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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tingginya minat terhadap konten-konten audiovisual di masyarakat, membuat 

film-film luar negeri bisa diakses secara bebas dan tanpa batas. Transfer bahasa 

audiovisual telah menjadi kebutuhan penting saat ini, sesuai dengan pernyataan 

Baranauskienė dan Blaževičienė (2008) “ maka penerjemah memiliki peran dalam 

bidang komunikasi audiovisual dalam menerjemahkan antar bahasa dan antar 

budaya”. 

Dalam menerjemahkan film berbahasa asing, tentu membutuhkan pengetahuan 

dan pemahaman penerjemahan yang sangat dalam. Apalagi film biasanya memuat 

pesan-pesan penting. Berdasarkan hal tersebut, peran penerjemah tidak hanya 

menerjemahkan isi film secara harfiah, tetapi ia juga perlu mencari kesepadanan 

yang tepat hingga para penikmatnya bisa memahami dan mencerna pesan film 

tersebut. 

Banyak karya sineas Perancis yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai 

bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa karya sineas Perancis masih menunjukkan 

kualitasnya, bahkan tidak sedikit pula para akademisi menjadikan film Perancis 

sebagai bahan penelitian dan diskusi mereka, contohnya adalah film Le Fabuleux 

Destin d’Amélie Poulain pada tahun 2001 karya Jean-Pierre Jeunet (Ezra, Moore, 

dan Tessier); RRRrr!!! pada tahun 2004 karya Alain Chabat (Nurfaidah); Entre Les 

Murs pada tahun 2008 karya Laurent Cantet (Williams, Lykidis, dan Saleh); dan 

Des Homes Et Des Dieux pada tahun 2010 karya Xavier Beauvois (Flood dan 

Ponnou-Delaffon) yang sering dijadikan bahan penelitian dan diskusi.  

Sementara itu, ada karya sineas Indonesia yang berhasil menembus berbagai 

ajang penghargaan di Eropa, khususnya Festival de Cannes di Perancis. Film 

tersebut adalah Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak, film ini muncul sebagai 

angin segar memperkenalkan budaya Indonesia ke kancah Eropa melalui Festival 

de Cannes. Berdasarkan pernyataan Setiawan (2018) film ini dirilis pada tahun 

2017 dan ditayangkan di Perancis pada tahun 2018. Marlina Si Pembunuh Dalam 

Empat Babak adalah satu-satunya film Indonesia yang pernah didanai oleh Cinemas 

du Monde dan merupakan film kolaborasi Indonesia-Perancis. 
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Perancis mewajibkan penerjemahan film asing melalui takarir atau sulih suara, 

undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dapat ditemukan pada L'Égalité des 

Droits et des Chances, la Participation et la Citoyenneté des Personnes 

Handicapées (2005). Maka tidak menutup kemungkinan, film Marlina Si 

Pembunuh Dalam Empat Babak telah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. 

Namun, Karamitroglou (2000, dalam Baranauskienė dan Blaževičienė, 2008) 

mengemukakan “terjemahan film adalah bidang yang belum banyak diteliti padahal 

bidang tersebut membutuhkan kerangka kerja teoritis yang kuat dengan 

perkembangannya yang cepat dan dapat dirasionalisasi” (p.14). 

Beberapa peneliti telah mengamati fenomena dunia penerjemahan saat ini 

dalam pembelajaran bahasa kedua. Rahmawatie, Engliana, dan Miranti, (2017) 

meneliti tentang strategi proses penerjemahan yang menggunakan pergeseran kelas 

kata dalam terjemahan novel Bumi Manusia karya Toer oleh Max Lane demi 

mencapai kalimat yang komunikatif menggunakan teori Catford. Kesimpulannya 

adalah penggunaan pergeseran kelas kata sangat berfungsi untuk memahami novel 

terjemahan Bumi Manusia kepada pembaca yang berbahasa Inggris. 

Kemudian Bagheri dan Nemati (2014) melakukan sebuah penelitian dalam 

membuktikan strategi penerjemahan sulih suara dan takarir sebuah film. Objek 

penelitian tersebut adalah film Harry Potter and the Philosopher’s Stone. Peneliti 

membandingkan antara film yang telah disulih suara dan film yang diterjemahkan 

melalui takarir. Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian Linde dan Kay 

(1999) tentang sulih suara dan takarir, yakni para peneliti memeriksa sejumlah fitur 

linguistik dan non-linguistik yang signifikan dari takarir dan film yang berpotensi 

mempengaruhi cara berpikir penonton dalam menonton sebuah film berbahasa 

asing. Hasil ini juga mengungkapkan perbedaan yang signifikan secara statistik 

antara frekuensi strategi dalam versi film yang disulih suara dan takarir. Hasilnya 

juga mengungkapkan bahwa penjelas wajib (obligatory explicitation) adalah 

strategi yang paling sering digunakan dalam kedua versi oleh para penerjemah Iran. 

Perbedaaan penerjemahan sulih suara dan takarir juga telah diteliti. Ayonghe 

dan Athega (2018) meneliti kapasitas penerjemahan sulih suara dan takarir di 

Kamerun. Tujuannya adalah untuk menunjukkan seberapa kuat sulih suara dan 

takarir sebagai mode terjemahan film, serta, mengusulkan mode terbaik dan cocok 
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untuk negara ini.  Mereka menyimpulkan bahwa metode penerjemahan film melalui 

takarir adalah pilihan terbaik untuk Kamerun. 

Sedangkan pergeseran kategori pada penerjemahan telah diteliti oleh Herman 

(2014). Objek penelitian tersebut adalah takarir (subtitle)  bahasa Indonesia film 

Harry Potter and the Philosopher’s Stone. Hasil dari penelitian ini adalah semua 

pergeseran kategori muncul dalam penerjemahan takarir tersebut. Pergeseran yang 

paling banyak muncul adalah pergeseran unit atau unit shift. 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti pergeseran kategori 

penerjemahan dari Bahasa Sumber (Bahasa Indonesia) ke Bahasa Sasaran (Bahasa 

Perancis) dalam penerjemahan takarir (subtitle) film Marlina si Pembunuh dalam 

Empat Babak atau dalam bahasa Perancis Marlina la Tueuse en 4 Actes karya 

Mouly Surya.  

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pergeseran kategori apa saja yang terjadi pada penerjemahan takarir film 

Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak dari bahasa Indonesia ke bahasa 

Perancis? 

2. Pola-pola apa saja yang ditemukan pada setiap pergeseran kategori dalam 

penerjemahan takarir film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak dari 

bahasa Indonesia ke bahasa Perancis? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, penelitian ini memiliki 

tujuan, yakni: 

1. untuk  mengidentifikasi pergeseran kategori yang terjadi dalam takarir film 

“Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak” berdasarkan teori Catford 

2. untuk mendeskripsikan pola-pola yang ditemukan pada setiap pergeseran 

kategori dalam penerjemahan takarir film Marlina si Pembunuh dalam Empat 

Babak dari bahasa Indonesia ke bahasa Perancis. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoretis 

• Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian di bidang 

penerjemahan bahasa Perancis maupun ilmu di bidang linguistik 

terutama pergeseran kategori yang semakin beragam dan dapat menjadi 

motivasi untuk melakukan penelitian di bidang bahasa terutama bahasa 

Perancis 

• Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan bahan informasi untuk 

penelitian sejenis di masa yang akan datang 

b. Manfaat Praktik 

• Menambah kajian tentang penerjemahan secara khusus dalam 

permasalahan penerjemahan, 

• Meningkatkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan penerjemahan. 

• Masyarakat dapat mengetahui lebih dalam pengetahuan tentang 

penerjemahan takarir beserta pergeseran-pergeseran yang 

memungkinkan dalam menerjemahkannya. 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi rincian mengenai urutan penulisan dari setiap bab 

dan bagian bab yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab I berisi uraian mengenai pendahuluan yang berupa latar belakang 

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

dan struktur organisasi skripsi. 

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab II berisi uraian mengenai kajian pustaka penelitian. Kajian pustaka 

merupakan uraian mengenai landasan teoritis yang terkumpul dan berperan 

sebagai landasan dalam menyusun pertanyaan dan tujuan penelitian yang 

mendukung penelitian ini. Bab II juga terdiri atas pembahasan terkait teori-

teori dan konsep yang relevan sesuai dengan bidang kajian yang dikaji 

dalam penelitian ini.  
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3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III merupakan uraian tentang penjabaran yang rinci terkait metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini mencakup jenis 

metode penelitia, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, instrumen 

penelitian, metode dan teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

4. BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Bab IV berisi uraian tentang pembahasan terkait hasil penelitian yang 

berupa analisis, terdiri atas hasil penelitian pergeseran kategori dan pola-

pola pergeseran kategori yang terjadi pada penerjemahan takarir film 

Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak dari bahasa Indonesia ke bahasa 

Perancis. 

5. BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

Bab V merupakan kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian, implikasi, 

dan rekomendasi dari peneliti terkait penelitia.
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