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Penerjemahan Permainan Kata dalam Film Komedi Aquamarine

 
Oleh : Ida Kusuma Dewi*   

A. Pendahuluan 

Permainan Kata seringkali menjadi bahan lelucon di film-film produksi Amerika. 

Permainan kata tersebut dapat menimbulkan kesulitan tersendiri bagi penerjemah, karena 

permainan kata seringkali sangat terikat dengan sistem bahasa sumber. Padanan yang 

memiliki makna yang sama dari kata yang dimainkan mungkin dapat ditemukan. Akan 

tetapi padanan dengan makna dan efek lucu yang sama tidaklah mudah didapatkan. Untuk 

itu penerjemah perlu menggunakan strategi tertentu agar makna tetap tersampaikan pada 

pembaca sasasaran, dan pembaca sasaran juga dapat menangkap kelucuan film melalui 

terjemahannya.  

Film Aquamarine merupakan salah satu film komedi romantis produksi Amerika 

yang banyak mengeksploitasi permainan kata sebagai elemen komedinya.  

 Film ini telah beredar di Indonesia dalam bentuk CD dan telah diterjemahkan dalam 

Bahasa Indonesia. Setelah penulis melihat film tersebut dan memperhatikan terjemahannya, 

tampak bahwa terjemahan permainan kata tidak memiliki efek yang sama dengan 

permainan kata yang ada pada teks bahasa sumber. Untuk itu penulis tertarik untuk melihat 

lebih jauh permainan kata jenis apa saja yang ada  dalam film Aquamarine bagaimana 

penerjemah menerjemahkan permainan kata yang ada serta melihat kualitas terjemahannya.    

B. Terjemahan Film Berbahasa Asing  

Film yang berbahasa asing umumnya diterjemahkan dengan dua cara, yaitu dengan 

dubbing (sulih suara) dan dengan subtitling (teks terjemahan yang tertulis di layar bagian 

bawah) (Harvey et.al., 1999;  Baker, 2001).  

Menurut Encyclopedia of Translation Studies, dubbing atau sulih suara adalah 

penggantian dialog pada media audio visual dalam bahasa sumber dengan dialog lisan 

dalam bahasa sasaran yang memerlukan penyesuaian  gerakan bibir, jeda pembicaraan serta 

gerakan non verbal yang ada pada gambar visual (Baker, 2001). Sedangkan subtitling 

adalah terjemahan dialog pada media audio visual dalam bentuk tertulis yang biasanya 

ditayangkan pada layar bagian bawah (ibid).   
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C. Pemainan Kata  

Delabatista  mendefinisikan permainan kata sebagai berikut 

"[ ] wordplay is the general name indicating the various textual phenomenon 
(i.e on the level of performance or parole) in which certain features inherent in 
the structure of the language used (level of competence or langue) are exploited 
in such a way as to establish a communicatively significant, (near) 

 

simultaneous confrontation of at least two linguistic structures with more or 
less dissimilar meanings (signifieds) and more or less similar forms (signifiers) 
(Delabatista, dalam Schroter, 2005) 

Delabastita (1997) membedakan permainan kata dalam 4 jenis bergantung pada 

aspek kesamaan antara dua atau lebih kata, 1) yaitu permainan kata yang memiliki 

kesamaan ejaan dan pengucapan misalnya kata muka yang dapat berarti wajah dan dapat 

pula berarti di depan (homonym); 2) permainan kata yang memiliki pengucapan yang sama 

tetapi ejaannya berbeda, misalnya kata bang dan bank (homophony); 3) permainan kata 

yang memiliki kesamaan ejaan tetapi ucapannya berbeda, misalnya kata tahu yang dapat 

diucapkan /tAu/ dan /tAhu/ (homography) dan 4) permainan kata yang ejaan dan bunyinya 

berbeda tetapi hampir sama, misalnya kata sabuk dan cabuk (paranymy).  

Dalam menerjemahkan permainan kata, sebenarnya penerjemah harus memilih cara 

yang jitu agar efek lucu dan indah permainan kata tetap tersampaikan dalam bahasa sasaran. 

Berikut adalah beberapa cara yang  dapat dipilih penerjemah dalam menerjemahkan 

permaianan kata: 

1. Pemainan kata diterjemahkan dengan permainan kata. 

2. Permainan kata diterjemahkan dengan bahasa umum dalam teks bahasa sasaran. 

3. Permainan kata ditertemahkan dengan alat retorik yang lain, yaitu menerjemahkan 

permainan kata dengan alat retorik yang berbeda yang dapat memberikan efek yang 

mirip dengan efek yang diharapkan oleh penulis teks bahasa sumber.  

4. Tidak diterjemahkan. Konsekuensi dari strategi ini adalah hilangnya efek yang 

ditimbulkan oleh permainan kata.  

5. Permainan kata dalam teks bahasa sumber dipinjam dalam teks bahasa sasaran 
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6. Kompensasi, yaitu dengan cara memindahkan permainan kata pada satu bagian ke 

bagian yang lain, sehingga efek lucu tetap ada pada terjemahan meskipun pada 

bagian yang berbeda. 

7. Dengan memberi penjelasan. Tahnik ini dalam teori penerjemahan sering kali 

disebut dengan teknik editorial, yaitu dengan memberikan keterangan tambahan 

yang menjelaskan tentang permainan kata yang ada dalam teks bahasa sumber.  

D. Kualitas Terjemahan 

Pengujian terhadap terjemahan perlu memperhatikan 3 hal penting, yaitu apakah 

terjemahan akurat, jelas dan alamiah (Larson, 1998).   

Keakuratan  merupakan istilah yang mengacu pada seberapa tinggi tingkat 

kesepadaan pesan antara Teks Bahasa Sumber dan Teks Bahasa sasaran. Pengujian terhadap 

tingkat keakuratan teks dapat dilakukan oleh seorang pakar yang menguasai bidang yang 

diterjemahkan dan menguasai bahasa sumber serta bahasa sasaran dengan baik. Pengujian 

dilakukan dengan cara membandingkan teks bahasa sumber dengan teks bahasa sasaran. 

Keterbacaan  (readability) berkaitan dengan how easily written materials can be 

read and understood (Richards et all 1985:238).  Tingkat keterbacaan sebuah teks dapat 

diukur dengan banyak cara. Dengan melihat pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tingkat keterbacaan sebuah teks dapat diukur dengan 1) mendaftar kosa kata, 2) dengan 

menganalisa secara subyektif yaitu dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang 

mempengaruhi tingkat keterbacaan, 3) menggunakan cloze procedure dengan menggunakan 

tes pemahaman terhadap teks atau 4) menggunakan formula untuk mengukur keterbacaan,. 

Keberterimaan berkaitan dengan seberapa alamiah sebuah terjemahan dapat 

diterima oleh pembaca sasaran. Hal ini juga berkaitan dengan apakah teks terjemahan 

memiliki efek yang sama dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara pada teks 

bahasa sumber (Larson, 1988).    

E. Pemainan Kata dalam Film Aquamarine & Terjemahannya 

Di dalam dialog film Aquamarine, terdapat 16 permainan kata yang dapat dibedakan 

dalam 3 kelompok besar, yaitu homonimi (4 data), homophoni (4 data) dan paranomi (8 

data). Tidak ditemukan permainan kata dalam jenis homografi dalam dialog film tersebut.   

Analisa pada bagaimana cara penerjemah menerjemahkan permainan kata 

menunjukkan ada tiga cara yang digunakan penerjemah, yaitu menerjemahkan permainan 
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kata dengan permainan kata, menerjemahkan permainan kata dengan bahasa biasa, dan 

meminjam permainan kata yang ada pada teks bahasa sumber. Bagian berikut menyajikan 

keterangan lebih rinci tentang teknik di atas. 

a Permainan kata yang diterjemahkan dengan permainan kata 

Hanya ada satu data saja yang diterjemahkan dengan permainan kata dalam bahasa 

Indonesia sebagaimana yang dapat dilihat pada contoh berikut: 

Contoh 1.  

ST: Who needs Raymond. I need some salt.  

TT: Siapa yang butuh Raymond? Aku butuh garam.    

Sebagaimana terlihat, kemiripan rima pada Who needs Raymond. I need some salt  

dapat pula dirasakan dalam terjemahan bahasa Indonesia Siapa yang butuh Raymon? Aku 

butuh garam. Pemilihan butuh  untuk menerjemahkan need pada kalimat pertama dan kedua 

dapat mempertahankan harmonisasi rima yang ada pada teks bahasa sumber. Pemilihan kata 

yang sama dalam kedua kalimat tersebut dapat memperjelas perbandingan antara butuh 

Raymond dengan butuh garam yang sebenarnya membandingkan dua hal yang memang 

berbeda konteksnya, dan membuat efek lucu.  

b  Permainan kata diterjemahkan dengan bahasa biasa 

Hampir semua permainan kata dalam film Aquamarine diterjemahkan dengan teknik ini, 

14 data dari 16 data (88%). Beberapa di antaranya dapat dilihat pada contoh berikut 

Contoh 2: 

ST: That  barnacle 

TT: Dasar Teritip  

Contoh 3: 

ST: Bullshark! 

TT: Bohong 
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Kedua permainan kata di atas diucapkan oleh Aquamarine. Keduanya digunakan 

untuk mengungkapkan rasa kesal, atau memperhalus umpatan. Bernacle merupakan 

manipulasi dari kata bitch. Bulshark merupakan manipulasi dari kata bullsheet. Manipulasi 

kedua kata tersebut tidak tampak pada teks bahasa sasaran.   

c Permainan kata dalam teks bahasa sumber dipinjam dalam teks bahasa 

sasaran 

Terdapat satu permainan kata dalam teks bahasa sumber yang tetap dipertahankan  

dalam teks bahasa sasaran, yaitu data berikut ini: 

Contoh 4: 

ST We re like Rayologist. 

TT Kami seperti Ray-ologist  

Kata Rayologist pada teks bahasa sumber diucapkan oleh Claire, untuk 

menggambarkan bahwa Claire dan Haily sangat faham tentang Raymond. Dalam subtitle, 

kata tersebut dipertahankan. Akan tetapi ditulis sedemikian rupa sehingga pembaca 

dimungkinkan dapat memahami apa yang dimaksud dengan Rayologist. Sebenarnya kata 

ini manipulasi dari kata Biologist, yang berarti ahli biologi. 

Telaah terhadap keakuratan pesan terjemahan permainan kata dalam film 

Aquamarine menunjukkan bahwa hampir semua terjemahan akurat. Hanya ada 1 data yang 

kurang akurat (data nomor 1) serta satu data tidak akurat (data nomor 3).  

Analisa terhadap keberterimaan, yaitu kesamaan efek yang akan diterima pemirsa 

film menunjukkan bahwa sebagian besar terjemahan tidak mampu membawa efek lucu 

sebagaimana permainan kata dalam teks bahasa sumber.  

Ada satu data yang tingkat keakuratannya tinggi dan tingkat keberterimaannya 

tinggi. Teknik yang digunakan oleh penerjemah untuk menerjemahkan kata tersebut adalah 

teknik peminjaman permainan kata dalam bahasa sumber.  

Sebenarnya teknik meminjam permainan kata dalam bahasa sumber ini dapat 

digunakan untuk menerjemahkan beberapa permainan kata yang lain dalam film 

Aquamarine agar efek lucu dapat dipertahankan, mengingat beberapa kata yang 



 

6

 
dimanipulasi merupakan kata-kata yang dikenal luas di Indonesia. Sebagai contoh kata 

sandwitch yang merupakan manipulasi kata sandwich dan  kata hot  yang bermakna ganda, 

yaitu seksi dan panas untuk suhu badan. 

Akan tetapi, peminjaman kata teks bahasa sumber tersebut perlu dibarengi dengan 

penggunaan teknik yang  lain, yaitu dengan memberikan keterangan tambahan yang berupa 

arti kata yang dipinjam dalam Bahasa Indonesia. Teknik ini perlu ditambahkan  untuk 

membantu pembaca memahami makna kata tersebut.   
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