa) 

 

 Data tersebut merupakan data terjemahan yang menggunakan prosedur 

tranferensi dan note. Istilah Srikandi yang merupakan nama dalam budaya 

Indonesia di transfer ke dalam BSa dan diberikan catatan kaki sebagai keterangan. 

Isi dari catatan kaki yaitu characters from the Hindu epic Mahabharata. 

 

3. Ideologi Penerjemahan 

Ideologi penerjemahan memiliki dua kutub yang saling berlawanan satu 

dengan lainnya. Pertama adalah ideologi domestikasi yang berpihak pada budaya 

dan bahasa sasaran. Penerjemahan dengan ideologi domestikasi akan membawa 

istilah-istilah BSu ke dalam BSa dengan mencari padanan budaya yang paling dekat 

atau dengan mengubah istilah BSu di dalam istilah BSa. Sementara ideologi 

forenisasi merupakan kebalikan dari domestikasi, yaitu berpihak pada budaya dan 



133 
 

bahasa sumber. Penerjemahan dengan ideologi forenisasi akan mempertahankan 

budaya dan bahasa sumber di dalam BSa. 

Penentuan penggunaan ideologi penerjemahan yang ditemukan dalam 

penelitian ini merujuk pada pemilihan prosedur penerjemahan yang paling dominan 

digunakan dalam menerjemahkan novel Entrok ke dalam novel The Years of the 

Voiceless. Berdasarkan hasil data temuan, penggunaan prosedur penerjemahan 

yang berorientasi pada ideologi domestikasi lebih dominan dibandingkan dengan 

prosedur penerjemahan yang berorientasi pada ideologi forenisasi. Penerjemah 

berpihak pada pembaca BSa dengan membawa istilah-istilah dalam BSu menjadi 

istilah-istilah dalam BSa. 

Berbeda dengan  penelitian yang dilakukan oleh Fadilaturrahmah (2019) yang 

menganalisis penerjemahan teks resmi seperti booklet pariwisata yang menemukan 

bahwa penerjemah lebih memilih ideologi forenisasi, sementara dalam penelitian 

ini ditemukan bahwa penerjemah menggunakan ideologi domestikasi. Hal ini 

dikarenakan penerjemahan yang dilakukan adalah pada karya sastra yang perlu 

penjelasan spesifik dalam BSa agar pembaca dapat mengikuti alur cerita serta 

terbawa dalam suasana yang diceritakan dalam sebuah novel. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Risna (2019), dengan sumber yang sama yaitu novel, ditemukan bahwa 

penerjemahan lebih kepada ideologi domestikasi berdasarkan temuann prosedur 

penerjemahan yang dominan. Sementara pada penelitian Sari (2015), menggunakan 

sumber yang sama yaitu novel, secara keseluruhan ditemukan bahwa ideologi 

forenisasi dan domestikasi digunakan bersama-sama atau seimbang. 
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Dalam penelitian ini penggunaan prosedur penerjemahan yang menunjukkan 

ideologi domestikasi antara lain adalah prosedur padanan budaya, padanan 

fungsional, padanan deskriptif, modulasi, reduksi, dan parafrase. Sementara 

prosedur penerjemahan yang berorientasi pada forenisasi antara lain prosedur literal, 

transferensi, dan naturalisasi. 

Terdapat keseluruhan data prosedur penerjemahan dalam novel sebanyak 163 

data dari 152 istilah budaya yang ditemukan dalam novel Entrok. Satu istilah 

budaya yang terdapat dalam novel dapat diterjemahkan dengan dua atau tiga 

prosedur penerjemahan, sehingga prosedur yang ditemukan lebih banyak dari 

istilah budaya yang ada. Dari sebanyak 163 prosedur, penggunaan prosedur yang 

berorientasi pada ideologi domestikasi ada 116 data. Sedangkan prosedur yang 

berorientasi pada ideologi forenisasi ada 47 data. Sehingga dari hasil tersebut, 

penggunaan prosedur penerjemahan yang paling dominan menunjukkan bahwa 

penerjemah menggunakan ideologi domestikasi dalam menerjemahkan novel 

Entrok ke dalam novel The Years of the Voiceless. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan proses ilmiah yang telah 

ditulis pada bab sebelumnya, namun masih terdapat keterbatasan dalam proses 

pelaksanaannya, yaitu: 

1. Peneliti mengalami kesulitan dalam membedakan antara istilah budaya dan 

istilah universal, sehingga dalam proses kategorisasi masih terdapat kekeliruan. 

2. Peneliti mengalami kesulitan dalam menentukan prosedur penerjemahan yang 

berhubungan dengan istilah budaya gestur dan kebiasaan. 
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3. Sumber data terbatas pada novel Entrok yang memiliki latar belakang budaya 

Jawa, sehingga penjabaran kategorisasi istilah budaya hanya difokuskan pada 

budaya Jawa saja yang mana istilah budaya tersebut tidak dapat disamaratakan 

dengan istilah budaya pada umumnya. 


