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1. Pendahuluan 

 Makalah ini membicarakan problematika penterjemahan dan salah satu kiat untuk 

memperoleh hasil penterjemahan yang sedekat-dekatnya dengan teks bahasa sumbernya, 

wajar, memiliki makna dan gaya yang sesuai pula dengan apa yang ada pada teks sumber. 

Kiat tersebut adalah penggunaan tata permainan bahasa (language games) yang 

dikemukakan oleh Wittgenstein dan diterangkan pada bagian berikut ini. 

 Makna sebuah kata itu adalah penggunaannya dalam bahasa dan bahwa makna 

bahasa itu adalah penggunaannya di dalam hidup. Demikian menurut konsep pemikiran 

Wittgenstein dalam karyanya yang berjudul Philosophical Investigations (Kaelan, 2009: 

124-125). Karya ini lebih menekankan pada aspek pragmatik bahasa yang lebih 

meletakkan bahasa dalam fungsinya sebagai alat komunikasi dalam hidup manusia. 

 Bahasa tidak hanya memiliki satu struktur logis saja melainkan segi 

penggunaannya dalam hidup manusia yang bersifat kompleks dan meliputi berbagai 

bidang kehidupan. Hal tersebut berkembang terus-menerus sehingga senantiasa muncul 

jenis-jenis bahasa yang baru. Sehubungan dengan kenyataan tersebut, Wittgenstein 

mengemukakan pula sebuah istilah yaitu language games (tata permainan bahasa), dalam 

arti bahwa menurut kenyataan penggunaannya, bahasa merupakan sebagian dari suatu 

kegiatan atau merupakan suatu bentuk kehidupan. 

 Kita dapat melihat wujud permainan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. 

misalnya: menguraikan keadaan suatu benda, mengarang suatu cerita, membuat lelucon, 

menterjemahkan bahasa dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Setiap ragam 
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permainan bahasa mengandung aturan permainan bahasa yang mencerminkan ciri atau 

corak khas dari permainan bahasa yang bersangkutan. 

Keanekaragaman dalam hidup manusia memerlukan bahasa yang digunakan 

dalam konteks-konteks tertentu. Oleh karena itu, setiap konteks kehidupan manusia 

menggunakan bahasa tertentu yang memiliki aturan-aturan main tertentu. Sebagaimana 

layaknya permainan maka terdapat seperangkat aturan yang harus dipatuhi yang 

merupakan pedoman dalam penyelenggaraan permainan tersebut. Hal ini dilukiskan oleh 

Wittgenstein melalui contoh sebuah permainan catur sebagai berikut. Suatu permainan 

hendaklah berpedoman pada suatu aturan, dalam suatu permainan catur manakala telah 

ditentukan bahwa :raja” memegang peranan yang sangat penting, maka ketentuan itu 

merupakan bagian yang essensial dalam permainan tersebut. Apakah kita dapat 

melanggar aturan yang telah ditentukan di sini? Pelanggaran itu hanya menunjukkan 

bahwa kita tidak mengetahui petunjuk yang sebenarnya tentang aturan permainan itu. 

Barangkali kita tidak memahami aturan tersebut secara petunjuk yang menggariskan agar 

kita berpikir tiga kali (berpikir tiga langkah ke depan) sebelum menggerakkan setiap buah 

catur. Jikalau kita menjumpai penerapan aturan ini di atas papan catur, maka kita tentu 

akan merasa kagum dan memahami maksud dan tujuan suatu aturan. 

Analog dengan yang dikemukakan oleh Wittgenstein itu menunjukkan, bahwa 

daalm berbagai macam permainan terdapat aturan-aturan main tersendiri yang harus 

ditaati dan harus merupakan pedoman dalam tata permainan. Dalam pengertian ini 

dimaksudkan oleh Wittgenstein selain permainan catur masih terdapat banyak 

permainan-permainan lainnya antara lain, bola volley, sepak bola, tennis, dan lain 

sebagainya yang masing-masing juga memiliki aturan-aturan main. Demikian pula di 

dalam language game, kekacauan akan timbul manakala kita menerapkan aturan 

permainan bahasa yang satu ke dalam bentuk permainan bahasa lainnya. 

Kekacauan tersebut sering dijumpai dalam proses penterjemahan karena 

penterjemah kurang menguasai tata permainan bahasa, baik yang terdapat di dalam 

bahasa sumber maupun bahasa sasaran, sehingga pemahaman tentang makna di dalam 

teks pun menjadi sulit untuk diwujudkan. Kehidupan manusia yang bersifat kompleks 

yang meliputi berbagai bidang dan memiliki sifat dinamis dengan sendirinya memiliki 

berbagai macam aturan dan hal tersebut terlukiskan melalui bahasa. Dalam pengertian 



 

inilah maka bahasa akan memiliki makna manakala mampu mencerminkan aturan-aturan 

yang terdapat dalam setiap konteks kehidupan manusia yang beranekaragam dan tidak 

terbatas. 

Dengan memperhatikan konsep di atas, maka dapat dimengerti bahwa 

penterjemahan sama sekali bukan hal yang sederhana. Menurut Widyamartana (1991: 

11), penterjemahan adalah memindahkan suatu amanat dari bahasa sumber ke dalam 

bahasa sasaran dengan pertama-tama mengungkapkan maknanya dan kedua mengungkap 

gaya bahasa. Pentingnya pemahaman makna haruslah diperhatikan dalam proses dan 

hasil penterjemahan. Untuk mengungkap makna pada bahasa sumber dan 

memindahkannya ke dalam bahasa sasaran, penterjemah sebaiknya mengingat prinsip 

tata permainan bahasa Wittgenstein yang telah disebutkan terdahulu sehingga terjemahan 

pada bahasa sasaran terasa wajar dan mengungkapkan segenap arti dari karangan aslinya 

tanpa mengorbankan tuntutan akan ungkapan yang baik dan idiomatik. 

 

2. Pembahasan  

 Setiap bentuk permainan bahasa memiliki aturan permainan sendiri-sendiri yang 

tidak dapat dicampuradukkan satu sama lain. Tata aturan (ragam) ilmiah misalnya, 

memiliki aturan permainan sendiri dalam arti ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi 

oleh masyarakat ilmiah. Penggunaan bahasa dalam konteks ilmiah tidak dapat 

dicampuradukkan dengan penggunaan bahasa dalam ragam santai, sebab ragam santai 

memiliki aturan tersendiri. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, mustahil bilamana 

kita menentukan suatu aturan permainan bahasa yang bersifat umum yang berlaku dalam 

berbagai macam konteks kehidupan manusia. 

 Makna sebuah kata adalah tergantung pada penggunaannya dalam suatu kalimat, 

adapun makna kalimat adalah tergantung penggunaannya dalam bahasa, sedangkan 

makna bahasa adalah tergantung penggunaannya dalam hidup. (Wittgenstein, dalam 

Kaelan, 2009: 127). Dalam ilmu bahasa, memang kita memiliki makna leksikal akan 

tetapi tidak memiliki makna informasi yang hanya terbatas sebagai suatu simbol saja, 

sehingga sebenarnya terdapat kata yang maknanya tidak menunjukkan suatu realitas 

kehidupan, misalnya kata: “kemudian”, “atau”, “bilamana”, dan lain-lain. Sehingga 



 

penterjemahan dari kata-kata tersebut menyesuaikan dengan segi pragmatiknya dan 

konteks kalimatnya.  

 Perhatian pertama pada proses penerjemahan yang mengacu pada permainan 

bahasa Wittgenstein ini adalah pada ragam bahasa. Dalam hal ini, kita jumpai dua jenis 

ragam bahasa, yaitu ragam bahasa formal dan ragam bahasa tidak formal..Bahasa formal 

ialah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti urusan surat-menyurat, semasa 

mengajar atau bertutur dengan orang yang kita tidak kenal dekat atau lebih tinggi status 

dan pangkatnya. Bahasa formal menggunakan pilihan kata yang sesuai dengan budaya 

sepenuhnya. Ia digunakan dengan benar dan teratur. Bahasa formal merujuk kepada 

penggunaan bahasa yang lebih teratur, lengkap dan memerlukan segala strategi 

pertuturan untuk memberi gambaran yang beradat dan hormat dalam konteks formal. 

Bahasa formal lebih mementingkan penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks 

penggunaan bahasa itu dan  tersusun rapi.  

Bahasa tidak formal merupakan bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi 

seperti dalam percakapan sehari-hari, khususnya dengan orang yang kita kenal akrab. 

Bahasa tidak formal dapat dilihat melalui cirinya yang tampak jelas, yaitu percampuran 

kode. Kode dalam bahasa ialah unsur-unsur bahasa yang digunakan dalam komunikasi, 

yang seringkali berasal dari bahasa lain. Percampuran kode merupakan salah satu ciri 

yang paling menonjol dalam bahasa tidak formal.  

Sehubungan dengan pengertian di atas, secara struktur ungkapan kalimat atau kata 

dapat saja memiliki kemiripan namun dalam penerapan dan penggunaan yang berbeda, 

akan memiliki konsekuensi makna yang berbeda pula dan sangat tergantung kepada 

konteks kehidupan yang berkaitan dengan ragam bahasa tertentu. Oleh karena itu, 

meskipun mengandung suatu kemiripan yang bersifat umum namun maknanya sangat 

bergantung pada cara penggunaannya dan konsekuensinya juga sangat tergantung pada 

game atau aturan main dalam konteks penggunaan tersebut dalam kehidupan manusia. 

Seperti contohnya adalah “aku”, “saya”, “kamu” “Anda” dalam bahasa Indonesia dan 

“tu” dan “vous” dalam bahasa Perancis yang memperlihatkan permainan bahasa dan 

memiliki aturan yang sangat jelas pada penggunaannya dalam konteks komunikasi. Baik 

“S’il vous plait” dan “s’il te plait” dapat diterjemahkan dengan “please” dalam bahasa 

Inggris, namun pada aturan permainan bahasa Perancis “S’il vous plait” digunakan untuk 



 

memohon kepada orang yang dihormati dan “s’il te plait” digunakan untuk orang yang 

sudah akrab dengan si penutur. Sehingga di dalam kasus tersebut tampak sekali “unggah-

ungguh” yang harus diketahui pada saat kita akan menterjemahkan kata “please” ke 

dalam bahasa Perancis. 

Ragam bahasa dapat juga dibedakan menjadi ragam bahasa lisan dan ragam 

bahasa tulis. Ragam lisan adalah bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Ragam 

lisan yang standar dapat kita jumpai pada pidato, perkuliahan, dan ceramah. Ragam lisan 

yang nonstandard dapat kita temukan pada percakapan antarteman, antara penjual dan 

pembeli di pasar, dan lain sebagainya. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang ditulis atau 

yang tercetak. Ragam bahasa tulis pun dapat dibedakan antara ragam bahasa tulis standar 

seperti yang terdapat pada buku pelajaran, buku teks, dan surat kabar, dan ragam bahasa 

nonstandar dalam majalah remaja, iklan, dan poster. 

Setiap ragam permainan bahasa mengandung aturan permainan bahasa yang 

mencerminkan corak khas dari permainan bahasa yang bersangkutan. Oleh karena itu, 

perhatian kita dalam masalah ini diarahkan untuk membandingkan keanekaragaman alat-

alat dalam bahasa (dalam masalah ini adalah unsure-unsur bahasa) dan cara 

penggunaannya. 

Problematika penerjemahan pada ragam-ragam bahasa di atas dapat ditemui, 

misalnya saat kita harus menerjemahkan buku teks dari sebuah disiplin ilmu tertentu. 

Seperti diketahui, masing-masing disiplin ilmu memiliki terminologi yang membedakan 

makna peristilahan. Untuk mengatasi problem tersebut, kini dikenal adanya intervensi 

pemerintah dan negara dalam bidang peristilahan (Rey,1992:103). Intervensi ini memiliki 

kerangka ganda: di satu sisi, politik bahasa dari suatu negara, dari suatu federasi, atau 

dari suatu himpunan negara yang dihubungkan oleh bahasa dan budaya; di sisi lain, 

pembakuan antarbahasa dalam lembaga nasional atau internasional, yang berkaitan erat 

dengan kegiatan penerjemahan. 

Hukum mengatur bahasa dan politik bahasa dan budaya, mulai dari 

kecenderungan untuk memaksakan suatu bahasa  di dalam pembakuan intern, dari 

intervensi merata atas satu aspek dari bahasa itu sampai ke intervensi parsial. Pada 

umumnya, pada tataran kosa kata, yang terjadi adalah intervensi atas butir tertentu atau 

intervensi terbatas, di dalam bidang kehidupan sehari-hari yang luas, dan intervensi 



 

parsial, di dalam bidang-bidang tertentu. Di dalam praktik, norma bahasa Perancis adalah 

salah satu contoh dalam penerapan kaidah yang mengatur bahasa, yang terbatas pada 

intervensi yang sangat lokal. Norma itu membatasi diri dengan hanya memaksakan 

penggunaan bahasa Perancis di dalam perdagangan dan pemberian merk dagang di 

Perancis. Walaupun dibatasi dengan ketat, norma bahasa Perancis mengharuskan pula 

tindakan pembakuan di dalam peristilahan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa di 

dalam ragam administratif, yuridis, perdagangan, istilah ilmiah dan teknik. 

Yang jauh lebih ambisius adalah perundang-undangan di beberapa negara yang 

menghadapi masalah bahasa yang harus segera ditanggulangi. Sebagai contoh dari 

hubungan bahasa Inggris dengan bahasa Perancis, dapat disebutkan Kanada dengan 

Bureau des Langues (Biro Bahasa)- nya yang besar dan aktif, yang ditugasi untuk 

menerapkan kebijakan federal tentang kedwibahasaan. Di Quebec, suatu kebijakan 

Perancisasi yang sistematis telah mendorong suatu pembakuan yang sifatnya lentur yang 

sering juga disebut “penataan bahasa”. Untuk menerapkan kebijakan tersebut, sebuah 

Office de la Langue Française berusaha untuk memperkaya, menyebarluaskan dan 

membakukan kosakata Perancis yang sangat diperlukan di dalam penyempurnaan bahasa 

itu, yang dianggap sebagai homogenisasi dan sebagai upaya mendekatkannya dengan 

norma Perancis yang bersifat internasional, yang sebenarnya sangat sulit untuk 

dirumuskan. Terminologi menjadi kebutuhan dasar di dalam tindakan tersebut. Contoh 

tersebut menunjukkan bahwa aspek sosiolinguistik, metodologis, dan ikutannya dalam 

pendidikan sangat mencolok di Negara di Amerika Utara yang berbahasa Perancis itu. 

Perancis sendiri memiliki, dengan adanya Haut Comité de la Langue Française, 

suatu badan yang ditugasi untuk menginformasikan berbagai dinas di kantor Perdana 

Menteri segala masalah bahasa untuk menyusun dan mengusulkan suatu politik bahasa  

dan untuk mengkoordinasikan berbagai tindakan yang menyangkut bahasa Perancis di 

dunia. Setiap badan, sesuai dengan kemampuannya, mengadakan kegiatan yang 

mendeskripsikan istilah, mendorong penyusunan, dan penyebarluasaan informasi 

peristilahan dalam bahasa Perancis di segala kalangan yang sangat membutuhkannya 

(contohnya peristilahan pertanian tropis, yang disebarluaskan di Afrika, mencerminkan 

ciri pragmatis dari program semacam itu, yang langsung dikaitkan dengan masalah 

ekonomi). 



 

Contoh nyata dari pragmatisme tersebut adalah peristilahan di bidang teknik yang 

disusun secara sangat berbeda. Sebagai sistem pekerjaan, instrument, dan aktivitas yang 

cenderung kepada perubahan lingkungan yang terencana, setiap teknik membentuk 

sebuah bidang pragmatis. Setiap bidang dibentuk sedemikian rupa dengan berbagai 

tujuan praktis dan tipe kegiatan, dalam kebergantungan pada pengetahuan yang sangat 

beragam sesuai dengan kebutuhan. Berbagai istilah dalam bahasa Perancis dapat 

dicermati berikut ini.  

 

Infrastructure forestière  : infrastruktur hutan 

Réseau routièr forestier  : jaringan jalan hutan 

Camps forestiers   : pangkalan hutan 

Installations de flottage de bois : instalasi penghanyutan kayu 

Récolte du bois   : panen kayu 

Abbatage des arbres  : penebangan pohon 

Abbatage manuel  : penebangan manual 

Abbatage mécanique  : penebangan mekanis 

Façonnage des arbres  : pengerjaan pohon 

Débardage des arbres  : pengangkutan pohon 

 

Apabila kita cermati kasus penerjemahan di atas, terdapat istilah yang sangat khas 

di bidang kehutanan. Kata “manuel” dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 

“manual”, demikian pula “mécanique” menjadi “mekanik” dan “infrastructure” menjadi 

“infrasturuktur” karena penerjemahan ketiga istilah tersebut benar-benar menerapkan 

aturan language game yang berlaku pada bidang teknik. Sehingga terlihat ada 

“pembakuan” istilah meskipun dengan ejaan yang berbeda sesuai kaidah masing-masing 

bahasa, dalam hal ini bahasa Perancis dan Indonesia. 

 Selanjutnya, sehubungan dengan percampuran kode, berbagai pertukaran 

antarbangsa yang menyangkut ilmu dan teknik, pertukaran istilah dan dokumentasi 

sangat diperlukan. Bilamana menyangkut suatu bahasa yang luas penggunaannya, 

pembakuan kosakata dapat dilaksanakan dengan mengacu pada kesepakatan antarbangsa. 

Suatu terminologi yang efektif harus diterima oleh semua kelompok masyarakat yang 



 

menggunakan bahasa yang sama. Koordinasi itu bahkan dapat meluas dan mencakupi 

juga peristilahan dalam bahasa-bahasa yang mirip dan negara-negara yang bersahabat. Di 

tataran dunia, sebuah Pusat Informasi bidang Peristilahan (INFOTERM) yang bekerja di 

Australia mengkoordinasikan berbagai kegiatan peristilahan di seluruh dunia dan 

kegiatan klasifikasi. 

Adanya kecenderungan untuk mencari pengertian yang bersifat umum dengan 

merangkum pelbagai gejala yang diperkirakan mencerminkan sifat keumumannya itu 

disebut oleh Wittgenstein sebagai Craving for Generality. Hal inilah yang oleh 

Wittgenstein dicoba untuk dinetralisir dengan konsepnya yang meletakkan pluralitas 

bahasa dalam aspek pragmatisnya. Baginya sebenarnya sangat menarik untuk 

membandingkan kemajemukan dari alat-alat dalam bahasa dan berbagai cara yang 

dipergunakannya.  

 

3. Penutup 

 Mengenai language game, yang harus senantiasa kita perhatikan selama 

menterjemahkan, Wittgenstein mengatakan bahwa kita harus melihat, membaca, dan 

memahami suatu bahasa dalam konteksnya masing-masing. Di sini ada aturan atau norma 

dalam menggunakan bahasa di pelbagai bidang kehidupan. Menurutnya, makna bahasa 

bukan terdapat dalam bahasa atau penutur bahasa melainkan terdapat dalam kehidupan 

manusia itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mengkaji makna bahasa harus dilakukan 

pengamatan terhadap kehidupan manusia dalam hubungan aturan penggunaan bahasa 

tersebut. Setiap konteks penggunaan bahasa memiliki aturan masing-masing. Dalam 

turan beserta penggunaannya dalam kehidupan manusia itulah akan ditemukan makna 

bahasa yang dikaji pada kehidupan manusia dan merupakan nilai yang digunakan secara 

pragmatis dalam kehidupan manusia pula. 

 Wittgenstein telah menunjukkan kepada kita bahwa bahasa tidaklah dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia. Kita tidak dapat memahami dan menggambarkan 

bagaimana realita kehidupan di dunia ini tanpa bahasa. Manusia tidak mkeluar dari 

sistem bahasa untuk melihat dunia secara objektif. Makna dari pikiran dan ekspresi kita 

tidak dapat lepas dari bahasa. Kita harus melihat bagaimana makna suatu ekspresi di 

dalam language game. Hal tersebutlah yang harus kita perhatikan dalam penterjemahan. 
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