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ABSTRACT 

 

 Tugas akhir ini menganalisis ketidaksetaraan pada tingkat kata dalam cerita 

anak dua bahasa yang berjudul “The Very Noisy Night”. Buku ini diceritakan dalam 

dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam terjemahan dari teks 

bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia terdapat ketidaksetaraan tingkat kata yang 

dapat diatasi dengan berbagai strategi. Penulis menggunakan teori ketidaksetaraan 

tingkat kata dan strategi penerjemah untuk mengatasi ketidaksetaraan tingkat kata 

(Baker) untuk menganalisis data yang didapat dari buku tersebut. Selain teori-teori 

Baker, penulis juga menggunakan teori Hanlon untuk memeriksa apakah karakteristik 

cerita anak masih dipertahankan dalam teks terjemahan.  

Dengan menggunakan teori-teori tersebut, penulis dapat mendeskripsikan dan 

mengklasifikasikan ketidaksetaraan tingkat kata yang terdapat dalam penerjemahan 

“The Very Noisy Night” ke dalam bahasa Indonesia. Setelah itu, penulis juga 

menganalisis strategi yang digunakan oleh penerjemah untuk mengatasi 

ketidaksetaraan tingkat kata yang sudah ditemukan. Selanjutnya penulis memeriksa 

apakah strategi ini sekaligus juga digunakan untuk mempertahankan karakteristik 

cerita anak. 
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Baker membagi teori ketidaksetaraan tingkat kata menjadi 11 bagian dan 

strategi untuk mengatasi ketidaksetaraan tersebut dalam enam bagian. Sementara itu 

Hanlon menyatakan bahwa cerita anak memiliki enam karakteristik. 

Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa masalah yang paling 

banyak ditemui dalam penerjemahan “The Very Noisy Night” adalah kurangnya kata-

kata spesifik atau hiponim dalam bahasa terjemahan, sedangkan strategi yang paling 

banyak digunakan oleh penerjemah adalah dengan menggunakan superordinate, yaitu 

kosa kata yang bersifat lebih umum. 

 



 

Maranatha Christian University 

TABLE OF CONTENTS 
 
 

 
ACKNOWLEDGEMENTS……………………………………………………… ...i 

TABLE OF CONTENTS………………………………………………………… ..ii 

ABSTRACT………………………………………………………………………...iii 

CHAPTER ONE: INTRODUCTION 
 Background of the Study…………………………………………………... ..1 
 Statement of the Problem…………………………………………………... ..4 
 Purpose of the Study……………………………………………………….. ..4 
 Methods of Research………………………………………………………....4 
 Organization of the Thesis…………………………………………………. ..5 

CHAPTER TWO: THEORETICAL FRAMEWORK…………………………..6 

CHAPTER THREE: PROBLEMS OF NON-EQUIVALENCE 
 AT WORD-LEVEL IN THE TRANSLATION  
 OF “THE VERY NOISY NIGHT” AND THE 
            TRANSLATOR’S STRATEGIES TO SOLVE 
 THE PROBLEMS …………………...........................................................19 
CHAPTER FOUR: CONCLUSION…………………………………………......33  

BIBLIOGRAPHY…………………………………………………………………36 

APPENDIX………………………………………………………………………...37 

 


