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ABSTRAKSI

Nama

: Listra Evasari Pinem

NIM

: 1021150021

Program Studi

: Sastra Inggris

Judul

: Analisis Penilaian Terjemahan Majas Metafora dalam
Novel Mockingjay Karya Suzanne Collins.

Penulisan ini berfokus pada majas metafora yang terdapat dalam novel
Mockingjay karya Suzanne Collins. Tujuan penulisan ini adalah bertujuan untuk
mencari tahu apakah majas metafora dalam novel

Mockingjay sudah

diterjemahkan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Dalam pengumpulan data, peneliti menganalisis data yang ditemukan di dalam
novel kemudian mengelompokkannya. Terdapat 35 data di dalam novel ini yang
mengandung majas. Rincian datanya sebagai berikut: 15 majas metafora, 3 majas
ironi, 7 majas simile, dan 10 majas hiperbola. Diantara ke empat majas tersebut,
data majas metafora yang dipakai sebagai objek pembahasan. Kemudian, strategi
yang dipakai penulis adalah melakukan penilaian terjemahan terhadap majas
metafora tersebut.

Kata Kunci : Penerjemahan, Majas Metafora, Penilaian Terjemahan
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