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PADA PEMBELAJARAN BAHASA PRANCIS 

 

 

 

Oleh  

 

Mitha Setiani Asih 

Penelitian  ini memiliki  tiga  tujuan  yaitu  untuk  mendeskripsikan bentuk 

dan makna  register bahasa  Prancis bidang  ekonomi, serta mendeskripsikan 

implikasi register ekonomi dalam pembelajaran bahasa Prancis.  Adapun, data 

penelitian  ini  yaitu  berupa  leksikon  yang mengandung register ekonomi 

berbahasa  Prancis yang mana sumber data  pada  penelitian  ini  diperoleh dari 

artikel-artikel dalam rubrik ekonomi di www.la-croix.com  bulan Oktober 2020 

sampai Maret 2021.  

Di sisi lain untuk pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode 

simak dengan teknik dasar yaitu teknik sadap dan teknik Simak Bebas Libat 

Cakap (SLBC) serta teknik catat dengan menggunakan tabel data. Selanjutnya, 

untuk menganalisis bentuk register dan makna register, digunakan metode agih 

dengan teknik  dasar Bagi Unsur Langsung (BUL) dengan teknik lanjutan berupa 

Teknik Baca Markah (TBM). Kemudian, untuk menganalisis  makna  register,  

digunakan  metode padan  referensial dengan  teknik  dasar  Pilah  Unsur  Penentu  

(PUP)  dan  dilanjutkan  dengan  teknik Hubung Banding Menyamakan (HBS).  

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukan 

bahwa terdapat 100 register ekonomi yang dikategorikan dalam nomina (96 

register), adjektiva (3 register), dan verba (1 register). Selanjutnya, mengacu pada 

analisis penelitian ini, terdapat 4 register memiliki makna leksikal dan kontekstual 

yang sama, 95 register yang makna kontekstual dan leksikalnya berbeda, dan 1 

register hanya memiliki makna kontekstual. Kemudian, terdapat perbedaan antara 

makna leksikal dan makna kontekstual dalam hasil penelitian ini, sehingga setiap 

kata bisa memiliki dua makna berbeda. Adapun data-data hasil penelitian ini dapat 

diimplikasikan dalam pembelajaran Bahasa Prancis pada mata kuliah 

sosiolinguistik. 

 

Kata Kunci: register ekonomi, kategori leksikal, makna leksikal, makna 

kontekstual. 

http://www.la-croix.com/
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LES REGISTRES FRANÇAIS DE L'ÉCONOMIE EN RUBRIQUE 

ÉCONOMIQUE SUR WWW.LA-CROIX.COM ET SES 

IMPLICATIONS DANS L'APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS  

 

 

 

Par 

 

Mitha Setiani Asih 

 

Cette étude a objectifs à savoir décrire la forme du registre de langue française 

dans le domaine économique et le sens du registre de français dans le domaine 

économique. De plus, les données de cette recherche se présentent sous la forme 

d'un lexique contenant un registre français de l’economie. Les sources de données 

de cette étude ont été obtenues à partir d'articles de la rubrique économie sur 

www.la-croix.com Octobre 2020 à mars 2021. Tandis que, la collecte de données 

dans cette étude utilise a méthode d'écoute avec des techniques de base, à savoir 

des techniques de tapotement et des techniques la technique de la lecture attentive 

(SLBC) et des techniques de prise de notes utilisant des tableaux de données. De 

plus, Pour analyser la forme du registre, la recherche utilise la méthode de 

distribution à l’aide de la technique de base de la distribution directe (BUL) qui se 

poursuit par la technique de substitution. Pour analyser le sens des registres, cette 

recherche utilise la méthode d’identification référentielle en utilisant la technique 

de base de la segmentation de l’élément décisif (PUP) et est poursuit par la 

technique de la comparaison de l’élément essentiel (HBS) Donc, les résultats de 

cette étude indiquent qu'il existe 100 registres économiques qui sont classés en 

noms (96 registres), en adjectifs (3 registres) et en verbe (1 registre). Il y a une 

différence entre le sens lexical et le sens contextuel dans les résultats de cette 

étude, de sorte que chaque mot peut avoir deux sens différents.  

 

Mots-clés : registre, catégorie lexicale, sens lexical, sens  contextuel 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Kehidupan masyarakat tidak lepas dari hubungan interaksi sosial. Hubungan 

ini bisa terjadi karena adanya perantara bahasa sebagai medianya. Bahasa 

menjadi media paling penting dalam interaksi masyarakat. Sebuah bahasa 

mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama. Saussure dalam skripsi 

Widowati (2020:1) mengatakan pengertian bahasa sebagai berikut:  

 

‘’Langue est un système de symbols sonores utilisé par certains groupes de 

membres de la communauté pour communiquer et interagir les uns avec les 

autres.’’  

 
‘Bahasa adalah sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh sekelompok 

anggota masyarakat tertentu untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan 

sesamanya.’ 

 

Oleh sebab itu, bahasa menjadi alat komunikasi utama dalam hubungan sosial 

masyarakat. Hal ini menyebabkan munculnya ragam bahasa, baik bahasa 

nasional ataupun bahasa daerah. Selain pada kelompok suku bangsa, bahasa 

juga dapat muncul pada berbagai kelompok bidang keilmuan. Pada kelompok 

bidang keilmuan, bahasa muncul sebagai akibat adanya perbedaan 

penggunaan pada setiap bidang keilmuan. Misalnya, seorang koki yang 

memasak untuk memenuhi kebutuhan gastronomi masyarakat. Selain itu, hal 

ini bisa ditemui juga di bidang videografi. Sebagai contoh kamerawan yang 

merekam untuk memenuhi kebutuhan audio visual masyarakat.  
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Hal tersebut membuktikan bahasa menjadi alat komunikasi dalam bidang 

keilmuan dan menunjukkan bahwa variasi bahasa berdasarkan penggunaan 

atau register sangat berpengaruh terhadap proses komunikasi di dalam 

masyarakat. Selanjutnya, di setiap bidang keilmuan memiliki kosakata atau 

leksikon khusus yang bisa saja hanya digunakan di satu bidang keilmuan. 

Selain itu, ada kemungkinan kosakata yang sama tetapi memiliki makna yang 

berbeda pada beberapa bidang keilmuan. 

 

Penelitian ini membahas bidang ekonomi, yaitu pada rubrik ekonomi di 

website www.la-croix.com. Website tersebut merupakan salah satu media 

daring di Prancis yang memberikan informasi terkait dunia, Prancis, ekonomi, 

agama, budaya, lingkungan dan keluarga. Dalam media daring pembaca akan 

menemukan ruang tetap yang dipakai untuk membahas isu tertentu yang 

disebut rubrik. Rubrik merupakan bagian khusus yang terdapat dalam surat 

kabar yang memuat tentang isi dan berita. Misalnya dalam surat kabar memuat 

rubrik ekonomi, maka isi di dalamnya mengenai berita seputaran masalah 

ekonomi yang sedang terjadi. Adapun, bagian dalam surat kabar yang sampai 

saat ini tidak luput dari perhatian pembaca adalah informasi yang berkaitan 

dengan perekonomian. Hal ini dikarenakan masyarakat menjadi pelaku 

transaksi jual beli dan konsumsi setiap harinya. Pembaca akan menemukan 

leksikon khas yang membedakan bidang ekonomi dengan bidang yang lainnya 

melalui register. 

 

Di sisi lain, objek kajian penelitian ini adalah rubrik ekonomi di media daring 

www.lacroix.com. Rubrik tersebut berisi kegiatan ekonomi Prancis. Sebagai 
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contoh dapat dilihat kalimat yang mengandung register ekonomi dalam bahasa 

Prancis: 

Le syndicat renouvelle une demande déjà effectuée l’année dernière : celle 

d’une baisse des dividendes versés aux actionnaires.   

(www.la-croix.com) 

 ‘Serikat pekerja memperbarui kuantitas barang yang sudah dibuat tahun lalu: 

pengurangan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham.’ 

 

Pada contoh di atas demande termasuk dalam kategori nomina. Demande 

merupakan salah satu contoh register ekonomi bahasa Prancis yang memiliki 

arti ‘kuantitas barang’. Makna leksikal demande adalah tindakan seseorang 

memperoleh sesuatu. Namun, makna kontekstual dari kata demande dalam 

bidang ekonomi yaitu kuantitas permintaan barang. 

 

Selain kategori nomina, terdapat pula kategori leksikal lainnya seperti contoh 

berikut ini: 

Au moment où la France depense des centaines de milliards d’euros pour 

soutenir sa propre économie, et alors que cette crise sanitaire montre plus 

que jamais le besoin d’aider les pays pauvres, arriver aux 0,7 % serait un 

signal positif.  
(www.la-croix.com) 

‘Pada saat Prancis membelanjakan ratusan miliar euro untuk mendukung 

ekonominya sendiri, dan sementara krisis kesehatan ini menunjukkan lebih dari 

sebelumnya perlunya membantu negara-negara miskin, mencapai 0,7% akan 

menjadi sinyal positif.’ 

 

Selanjutnya, pada contoh di atas, depense (depenser) termasuk dalam kategori 

kata kerja. Depenser merupakan salah satu register ekonomi dalam bahasa 

Prancis yang memiliki arti ‘membelanjakan’. Makna leksikal dari depenser 

yaitu ‘menghabiskan’. Namun, makna kontekstual dari depenser dalam bidang 

ekonomi yaitu ‘membelanjakan’. 
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Dengan diketahuinya register ekonomi tersebut, maka dapat diimplikasikan ke 

dalam mata kuliah bahasa Prancis. Salah satunya adalah mata kuliah 

sosiolinguistik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib berjenjangan di 

Universitas yang ada di Indonesia.  

Mata kuliah sosiolinguistik adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang 

dihubungkan dengan masalah-masalah sosial di masyarakat. Tujuan 

sosiolinguistik senantiasa memperhitungkan bagaimana pemakainya di dalam 

masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial tertentu. Faktor-faktor 

sosial itu antara lain: status sosial, tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, 

agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Selain itu bentuk bahasanya juga 

dipengaruhi oleh faktor situasional, misalnya: siapa yang berbicara, bagaimana 

bentuk bahasanya, kepada siapa, di mana, kapan, dan mengenai masalah apa. 

Selanjutnya, register merupakan salah satu bahasan dalam mata kuliah 

Sosiolinguistik. 

Berdasarkan beberapa contoh di atas adanya kemungkinan tentang 

keberagaman ketegori leksikal membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

register ekonomi bahasa Prancis dan perbedaan istilah dari kata yang terdapat 

pada bidang ekonomi. Perbedaan tersebut merujuk pada makna kontekstual 

pada sebuah kata yang sesuai dengan konteksnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Apa saja bentuk register ekonomi bahasa Prancis yang ditemukan di 

www.la-croix.com? 

2. Bagaimanakah makna leksikon khusus yang merupakan register ekonomi 

bahasa Prancis di www.la-croix.com? 

3. Bagaimanakah implikasi dari register ekonomi dalam rubrik ekonomi di 

www.la-croix.com terhadap pembelajaran bahasa Prancis? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk: 

1.  Memaparkan bentuk register ekonomi bahasa Prancis di www.la-

croix.com.  

2. Menguraikan makna leksikon khusus yang merupakan register ekonomi 

bahasa Prancis di www.la-croix.com.  

3. Mendeskripsikan implikasi dari register ekonomi dalam rubrik ekonomi di 

www.la-croix.com terhadap pembelajaran bahasa Prancis.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian berdasarkan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan bagi peneliti linguistik di bidang register, serta 

memperkaya kajian sosiolinguistik, khususnya register sebagai salah satu 

bidang variasi bahasa berdasarkan pemakaian. 

http://www.la-croix.com/
http://www.la-croix.com/
http://www.la-croix.com/
http://www.la-croix.com/
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2. Manfaat praktis 

Sedangkan manfaat praktis yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu: 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambahkan informasi dan 

pengetahuan mengenai register ekonomi yang ada pada rubrik berita 

ekonomi di www.la-croix.com.  

b. Bagi Pengajar 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengajar 

bahasa Prancis untuk memperoleh referensi mengenai register ekonomi 

dalam bahasa Prancis sebagai bahan ajar.  

c. Bagi Pembelajar Bahasa Prancis 

Melalui penelitian ini, pembelajar bahasa Prancis diharapkan dapat 

memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan lebih mengenai register 

ekonomi dalam bahasa Prancis. 

d. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bacaan bagi 

peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang 

sejenis. 

3. Batasan Istilah 

Agar pemahaman peneliti sama dengan pemahaman pembaca, maka 

diperlukan batasan istilah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

a. Register 

Register adalah salah satu variasi bahasa yang dilihat dari segi 

pemakaiannya. Segi pemakaian dapat diartikan sebagai penggunaan 
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bahasa berdasakan tujuan tertentu. Misalnya penggunaan bahasa dalam 

bidang atau disiplin ilmu seperti bidang militer, jurnalistik, pertanian, 

dan sebagainya sesuai dengan keperluan masing-masing pengguna 

bahasa. Setiap bidang kegiatan tentu memiliki istilah khusus yang 

tidak digunakan dalam bidang kegiatan lain. Namun, apabila terdapat 

istilah yang sama antarbidang kegiatan kemungkinan istilah tersebut 

memiliki arti dan makna yang berbeda. Hal tersebut dapat terjadi 

karena setiap bidang kegiatan memiliki konteks yang berbeda. 

b. Register ekonomi 

Register ekonomi merupakan istilah khusus yang digunakan dalam 

bidang ekonomi, sehingga penggunaan bahasa berdasarkan tujuan 

ekonomi. 

c. La Croix  

La Croix adalah harian katolik terkemuka di Eropa yang menyediakan 

berita berkualitas tentang peristiwa dunia, politik, sains, budaya, 

teknologi, ekonomi dan lain-lain. La Croix menjadi media yang 

muncul sebagai surat kabar harian pada 1883. 

d. Rubrik Ekonomi 

Rubrik ekonomi adalah bagian atau ruang tetap dalam surat kabar yang 

membahas serta mengulas berita dan informasi-informasi kegiatan 

ekonomi. Data penelitian ini diperoleh dari artikel-artikel yang terbit 

pada bulan Oktober 2020 sampai Maret 2021 dalam rubrik ekonomi di 

situs media Prancis www.la-croix.com. 
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Gambar 1. Website www.la-croix.com 

 

 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Sosiolinguistik 

Sumarsono dalam Zulakbar (2018:10) mengatakan bahwa sosiolinguistik 

menyangkut sosiologi dan linguistik, karena itu sosiolinguistik mempunyai 

kaitan yang sangat erat dengan kedua kajian tersebut. Sosio adalah 

masyarakat, dan linguistik adalah kajian bahasa. Kajian sosiolinguistik adalah 

kajian tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi kemasyarakatan. 

 

Di sisi lain, Malabar (2015:3) mengungkapkan bahwa sosiolinguistik adalah 

ilmu yang interdisipliner. Istilahnya sendiri menunjukkan bahwa ia terdiri 

atas bidang sosiologi dan linguistik. Adapun dalam istilah linguistik-sosial 

(sosiolinguistik) kata sosio adalah aspek utama dalam penelitian dan 

merupakan ciri umum bidang ilmu tersebut. Linguistik dalam hal ini juga 

berciri sosial sebab bahasa pun berciri sosial, yaitu bahasa dan strukturnya 

hanya dapat berkembang dalam suatu masyarakat tertentu. Aspek sosial 

dalam hal ini mempunyai ciri khusus, misalnya ciri sosial yang spesifik dan 

bunyi bahasa dalam kaitannya dengan fonem, morfem, kata, kata majemuk, 

dan kalimat.  

 

Hal ini selaras dengan pendapat Chaer dan Agustina (2010: 61) yang 

mendefinisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang berusaha 
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menjelaskan ciri-ciri variasi bahasa dan menetapkan korelasi ciri-ciri variasi 

bahasa tersebut dengan ciri-ciri sosial kemasyarakatan. Berdasarkan pendapat 

di atas dapat disimpulkan sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang 

bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi dan hubungan antara bahasa 

dengan faktor-faktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur. 

 

B. Semantik 

Butar butar (2016: 1) menjelaskan kata ‘semantik’ berasal dari bahasa Yunani 

‘semainein’ yang berarti ‘bermakna’. Kata bendanya adalah ‘sema’ yang 

berarti ‘tanda’ atau ‘lambang’, sedangkan kata kerjanya adalah ‘semaino’ 

yang berarti ‘menandai’ atau ‘memaknai’. Menurut Lech dalam Charles 

(2016: 3), semantik adalah salah satu cabang linguistik, yaitu ilmu yang 

mengkaji bahasa. Bidang linguistik menggunakan kata semantik untuk istilah 

dalam mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal 

yang ditandainya. Lebih jelasnya, bidang studi dalam linguistik yang 

mempelajari makna atau arti dalam bahasa.  

 

Selanjutnya, Chortès  (1979, dalam cnrtl.fr) menyatakan: 

« Sémantique est étude d'une langue ou des langues considérées du point de 

vue de la signification; théorie tentant de rendre compte des structures et des 

phénomènes de la signification dans une langue ou dans le langage. » 

 
‘Semantik adalah studi tentang bahasa atau bahasa dilihat dari sudut pandang makna; 

teori yang mencoba menjelaskan struktur dan fenomena makna dalam langue atau 

langage.’ 

 

Pendapat lain diungkapkan Sémiot (1979, dalam cnrtl.fr) menyatakan: 

« Sémantique est étude générale de la signification des signes conçue comme 

une relation entre les signes et leurs référents. » 
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‘Semantik adalah ilmu umum tentang makna tanda yang dipahami sebagai 

hubungan antara tanda dan referensinya.’ 

 

Di sisi lain, Chaer (2016: 4) juga berpendapat dalam menganalisis semantik 

harus disadari bahwa bahasa itu punya hubungan yang sangat erat dengan 

budaya masyarakat pemakainya. Analisis semantik suatu bahasa hanya 

berlaku untuk bahasa itu saja, tidak dapat digunakan untuk menganalisis 

bahasa lain. Dari pemaparan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

semantik dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji tentang arti atau makna 

bahasa.  

 

C. Variasi bahasa 

Bahasa mempunyai peranan yang sangat penting dalam hidup manusia. 

Manusia sudah menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dengan orang 

lain sejak berabad-abad silam. Bahasa hadir sejalan dengan sejarah sosial 

menjadi hal pokok manusia untuk mengadakan interaksi sosial dengan 

sesamanya. Bahasa berperan meliputi segala aspek kehidupan manusia. 

Termasuk salah satu peran tersebut adalah untuk memperlancar proses sosial 

manusia. Dengan demikian, keberagaman bahasa, menurut Chaer dan 

Agustina, (2010:61) ragam bahasa atau variasi bahasa merupakan bahasan 

pokok dalam studi sosiolinguistik.  

 

Di sisi lain, Malabar (2015: 32) menyatakan terjadinya keragaman atau 

kevariasian bahasa bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang tidak 

homogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan 

sangat beragam. Setiap kegiatan memerlukan atau menyebabkan terjadinya 
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keragaman bahasa itu. Keragaman ini akan semakin bertambah kalau bahasa 

tersebut digunakan oleh penutur yang sangat banyak, serta dalam wilayah 

yang sangat luas. Misalnya, bahasa Inggris yang digunakan hampir di seluruh 

dunia; bahasa arab yang luas wilayahnya dari Jabal Thariq di Afrika Utara 

sampai ke perbatasan Iran (dan juga sebagai bahasa agama Islam dikenal 

hampir di seluruh dunia); dan bahasa Indonesia yang wilayah penyebarannya 

dari sabang sampai Merauke. 

 

Variasi bahasa dapat terlihat karena adanya masyarakat yang bervariasi baik 

dalam segi bidang keilmuan, kegiatan, dan profesi. Kemudian, menurut Chaer 

dan Agustina (2010:62-67) membagi variasi bahasa berdasarkan 

pengunaannya sebagai berikut: 

1. Variasi Bahasa dari Segi Penutur 

Variasi dari segi penutur terbagi dalam 4 variasi yaitu, ideolek, dialek, 

kronolek, dan sosiolek. Masing-masing memiliki latar belakang kelompok 

penutur yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi berdasarkan tempat, 

lingkungan, dan situasi yang dialami oleh penutur. Perbedaan tersebut 

yang membuat penutur mudah dikenali sekaligus menjadi identitas atau 

ciri-ciri seorang atau sekelompok penutur.  

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Variasi Bahasa dari Segi Penutur 

Variasi Bahasa 

dari Segi Penutur 

Dialek

 
Kronolek 

Sosiolek 

Ideolek 
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a. Ideolek 

Ideolek adalah variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Dengan 

begitu, setiap orang mempunyai variasi bahasanya atau ideoleknya 

masing-masing. Variasi ideolek ini berkaitan dengan pilihan kata, gaya 

bahasa, susunan kalimat, warna suara dan sebagainya. Sebagai contoh, 

orang berjualan di pasar akan sering menggunakan kalimat persuasif 

saat merayu pembeli. Kalimat-kalimat tersebut keluar karena terbiasa 

menggunakan kata tersebut. 

 

b. Dialek 

Dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya 

relatif dan berada pada satu tempat, wilayah, atau area tertentu. Setiap 

individu memiliki dialeknya sendiri namun mereka memiliki ciri-ciri 

yang menunjukkan bahwa mereka berada pada satu dialek yaitu dialek 

berdasarkan daerahnya. Misalnya, bahasa Jawa dialek Pekalongan 

memiliki ciri sendiri yang berbeda dengan ciri yang dimiliki bahasa 

Jawa dialek Banyumas, dialek Semarang dan dialek Surabaya. 

 

c. Kronolek  

Kronolek merupakan variasi bahasa yang muncul karena pengaruh 

masa atau zaman. Pada bahasa Indonesia, kronolek akan terlihat jelas 

antara penutur pada era tahun 1950-an dengan penutur tahun 2000-an. 

Pada masing-masing era tersebut terdapat perbedaan baik dari segi 

lafal, ejaan, morfologi, maupun sintaksis. 
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d. Sosiolek 

Sosiolek yaitu variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, 

dan kelas sosial para penuturnya. Keadaan sosial berpengaruh terhadap 

variasi bahasa ini. Sebagai contoh sosiolek di Indonesia yaitu terdapat 

perbedaan variasi bahasa yang digunakan oleh kanak-kanak, para 

remaja, orang dewasa dan orang-orang yang tergolong lansia. 

  

2. Variasi dari Segi Pemakaian 

Variasi bahasa yang berkenaan dengan penggunaanya atau pemakaiannya 

disebut ragam atau register. Segi pemakaian didasari pada jenis pekerjaan, 

tingkat keformalan penggunanya, kegiatan, penggunaan, kebutuhan dan 

gaya. Dengan demikian, variasi bahasa dari segi pemakaian dapat terjadi 

dengan didasari oleh berbagai masyarakat yang memiliki profesi atau 

disiplin ilmu yang berbeda-beda. 

 

Setiap disiplin ilmu akan muncul istilah-istilah khusus sebagai variasi 

bahasa pada disiplin ilmu tertentu. Sebagai contoh, sejumlah istilah-istilah 

khusus yang digunakan dibidang jurnalistik mungkin tidak akan dijumpai 

pada bidang keilmuan lainnya. Jika ada kesamaan istilah maka ada 

kemungkinan istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. 

 

3. Variasi Bahasa dari Segi Keformalan 

Variasi bahasa dari segi keformalan dibagi menjadi lima menurut Chaer 

dan Agustina (2010:70-71) yakni sebagai berikut: 
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Gambar 3. Diagram Variasi Bahasa dari Segi Keformalan 

 

a.  Beku (Frozen) 

Ragam beku adalah variasi bahasa yang paling formal, biasanya 

digunakan dalam situasi khidmat, dan upacara-upacara resmi. Disebut 

ragam beku karena pola dan kaidahnya sudah ditetapkan secara baku 

dan tidak boleh diubah. Seperti contoh bentuk tertulis Undang-Undang 

Cipta Kerja. 

b. Ragam Resmi atau Formal 

Variasi bahasa ini biasa digunakan masyarakat dalam acara formal atau 

resmi. Contoh variasi resmi atau formal penggunaan bahasa dalam 

pidato Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam acara MTQ 

Nasional ke 28 di Padang, Sumatra Barat. 

c. Ragam Usaha atau Ragam Konsultatif 

Ragam usaha atau ragam konsultatif biasanya digunakan dalam acara 

semi formal. Pembicaraan ini berorietasi pada hasil atau produksi, 

Variasi Bahasa 

dari Segi 

Keformalan 

Ragam Beku 

(Frozen) 

Ragam 

Resmi/Formal 

Ragam Usaha 

Ragam Santai 

Ragam Akrab 
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sehingga ragam usaha ini adalah ragam bahasa yang paling 

operasional. Seperti contoh pengunaan ragam ini ketika melakukan 

rapat-rapat di kantor. 

d. Ragam Santai atau Ragam Kasual 

Ragam santai atau ragam kasual adalah ragam bahasa yang biasa 

digunakan dalam situasi tidak formal. Ragam ini untuk berbincang-

bincang dengan lingkungan sekitar. Ragam santai ini banyak 

menggunakan bentuk alegro, yaitu bentuk kata atau ujaran yang 

dipendekkan.  

e. Ragam Akrab atau Ragam Intim 

Ragam akrab atau ragam intim adalah variasi bahasa yang digunakan 

oleh para penutur yang hubungannya sudah intim. Hal tersebut terjadi 

karena para penutur sudah saling pengertian dan memiliki pengetahuan 

yang sama. Sebagai contoh perbincangan seseorang dengan teman 

yang sudah karib. 

 

4. Variasi Bahasa dari  Segi Sarana 

Variasi bahasa dari segi sarana dilihat dari jalur yang digunakan. Hal ini 

disebabkan adanya media yang digunakan penutur. Media tersebut 

menjadi alat bantu penutur untuk menyampaikan informasi. Seperti 

contoh seseorang yang mengirim pesan SMS melalui gawai. 

 

D. Register 

Register adalah salah satu objek kajian bidang sosioliguistik. Variasi bahasa 

ini dilihat dari segi pemakaiannya. Pemakaian ini bisa berhubungan dengan 
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kegiatan manusia dengan pekerjaannya. Dengan begitu, penutur menggunakan 

bahasa yang berhubungan dengan profesinya. 

 

Biber dan Susan (2009:6) menyatakan: 

Register is a variety associated with a particular situation of use (including 

particular communicative purposes). The description of a register covers 

three major components: the situational context, the linguistic features, and 

the functional relationships between the first two components.” 

 

Pengertian tersebut diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: 

‘Register adalah variasi yang terkait dengan situasi penggunaan tertentu (termasuk 

tujuan komunikatif tertentu). Deskripsi register mencakup tiga komponen utama: 

konteks situasional, fitur linguistik, dan hubungan fungsional antara dua komponen 

pertama.  

 

Selanjutnya, Parera (2014: 113) menyebutkan bahwa register sebagai satu 

variasi dalam tutur yang dipergunakan oleh sekelompok orang tertentu yang 

disesuaikan dengan profesi dan perhatian yang sama. Satu register yang 

khusus dapat dibedakan dari register yang lain. Register ditentukan oleh 

pelibat bicara, medan makna yang dicocokkan dengan profesi dan perhatian, 

dan sarana yang digunakan. 

 

Selain itu, Chaer dan Agustina (2010:68-69) menjelaskan bahwa register yaitu 

variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian yang menyangkut bahasa itu 

digunakan untuk keperluan atau bidang apa. Seperti ragam bahasa dalam 

jurnalistik yang memiliki ciri tertentu, yakni bersifat sederhana, komunikatif, 

dan ringkas. 

 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa register merupakan 

variasi bahasa berdasarkan pemakaian bahasa yang memiliki makna dan 

tujuan khusus.  
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E. Kategori Leksikal 

Salah satu yang diteliti dalam penelitian ini yaitu kategori leksikal bahasa 

Prancis. Setiap leksikon dalam bahasa pastinya memiliki golongan atau kelas 

tersendiri. Hal tersebut dapat dibedakan dengan cara mengelompokkan 

leksikon berdasarkan kelas atau golongannya. 

 

Berdasarkan modul dari Centre Universitaire de Tamanrasset dalam Sumarsih 

(2017: 16-17) dijelaskan bahwa kategori  leksikal dibedakan ke  dalam  dua  

kelompok   yakni les  mots  variables dan les  mots invariables. Les   mots   

variables adalah   kelompok   kelas   kata   yang   dapat mengalami  proses  

morfologis,  sedangkan les  mots invariables adalah  kelompok kelas  kata  

yang  tidak  dapat  mengalami  proses  morfologis.  Kelas  kata  yang termasuk 

di dalam golongan les mots variables antara lain: nomina (le nom), le 

déterminant, pronomina (le pronom), adjektiva  (l’adjectif) dan verba (le 

verbe). Kelas kata yang termasuk di dalam golongan les mots invariables 

antara   lain: adverbia (l’adverbe), Preposisi  (la  preposition), konjungsi (la  

conjunction)  dan l’interjection.   

 

Menurut Grevisse (2008:148-149) mengatakan bahwa kategori leksikal 

dibedakan dalam dua jenis, yaitu kata bervariasi (mots variables) dan kata 

tidak bervariasi (mots invariables). Kata bervariasi (mots variables) terdiri 

dari lima jenis, yaitu nomina (le nom), adjektiva (l’adjectif), pronomina (le 

pronom), determinan (le déterminant) dan verba (le verbe). Kemudian, kata 

tidak bervariasi (mots invariables) terdiri dari enam jenis, yaitu adverbia 

(l’adverbe), preposisi (la préposition), konjungsi koordinasi (la conjonction de 
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coordination), konjungsi subordinasi (la conjonction de subordination), 

l’introducteur dan le mot-phrase 

1. Les Mots Variables 

a. Nomina (Le Nom) 

Hutagalung dalam Rivosa (2012: 18) menyatakan bahwa bahasa 

Prancis mengkategorikan nomina menjadi dua berdasarkan gender 

yaitu maskulin (masculin) dan feminin (féminin). Setiap nomina dalam 

bahasa Prancis sudah ditentukan gendernya masing-masing. Untuk 

menandakan perbedaan gender tersebut, setiap nomina bahasa Prancis 

selalu diberi artikel (l’article).  Nomina bergender maskulin (masculin) 

ditandai dengan adanya artikel (l’article) un atau le, sedangkan untuk 

nomina bergender feminin (féminin) ditandai dengan artikel (l’article) 

une atau la.  

 

Riegel, dkk. (2009: 320) mendefinisikan nomina sebagai berikut: 

Le nom est l’élement central du groupe nominal :  il y est 

régulièrement précédé d’un déterminant et peut être accompagné de 

modifieurs. Les GN à noyau nominal se réduisent en effet à la forme 

minimale: [Dét+N] ou au nom seul s’il s’agit de certains types de 

noms propres ou de noms communs contextuellement employés sans.  

Morphologiquement, le nom est pourvu d’un genre (masculin ou 

féminin) qui lui est inhérent et varie en nombre (singulier ou pluriel) 

selon les choix communicatifs du locuteur... 

 

‘Nomina adalah elemen utama pada grup nomina : biasanya didahului oleh 

determinan dan dapat disertai dengan modifikasi. Grup nomina minimal 

terdiri dari : [Determinan+Nomina] atau pada nomina itu sendiri merupakan 

jenis nomina khusus atau nomina umum yang secara kontekstual digunakan 

tanpa determinan. Secara morfologi, nomina dilengkapi dengan jenis kelamin 

(maskulin dan feminin) yang melekat pada nomina dan dapat berbentuk 

tunggal atau jamak sesuai dengan pilihan komunikatif pembicara...’ 
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Selain itu, Riegel, dkk. mengkategorikan nomina menjadi 2 jenis yaitu 

nomina umum (nom commun) dan nomina khusus (nom propre). 

 

Di sisi lain, Grevisse (2008:581) menjelaskan pengertian dari nomina 

sebagai berikut: 

“Le nom ou substantif est un mot qui est porteur d’un genre parfois en 

genre qui dans la phrase, est accompagné ordinairement d’un 

déterminant, éventuellement d’une éphitete.” 

 

‘Nomina atau substantif adalah kata yang mengandung jenis atau 

genre, yang pada sebuah kalimat dan biasanya diawali oleh determinan 

dan kemudian diiringi oleh adjektiva éphitete.’  

 

Jenis (genre) terbagi menjadi dua, yakni maskulin dan feminin. 

Déterminant yang mengiringi nomina menunjukkan identitas dari 

sebuah nomina itu sendiri. Nomina dapat menduduki posisi sebagai 

subjek (sujet), atribut (attribut), aposisi (apposition) dan objek 

(complément d’objet). 

Andi mange du riz 

‘Andi makan nasi.’  

 

Pada contoh kalimat di atas terdapat dua nomina. Andi merupakan 

nom propre yang menduduki posisi subjek, dan riz merupakan nom 

commun yang menduduki fungsi sebagai Complement d’object. 

Kalimat di atas menyatakan bahwa andi sedang makan nasi. 

 

b. Verba (Le Verbe) 

Menurut Catherine (2006:43) menyatakan: 

“Il y a des theories pour lesquelles un verbe réfère à un acte ou une 

activité, d’autres pour lesquelles il réfère à un événement, à une 

situation transitoire, ou à une situation évolutive.” 
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‘Ada teori di mana kata kerja mengacu pada tindakan atau aktivitas, 

yang lainnya kata kerja mengacu pada peristiwa, situasi sementara, 

atau situasi yang berkembang.’  

 

Selanjutnya, Bescherelle (2003:461) menjelaskan  

“La plupart des verbes expriment des actions (courir,  manger,  

dormir,  danser).  D’autres, moins  nombreux  decrivent  une attitude, 

un  état  (souffrir,  craindre,  aimer,  posséder).”  

 

‘Sebagian  besar  verba menunjukkan  atau  memiliki  makna  tindakan  

seperti  pada  kata (lari, makan, tidur, menari). Sedangkan  verba  

lainnya  menunjukkan  atau menggambarkan suatu perasaan atau 

keadaan (menderita, takut, mencintai, memiliki).’ 
 

Hal yang sama juga dinyatakan Grevisse (2008:980) menyatakan 

pengertian verba yaitu: 

“Le verbe est un mot qui se conjugue, c’est-à-dire qui varie en mode, 

en temps, en voix, en personne et en nombre”. 

‘Verba adalah kata yang dapat dikonjugasikan yakni kata yang 

bervariasi tergantung pada modus, kala, aktif/pasif, pelaku dan 

jumlahnya.’ 

 

Dalam tataran sintaksis verba menduduki posisi sebagai predikat 

seperti contoh kalimat berikut. 

Budi mange du pain   

‘Budi makan roti.’  

 

Contoh kalimat di atas memiliki verba mange yang berarti makan. 

Verba tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan oleh subjek Budi 

yang kata gantinya adalah ‘il’, maka dalam kalimat tersebut mange 

menduduki posisi sebagai predikat. 
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c. Adjektiva (l’adjectif) 

Dubois (2002 :74)  menyatakan bahwa  

“L’adjectif est un mot qui qualifie ou détermine le substantif 

auquel il est joint.” 

 

‘Adjektiva adalah kata yang memberikan kualitas atau memberikan 

ciri pada nomina yang diikutinya.’  

 

Di sisi lain, menurut Robert (2001:30) adjektiva adalah  

“Le mot susceptible d’être adjoint directement (éphithète) ou 

indirectement(atribut) par l’intérmediane de quel ques verbs (être, 

notamment)au substantif avec lequel il s’accord pour exprimer un 

qualité (adjectif qualicatif, ou un adjectif determinatif, 

demonstratif,indefini, interrogatif, numerial, possesif, relatif).”  

 

‘Kata yang mempunyai sifat untuk menjadi wakil secara langsung 

maupun tidak langsung dengan menggunakan kata penghubung dari 

verba atau nomina yang mana sesuai untuk menjelaskan sebuah kualitas 

(demonstratif, determinatif, indefini,interrogatif, numerial, 

possesif,qualificatif, relatif).’ 

 

Grevisse (2008:701)  menyatakan pengertian adjektiva sebagai berikut:  

“L’adjectif est un mot qui varie en genre et en nombre, genre et 

nombre qu’il reçoit par le phénomène de l’accord du nom (parfois 

du pronom) auquel il se rapporte.” 

‘Adjektiva merupakan kata bervariasi sesuai dengan jenis kelamin dan 

jumlahnya yang melekat pada nomina atau pronomina yang 

berhubungan.’  

 

Adjektiva  digunakan sebagai mengekspresikan kualitas, hubungan, 

dan deskriptif dalam kalimat. 

un nouveau sac 

‘sebuah tas baru’ 
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Pada contoh frasa di atas, kata nouveau melekat pada nomina sac. Kata 

nouveau menerangkan ‘tas’. Maka, dapat dikatakan bahwa nouveau 

merupakan adjektiva.  

 

d. Pronomina (Le Pronom) 

Basalamah (2004:28) menyatakan pronomina adalah suatu kata yang 

menggantikan kata benda atau kata ganti lainnya, yang digunakan untuk 

menghindari keganggalan atau pengulangan yang bersifat monoton. Di 

sisi lain, Grevisse (2008:831) menjelaskan definisi pronomina yaitu 

sebagai berikut: 

“Pronom est un mot qui en général, réprésente un nom, un 

adjectif, et une idée.”  

‘Pronomina adalah kata yang secara umum menggantikan nomina, 

adjektiva, dan ide.’ 

 

Berikut contoh penggunaan pronomina: 

Sa mère et lui, ils sont tristes 

‘Ibunya dan dia, mereka bersedih.’ 

 

Contoh kalimat di atas kata ils yang berarti ‘mereka’ menggantikan 

nomina sa mère et lui ‘ibunya dan dia’ maka dapat dikatakan bahwa 

kata ils adalah pronomina yang menggantikan nomina lui et sa mere. 

 

e. Le Déterminat (Determinan) 

Baccus (2002 : 19-33) menjelaskan bahwa determinan (le déterminant) 

merupakan kata yang wajib mendahului nomina di dalam sebuah 
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kalimat ketika nomina merupakan subjek atau pelengkap objek dari 

verba (complément du verbe).  

 

Menurut Grevisse (2008:737) definisi determinan yakni: 

“Les déterminants est un mot qui varie en genre et en nombre, genre et 

nombre qu’il reçoit par le phénomène de l’accord, du nom auquel il se 

rapporte.” 

 

‘Determinan adalah kata yang berubah sesuai genre dan jumlah. 

Perubahan ini ditentukan dengan menyesuaikan nomina yang terikat 

dengannya.’ 

 

Determinan menjadi identitas untuk nomina yang menunjukkan jenis 

kata termasuk dalam jenis maskulin atau feminin. Selain itu, 

jumlahnya tunggal atau jamak. 

 

Selanjutnya dicontohkan pada kalimat berikut: 

Obtenez le livre! 

‘Ambilkan buku itu!’  

 

Pada kalimat di atas determinan le menunjukkan identitas nomina 

livre. Le berperan menunjukkan identitas nomina livre yang 

merupakan nomina berjumlah tunggal dan berjenis maskulin. 

 

2. Les Mots Invariables 

a. Adverbia (L’adverbe) 

Menurut Dubois dan René (2005:117) definisi dari adverbia adalah: 

“L’adverbe est un mot invariable qui modifie le sens d’un adjectif, 

d’un verbe, ou d’un autre adverbe.” 
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‘Adverbia merupakan kata tak bervariasi yang dapat mengubah makna dari 

adjektiva, verba, atau adverbia lainnya.’  

 

Dengan demikian, adverbial berguna untuk menerangkan makna dari 

kata yang melekat dengan adverbia tersebut. 

 

Il chante faux 

‘Dia bernyanyi tidak selaras.’  

 

Pada contoh kalimat di atas kata faux ‘tidak selaras atau salah’ 

merupakan adverbia. Kata faux melekat pada verba chante yang 

kemudian menjelaskan bahwa kalimat tersebut bermakna ‘ bernyanyi 

tidak selaras.’  

 

b. Preposisi (La Préposition) 

Dalam bukunya Dubois dan René (2005:89) menjelaskan pengertian 

preposisi yaitu: 

“La préposition est un mot invariable qui joint un nom, un pronom, un 

adjectif, un infinitif ou un gerondif à un autre terme.” 

‘Preposisi didefinisikan sebagai kata tak bervariasi yang menghubungkan 

nomina, pronomina, adjektiva, infinitif atau gerondif untuk istilah lain.’  

 

Preposisi adalah kata yang tidak berubah bentuknya, terdapat di depan 

nomina atau kata lainnya. 

Elle se souvenait de son enfance. 

‘Dia mengingat masa kecilnya.’ 
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Pada contoh kalimat di atas terdapat preposisi yaitu de. Preposisi de 

menandai hubungan antara verba se souvenait yang berarti 

‘mengingat’ dengan nomina son enfance yang berarti ‘masa kecilnya’. 

 

c. Konjungsi Koordinasi (La Conjonction de Coordination) 

Dubois dan René (2005:125) menjelaskan pengertian konjungsi yakni: 

“La conjonction est un mot ou une locution invariables qui sert à 

relier deux éléments.”  

 
‘Konjungsi adalah sebuah kata atau frasa yang tidak berubah dan berfungsi 

menghubungkan dua elemen.’  

 

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Grevisse (2008:1391) pengertian 

konjungsi sebagai berikut, 

“La conjonction de coordination est un mot invariable chargé d’unir 

des éléments de même statut: soit des phrases ou des sous phrases, -

soit, à l’interieur d’une phrase, des éléments de même fonction.” 

‘Konjungsi koordinasi adalah kata yang tetap dan tidak berubah-ubah yang 

menggabungkan atau menghubungkan elemen-elemen yang memiliki status 

sama, baik itu kalimat maupun sub kalimat.’ 

 

Dari definisi di atas, pengertian konjungsi adalah kata yang digunakan 

untuk menghubungkan dua elemen seperti kalimat atau klausa.  

Inilah contoh penggunaan konjungsi koordinasi: 

Tu as acheté un sac et un livre. 

‘Kamu telah membeli tas dan buku.’ 

 

Konjungsi pada contoh kalimat di atas ditunjukkan oleh kata et yang 

berperan untuk menunjukkan adanya hubungan antara nomina un sac 

yang berarti ‘tas’ dengan nomina un livre yang artinya buku. 
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d. Konjungsi Subordinasi (La Conjunction de Subordination) 

Grevisse (2008:1385) menjelaskan definisi konjungsi subordinasi 

yaitu: 

“La conjonction de subordination est un mot invriable qui sert à unir 

deux éléments de fonction différentes.”. 

 

‘Konjungsi subordinasi merupakan salah satu kata tidak bervariasi yang 

menggabungkan dan menghubungkan elemen-elemen yang memiliki status 

berbeda.’  

 

Konjungsi subordinatif ini mengisi kalimat kosong dan secara umum 

berfungsi sebagai complément d’objet (pelengkap objek) atau 

complément circonstance (pelengkap berketerangan) dari klausa utama 

(proposition principale). Dengan begitu, konjungsi subordinasi 

berfungsi menghubungkan kata atau kalimat yang berfungsi untuk 

memperkenalkan klausa bawahan dalam sebuah kalimat. Berikut 

contoh konjungsi subordinasi di antaranya comme, quand, lorsque, 

puisque, si, dsb. 

La rivière est si polluée qu'on n'y trouve plus de poisons. 

‘Sungai itu sangat tercemar sehingga tidak ada lagi ikan di sana.’ 

 

Pada contoh kalimat di atas yang berperan sebagai konjungsi 

subordinatif adalah que. Kata que berfungsi untuk menghubungkan 

antara klausa la livière est si polluée dengan on n'y trouve plus de 

poisons. Kedua klausa tersebut apabila dipisahkan tetap dapat berdiri 

sendiri, memiliki makna, dan tetap berterima. 

 

e. L’introducteur 
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Grevisse (2008:1401) mengatakan definisi l’introducteur yaitu: 

“Nous appelons introducteur un mot invariable qui sert à 

introduire un mot, un syntagme et une phrase.”.  

 

‘L’introducteur adalah kata tidak berubah-ubah yang memiliki fungsi 

untuk memberikan penekanan dalam memperkenalkan sebuah kata, frasa 

maupun kalimat.’  

 

Berikut kata yang termasuk dalam L’introducteur adalah voici, voilà, 

est-ce que dan lain-lain. Sebagai contoh, 

Et voilà qui est entendu, n'est-ce pas? 

‘Dan ini yang didengar, bukan?’  

 

L’introducteur dalam kalimat di atas adalah voilà merupakan kata yang 

menunjukkan sesuatu. 

 

f. Le Mot-phrase 

Menurut Grevisse (2008:1412)  le mot-phrase adalah kata yang tetap 

dan tidak berubah-ubah yang berfungsi untuk menerangkan dirinya 

sendiri dalam sebuah kalimat tunggal. Kata yang termasuk dalam 

kategori le mot-phrase diantaranya adalah bonjour, au revoir, oui, non, 

dan lain sebagainya. Kata-kata tersebut seandainya berdiri sendiri tetap 

memiliki makna dan diterima. 

Berikut contoh le mot phrase: 

Andrew: Bonjour, Emma 

Emma: Bonjour, Où allez-vous? 

 

‘Andrew: Selamat pagi, Emma 
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Emma: Selamat pagi, Kamu mau kemana?’ 

 

Kata bonjour pada contoh di atas merupakan salah satu contoh le mot-

phrase. 

 

F. Makna  

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna memiliki 

pengertian maksud pembicara atau penulis, pengertian yang diberikan kepada 

suatu bentuk kebahasaan. 

 

Menurut Santoso dikutip Widhiarti (2015:27) adalah konsep, gagasan, ide, 

atau pengertian yang berada secara padu bersama satuan kebahasaan menjadi 

penandanya, yaitu kata, frase, atau kalimat tersebut. Hal ini menandakan 

bahwa makna berbeda dengan referen. Selanjutnya, Chaer (2016:287) 

berpendapat bahwa makna merupakan pengertian atau konsep yang dimiliki 

suatu kata atau leksem. Oleh karena itu, dapat disimpulkan makna terdiri dari 

bentuk, referen dan konsep. 

 

1. Jenis Makna 

Terdapat 2 jenis makna, di antaranya sebagai berikut: 

a. Makna Leksikal 

Menurut Salleh, dkk. (2020:47) makna leksikal merupakan makna 

yang tersurat, tersirat, makna umum atau makna dalam kamus. Makna 

leksikal ialah satu subbidang linguistik yang merujuk kepada kajian 

tentang yang disampaikan atau dimaksudkan oleh sesuatu perkataan 

dalam sesuatu bahasa. Makna-makna yang terdapat dalam kamus juga 

dikenali sebagai makna leksikal. Makna bagi semantik leksikal boleh 
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disampaikan dengan meninjau perhubungan antara unsur-unsur yang 

membentuk struktur makna bagi sesuatu perkataan. 

 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa makna leksikal merupakan 

makna yang sebenarnya, makna yang dimiliki atau yang terdapat pada 

leksem meski tidak ada konteks apa pun. 

 

b. Makna Kontekstual 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontekstual 

mengacu pada konteks, yaitu (1) bagian suatu uraian atau kalimat yang 

mendukung atau menambah kejelasan makna, (2) situasi yang ada 

hubungannya dengan suatu kejadian. 

 

Chaer (2016:72) menyatakan bahwa makna kontekstual adalah makna 

yang sesuai dengan konsepnya, makna yang sesuai dengan referennya, 

dan makna yang bebas dari asosiasi atau hubungan apapun. 

 

Sebuah wacana akan sulit dipahami maknanya, jika kita sendiri tidak 

memahami konteks. Konteks di sini merupakan suatu kegiatan pada 

bidang tertentu yang setiap kegiatan dalam suatu bidang 

memungkinkan memiliki leksikon khusus. Leksikon khusus tersebut 

dapat diartikan apabila terdapat makna kontekstual. Dengan begitu 

makna kontekstual bisa disesuaikan bidang keilmuan atau disiplin 

ilmu. 
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2. Analisis Komponen Makna 

Chaer (2016:114) menjelaskan komponen makna atau komponen semantik 

mengajarkan bahwa setiap kata atau unsur leksikal terdiri dari satu atau 

beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna kata atau makna 

unsur leksikal tersebut. Komponen makna ini bisa dianalisis satu persatu 

berdasarkan makna yang dimiliki. Cara mendapatkan komponen makna 

dapat menggunakan analisis komponen makna. Analisis ini mengandaikan 

setiap unsur leksikal memiliki atau tidak memiliki suatu ciri yang 

membedakan dengan unsur leksikal lainnya. Parera (2014:159) 

berpendapat analisis ini disebut dengan analisis semantik leksikal atau 

analisis komponen makna. Analisis komponen makna bertujuan 

menemukan kandungan makna kata atau komposisi makna kata. Untuk 

mendeskripsikan kata atau leksem bahasa dengan menyebutkan ciri 

pembeda di antara kata yang satu dengan yang lain. Sebuah kata atau 

leksem dilambangkan dengan tanda positif ( + ), sementara nilai yang 

tidak dimiliki oleh sebuah kata atau leksem dilambangkan dengan tanda 

negatif ( - ). 

 

G. PARLANT  

Menurut Dell Hymes dalam Khulda (2017:34) untuk menentukan makna 

kontekstual kata dalam suatu konteks kalimat, bisa menggunakan PARLANT. 

Ketika seseorang berkomunikasi menggunakan bahasa, tidak hanya susunan 

gramatikalnya saja yang perlu diperhatikan, tetapi juga konteks situasi 

penggunaan bahasa tersebut. Model PARLANT, Hymes mempertimbangkan 

aspek-aspek berikut ketika berkomunikasi:  
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a. P (Participant)  

Participant adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, seperti 

pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan 

penerima (pesan).  

b. A (Acte) 

Acte adalah bentuk ujaran dan isi ujaran seperti kata-kata atau topik 

pembicaraan yang digunakan dalam situasi tindak tutur.  

c. R (Raison) 

 Raison merupakan tujuan atau maksud pertuturan yang ingin dicapai 

dalam situasi tutur.  

d. L (Locale) 

Locale adalah tempat dan waktu terjadinya pertuturan serta situasi 

psikologi dan kultural yang menyangkut pertuturan tersebut.  

e. A (Agents) 

Agents merupakan penggunaan suatu kaidah berbahasa dalam pertuturan 

dengan mengacu pada jalur bahasa seperti jalur lisan, tertulis, melalui 

surat, telepon, email, dan sebagainya.  

f. N (Normes) 

Normes adalah norma atau aturan yang harus dimiliki peserta tutur dalam 

berinteraksi seperti cara beriterupsi, bertanya, dan sebagainya.  

g. T (Ton et Type) 

Ton adalah cara, nada, ataupun jiwa dari pertuturan yang diucapkan. 

Seperti dengan cara marah, senang, sedih, serius, singkat, sombong, 

mengejek, dan sebagainya. Sedangkan Type adalah kategori atau jenis 
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tuturan seperti berbentuk narasi, puisi, surat, artikel, pepatah, doa, dan lain 

sebagainya. 

 

H. La Croix 

Berdasarkan rubrik About Us di laman www.la-croix.com, la Croix adalah 

media harian katolik terkemuka di Prancis sejak 1880. Versi pertamanya la 

Croix terbit sebagai majalah bulanan. The Augustinians of the Assumption , 

yang mengelola surat kabar tersebut, menyadari bahwa format majalah 

bulanan tidak mendapatkan pembaca secara luas. Oleh karena 

itu, Augustinians of the Assumption, memutuskan untuk mengubah la Croix 

menjadi surat kabar harian pada 16 Juni 1883.  

 

Kemudian, Bayard Presse, penerbit La Croix membuat strategi ganda. Mereka 

melakukan modernisasi media ini dengan menyediakan media elektronik dan 

arsip surat kabar elektronik tersebut. Sratgi ini sukses, media tersebut telah 

menemukan beberapa keberhasilan dan pada tahun 2005. La Croix 

melaporkan peningkatan sirkulasi 1,55%.  

 

 Saat ini, media yang telah berusia 141 tahun ini memiliki rubrik France, 

Monde, Economie,Religion, Culture, Environemment, dan Famille. Pembaca 

dapat berlangganan berita daring dengan membayar 1 dollar di bulan pertama. 
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Gambar 4. Rubrik www.la-croix.com 

 

1. Rubrik France 

Rubrik france merupakan ruang tetap di media www.la-croix.com yang 

memberikan infomasi aktual seputaran Prancis. Informasi yang diberikan 

berupa breaking news, politik Prancis, hukum Prancis, Pemerintahan dan 

lain-lain. 

 

Gambar 5. Tampilan rubrik France 

 

2. Rubrik Monde 

Rubrik Monde merupakan ruang tetap di media www.la-croix.com yang 

memberikan infomasi faktual seputaran Dunia. Informasi yang diberikan 

http://www.la-croix.com/
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cakupannya pada wilayah Eropa, Amerika, Afrika, Asia dan bagian dunia 

lainnya. 

 

Gambar 6. Tampilan rubrik Monde 

 

3. Rubrik Religion 

Rubrik Religion merupakan ruang tetap di media www.la-croix.com yang 

memberikan infomasi faktual seputar kegiatan agama yang ada di di dunia. 

Berita yang disajikan berkaitan dengan agama islam, budha, hindu, katolik, 

Kristen dan lain-lain. 

 

Gambar 7. Tampilan rubrik Religion 

 

4. Rubrik Culture 

Rubrik Culture merupakan ruang tetap di media www.la-croix.com yang 

memberikan infomasi aktual terkait budaya dan hiburan. Berita yang disajikan 
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berkaitan dengan informasi music terkini, budaya Prancis, penampilan teater, 

dan lain-lain. 

 

Gambar 8. Tampilan rubrik Culture 

 

5. Environnement 

Rubrik Environnement merupakan ruang tetap di media www.la-croix.com 

yang memberikan infomasi aktual terkait kondisi lingkungan dan satwa. Berita 

yang disajikan berkaitan dengan informasi cuaca terkini, keanekaragaman 

hayati, polusi, dan informasi terkait lingkungan lainnya. 

 
Gambar 9. Tampilan rubrik Envirennement 

 

6. Famille 

Rubrik Famille merupakan ruang tetap di media www.la-croix.com yang 

memberikan infomasi peristiwa terkini terkait keluarga. Berita yang disajikan 
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berkaitan dengan informasi pendidikan, orang tua dan anak, pasangan, dan 

informasi terkait keluarga lainnya. 

 
Gambar 10. Tampilan rubrik Famille 

 

7. Economie 

Rubrik Economie adalah bagian atau ruang tetap dalam media yang membahas 

serta mengulas berita dan informasi-informasi kegiatan ekonomi. Berita yang 

disajikan berupa bidang kehidupan yang meliputi asas-asas produksi, 

distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan.  

 

Gambar 11. Tampilan rubrik Economie 

 

 

I. Penelitian yang Relevan 

Peneliti tidak menemukan hasil penelitian yang sama persis dengan 

permasalahan yang peneliti teliti, tetapi ada yang dapat dianggap relevan 

dengan penelitian ini. Berikut merupakan penelitian yang relevan: 
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1. Register Pâtisserie Bahasa Prancis disusun oleh Dita Rahayu Dwiastuti 

(2016) mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. 

Persamaan antara penelitian yang berjudul Register Pâtisserie Bahasa 

Prancis dengan penelitian ini yaitu keduanya merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif yang meneliti tentang register. Keduanya sama-sama 

memiliki tujuan untuk menjelaskan kategori leksikal dan mendeskripsikan 

makna kontekstual. Dalam metode penelitian, keduanya menggunakan 

metode simak dengan teknik lanjutan yaitu Simak Bebas Libat Cakap 

(SLBC). Meskipun demikian terdapat beberapa perbedaan pada penelitian 

ini dengan penelitian tersebut yaitu dimensi bidang atau disiplin ilmu. 

Penelitian yang ditulis oleh Dita Rahayu Dwiastuti membahas tentang 

bidang pâtisserie, sedangkan penelitian ini menggunakan disiplin bidang 

lain yaitu bidang ekonomi dalam jurnalistik. Kemudian, sumber data yang 

diperoleh dari kedua penelitian berbeda. Penelitian yang berjudul Register 

Pâtisserie Bahasa Prancis memperoleh data dari situs 

www.journaldesfemmes.com sedangkan penelitian ini memperoleh data 

dari situs www.la-croix.com,. Dengan demikian penelitian yang ditulis 

oleh Dita Rahayu Dwiastuti mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta 

dapat dikatakan penelitian yang relevan. 

 

2. Register Bahasa Prancis Bidang Kecantikan dalam Majalah L6MAG 

disusun oleh Gina Hanan Zakiyyah (2019) mahasiswa Universitas 

Lampung 

Persamaan antara penelitian yang berjudul Register Bahasa Prancis Bidang 

Kecantikan dalam Majalah L6MAG dengan penelitian ini yaitu keduanya 
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merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan meneliti tentang register. 

Tujuan dari kedua penelitian tersebut adalah menjelaskan kategori leksikal 

dan mendeskripsikan makna kontekstual. Dalam metode penelitian, kedua 

penelitian ini menggunakan metode simak dengan teknik lanjutan yaitu 

Simak Bebas Libat Cakap (SLBC).  

 

Namun, terdapat perbedaan diantara kedua penelitian tersebut. Penelitian 

yang ditulis Gina Hanan Zakiyyah (2019), mahasiswa Universitas 

Lampung merujuk bidang Kecantikan. Sedangkan, penelitian ini merujuk 

bidang ekonomi dalam jurnalistik. Lalu, sumber Penelitian yang ditulis 

Gina Hanan Zakkiyah yaitu Majalah L6MAG. Sementara itu, Penelitian 

ini mengambil sumber data di website www.la-croix.com. Dengan 

demikian penelitian yang ditulis oleh Gina Hanan Zakiyyah mahasiswa 

Universitas Lampung dapat dikatakan penelitian yang relevan. 

 

 



 

 

 

III. METODE 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian kualitatif. Menurut Noor 

(2011: 33) mengutip pendapat dari Denzin dan Lincoln bahwa kata kualitatif 

menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat 

atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. 

Sedangkan, Anggito dan Setiawan (2018: 8) penelitian kualitatif adalah 

pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan 

fenomena yang terjadi. Nugrahani (2014: 9) menuturkan dalam penelitian 

kualitatif, sebelum hasil penelitian dapat memberikan sumbangan kepada ilmu 

pengetahuan, perlu melampaui tahapan proses berpikir kritis-ilmiah, yaitu 

proses berpikir secara induktif untuk menangkap fakta dan fenomena-

fenomena sosial yang terjadi di lapangan melalui pengamatan. Hasil 

pengamatan itu merupakan temuan yang perlu dianalisis, untuk selanjutnya 

menjadi dasar dalam melakukan teorisasi.  

 

Sehingga, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman 

yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial 

dan masalah manusia, serta merupakan riset yang bersifat deskriptif. Hal 

tersebut didasarkan pada penelitian ini, yaitu mendeskripsikan register bidang 
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ekonomi dalam website www.la-croix.com, serta mendeskripsikan makna 

leksikon register bidang ekonomi di website tersebut. 

 

B. Data dan Sumber Penelitian 

Data penelitian ini yaitu berupa leksikon register ekonomi berbahasa Prancis. 

Data tersebut diperoleh dari artikel-artikel yang terbit pada bulan Oktober 

2020 sampai Maret 2021 dalam situs media Prancis www.la-croix.com. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni artikel berita dalam 

situs berbahasa Prancis yang membahas bidang ekonomi, yaitu www.la-

croix.com. Pada situs tersebut terdapat banyak subjudul berita mengenai 

Prancis. Peneliti hanya membatasi penelitian ini pada rubrik ekonomi, karena 

dalam rubrik tersebut terdapat banyak register ekonomi berbahasa Prancis di 

dalamnya.  

 

C. Metode dan Teknik Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

metode simak, yaitu metode yang dilakukan dengan menyimak menggunakan 

bahasa. Metode simak menurut Sudaryanto (2015:133) adalah sebuah metode 

berupa penyimakan yang dilakukan dengan menyimak suatu penggunaan 

bahasa. Teknik dasar dari metode simak ialah teknik sadap. Teknik sadap 

merupakan praktik penyimakan di mana peneliti dengan kecerdikannya 

mendapatkan data-data dengan cara menyadap penggunaan bahasa. Teknik 

lanjutan dari teknik sadap yaitu teknik simak bebas libat cakap atau teknik 

SBLC. Dalam teknik ini, peneliti tidak terlibat secara langsung dalam dialog 

atau pembicaraan. Dengan kata lain peneliti hanya perlu memperhatikan dan 
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menyimak setiap register ekonomi yang terdapat dalam situs ini. Peneliti 

hanya menyimak dengan cermat setiap leksikon yang merupakan register 

penelitian dalam kumpulan data yang akan digunakan. Teknik lanjutan yang 

kedua dalam penelitian ini ialah teknik catat. Teknik catat adalah teknik yang 

dilakukannya pencatatan pada kartu data yang setelah itu dilanjutkan dengan 

mengklasifikasikan data yang diperoleh.  Leksikon yang diduga register 

ekonomi kemudian diklasifikasikan ke dalam tabel data berdasarkan kategori 

leksikal. Tabel data digunakan untuk memudahkan proses analisis data. Tabel 

data berbentuk kolom yang berisi nomor, data, konteks kalimat, makna 

kontekstual, kategori leksikal, komponen semantik, makna leksikal dan 

analisis makna kontekstual. 

 

 

 



 
4
3
 

Contoh tabel Klasifikasi Data 
No Data Konteks kalimat Konteks Leksikal Makna Leksikal Makna 

Kontekstual 

Komponen Semantik  

Analisis Makna 

Kontekstual 
1 2 3 4 5 6 7 8 Makna 

Leksikal 

Makna 

Kontekstual 

1 Abattement Attentif à la fiscalité 

sur la succession au 

sein des entreprises, 

il plaide pour un 

approfondissement 

du dispositif Dutreil, 

qui offre un 

abattement de 75 % 

des droits de 

succession d’une 

entreprise contre 

l’engagement de la 

garder au moins six 

ans.  

 

Memperhatikan 

perpajakan warisan 

di dalam 

perusahaan, ia 

memohon 

pendalaman sistem 

Dutreil, yang 

menawarkan 

pengurangan 75% 

dari pajak warisan 

perusahaan terhadap 

komitmen untuk 

mempertahankannya 

setidaknya selama 

enam tahun. 

√        État de 

quelqu'un qui 

est abattu 

physiquement 

ou moralement 

; épuisement, 

prostration, 

découragement 

Il s'agit d'une 

mesure 

permettant la 

diminution 

de la base 

d'imposition 

régulière. 

+Nom 

+Masculin 

+ État de 

quelqu'un qui 

est abattu 

physiquement 

ou moralement 

+ épuisement  

+ prostration 

+ Nom 

+ Masculin 

+ une 

mesure de 

déduction 

fiscale 

Penulis berita (P1) 

memberitahu kepada 

pembaca berita (P2) 

secara tertulis (Ag) ia 

memohon pendalaman 

sistem Dutreil, yang 

menawarkan 

pengurangan 75% dari 

pajak warisan 

perusahaan (R). Topik 

konteks berita ini 

adalah pengurangan 

75% dari pajak 

warisan perusahaan 

terhadap komitmen 

untuk 

mempertahankannya 

setidaknya selama 

enam tahun (A). 

 



 
4
4
 

Keterangan 

Kategori leksikal 

1. Nomina 5. Pronomina 

2. Verba 6. Adverbia 

3. Ajektiva 7. Preposisi 

4. Déterminant 8. Mot-Phrase 
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D. Metode dan Teknik Analisis Data  

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yang pertama yaitu untuk menjelaskan 

kategori leksikal dan makna kontekstual yang terdapat pada register ekonomi 

bahasa Prancis. Untuk menjelaskan kategori leksikal yang terdapat pada 

register ekonomi bahasa Prancis, peneliti menggunakan metode agih. 

Sudaryanto (2015:16) menyatakan bahwa metode agih adalah metode yang 

alat penentunya merupakan bagian dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri. 

Dengan kata lain, salah satu tujuan dari penelitian ini yaitu meneliti bagian 

dari bahasa ini sendiri yaitu kategori leksikal bidang ekonomi dalam bahasa 

Prancis.  

 

Pada tahap awal, teknik dasar yang digunakan pada penelitian ini adalah 

teknik Bagi Unsur Langsung (BUL). Untuk menganalisis bentuk register 

ekonomi apakah berbentuk kata atau frasa digunakan teknik dasar BUL. Cara 

kerja analisis pada teknik BUL ialah dengan membagi satuan lingual datanya 

menjadi beberapa bagian atau unsur.  

 

Teknik lanjutan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik baca markah 

(TBM) dan teknik ganti. Analisis menggunakan teknik baca markah dilakukan 

dengan cara membaca pemarkah atau tanda pengenal yang terdapat pada data 

yang diteliti. Pemarkah ini bisa berjenis imbuhan atau kata sambung yang 

melekat pada data. Teknik baca markah biasanya digunakan untuk menetukan 

kejatian konstituen tertentu. Sebelum menganalisis dengan teknik baca 

markah, digunakan analisis struktural kalimat terlebih dahulu. Analisis 

struktural kalimat digunakan untuk mengetahui kedudukan setiap frasa di 
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dalam kalimat tersebut, sehingga bisa mendukung teknik analisis selanjutnya, 

yaitu teknik baca markah. Setelah menggunakan teknik baca markah, langkah 

selanjutnya adalah analisis dengan teknik ganti.  

 

Teknik lanjutan yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik ganti. 

Teknik ganti merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui kadar 

kesamaan kelas atau kategori unsur dengan unsur pengganti. Bila dapat 

digantikan atau saling menggantikan maka kedua unsur tersebut berada dalam 

kelas atau kategori yang sama. Berikut merupakan contoh pengklasifikasian 

kategori atau kelas kata dalam register ekonomi bahasa Prancis.  

Les entreprises exportatrices devront accomplir des formalités 

douanières,  

‘Perusahaan pengekspor harus melengkapi formalitas bea cukai,’  

 

Entreprise merupakan register ekonomi bahasa Prancis yang berarti 

‘perusahaan’. Untuk mengetahui entreprise merupakan kategori nomina, 

peneliti menerapkan penggunaan teknik ganti. Entreprises termasuk pada 

kategori nomina dengan ditandai adanya article “le/les”. “Le/les” merupakan 

l’article défini. L’article defini umumnya berperan sebagai identitas bagi 

nomina yang menunjukkan jenis sebuah kata apakah maskulin atau feminin 

dan jumlahnya apakah tunggal atau jamak. Nomina entreprise yang diikuti 

oleh l’article défini merupakan nomina yang berjumlah jamak dan berjenis 

feminin. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa register ekonomi 

bahasa Prancis entreprise yang memiliki arti ‘perusahaan’ berkategori nomina.  

 

Tujuan kedua penelitian ini adalah mendeskripsikan makna kontekstual 

leksikon yang merupakan register ekonomi. Untuk mendeskripsikan makna 
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tersebut, peneliti menggunakan metode padan referensial. Menurut Sudaryanto 

(2015:15), metode padan referensial merupakan metode yang alat penentunya 

ialah kenyataan yang didapatkan oleh bahasa atau referen bahasa itu sendiri. 

Kemudian teknik dasar yang digunakan yaitu teknik PUP (pilah unsur 

penentu). Teknik PUP menurut Sudaryanto (2015:25) ialah teknik yang alat 

penentunya berupa daya pilah bersifat mental yang dimiliki oleh peneliti. 

Selanjutnya untuk menganalisis makna, peneliti menggunakan teknik lanjutan 

hubung banding menyamakan (HBS) guna menyamakan unsur-unsur yang 

membangun register ekonomi dengan konteks kalimatnya. Berikut contoh 

analisis pengklasifikasian register ekonomi dan maknanya: 

Le second semestre a été record sur de nombreux points, avec notamment une 

marge de 10 %, qui est la meilleure des vingt dernières années et un résultat 

net courant à un niveau historique, à 1,2 milliard d’euros ». 

 

‘Babak kedua mencatat banyak poin, termasuk margin 10%, yang merupakan 

yang terbaik dalam dua puluh tahun terakhir dan hasil bersih saat ini pada 

level bersejarah, pada 1,2 miliar euro.’ 

 

Marge merupakan register bahasa Prancis bidang ekonomi yang berkategori 

nomina. Berikut merupakan analisis komponen makna dari kata ‘Marge’: 

+ Nom 

+ Fèminin  

+ La différence entre un prix de vente et un coût 

 

Berdasarkan analisis komponen makna di atas, dapat diketahui bahwa marge 

merupakan nomina yang memiliki makna ‘margin’. Selain itu jika dilihat dari 

konteks kalimatnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa leksem marge 

merupakan objek dalam kalimat.  
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E. Validitas dan Reliabilitas  

Validitas dan reliabilitas merupakan hal pokok dalam penelitian. Validitas dan 

reliabilitas diperlukan untuk menjaga kesahihan dan keabsahan hasil 

penelitian. Krippendorff (2004:313) menjelaskan definisi mengenai validitas 

yakni.  

“Validity is that quality of research results that leads us to accept them 

as true, as speaking about the real world of people, phenomena, 

events, experiences, and actions”.  

 
‘Validitas ialah kualitas dari suatu penelitian yang mengarahkan kita untuk 

menerimanya sebagai kebenaran, sebagai fakta, fenomena, peristiwa, 

pengalaman dan tindakan.’  

 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka uji validitas 

yang digunakan adalah validitas semantik.  

“Semantic validity is the degree to which the analytical categories of 

texts correspond to the meanings these texts have for particular 

readers or the roles they play within a chosen context.” 

  
‘Validitas semantik mengukur sejauh mana teknik analisis teks sesuai dengan 

makna teks bagi pembaca atau yang berperan di dalam konteks tertentu.’  

 

Menurut Krippendorff (2004:323) validitas semantik merupakan pengukuran 

tingkat kesensitifan suatu teknik yang diperoleh dari makna-makna tertentu 

pada konteks yang dianalisis. Pada penelitian ini validitas semantis digunakan 

untuk mengukur tingkat kesensitifan suatu hubungan semantis dalam register 

ekonomi bahasa Prancis.  

 

Reliabilitas menunjuk pada konsistensi suatu data atau temuan. Penelitian ini 

menggunakan tiga jenis reliabilitas yang dikemukakan oleh Krippendorff 

(2004:215) yaitu stabilitas, reproduksibilitas, dan akurasi. Stabilitas 

merupakan tingkat kemantapan yang tinggi bilamana diukur berulang kali 
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hasilnya akan tetap sama. Reproduksibilitas adalah sejauh mana proses dapat 

direplikasi oleh peneliti, situasi dan lokasi yang berbeda. Akurasi yaitu sejauh 

mana tingkat ketepatan yang menunjukkan ukuran yang benar terhadap suatu 

data yang diukur. Langkah awal yang peneliti lakukan adalah membaca dan 

menganalisis data secara berulang-ulang agar memperoleh data dengan hasil 

konsisten. Untuk melengkapi informasi mengenai data, digunakan kamus 

ekonomi pada website www.economie.gouv.fr, dan kamus ekonomi di website 

www.banque-et-assurance.com dan kamus daring bahasa Prancis 

www.larousse.fr. Selanjutnya peneliti melibatkan dosen pembimbing I yakni 

Nani Kusrini, S.S., M.Pd. dan dosen pembimbing II yakni Setia Rini, S.Pd., 

M.Pd. untuk berdiskusi dan memberikan masukan.   

 

F. Diagram Penelitian 

Diagram alur merupakan sebuah proses atau gambaran pada suatu proses 

penelitian (Pongtuluran: 2017: 43). Diagram alur juga berfungsi sebagai alat 

pembantu yang kuat karena adanya detail yang jelas dari sebuah proses awal 

penelitian sampai dengan akhir atau hasil penelitian. Berikut ini diagram alur 

penelitian ini.  
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Gambar 12. Diagram Penelitian

Menentukan berita yang akan diteliti 

Membaca berita di rubrik ekonomi 

website www.la-croix.com 

Memahami isi berita ekonomi 

Menganalisis permasalahan penelitian, 

yaitu: 

Mengidentifikasi register bidang 

ekonomi dalam berita  
Mendeskripsikan makna register 

bidang ekonomi 

Hasil Penelitian 

Kesimpulan 



 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

Penelitian register ekonomi pada rubrik ekonomi di website www.la-croix.com 

pada periode Oktober 2020 sampai Maret 2021 menghasilkan kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Register ekonomi pada rubrik ekonomi di website www.la-croix.com 

memiliki kategori leksikal yang berupa nomina, verba dan adjektiva. 

Register yang diperoleh dalam penelitian ini berjumlah 100. Register 

tersebut terdiri dari 96 berkategori nomina,  3 adjektiva dan 1 verba. 

2. Register ekonomi pada rubrik ekonomi di website www.la-croix.com 

dalam penelitian ini memiliki makna leksikal dan kontekstual. Makna 

leksikal merupakan makna yang sama dan sesuai dengan referennya. 

Sedangkan makna kontekstual adalah makna suatu kata yang berada di 

dalam satu konteks. Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, terdapat 4 

register memiliki makna leksikal dan kontekstual yang sama, 95 register 

yang makna kontekstual dan leksikalnya berbeda, dan 1 register hanya 

memiliki makna kontekstual. 

3. Implikasi penelitian ini terhadap pembelajaran bahasa Prancis ialah 

penelitian ini merupakan kajian teori sosiolinguistik, sehingga dapat 

menjadi referensi dalam materi pembelajaran bahasa Prancis pada mata 
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kuliah sosiolinguistik. Melalui hasil penelitian ini, peserta didik bahasa 

Prancis dapat mempelajari dan memahami dengan baik bagaimana bentuk-

bentuk register ekonomi dalam berita ekonomi. Hasil penelitian register 

ekonomi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar pada mahasiswa 

program studi bahasa Prancis baik pendidikan maupun sastra dalam mata 

kuliah sosiolinguistik. 

 

B. Saran  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif di bidang linguistik 

yang mengkaji bentuk-bentuk register ekonomi dalam rubrik ekonomi di 

www.la-croix.com. Pada penelitian ini, penulis tidak mampu untuk meneliti 

lebih mendalam tentang permasalahan-permasalahan pada penelitian ini, 

sehingga penulis menyadari masih banyak kekurangan terhadap penelitian ini. 

Maka, peneliti memiliki beberapa saran, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti  

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak kekurangan, 

dikarenakan peneliti belum mendalami tentang permasalahan-

permasalahan dari penelitian ini dan minimnya informasi yang peneliti 

dapatkan. Maka, peneliti akan memahami lagi permasalahan-permasalahan 

pada penelitian ini, dikarenakan penelitian ini sangat berguna untuk 

peneliti yang merupakan peserta didik bahasa Prancis, agar lebih 

mengetahui register ekonomi. 

2. Bagi Pengajar Bahasa Prancis  

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian di bidang linguistik, sehingga 

bagi para pengajar bahasa Prancis agar mampu memahami cara 
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menerapkan penelitian ini di dunia pendidikan dengan tetap mengacu pada 

fiche pédagogique.  

3. Bagi Peserta Didik Bahasa Prancis  

Saran peneliti untuk peserta didik atau mahasiswa/i bahasa Prancis 

terhadap penelitian ini adalah agar mampu memahami tentang register 

ekonomi dalam berita. 

4. Bagi Peneliti Lain  

Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan fokus penelitian yang berbeda. 

Misalnya, dari segi morfologi dan fungsi register. Kemudian untuk peneliti 

pendidikan, penelitian ini dapat dikembangkan pada penelitian 

keterampilan memahami dan menulis siswa. 
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