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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis pergeseran kategori 

dalam penerjemahan kolokasi pada cerita pendek Boule de Suif karya Guy de 

Maupassant dan terjemahannya dalam kumpulan cerita pendek Cinta sejati  oleh 

Marcalais Fransisca, dan mengetahui jenis-jenis pergeseran kategori yang paling 

dominan dalam penerjemahan kolokasi pada kedua cerita pendek tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian 

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak 

dengan teknik sadap sebagai teknik dasar dan teknik Simak Bebas Libat Cakap 

(SBLC) sebagai teknik lanjutan serta teknik catat pada kartu data. Metode yang 

digunakan untuk menganalisis data adalah metode padan. Berdasarkan hasil 

penelitian, ditemukan 25 data kolokasi yang mengalami pergeseran kategori 

berupa pergeseran structure shift (12 data), pergeseran unit shift (10 data), dan 

pergeseran class shift (3 data). Kemudian data kolokasi yang mengalami 

pergeseran kategori yang paling dominan yaitu pergeseran structure shift (12 

data). Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran 

bahasa Prancis khususnya bidang penerjemahan.  

 

Kata kunci: bahasa Prancis, cerita pendek, penerjemahan, pergeseran kategori, 

kolokasi 
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ANALYSE DU GLISSEMENT DE CATEGORY-SHIFT DANS LA 

TRADUCTION DE COLLOCATION CHEZ  NOUVELLE DE BOULE DE 

SUIF PAR GUY DE MAUPASSANT 
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Ira Darmawati 
 
 
 
 

Les objectifs de cette recherche sont de connaître les types de glissements de la 

catégorie de traduction des collocations dans la nouvelle “Boule de Suif ” de Guy 

de Maupassant et sa traduction dans le recueil de nouvelles Cinta Sejati par 

Marcalais Fransisca, et de connaître les types de glissements de la catégorie la 

plus dominante. De plus, cette recherche utilise une méthode de recherche 

descriptive qualitative. Ensuite, la technique de collecte de données dans cette 

recherche utilise la méthode de lecture en technique de citation comme la 

technique de base et la technique de la lecture attentive comme la technique de 

pointe et la technique de notation de la carte. Alors que la méthode utilisée pour 

analyser les données est la méthode d‟identification. Basé sur les résultats de 

recherche, nous trouvons 25 données de collocation ont subi de glissements de la 

catégorie : 12 données des structure-shift, 10 données des unit-shift, et 3 données 

des class-shift. Ensuite, les données de collocation ont connu de glissements de la 

catégorie, 12 la plus dominante est le changement de structure-shift (12 données). 

Ainsi, les résultats de cette recherche peuvent utiliser pour l'apprentissage du 

français dans le domaine de la traduction. 

 

Mots-clés : collocation, glissement de catégorie, le française, nouvelle, traduction
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pada era globalisasi saat ini, menguasai bahasa asing merupakan sesuatu yang 

menjadi sangat penting untuk dilakukan, karena dunia komunikasi yang 

semakin berkembang dan juga banyaknya media informasi yang disajikan 

dalam bahasa asing. Media informasi tersebut tidak hanya pada media 

komunikasi masa seperti koran, televisi, radio, atau media sosial. Namun, 

karya sastra juga merupakan suatu media yang berfungsi untuk 

mengkomunikasikan ide atau gagasan pengarang kepada masyarakat umum.  

 

Karya sastra diklasifikasikan dalam tiga jenis yakni drama, prosa, dan puisi. 

Prosa yaitu suatu jenis tulisan yang berbeda dengan puisi karena bahasa yang 

digunakan lebih luas dan ritme yang dimilikinya lebih besar. Prosa dibagi 

dalam dua jenis, yaitu prosa lama dan prosa baru. Prosa lama meliputi 

dongeng, hikayat, kisah, dan sejarah. Sedangkan prosa baru meliputi novel, 

roman, cerpen, resensi dan essai.  

 

Sebagai salah satu jenis prosa baru, cerita pendek atau cerpen menjadi salah 

satu bagian dari karya sastra yang dapat digunakan sebagai media komunikasi. 

Cerpen merupakan salah satu jenis bentuk karya fiksi. Untuk mengetahui inti 

sari pesan dari cerpen tersebut dapat dilihat dari amanat, baik tersirat maupun 

tersurat. Namun tidak semua karya sastra disajikan dalam bentuk bahasa yang 

dapat kuasai oleh semua orang. Oleh karena itu tidak dipungkiri seringkali 

sebagai pembaca mengalami kesulitan dalam memahami pesan dari suatu 

karya yang menggunakan bahasa asing. Oleh karena itu, untuk memudahkan 

pemahaman pembaca yang memiliki perbedaan bahasa itu dilakukanlah suatu 

proses penerjemahan. 
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Penerjemahan adalah proses pengubahan suatu bahasa menuju bahasa lainnya 

untuk menyampaikan pesan dari bahasa sumber. Seorang penerjemah harus 

bisa menyampaikan makna yang terkandung dalam bahasa sumber dengan 

tepat.  Dengan demikian, seorang penerjemah dituntut agar dapat menguasai 

bahasa sumber dan bahasa sasaran, baik dalam segi tata bahasa maupun 

budaya. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi pengurangan perubahan makna 

yang terlalu jauh dari bahasa sumbernya. 

 

Dalam proses penerjemahan, tidak dipungkiri seringkali ditemukan terjadinya 

fenomena pergeseran bentuk. Fenomena-fenomena tersebut dilakukan seorang 

penerjemah guna mencari kesepadanan makna pesan dari bahasa sumber 

menuju bahasa sasaran agar pesan yang disampaikan pada bahasa sumber 

(BSu) dapat berterima oleh bahasa sasaran (BSa). Pergeseran bentuk biasanya 

terjadi karena adanya perbedaan tata bahasa serta sudut pandang budaya dari 

penutur bahasa.  

 

Di sisi lain, permasalahan pergeseran terjemahan juga ditemukan dalam 

penerjemahan kolokasi. Kolokasi dalam tataran kebahasaan memiliki 

keterkaitan dengan sintaksis dan semantik. Kolokasi merupakan suatu 

fenomena kebahasaan yang menunjukkan bahwa suatu kata akan selalu 

bersanding dengan kata lainnya yang tidak tergantikan dengan konteks 

tertentu. Seorang penerjemah diusahakan dapat mengetahui kolokasi kata-kata 

tersebut agar dapat mengerti makna dan mampu mengintrepetasikannya 

dengan baik. Dengan melihat kondisi tersebut, untuk menemukan kata yang 

berkolokasi dengan kata lain akan menjadi sulit apabila penerjemah tidak 

mengetahui budaya atau istilah yang biasa digunakan dalam suatu kelompok 

bahasa tersebut. Contohnya dalam bahasa Indonesia, kata „mati‟ dapat 

berkolokasi dengan kata „lampu‟ menjadi „lampu mati‟. Kata „mati‟ 

bersinonim dengan kata ‟meninggal dunia‟, „berpulang ke rahmatullah‟, tetapi 

sinonim kata „mati‟ tidak cocok disandingkan dengan kata „lampu‟. Dalam 

bahasa Indonesia tidak lazim dikatakan „lampu meninggal dunia‟, yang tepat 

adalah „lampu mati‟. Oleh karena itu, ketidaktepatan dalam penerjemahan 
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kolokasi akan menyebabkan hasil dari suatu terjemahan menjadi tidak lazim 

dalam BSa. 

 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori pergeseran Catford yang 

mengkategorikan pergeseran bentuk ke dalam 4 jenis. Adapun 4 kategori 

Catford tersebut yaitu: (1) pergeseran struktur (structure shift); (2) pergeseran 

unit (unit shift); (3) pergeseran kelas kata (class shift); dan (4) pergeseran intra 

sistem (intra-system shift). Sedangkan untuk mengetahui penerjemahan 

kolokasi, peneliti mengacu pada teori Haussman yang mengkategorikan 

kolokasi ke dalam 8 jenis. Kolokasi dilakukan untuk mengetahui jenis 

pergeseran yang terjadi dalam penerjemahan. Berikut adalah contoh masalah 

pergeseran pada kolokasi dalam bahasa Prancis ke bahasa Indonesia dalam 

cerita pendek Boule de Suif: 

 

BSu : “…puis, au milieu d'eux, quelques culottes rouges, débris 

d'une division moulue dans une grande  bataille”  

 Adj.        Nomina 

 

(Maupassant, 1880: 7) 

 

BSa : “...di antara mereka, sedikit tentara bercelana merah, sisa-

sisa menyedihkan dari suatu divisi yang bercerai-berai dalam 

perang  besar”  

Nomina  Adj.  

(Fransisca, 2011 : 103) 

 

Pada contoh di atas, jika diperhatikan pada kalimat grande bataille terbentuk 

dari nomina bataille yang disandingkan dengan adjektiva grande. Menurut 

Dictionnaire des combination des mots par le Robert (2007 : 83) menyatakan 

bahwa frasa tersebut berkolokasi. Kemudian dalam  Dictionnaire Larousse 

nomina bataille memiliki arti combat livré entre deux armées ou deux flottes. 

Dalam bahasa Indonesia kata ini mendapatkan padanan perang (Farida, 199: 

90) yang memiliki arti pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan atau 

lebih (KBBI V daring). Kemudian adjektiva grande dalam bahasa Prancis 

memiliki arti qui a dimension relative en étendue, en hauteur ou en longueur 

(Larousse, 2022), yang dalam bahasa Indonesia kata tersebut mendapatkan 

kesepadanan “besar” atau “tinggi” sehingga padanan yang muncul saat 
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terjemahan bentuk kolokasinya yang semula berstruktur dalam BSu (bahasa 

Prancis) Adjektiva+Nomina, ketika dialihbahasakan ke dalam BSa (bahasa 

Indonesia) menjadi Nomina+Adjektiva. Berdasarkan teori yang dikemukakan 

oleh Catford, pergeseran ini terjadi pada tataran pergeseran struktur (structure 

shift) karena kelas kata dari BSu ke BSa tetap, namun posisinya bergeser.  

 

Berdasarkan contoh di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang 

pergeseran bentuk category-shift dalam penerjemahan kolokasi dari bahasa 

Prancis ke bahasa Indonesia yang diambil dari cerita pendek abad ke-19 yang 

berjudul Boule de Suif karya Guy de Maupassant dan terjemahannya dalam 

bahasa Indonesia oleh Marcalais Fransisca. Alasan peneliti memilih Cerpen 

Boule de Suif karena banyak ditemukan pergeseran bentuk pada penerjemahan 

kolokasinya.  

 

Cerpen yang berjudul Boule de Suif karya Guy de Maupassant diterbitkan 

dalam kumpulan cerpen berjudul Les Soirées de Medan pada 16 April tahun 

1880. Guy de Maupassant merupakan seorang penulis yang terkenal pada 

abad ke-19 dan dianggap sebagai pencetus cerita pendek modern sehingga Ia 

disebut sebagai Bapak Cerpenis. Selain itu, cerpen ini juga merupakan salah 

satu cerpen yang terkenal pada abad ke-19 dan merupakan kumpulan cerita 

pendek terbaik dari Guy de Maupassant. Boule de Suif mendeskripsikan 

sebuah cerita tentang perjuangan seorang wanita penghibur kelas atas untuk 

menentang perlakuan tentara Prusia untuk dijadikan wanita simpanannya. Ia 

dikenal karena memiliki ukuran buah dada yang tidak biasa untuk seusianya, 

sehingga ia dijuluki dengan nama “Boule de Suif”. Cerpen ini telah 

diterjemahkan kedalam banyak bahasa yaitu bahasa Inggris dan Italia.  

 

Merujuk pada permasalahan yang telah dijelaskan di atas, pengetahuan dan 

pemahaman terkait kolokasi ataupun pergeseran dalam penerjemahan dirasa 

penting untuk diteliti agar pemelajar bahasa Prancis dapat memahami 

bagaimana pergeseran kategori pada penerjemahan kolokasi, sehingga teks 

dari BSu yang diterjemahkan menjadi utuh dan berterima oleh BSa baik dari 

segi bentuk maupun maknanya. Selain itu, hal yang membuat peneliti tertarik 
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pada penelitian ini karena belum adanya yang membahas topik tentang 

pergeseran bentuk category-shifts dalam penerjemahan kolokasi khususnya di 

Universitas Lampung, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan tentang pergeseran terjemahan kolokasi bagi pemelajar bahasa 

Prancis serta dapat dijadikan referensi dalam proses penerjemahan. 

 

 

 

1.2 Batasan Masalah 

 

Agar memperoleh hasil yang lebih mendalam, maka peneliti membatasi 

permasalahan penelitian ini dan berfokus pada pergeseran kategori dalam 

terjemahan kolokasi pada cerita pendek Boule de Suif karya Guy de 

Maupassant. 

 

Sedangkan subfokus pada penelitian ini adalah jenis-jenis pergeseran kategori 

menurut teori Catford, yaitu pergeseran struktur (structure shift), pergeseran 

unit (unit shift), dan pergeseran kelas kata (class shift) yang terdapat dalam 

cerita pendek Boule de Suif karya Guy de Maupassant serta terjemahannya 

yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berjudul  Boule de Suif 

karya Guy de Maupassant oleh Marcalais Fransisca.  

 

 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan 

masalah dan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Jenis pergeseran kategori apakah yang terjadi dalam penerjemahan kolokasi 

pada cerita pendek Boule de Suif karya Guy de Maupassant?  

2. Pergeseran kategori apakah yang paling dominan dalam penerjemahan 

kolokasi pada cerita pendek Boule de Suif karya Guy de Maupassant? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang 

ingin dicapai yaitu untuk mendeskripsikan: 

1. Jenis pergeseran kategori yang terjadi dalam penerjemahan kolokasi pada 

cerita pendek Boule de Suif karya Guy de Maupassant. 

2. Jenis pergeseran kategori yang paling dominan dalam proses penerjemahan 

kolokasi pada cerita pendek Boule de Suif karya Guy de Maupassant. 

 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai 

jenis-jenis kolokasi, pergeseran bentuk penerjemahan serta dapat  

menambah khazanah penelitian khususnya dalam bidang ilmu linguistik 

terapan yaitu penerjemahan. 

 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah keterampilan peneliti dalam melakukan 

penelitian dan dapat menambah wawasan peneliti mengenai pergeseran 

bentuk penerjemahan.s 

b) Bagi Pengajar Bahasa Prancis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengajar bahasa Prancis untuk 

memperoleh referensi dan contoh-contoh pergeseran dalam 

penerjemahan. 

c) Bagi Pemelajar Bahasa Prancis 

Melalui penelitian ini, pemelajar bahasa Prancis diharapkan dapat 

memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan lebih mengenai  

penerjemahan  khususnya pergeseran bentuk pada terjemahan. 

d) Bagi penelitian lain 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dengan 

bacaan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik 

yang sejenis. 

e) Bagi Masyarakat Umum 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bacaan bagi 

masyarakat umum yang tertarik dengan kegiatan penerjemahan 

khususnya dalam bahasa Prancis.  

 

 

 

1.6 Batasan Istilah  

 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti memberikan batasan pada istilah-

istilah yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :  

1. Penerjemahan adalah suatu proses mengalihbahasakan makna teks dari 

bahasa satu ke bahasa yang lain. 

2. Pergeseran adalah suatu prosedur penerjemahan yang mengubah tatanan 

linguistik dari bahasa sumber (BSu) ke bahasa sasaran (BSa). 

3. Pergeseran bentuk adalah suatu proses pengubahan bentuk-bentuk tananan 

bahasa dari bahasa sumber (BSu) ke bahasa sasaran (BSa). 

4. Category-shifts : Salah satu jenis dari pergeseran bentuk. 

5. Kesepadanan adalah suatu proses mencari keseimbangan makna dalam 

proses penerjemahan. 

6. Kolokasi adalah suatu hubungan tetap antara kata dan kata lain yang 

berdampingan.  

7. Bahasa Sumber (BSu) : Bahasa asing, yaitu bahasa Prancis 

8. Bahasa Sasaran (BSa) : Bahasa Indonesia 

9. Cerpen merupakan suatu karya sastra tentang sebuah cerita fiksi dalam 

bentuk tulisan yang dikemas secara pendek, jelas dan ringkas. 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Semantik 

 

Semantik merupakan salah satu cabang ilmu dalam bidang linguistik atau 

ilmu bahasa. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani yaitu sémantikós dari 

kata „sema‟ yang memiliki arti „tanda‟ atau „lambang‟. Istilah semantik 

diperkenalkan pertama kali oleh seorang linguis berkebangsaan Prancis yakni 

Michel Bréal pada tahun 1883. Menurut Bréal dalam Tutescu (1976: 16) 

menyatakan bahwa semantik adalah “science de significations” atau yang 

berarti ilmu yang mempelajari tentang makna. Sedangkan Galisson (1976: 

481) menyatakan semantik sebagai étude sychronique du sens des mots ou du 

sens phrases yang dapat diartikan sebagai studi sinkronis makna kata atau 

kalimat.  

 

Keraf dalam Fibriani (2021 : 7) berpendapat bahwa semantik adalah bagian 

dari tata bahasa yang membahas tentang makna dalam sebuah bahasa. 

Adapun Ricoeur (2013 : 30) mengemukakan bahwa semantik merupakan 

ilmu tentang kalimat yang lansung berfokus pada konsep makna, dalam hal 

ini bersinonim dengan meaning. 

 

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa semantik adalah 

cabang ilmu linguistik yang mengkaji tentang makna atau arti dalam sebuah 

bahasa. Makna sendiri dapat dibedakan berdasarkan kriteria serta sudut 

pandang dari bahasa tersebut. Menurut Chaer (2012 : 59) makna dibedakan 

menjadi 2 berdasarkan jenis semantiknya, yakni makna leksikal dan makna 

gramatikal. 
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2.1.1 Makna Gramatikal 

 

Menurut Chaer (2012 : 62) makna gramatikal adalah makna yang 

muncul karena adanya proses gramatikal, seperti proses afiksasi, 

proses reduplikasi, dan proses komposisi.  

Contoh : 

 

- Dia Adalah siswi terpandai di kelas  

(Kartika, 2017) 

 

Berdasarkan contoh di atas, dalam bahasa indonesia terdapat afiksasi 

„-ter‟ pada kata „terpandai‟ yang memiliki makna „paling‟. 

Selain itu terdapat contoh dalam bahasa Prancis yakni kata 

„maison‟untuk menyatakan kata „rumah‟, sedangkan untuk kata 

rumah-rumah (jamak) dalam bahasa Prancis menjadi „maisons‟. 

Dalam hal ini, morfem –s dalam bahasa prancis bermakna „banyak‟ 

atau lebih dari satu. 

  

2.1.2 Makna Leksikal 

 

Makna leksikal merupaka makna yang sebenarnya atau makna yang 

sesuai dengan referennya yang tidak berhubungan dengan konteks 

apapun. Chaer (2012 : 289) menjelaskan bahwa makna leksikal ialah 

makna yang dimiliku atau ada pada leksem meski tanpa konteks 

apapun. Contohnya kata „kuda‟ memiliki makna leksikal „hewan 

berkaki empat yang bisa dikendarai‟ (Kartika, 2017). Berdasarkan 

contoh tersebut disimpulkan bahwa makna leksikal ialah makna yang 

sebenarnya sesuai dengan apa yang dilihat dengan alat indera. 

 

 

 

2.2 Definisi Penerjemahan 

 

Penerjemahan merupakan sebuah proses pengubahan teks dari satu bahasa ke 

bahasa lain. Catford (1965: 20) mendefinisikan penerjemahan sebagai The 

replacement of textual material in one language (SL) by equivalent textual 
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material in another language (TL)” mengganti bahan teks pada BSu dengan 

bahan teks yang sepadan dalam BSa. Pada proses penerjemahan, penerjemah 

selalu berusaha mendapatkan unsur BSa yang sepadan dengan BSu agar dapat 

mengungkapkan pesan yang sama dalam TSa. Sedangkan Lederer (1994: 11) 

menyatakan bahwa: 

La traduction est une opération qui cherche à établir des équivalences entre 

deux textes exprocmés en des langues différentes, ces équivalentes étant toujour 

et nécessairement fonction de la nature des deux textes, de leur destination, des 

rapports existants entre la culture des deux peuples, leur climat moral, 

intellectuel, affectif, fonction de toutes les contingences propres à l‟époque et 

au lieu de départ et d‟arrivée. 

 

Lebih lanjut Larson (1998: 3) menyatakan bahwa penerjemahan mempelajari 

mengenai kosakata, struktur gramatikal, situasi dalam berkomunikasi dan 

kebudayaan BSu, kemudian menganalisisnya untuk menemukan makna dan 

menyusun kembali makna yang sama dengan kosakata dan struktur 

gramatikal yang sesuai dengan BSa dan kebudayaannya. Sedangkan 

Newmark (1988: 7) menyatakan bahwa menerjemahkan adalah proses 

menguraikan suatu pesan atau pernyataan dari bahasa sumber (BSu) ke 

bahasa sasaran (BSa) agar pesan tersebut dapat tersampaikan dengan tepat 

sesuai dengan maksud atau tujuan pembuat pesan tersebut.   

 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penerjemahan adalah suatu proses pengubahan bahasa untuk menyampaikan 

makna pesan dari bahasa sumber (BSu) ke bahasa sasaran (BSa) agar 

mendapat kesepadanan antara bahasa sumber (BSu) dengan bahasa sasaran 

(BSa). 

 

 

 

2.3 Kesepadanan dalam Penerjemahan 

 

Kesepadanan merupakan suatu proses mencari keseimbangan makna dalam 

proses penerjemahan. Larson (1998: 3) menyatakan bahwa tujuan dari 

penerjemahan yaitu pencarian makna untuk menunjukkan bahwa terjemahan 
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ajek dalam memberikan arti yang sesuai dari bahasa sumber (BSu) ke bahasa 

sasaran (BSa). Merujuk pada tujuan penerjemahan dari pemaparan Larson, 

pencarian kesepadanan makna antara BSu dengan BSa menjadi pokok 

penting yang harus dilakukan seorang penerjemah supaya teks dari BSu dapat 

diterima secara utuh oleh BSa.  

 

Catford (1965: 27) menggolongkan kesepadanan dalam penerjemahan 

menjadi dua jenis, yaitu kesepadanan tekstual dan kesejajaran bentuk.  

 

2.3.1 Kesepadanan Tekstual (Textual Equivalence) 

 

Catford (1965: 27) menyatakan bahwa “A textual translation is this 

that portion of TL text which is changed when and only when a given 

portion SL text is changed”. Teks bahasa sasaran dalam padanan 

tekstual berubah apabila teks bahasa sumbernya juga berubah. 

Padanan tekstual merupakan bentuk leksikal dari teks BSa untuk 

menjadi kesepadanan teks BSu. Dalam hal ini penerjemahan 

dilakukan dengan mencari keseimbangan arti pesan dari BSu ke BSa 

dengan sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat diterima oleh 

penerima pesan walaupun bentuk atau komposisi tekstualnya 

berbeda. Berikut ini adalah contoh kesepadanan tekstual. 

 

BSu : Mon fils a 5 ans. 

BSa : Usia anak laki-laki saya 5 tahun 

 

Penggunaan avoir dalam bahasa Prancis digunakan untuk 

menyatakan usia. Sedangkan dalam bahasa Indonesia untuk 

menyatakan hal tersebut maka penutur akan menggunakan frase 

nominal. Berdasarkan contoh di atas dapat diketahui bahwa bentuk 

leksikal dalam bahasa Prancis berbeda dari bentuk bahasa Indonesia. 

Hal ini dapat dilihat dari segi struktur kalimat ataupun kelas kata, 

tetapi maknanya tetap sama. 

 

Namun dalam beberapa kasus, terdapat juga yang tidak mendapatkan 

padanan yang sesuai dalam bahasa sasaran. Pada proses 
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penerjemahan dan pencarian kesepadanannya, tidak dapat dipungkiri 

akan terjadi perbedaan bentuk gramatikal atau leksikal yang 

dihasilkan antara BSu ke BSa. Catford mengkategorikan hal ini 

menjadi dua, yaitu padanan zero dan padanan nil. 

 

a. Padanan Zero (zero equivalent) 

Padanan zero merupakan padanan yang tidak muncul dalam BSa 

karena tidak tersedianya padanan formal dalam tatanan 

kebahasaan BSa. Contoh:  

  

BSu : Annisa regarde de la télé. 

BSa : Annisa menonton tv 

 

Pada contoh kalimat di atas, preposisi de dan artikel la dalam BSu 

(bahasa Prancis) tidak mendapatkan padanan secara langsung 

dalam BSa yaitu bahasa Indonesia karena pada tatanan 

kebahasaannya, kata tersebut tidak diperlukan. 

 

b. Padanan Nil (nil equivalent)  

Padanan nil adalah padanan yang tidak akan muncul dan 

digantikan dengan padanan yang lain dari BSu ke BSa karena 

adanya perbedaan kultural gramatikal antara penutur BSu ke BSa.  

 

Contoh :  

BSu : Il était malade 

BSa : dia sakit 

(Hoed, 2006: 83) 

 

Pada contoh kalimat di atas, verba „était‟ merupakan bentuk kala 

passé (imparfait) dari kata kerja être yang dalam BSu tidak 

dikenal padanannya sehingga yang muncul padanannya hanya 

menjadi  „sakit‟ dan dalam bahasa Indonesia tidak mengenal „il‟ 

(dia, laki-laki). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kata 

„était‟ dan „il‟ mendapatkan padanan nil dalam BSu.  
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2.3.2 Kesejajaran Bentuk (Formal Correspondence) 

 

Kesejajaran bentuk atau formal correspondence adalah suatu kategori 

yang dapat dikatakan menempati, sedekat mungkin, tempat yang sama 

dalam kategori BSa seperti dalam BSu. Fokus padanan ini terdapat 

pada kesejajaran bentuk, yaitu unit, struktur dan kelas gramatikal yang 

menempati kategori gramatikal yang sama dengan TSu. Berikut ini 

adalah contoh padanan kesejajaran bentuk.  

 

BSu : J‟   étudie    à        UNILA. 

S       P        Prep.   Ket. Tempat 

 

BSa : Saya    belajar    di         UNILA. 

S             P        Prep.   Ket. Tempat 

 

Pada contoh di atas, kalimat j‟étudie à UNILA memiliki struktur 

Subjek (Je) + Predikat (étudie) + Preposisi (à) + Keterangan tempat 

(UNILA). Kalimat BSu (bahasa Prancis) tersebut mendapatkan 

padanan dalam BSa (bahasa Indonesia) yaitu „Saya belajar di UNILA‟ 

yang dalam bahasa Indonesia memiliki struktur kalimat yang sama 

dengan bahasa Prancis, yaitu Subjek (saya) + Predikat (belajar) + 

Preposisi (di) + Keterangan tempat (Unila). Berdasarkan informasi 

yang diterima, maka dapat terlihat bahwa kalimat bahasa Prancis 

memiliki struktur yang sama dengan padanan terjemahannya dalam 

bahasa Indonesia. 

 

 

 

2.4 Pergeseran Terjemahan 

 

Pada proses penerjemahan biasanya penerjemah akan menggunakan beberapa 

teknik untuk menerjemahkan suatu teks. Agar dapat melakukan penerjemahan 

yang baik, maka seorang penerjemah harus mengetahui metode, tata cara, dan 

ketentuan dari penerjemahan. Hoed (2006: 72-78) membagi teknik 

penerjemahan menjadi 9 jenis, yakni; transposisi, modulasi, penerjemahan 

fonologis, penerjemahan deskriptif, penerjemahan resmi/baku, penjelasan 

tambahan, catatan kaki, tidak diberikan padanan dan padanan budaya.  
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Pergeseran terjemahan atau translation shift merupakan kondisi bergesernya 

bentuk-bentuk dalam proses penerjemahan yang bertujuan untuk mengganti 

atau mencari bentuk dari teks bahasa sumber ke dalam teks bahasa sasaran 

agar makna yang akan disampaikan sempurna dan dapat diterima. Menurut 

Catford (1965: 76) pergeseran penerjemahan terjadi karena adanya 

korespondensi formal pada proses penerjemahan. Hal ini berarti pergeseran 

terjemahan menurut Catford terjadi akibat meleburnya bentuk-bentuk 

gramatikal. Disamping itu, Newmark (1988: 55) mengatakan Translation 

shift is a translation procedure involving a change in the grammar from 

Source Language to Target Language. Pergeseran penerjemahan terjadi 

karena adanya perubahan tatanan linguistik dari bahasa sumber ke bahasa 

sasaran. 

 

 

 

2.5 Pergeseran Bentuk  

 

Pergeseran bentuk merupakan suatu teknik mengubah bentuk kelas kata dari 

bahasa sumber ke bahasa sasaran agar dapat diterima maknanya. Machali 

(2009: 63) mengemukakan bahwa pergeseran bentuk adalah suatu prosedur 

penerjemahan dengan mengubah bentuk gramatikal dari BSu ke BSa. 

Menurut Catford (1965: 73-80) pergeseran bentuk dalam penerjemahan 

digolongkan menjadi 2 jenis yaitu level shift (pergeseran tataran) dan 

category shift (pergeseran kategori). 

 

2.5.1 Level shift (Pergeseran Tataran) 

 

Catford mengatakan bahwa pergeseran tataran terjadi ketika suatu 

ekspresi dalam bahasa sumber (BSu) memiliki padanan dalam bahasa 

sasaran (BSa) pada level yang berbeda, maksudnya adalah pergeseran 

terjadi dari tingkatan tata bahasa/gramatikal ke leksikal atau 

sebaliknya.  

Contoh : 

 

BSu : Je partirai à Bandung. 

BSa : Saya akan pergi ke Bandung. 
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Pada contoh kalimat di atas, kata akhiran –ai pada klausa verbal je 

partirai merupakan unsur gramatikal dalam bahasa Prancis, 

sedangkan kata „akan‟ pada klausa „saya akan pergi‟ merupakan 

unsur leksikal dalam bahasa Indonesia. Maka pergeseran tataran 

terjadi dari tataran gramatikal „-ai‟ menjadi tataran leksikal „akan‟. 

 

2.5.2 Category Shift (Pergeseran Kategori) 
 

Pergeseran kategori terjadi ketika terdapat perubahan atau pergeseran 

terjemahan dari bentuk yang setara antara BSu dan BSa. Catford 

(1965: 76) mengelompokkan pergeseran kategori yang menjadi empat 

jenis, yaitu; pergeseran unit (unit shift), pergeseran struktur (structure 

shift), pergeseran kelas kata (class shift), dan pergeseran intra sistem 

(intra-system shift).  

 

2.5.2.1 Pergeseran Unit (Unit shift) 

 

Pergeseran unit terjadi dimana adanya perbedaan unit bahasa 

seperti (kata, klausa, frasa, dan kalimat) antara BSu ke BSa. 

Misalnya pergeseran dari kata menjadi frasa. Contoh : 

 

BSu : Fillette. 

           Kata 

 

BSa : Gadis kecil. 

              Frasa 

(Farida, 1991) 

 

Pada contoh menunjukkan bahwa kata fillette dalam BSu 

bergeser bentuknya menjadi frasa „gadis kecil dalam BSa, 

sehingga terjadilah pergeseran unit dari kata fillette dalam 

BSu menjadi frasa dalam BSa.  

 

2.5.2.2 Pergeseran Struktur (Structure Shift) 

 

Pergeseran struktur terjadi ketika adanya perbedaan susunan 

gramatikal antara TSu dan TSa (Catford, 1965). Contoh : 
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BSu : Petit   village. 

         Adj.   Nomina 

 

BSa : Desa     kecil. 

         Nomina    Adj. 

 

Pada contoh di atas, frasa dalam BSu petit village 

mempunyai struktur Adjektiva+Nomina, sedangkan dalam 

BSa pada frasa „Desa kecil‟ mempunyai struktur 

Nomina+adjektiva. Oleh karena itu, terjadilah pergeseran 

struktur dari Adjektiva+Nomina menjadi Nomina+Adjektiva. 

 

2.5.2.3 Pergeseran Kelas Kata (Level Shift) 

 

Pergeseran kelas kata adalah pergeseran yang terjadi apabila 

suatu kelas kata dalam BSu berpindah ke kelas kata lainnya 

dalam BSa. Contoh :  

  

BSu : Il a soif. 

Nomina] 

 

BSa : Dia haus. 

Adj. 

(Restanti, 2018) 

 

Pada contoh di atas pada kalimat bahasa Prancis nomina soif 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Adjektiva 

haus, sehingga terjadi pergeseran kelas kata dari nomina 

menjadi kelas kata adjektiva.  

 

2.5.2.4 Pergeseran Intra sistem (Intra-system Shift) 

 

Pergeseran intra sistem adalah pergeseran yang terjadi karena 

tata bahasa yang berbeda dari kedua bahasa yang terlibat  

dimana sebenarnya kedua bahasa tersebut memiliki sistem 

yang sepadan secara formal satu sama lain. Misalnya bentuk 

jamak dalam BSu dapat menjadi tunggal dalam BSa. 
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Contoh: 

 

 BSu : Ces maisons sont très chères. 

 BSa : Rumah-rumah ini sangat mahal. 

 

Pada contoh di atas diketahui bahwa kata “Ces maisons” 

memiliki korespondensi formal dengan kata “rumah-rumah”. 

Tetapi ketika bentuk jamak dalam BSu (bahasa Prancis) itu 

didahului oleh kata petunjuk jumlah jamak, yang 

menandakan bahwa kata benda dibelakangnya berjumlah 

lebih dari satu, maka terdapat perbedaan dalam sistem 

gramatikal kedua bahasa tersebut. Jika mengacu pada benda 

yang dapat dihitung dalam bahasa Prancis, setiap kali 

terdapat kata petunjuk (determinant) yang menandakan 

jumlahnya lebih dari satu maka bentuk kata benda tersebut 

harus berbentuk plural/jamak. Perbedaan sistem tata bahasa 

inilah yang menyebabkan terjadinya pergeseran intra sistem 

dalam penerjemahan. Di sisi lain, terdapat juga konsep yang 

dapat menimbulkan terjadinya pergeseran intra sistem pada 

terjemahan yaitu konsep pluralitas pada kata tertentu dan 

perbedaan konsep bentuk kala dan waktu pada BSu dan BSa. 

 

 

 

2.6 Kolokasi 

 

Collocation apabila diterjemahkan artinya adalah kolokasi dalam bahasa 

Indonesia atau juga dikenal dengan  istilah sanding kata. Sedangkan kolokasi 

dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah la collocation. Menurut Larson 

(1998: 155) Collocation is concerned with how words go together, i.e. which 

words may occur in constructions with which other words. Kolokasi 

merupakan bagaimana kata-kata bersesuaian satu sama lain, artinya kata-kata 

mana yang boleh tampil dengan kata lain dalam satu konstruksi. Hal serupa 

juga didukung oleh Baker dalam Cahyani (2018: 237) mengatakan bahwa 
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kolokasi adalah kecenderungan kata tertentu yang terjadi bersamaan secara 

teratur dalam bahasa yang akan disampaikan.  

 

Lebih lanjut, menurut Kridalaksana dalam Perdana (2017: 146) 

mendefinisikan kolokasi sebagai hubungan tetap antara kata dengan kata lain 

yang berdampingan dalam kalimat, misalnya antara kata „buku‟ dan „tebal‟ 

dalam “Buku tebal ini mahal”, dan antara „keras‟ dan „kepala‟ dalam “Kami 

sulit meyakinkan orang keras kepala itu”. Selain itu, menurut Tutin dan 

Grosman (2002 : 9) une collocation est l‟association d‟une lexique (mots 

simple). Kolokasi merupakan gabungan dari leksikal (kata sederhana).  

 

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kolokasi adalah  

suatu fenomena kebahasaan yang menunjukkan suatu kata selalu bersanding 

dengan kata tertentu yang muncul pada konteks tertentu dan tidak dapat 

disandingkan dengan kata lainnya untuk menyatakan makna yang berbeda 

dari makna denotatifnya, dilihat dari sudut pandang penutur.  

 

 

 

2.7 Jenis-jenis Kolokasi 

 

Kolokasi dikelompokkan menjadi dua macam yaitu kolokasi leksikal dan 

kolokasi gramatikal. Kolokasi leksikal ialah jenis kolokasi pada tataran jenis 

kata, dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, dan sebagainya. Misalnya 

dalam bahasa Inggris noise levels bukan noise grades padahal level dan grade 

memiliki makna yang sepadan. Sedangkan kolokasi gramatikal ialah jenis 

kolokasi dalam bentuk tata bahasa dalam kalimat, misalnya bergabungnya 

dua kata yang terdiri dari kata depan dan nomina, adjektiva, dan verba. 

Contohnya kesalahan yang sering muncul oleh penutur berbahasa Prancis di 

Indonesia adalah kesulitan kapan menggunakan ke, pada, dan kepada seperti 

dalam “Anak-anak berlari ke lapangan” bukan “Anak-anak berlari kepada 

lapangan”. 

 

Agar lebih paham mengenai kolokasi, Haussman (1989) dalam le dictionaire 

de la collocation  membagi kolokasi dalam 8 jenis, yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 1. Jenis Kolokasi Bahasa Prancis (Haussman: 1989) 

 

No Jenis Kolokasi Contoh dalam bahasa Prancis 

 

1 Nomina + Adjektiva (Une) personne  célibataire 

Nom.          Adj. 

 

2 Adverbia + Adjektiva Gravement    malade 

Adv.               Adj. 

 

3 Verba + Adverbia Parler     vite 

Verb.     Adv. 

 

4 Nomina + Verba La personne   disparait 

Nom.        Verb. 

 

5 Verba + Nomina Prendre la  moto 

Verb.         Nom. 

 

6 Nomina+preposisi+Nomina Marché    de       travail 

Nom.       Prep.   Nom. 

 

7 Verba+Preposisi+Nomina Parler     de       l‟enfance 

Verba     Prep.     Nom. 

 

8 Adjektiva+Nomina (À la) suivante  rencontre 

           Adj.           Nom. 

 

 

Merujuk pada teori Hausman tentang jenis-jenis kolokasi, penelitian tentang 

pergeseran terjemahan ini difokuskan pada pergeseran kolokasi dari bahasa 

Prancis ke bahasa Indonesia sehingga kiranya perlu untuk mengetahui jenis 

kolokasi gramatikal dan leksikal bahasa Indonesia. 
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Tabel 2. Jenis Kolokasi Gramatikal Bahasa Indonesia (Imran: 2009) 
 

No Jenis Kolokasi Gramatikal 
Contoh dalam Bahasa 

Indonesia 

1 Adjektiva+KF+Nomina 

Teguh dalam pendirian  

Adj.      KF     Nomina 

 

2 Verba+KF+Nomina 

Berjalan  dalam  kegelapan  

Verb.       KF       Nom. 

 

3 Verba+KF+Adjektiva+Nomina 

Bersua      dengan      penuh 

Verb.        KF           Adj. 

Kegembiraan 

    Nom. 

 

4 Nomina+KF+Klausa 

Pria     yang  memakai baju 

Nom.  KF       Klausa  

 

5 Verba+KF+Klausa 

Kamu harus rajin belajar 

                            Verb.  

agar pandai  

KF    Klausa 

 

6 KF+Nomina 

Dalam     kegelapan 

KF            Nom. 

 

7 KF+Adjektiva Cukup  baik 

KF        Adj. 

 

8 KF+Adverbia Dia makan tiga kali dalam 

                               KF  

sehari 

Adv. 

 

  

    Ket : KF = Kata Fungsi 

 

Pada pola kolokasi gramatikal yang dikemukakan oleh Imran ditentukan oleh 

penggabungan nomina, adjektiva, verba dengan sebuah kata fungsi. Kata 

fungsi ini dapat berkedudukan sebagai adverbia, adjektiva, ataupun preposisi 

dengan tujuan menjelaskan atau menegaskan maksud dari kata berikutnya 

ataupun sebelumnya dalam suatu klausa atau kalimat. 

 

Kemudian Imran juga menjelaskan pola kolokasi leksikal dalam bahasa 

Indonesia, yaitu: 
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 Tabel 3. Jenis Kolokasi Leksikal Bahasa Indonesia (Imran: 2009) 

 

No Jenis kolokasi Leksikal 

 

Contoh dalam bahasa Indonesia 

 

1 Nomina + Verba 

Air      mengalir 

Nom.    Verb. 

 

2 Nomina + Adjektiva 

Kopi   pahit 

Nom.  Adj. 

 

3 Nomina + Nomina 

Hujan batu 

Nom.  Nom. 

 

4 Verba + Nomina 

Membajak sawah 

Verb.         Nom. 

 

5 Adjektiva + Verba 

Cepat   sembuh 

Adj.     Verb. 

 

6 Verba + Adjektiva 

Bicara  tinggi 

Verb.    Adj. 

 

7 Nomina + Adverbia 

Tahun  selanjutnya 

Nom.    Adverb. 

 

8 Verba + Adverbia 

Berlayar  langsung 

Verb.       Adverb. 

 

9 Adjektiva + Nomina  

Rendah   hati 

Adj.        Nom 

 

 

 

 

2.8 Kelas Kata dalam Bahasa Prancis 

 

Menurut Grevisse (2008: 140) kelas kata dalam bahasa Prancis 

dikelompokkan menjadi dua yaitu les mots variables (le nom, l‟adjectif, le 

pronom, dan le verbe) dan les mots invariables (l‟adverbe, la préposition, la 

conjonction de subordination, la conjoction de coordination, l‟introducteur, 

dan  le mots-phrase). Namun, peneliti hanya akan menjelaskan tentang nom, 

adjectif, verbe, adverbe dan préposition.  
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2.8.1 Nomina (le nom) 

 

Menurut Grevisse, le nom est porteur d‟un genre, varie en nombre, 

est susceptible d‟etre 2accompané d‟un déterminant. Kata adalah 

kata yang dilengkapi dengan gender dari kata itu sendiri, dapat 

bervariasi dalam jumlah, biasanya didampingi sebuah determinan. 

Contohnya : la table, le vélo, dan les lunettes.   

 

2.8.2 Adjektiva (l’adjectif) 

 

Adjektiva adalah kata yang biasanya digunakan untuk menjelaskan 

kata benda. Sebenarnya adjektiva (l‟adjectif) dalam bahasa Prancis 

dibagi menjadi dua jenis yaitu l‟adjectif qualificatif (adjectif) dan 

l‟adjectif non qualicatif (déterminant).  

Contohnya : beau, triste, gros, dan petit.  

 

2.8.3 Verba (le verbe) 

 

Verba (le verbe) adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan aksi 

atau sebuah keadaan. Perbedaan kata kerja antara bahasa Indonesia 

dan bahasa Prancis sangat jelas. Kata kerja dalam Bahasa Prancis 

mengalami proses konjugasi sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak 

dikenal istilah konjugasi dalam kata kerjanya.  

Contohnya : regarder, vinir, dan prendre. 

 

2.8.4 Adverbia (l’adverbe) 

 

Adverbia adalah kata yang menjelaskan kata kerja (verbe), kata sifat 

(adjectif) ataupun adverbia itu sendiri.  

Contohnya : bien, vraiment, dan heureussement. 

 

2.8.5 Preposisi (la préposition)  
 

Preposisi dalam bahasa Prancis merupakan kata yang digunakan 

untuk menghubungkan unsur kalimat satu dengan unsur kalimat yang 

lainnya. Sebuah preposisi dapat membentuk hubungan makna.  

Contohnya : preposisi à, de, sur, dans, chez dan en.   



23 
 

Bersumber pada paparan teoretis di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini 

akan terfokus pada pergeseran kategori terjemahan kolokasi yang terdapat 

dalam cerita pendek Guy de Maupassant yang berjudul Boule de Suif dan 

terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh Marcalais Fransisca. Pergeseran 

kategori dalam penelitian ini hanya akan dibatasi pada pergeseran structure, 

class shift, dan unit shift. Alasan mengapa tidak digunakannya pergeseran 

intra-system shift dalam penelitian ini karena disesuaikan dengan data 

penelitian yakni kolokasi. Apabila merujuk pada kolokasi yakni sanding kata 

atau penggabungan tetap dimana kolokasi lebih kepada tataran kata, frasa, 

dan klausa sedangkan pergeseran intra sistem umumnya terjadi pada tataran 

kalimat. 

 

 

 

2.9 Cerpen Boule de Suif Karya Guy de Maupassant 

 

 
 

Gambar 1. Cover cerita pendek Boule de Suif 

(Sumber : www.ebook-malin.com) 

 

Guy de Maupassant merupakan seorang penulis yang populer abad ke-19 dan 

merupakan tokoh pengarang dari cerpen Boule de Suif. Ia lahir pada 5 

Agustus 1850 di Tourville-sur-Arques, Prancis dan menempuh pendidikan di 

Institution Leroy-Petit, di Rouen, Lycée Pierre-Corneille di Rouen. Guy de 

Maupassant dinobatkan sebagai salah satu pencetus cerita pendek modern. 

Kumpulan cerita pendeknya meliputi Boule de Suif, La Maison Tellier, 

Mademoiselle Fifi, Une Vie, Bel-Ami, Pierre et Jean, dan sebagainya.  
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Cerpen Boule de Suif merupakan kumpulan cerpen dari Maupassant berjudul 

Les Soirées de Médan pada 16 April 1880 dalam edisi Charpentier. Cerpen 

Boule de Suif diterbitkan dalam kum  pulan cerpen berjudul Boule de Suif et 

autres contes de normnads tahun 1971 dalam edisi Classiques Garnier. 

Cerpen ini memiliki jumlah halaman sebanyak 52 halaman dan 66 halaman 

yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Marcalais Fransisca. 

Cerpen ini merupakan jenis cerpen beraliran realistis karena berdasarkan apa 

yang terjadi dan dilihat pengarang. 

 

Cerpen Boule de Suif menceritakan tentang suasana Prancis selama perang 

Prancis-Prusia berlangsung. Kemudian, suasana ini  dimanfaatkan Guy de 

Maupassant untuk menyampaikan ceritanya. Tokoh utama yang dalam cerita 

pendek ini adalah seorang perempuan yang dijuluki Boule de Suif.  Nama 

Boule de Suif  ditujukan untuk bentuk badan perempuan yang memiliki 

ukuran buah dada yang tidak biasa untuk seusianya yang apabila 

diterjemahkan artinya adalah  “bola lemak”.   

 

Boule de Suif merupakan seorang perempuan kelas rendah (pelacur) yang 

terpaksa meninggalkan kota. Ia mendapat izin dari jenderal yang berwenang. 

Dengan sebuah kereta yang ditarik enam kuda yang terdapat 10 penumpang  

mereka meninggalkan kota. Mereka adalah suami istri saudagar anggur yang 

terkenal cerdik, culas, pintar bicara dan penuh muslihat. Duduk di  

sebelahnya  pria  terpandang,  raja  dalam  perdagangan  kapas.  Duduk  di 

hadapannya adalah istrinya  yang  cantik  menawan.  Lalu  ada  dua 

tetangganya yaitu anggota paling tua dan terhormat di Normandia. Keenam 

orang suami istri ini duduk di ujung kereta. Ada juga dua orang biarawati. 

Duduk di hadapan biarawati itu seorang pria dan wanita. Yang pria seorang 

demokrat yang menjadi teror untuk semua orang. Sementara yang wanita 

seorang penghibur kelas atas, dikenal karena ukuran buah dadanya yang tidak 

biasa untuk seusianya yang membuatnya dijuluki “Boule de Suif” (bola 

lemak). 
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Kesepuluh orang yang berada dalam kereta tersebut, terutama para wanita, 

berkomplot untuk “memisahkan diri” dari Boule de Suif. Ketiga perempuan 

(selain biarawati) merasa har us menjaga kehormatannya di hadapan pelacur. 

Namun kondisi ini kemudian berubah ketika mereka menyadari sudah  sangat 

lapar dan sama sekali tidak memiliki makanan. Mereka tidak  mempersiapkan 

makan karena berangkat dalam ketergesaan. Hanya Boule  De Suif yang 

membawa bekal makanan yang cukup berlimpah. Kemudian Boule de Suif 

sadar bahwa semua penumpang tidak membawa makanan, dengan segera ia 

menawarkan bekal makanan yang dimilikinya. Semua orang yang ada dalam 

kereta tersebut seketika tampak seakan-akan bersahabat karena terpaksa oleh 

perut yang lapar. Dengan secepat kilat sekeranjang makanan langsung habis 

dimakan oleh semua orang yang ada dalam kereta tersebut.  

 

Akhirnya perjalanan tiba ke sebuah hotel dan mereka beristirahat. Namun, 

tiba-tiba masalah terjadi ketika kuda yang dipakai untuk menarik kereta 

mereka ditahan oleh tentara Prusia. Semua tidak tahu penyebab  mengapa 

tentara Prusia menahan mereka. Kemudian akhirnya mereka mengetahui 

bahwa Boule de Suif tidak mau melayani pimpinan tentara Prusia. Alih-alih  

bersimpati pada kesulitan yang tengah diderita Boule de Suif, mereka 

berpendapat bahwa sudah selayaknya untuk melayani  keinginan  pimpinan  

tentara Prusia karena hal itu akan menyelamatkan mereka semua. Selain itu, 

mereka menganggap bahwa itulah pekerjaan Boule de Suif. Atas bujukan dari 

para lelaki dan dikuatkan para biarawati, Boule de Suif pun akhirnya luluh. 

Mereka mendapatkan kuda kembali untuk melanjutkan perjalanan. Sepanjang 

perjalanan, tidak satu pun ramah pada Boule de Suif, semua tampak jijik dan 

pura-pura tidak mengenalnya. Ketika makan siang tiba, mereka sibuk makan 

sendiri termasuk kedua biarawati. Tak ada yang memperdulikannya apalagi 

menawarinya makanan. Akhirnya kepahlawanan Boule de Suif menjadi sia-

sia karena rekan-rekannya justru mengejek dan membiarkannya kelaparan 

sepanjang perjalanan. 
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2.10 Penelitian Relevan 

 

Penelitian mengenai pergeseran penerjemahan bahasa Prancis telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti, sebagai berikut.  

 

1. Pegeseran Bentuk dan Makna dalam Penerjemahan Komik Michel 

Vaillant karya Jean Graton disusun oleh Heni Kartika Sari (2017) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pergeseran bentuk dan 

makna dalam penerjemahan komik Michel Vaillant karya Jean Graton. 

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan data 

pembacaan teks dengan teknik catat. Teori yang digunakan untuk 

menganalisis data tersebut adalah teori Catford untuk pergeseran bentuk 

dan teori Simatupang untuk pergeseran makna. Dalam skripsinya 

dijelaskan mengenai bentuk dan makna pergeseran penerjemahan dalam 

komik Michel Vaillant. Hasil penelitian ini adalah ditemukannya 153 

pergeseran bentuk dan 57 pergeseran makna. Dari 153 data pergeseran 

bentuk tersebut 12 data merupakan pergeseran tataran, 32 data merupakan 

pergeseran struktur, 91 data merupakan pergeseran unit, 3 data merupakan 

pergeseran kelas kata, dan 5 data merupakan pergeseran intra-sistem. 

Kemudian dari 57 data pergeseran makna tersebut 43 data merupakan 

pergeseran karena sudut pandang budaya, 8 data merupakan pergeseran 

makna spesifik ke generik, dan 6 data merupakan pergeseran makna 

generik ke spesifik.  

 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh  Heni Kartika Sari dengan yang 

dilakukan peneliti yaitu berupa pergeseran bentuk pada penerjemahan 

dengan menggunakan teori Catford. Meskipun begitu, sumber data yang 

diteliti dan fokus data yang digunakan berbeda, peneliti memilih sumber 

data cerpen Boule de Suif karya Guy de Maupassant, sedangkan Heni 

Kartika Sari memilih Komik Michel Vaillant karya Jean Graton. Selain 

itu, penelitian Heni Kartika Sari berfokus pada pergeseran bentuk dan 

makna, sedangkan peneliti berfokus pada pergeseran bentuk category-
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shift pada penerjemahan kolokasi. Dengan demikian, penelitian yang 

ditulis oleh Heni Kartika Sari dapat dikatakan sebagai penelitian relevan. 

 

2. Jenis Kolokasi Bahasa Prancis dalam Roman Moderato Cantabile 

karya Marguerite disusun oleh Drabya Takesha (2014) 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan jenis-jenis 

kolokasi dalam bahasa Prancis menggunakan teori Haussman. Dalam 

pembahasan penelitiannya, topik yang diteliti memiliki kesamaan dengan 

yang diteliti oleh peneliti, namun fokus penelitiannya berbeda. Fokus 

penelitian yang dilakukan oleh Drabya Takesha adalah membahas jenis-

jenis kolokasi bahasa Prancis, sedangkan peneliti membahas jenis-jenis 

pergeseran kategori terjemahan kolokasi. Selain itu, sumber data 

penelitian yang digunakan juga berbeda, Drabya Takesha menggunakan 

novel sedangkan peneliti menggunakan cerita pendek sebagai sumber 

data.  

 

3. Translation Of English Collocations Into Indonesian In The Subtitle Of 

“Ethel & Ernest” Movie oleh Ayna Hafazhah (2018) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terjemahan kolokasi 

bahasa Inggris dalam subtitle film bahasa Indonesia dan prosedur 

penerjemahannya.  Teori yang digunakan adalah teori Benson  (1986) 

sedangkan pada prosedur penerjemahan menggunakan teori Vinay dan 

Darbelnet (1995).  Hasil penelitian ini  yaitu ditemukannya 218 kolokasi 

bahasa Inggris. Dari 218 data tersebut 179 data merupakan kolokasi 

leksikal, dan 39 data merupakan kolokasi gramatikal. Kemudian pada 

prosedur penerjemahan dari 7 prosedur, terdapat 4 prosedur yang 

digunakan dalam penerjemahan kolokasi bahasa Inggris kedalam bahasa 

Indonesia, yaitu  literal translation, transposition, equivalence, dan 

modulation.  

 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh  Ayna Hafazhah dengan yang 

dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai kolokasi pada 
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terjemahan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Namun, pada penelitian 

Ayna Hafazhah bahasa yang digunakan adalah dari bahasa Inggris ke 

bahasa Indonesia sedangkan peneliti yaitu dari bahasa Prancis ke bahasa 

Indonesia. Data yang digunakan juga memiliki perbedaan, peneliti 

menggunakan sumber data cerita pendek karya Guy de Maupassant 

sedangkan penelitian  Ayna Hafazhah menggunakan subtitle film “Etnel 

& Ernest”. Selain itu, penelitian Ayna Hafazhah berfokus pada 

penerjemahan kolokasi bahasa Inggris dan prosedur terjemahannya, 

sedangkan peneliti berfokus pada pergeseran bentuk category-shift pada 

penerjemahan kolokasi. Oleh karena itu, penelitian yang ditulis oleh Ayna 

Hafazhah dapat dikatakan sebagai penelitian relevan. 



 

 

 

 

III. METODE 

 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

 

Menurut Sugiyono (2017: 3) metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode 

penelitian dibagi menjadi dua jenis yakni metode kuantitatif dan metode 

kualitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang 

menggunakan angka-angka dan analisis statistik. Sedangkan metode kualitatif 

adalah metode penelitian yang yang berlandaskan post positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci dengan data bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017 : 14-15).  

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif, karena data yang digunakan bukan disajikan 

dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk deskripsi. Penelitian 

kualitatif biasanya digunakan untuk menggambarkan data dengan kata atau 

kalimat yang dipisah menurut masing-masing kategori untuk mendapatkan 

kesimpulan (Arikunto, 2010: 193).  

 

Maka dari itu, alasan digunakannya pendekatan deskriptif kualitatif karena 

penelitian ini berkaitan dengan data yang tidak berbentuk angka-angka, namun 

berupa frasa-frasa yang ada di dalam cerpen sehingga hasil yang dicatat 

merupakan bentuk dalam pergeseran kategori penerjemahan kolokasi dalam 

cerpen Boule de Suif karya Guy de Maupassant.  
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3.2 Sumber dan Data Penelitian 

 

Sumber data merupakan tempat data penelitian didapatkan. Sumber penelitian 

ini berupa cerita pendek karya Guy de Maupassant yang berjudul Boule de 

Suif serta terjemahannya yang diterjemahkan oleh Francia Marcalais yang 

berjudul Boule de Suif. Data penelitian  ini berupa kata, frasa, klausa yang 

mencirikan pergeseran kategori pada penerjemahan kolokasi yang terdapat 

pada cerpen Boule de Suif.  

 

 

 

3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

metode simak, yaitu menyimak (membaca) secara teliti semua kata, frasa, 

klausa maupun kalimat yang terdapat dalam sumber data dengan teknik dasar 

sadap kemudian dilanjutkan dengan teknik lanjutan menggunakan teknik 

simak bebas libat cakap atau SBLC. Sudaryanto (2015: 204) mendefinisikan 

teknik bebas libat cakap (SBLC) yaitu teknik yang tidak melibatkan peneliti 

dalam pembicaraan. Peneliti hanya berperan sebagai pemerhati yang penuh 

minat tekun menyimak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini hanya 

memperhatikan dan menyimak kata, frasa, klausa yang mencirikan kolokasi 

bahasa Prancis dan pergeseran kategori yang terdapat pada cerpen Boule de 

Suif serta cerpen terjemahannya.  

 

Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik lanjutan yakni teknik catat. Teknik 

catat yaitu teknik pencatatan pada kartu data yang segera dilanjutkan dengan 

klasifikasi (Sudaryanto: 2017: 205). Tabel data bertujuan untuk memudahkan 

proses analisis data. Tabel data berbentuk kolom yang memuat nomor, data, 

jenis kolokasi bahasa Prancis, pergeseran terjemahan kolokasi bahasa 

Indonesia, pergeseran bentuk category shifts. Berikut adalah contoh tabel 

pencatatan data: 
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Tabel 4. Data Penelitian 

No Data  
Kolokasi Bahasa Prancis 

Pergeseran 

Terjemahan 

Kolokasi Bahasa 

Indonesia 

Pergeseran 

Bentuk Category-

shifts 

I II III IV V VI VII VIII   

            

            

            

 

Keterangan : 

    

I : Nomina + Adjektiva  IV : Nomina + Verba VII : Verba + Preposisi + Nomina 

II : Adverbia + Adjektiva  V  : Verba + Nomina VII : Adjektiva + Nomina 

III : Verba + Adverbia  VI : Nomina  + Preposisi + Nomina 
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3.4 Metode dan Teknik Analisis Data 

 

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode padan. Metode 

padan adalah metode yang alat penentunya berasal dari luar bahasa (langue) 

yang bersangkutan (Sudaryanto, 2017: 15). Metode padan yang digunakan 

adalah metode padan translasional yakni metode padan yang alat penentunya 

adalah bahasa lain dalam hal ini teks terjemahan bahasa Indonesia. 

 

Dalam melaksanakan metode padan digunakan dua teknik, yaitu teknik dasar 

dan teknik lanjutan. Teknik dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik PUP (Pilah Unsur Penentu). Teknik ini digunakan untuk menemukan 

unsur-unsur kebahasaan yang menjadi penentu terjadinya pergeseran bentuk 

category-shifts pada terjemahan kolokasi, berupa kata, frasa, atau klausa. 

Setelah ditemukan unsur penentu, kemudian dilakukanlah teknik lanjutan 

berupa teknik Hubung Banding Memperbedakan (HBB). Teknik ini 

digunakan untuk mencari perbedaan antara dua hal yang dibanding, yang 

dalam hal ini yakni antara bahasa Prancis sebagai BSu dan bahasa Indonesia 

sebagai BSa.  

 

Langkah awal untuk menganalis data yang dilakukan yakni teknik PUP. 

Teknik ini digunakan untuk memilih kata, frasa, klausa yang mengandung 

unsur pergeseran kategori pada terjemahan kolokasi. Kemudian dilanjutkan 

dengan teknik HBB, dimana peneliti akan membandingkan bentuk bahasa 

sumber dan bahasa sasaran.  
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Boule de Suif  

(Bahasa Prancis) 

Boule de Suif 

(Bahasa Indonesia) 

Kolokasi menurut 

Haussman 

Kolokasi Menurut 

Imran 

1. Pergeseran 

Unit 

2. Pergeseran 

Struktur 

3. Pergeseran 

kelas kata  

 

Pergeseran 

Category-Shift 

Teknik Catat 

Teknik PUP 

Menyimpulkan kesepadanan makna pada 

pergeseran kategori terjemahan kolokasi 

dari hasil penerjemahan data yang 

ditemukan 

Pergeseran 

Category-Shift 

Teknik HBB 

Gambar 2. Kerangka Proses Analisis Data 
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3.5 Validitas dan Reliabilitas 

 

Untuk dapat membuktikan bahwa data yang diperoleh adalah data yang valid, 

maka dilakukanlah uji validitas dan reliabilitas. 

 

1. Validitas 

Hasil penelitian dapat dikatakan valid jika didukung oleh fakta-fakta yang 

tidak dapat ditentang. Validitas dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data-data dengan metode dan teknik yang sesuai untuk penelitian yang 

dibutuhkan peneliti. Validitas yang digunakan dalam penenlitian ini 

adalah validitas semantik. Menurut Krippendorf  (2004: 323) menjelaskan 

bahwa validitas semantik digunakan untuk mengukur sejauh mana teknik 

analisis teks sesuai dengan makna teks bagi pembaca atau yang berperan 

dalam konteks tertentu. 

 

Data-data dalam validitas semantik yakni berupa makna kata, frasa, 

klausa dari konteks wacana yang terdapat dalam cerpen Boule de Suif dan 

terjemahannya, sedangkan alat ukur yang digunakan dalam validitas 

semantik berupa kamus Larousse daring serta kamus Prancis-Indonesia 

Winarsih Arifin dan Farida Soemargono (1991). 

 

2. Reliabilitas  

Reliabilitas adalah suatu hal yang berkenaan dengan konsistensi suatu 

data (Laksono, 2013 : 173). Reliabilitas data diperoleh dengan 

mengamati, membaca dan mengukur data secara berulang-ulang supaya 

menghasilkan data yang tetap dan tidak berubah. Uji reliabilitas pada 

penelitian ini diperoleh dengan membaca secara berulang-ulang dengan 

cermat dan teliti agar memperoleh data dengan hasil yang konsisten. 

Selain itu, peneliti juga melibatkan dosen pembimbing 1 yakni Endang 

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

M.Pd. untuk berdiskusi dan memberikan masukan agar tercapainya tujuan 

penelitian ini.  

 

 



 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, 

diperoleh simpulan sebagai berikut: 

 

1. Jenis pergeseran kategori yang terdapat pada penerjemahan kolokasi 

cerita pendek Boule de Suif diperoleh 25 data pergeseran kategori yang 

terbagi menjadi 12 data pergeseran struktur, 10 data pergeseran unit, dan 

3 data pergeseran kelas kata. Sementara itu, jenis-jenis kolokasi pada 

bahasa Prancis diperoleh 6 data yaitu Adjektiva+Nomina, 

Nomina+Adjektiva, Nomina+Preposisi+Nomina, Verba+Adverbia, 

Nomina+Verba dan Verba+Preposisi+Nomina. Adapun pergeseran 

kategori yang tidak ditemukan dalam cerita pendek tersebut adalah 

pergeseran intra sistem. Kemudian peneliti juga tidak menemukan 

kolokasi Bahasa Prancis jenis ke II (Adverbia+Adjektiva) dan jenis ke V 

(Verba+Nomina), berdasarkan teori Hausmann. 

 

2. Jenis pergeseran kategori yang paling dominan pada penerjemahan 

kolokasi cerita pendek Boule de Suif adalah pergeseran struktur 

(structure shift) dengan perolehan 12 data. Sementara itu jenis kolokasi 

pada bahasa Prancis yang paling dominan ditemukan adalah jenis  

kolokasi Adjektiva+Nomina menjadi Nomina+Adjektiva.  

 

 

 

5.2 Saran  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi calon peneliti linguistik, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan 

mengkaji aspek pergeseran tatanan, maupun pergeseran kategori jenis 
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intrasytem shift serta bagaimana pergeseran makna dalam terjemahan 

tersebut dengan menggunakan teori yang berbeda. 

 

2. Bagi calon pendidik, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi 

pembelajaran bahasa Prancis di bidang linguistik khususnya di bidang 

penerjemahan.  
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