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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

Simpulan pada data yang berdasarkan analisis bab empat, bahwa teknik 

terjemahan dan pergeseran makna pada terjemahan yang terjadi pada terjemahan 

iklan yang terdapat pada pamphlet, baliho ataupun pada papan iklan yang berada 

di Sukabumi adalah sebagai berikut 

Dari 18 teknik penerjemahan yang ada terdapat 13 teknik penerjemahan  

yang digunakan dan 123 data yang ditemukan. Ketigabelas teknik tersebut adalah 

1 teknik adaptasi, 7 teknik amplifikasi, 21 teknik pure borrowing, 5 teknik 

naturalized borrowing, 11 teknik calque, 1 teknik kreasi diskursif, 6 teknik 

padanan lazim, 8 teknik generalisasi, 24 teknik literal, 23 teknik modulasi, 2 

teknik partikularisasi, 3 teknik reduksi dan 13 teknik transposisi. Sebagian besar 

penerjemah menggunakan teknik borrowing, teknik literal dan teknik modulasi. 

Namun tidak semua teknik yang digunakan oleh penerjemah, teknik tersebut 

yakni, teknik deskripsi, teknik amplifikasi linguistik, teknik kompresi linguistik, 

teknik substitusi, teknik variasi, teknik kompensasi. 

Sedangkan dari 5 pergeseran makna pada terjemahan, penulis menemukan 

50 data yang terdiri dari, 5 pergeseran pada tataran morfem, 17 pergeseran dari 

kata ke frasa, 8 pergesseran dari frasa ke klausa,  2 pergeseran kategori kata, 6 
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pergeseran pada tataran kata semantik, dan 2 pergeseran makna karena perbedaan 

sudut pandang budaya sama halnya dengan teknik terjemahan, pada pergeseran 

maknapun penerjemah tidak mengunakan semuanya yaitu, pergeseran dari frasa 

ke kalimat dan kalimat ke wacana. Dalam hal ini banyak kata yang digunakan 

oleh penerjemah menjadi pergeseran dari kata ke frasa. 

5.2 Saran 

Saran yang berdasarkan hasil penelitian pada teknik penerjemahan dan 

pergeseran makna pada terjemahan, ada beberapa saran yang ingin penulis 

sampaikan untu pembaca dan peneliti lain, yakni: 

1. Penelitian ini mengkaji tentang teknik terjemahan dan pergeseran makna pada 

terjemahan. Dalam iklan ini masih banyak aspek yang dapat dikaji oleh 

peneliti yang membaca penelitian ini. Seperti jenis penerjemahan, atau 

keterbacaan pada terjemahannya, sehingga akan terdapat kajian baru 

mengenai data iklan berbahasa Inggris di Sukabumi. 

2. Penelitian ini masih bisa dilanjutkan oleh peneliti lain yang ingin mengkaji 

tentang iklan-iklan yang ada di Sukabumi ini. Penelitian ini dapat dilanjutkan 

mengenai faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas pada data 

iklan ini. 


