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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Seorang penerjemah perlu memegang prinsip dasar bahwa karya 

terjemahan adalah karya yang bersifat rekreatif, yaitu menyampaikan kembali 

(recreate) maksud dan tulisan seseorang ke dalam bahasa lain. Dengan kata lain, 

seorang penerjemah harus netral, tanpa mengupayakan perubahan maksud, baik 

atas kehendaknya sendiri ataupun permintaan orang lain (Machali, 2000, p.114). 

Machali (2000, p.118) mengartikan penerjemahan yang paling bagus sebagai 

penerjemahan yang ‘hampir sempurna’, dengan indikator berupa penyampaian 

yang wajar, hampir tidak terasa seperti terjemahan, tidak ada kesalahan ejaan, 

tidak ada kesalahan atau penyimpangan tata bahasa, dan tidak ada kekeliruan 

penggunaan istilah. 

Adanya kesalahan-kesalahan dalam penerjemahan merupakan hal yang 

tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan sistem bahasa 

dari bahasa sumber (BSu) ke dalam bahasa sasaran (BSa). Adapun salah satu 

bentuk kesalahan yang sering terjadi adalah kesalahan leksikal. Bahkan menurut 

Llach (2007) kesalahan leksikal merupakan salah satu jenis kesalahan yang paling 

banyak dialami oleh pembelajar. 

Kesalahan dalam pemilihan unsur padanan leksikal yang tepat dapat 

berdampak pada kesalahan gramatikal (Halim & Bustamin, 2016, p.85). 

Kesalahan ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai makna kata dan 

seringnya menggunakan teknik penerjemahan harfiah yang mengakibatkan hasil 

penerjemahan menjadi tidak wajar dan tidak jelas maknanya (Halim & Bustamin, 

2016, p.85). Kesalahan leksikal pun terjadi karena adanya proses menerjemahkan 

langsung dari BSu ke BSa tanpa menyadari perbedaan semantik dari kata-kata 

yang diterjemahkan (Lee, 2010).  Kesalahan ini terletak pada aspek penggunaan 

pola kalimat, pembelajar menganggap pola kalimat yang digunakan dalam BSa 

serupa dengan BSu sehingga pembelajar menerjemahkan secara langsung sesuai 

dengan anggapannya (Lee, 2010). 
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Kesalahan leksikal lainnya dapat terjadi pada aspek kekaburan makna dan 

kolokasi. Dalam hal ini, pembelajar kesulitan membedakan penggunaan istilah 

umum dan khusus, serta mengidentifikasi kata dengan kemiripan makna namun 

tidak bersinonim sehingga pemilihan kata tidak tepat dan mempengaruhi padanan 

makna dari BSu ke BSa (Ramli, 2013). Selain itu, adanya kesalahan pemilihan 

suffiks (Shalaby, Yahya & El-Komi, 2009). Hal ini mengakibatkan pembelajar 

memproduksi kalimat yang diterjemahkan dengan kombinasi kata yang tidak 

natural. Di samping itu, kurangnya perbendaharaan kosakata yang dimiliki 

pembelajar ketika menerjemahkan BSu ke dalam BSa menyebabkan hasil 

terjemahan tidak sesuai yang diharapkan (Mahan, 2013).  

Menerjemahkan suatu teks atau wacana menjadi aktivitas yang lebih 

kompleks dari sekedar menerjemahkan kalimat. Hal ini karena sebuah teks 

dibangun dari beberapa kalimat yang diikat oleh konteks ke dalam beberapa 

paragraf yang saling berhubungan satu sama lain. Semua jenis teks atau wacana 

memiliki karakteristik dan struktur tersendiri. Dalam konteks pembelajaran 

bahasa asing, teks argumentatif adalah salah satu jenis teks yang relatif sulit bagi 

pembelajar. Hal ini karena adanya kesulitan dalam memahami dan menilai 

informasi yang termasuk fakta dan opini yang disebabkan oleh kurangnya 

pengalaman langsung selama proses pembelajaran. Selain itu, perbedaan topik 

ikut menentukan tingkat kesulitan dalam penyusunan teks argumentatif oleh 

pembelajar (Setiyaningsih, 2008). 

Namun, studi mengenai analisis kesalahan leksikal pada hasil terjemahan 

teks argumentatif dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Perancis masih belum 

banyak dilakukan. Oleh karena itulah, kajian mengenai hal ini masih perlu 

dilakukan untuk mengidentifikasi kesalahan yang terjadi sehingga dapat 

memberikan gambaran empiris terkait kesalahan leksikal pada hasil terjemahan 

sekaligus memberikan masukan yang positif pada pembelajaran penerjemahan. 

Adapun penelitian ini diberi judul “Analisis Kesalahan Leksikal Penerjemahan 

Teks Argumentatif Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Perancis”. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka masalah pada 

penelitian ini dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan berikut: 

1. Jenis kesalahan leksikal apa saja yang terdapat pada hasil terjemahan teks 

argumentatif bahasa Indonesia ke dalam bahasa Perancis? 

2. Kesalahan leksikal apa yang paling sering muncul pada hasil terjemahan teks 

argumentatif bahasa Indonesia ke dalam bahasa Perancis? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan secara empiris:  

1. Jenis kesalahan leksikal pada hasil terjemahan teks argumentatif bahasa 

Indonesia ke dalam bahasa Perancis.  

2. Kesalahan leksikal yang paling sering muncul pada hasil terjemahan teks 

argumentatif bahasa Indonesia ke dalam bahasa Perancis. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya: 

a. Manfaat dari Segi Teori 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memperkaya 

wawasan terutama dalam ilmu penerjemahan bahasa Perancis dan analisis 

kesalahan penerjemahan. 

b. Manfaat dari Segi Praktik 

1) Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat mengetahui dan 

memahami kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi dalam penerjemahan. Manfaat lainnya bagi peneliti, yakni menjadi 

pegangan atau acuan bagi peneliti untuk tidak melakukan atau 

meminimalisir kesalahan leksikal dalam penerjemahan teks. 

2) Bagi Pengajar 

Sebagai tambahan referensi ataupun bahan masukan dalam 

pembelajaran mata kuliah Traduction. Selain itu, pengajar dapat 
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menemukan strategi yang tepat agar kesalahan leksikal yang terjadi dalam 

pembelajaran penerjemahan dapat diminimalisir. 

3) Bagi Mahasiswa 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

kesulitan yang seringkali dihadapi yang mengakibatkan kesalahan leksikal 

dalam penerjemahan oleh mahasiswa, khususnya terhadap mahasiswa 

yang mengontrak mata kuliah penerjemahan. 

4) Bagi Peneliti Lain 

Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya, agar dapat melakukan 

penelitian serupa dengan pengkajian yang lebih mendalam. Peneliti lain 

juga dapat melakukan temuan baru dalam penelitian analisis kesalahan 

leksikal penerjemahan dengan memperhatikan hasil temuan pada penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

 Struktur organisasi skripsi mencakup rincian mengenai urutan penulisan 

dari setiap bab dan bagian bab yang digunakan dalam penleitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Bab I berisi uraian mengenai pendahuluan yang berupa latar belakang 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

struktur organisasi skripsi. 

b. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab II berisi uraian mengenai kajian pustaka penelitian, yang terdiri dari 

pembahasan terkait teori-teori yang relevan sesuai dengan bidang kajian yang 

dikaji dalam penelitian ini. 

c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab III merupakan uraian tentang penjabaran yang rinci terkait metode 

penelitian dengan pendekatan kualitatif, pemaparan metode penelitian, populasi 

dan sampel, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, instrumen penelitian, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas. 
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d. BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Bab IV berisi uraian tentang pembahasan terkait hasil penelitian yang telah 

diperoleh dari hasil analisis data, serta pembahasan data penelitian. 

e. BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 Bab V memaparkan kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian, 

implikasi penelitian, serta saran dan rekomendasi dari peneliti terkait penelitian. 


