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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Menurut Nawawi (2005, p. 61) penggunaan metode yang tepat di dalam 

penelitian berarti menghindari cara pemecahan masalah dan cara berfikir yang 

spekulatif dalam mencari kebenaran ilmu, terutama dalam bidang ilmu sosial yang 

variabelnya sangat dipengaruhi oleh sikap subjektifitas manusia yang 

mengungkapkannya. Maka, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan 

bersifat deskriptif. 

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang 

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan 

masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran 

kompleks, meneliti kata -kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan 

melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 2013, p. 15). Bogdan dan 

Taylor (Moleong, 2013, p. 3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini lebih 

menekankan pada makna dan terikat nilai. 

Sudaryanto (2015, p. 144) menyatakan bahwa istilah deskriptif 

menyarankan kepada suatu penelitian yang semata-mata hanya berdasarkan 

kepada fakta-fakta yang ada dan juga fenomena yang memang secara empiris 

hidup di dalam para penuturnya. Sehingga yang dihasilkan atau yang dicatat 

berupa perian bahasa yang biasa dikatakan sifatnya seperti potret: paparan seperti 

adanya. Jadi, deskriptif merupakan bentuk dari uraian naratif. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana penelitiannya berupaya untuk 

mendeskripsikan fakta-fakta yang ada dalam hal ini pergeseran makna yang 

terjadi dalam terjemahan dari komik Iznogoud: Le Tapis Magique dan hal-hal 

yang dapat melatarbelakangi terjadinya pergeseran makna tersebut.
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3.2 Subjek dan Objek Penelitian 

3.2.1 Subjek Penelitian 

Arikunto (2013, p. 145) menyatakan subjek penelitian adalah subjek 

yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan 

sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. 

Penentuan subjek penelitian atau sampel dalam penelitian kualitatif berbeda 

dengan penelitian kuantitatif. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penentuan 

subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi 

yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Penentuan subjek penelitian atau 

responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling. 

Purposive sampling menurut Satori (2013, p. 6) merupakan teknik pengambilan 

sampel yang ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau 

pertimbangan tertentu. 

Peneliti memilih komik Iznogoud sebagai subjek penelitiannya 

berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama yang dilakukan 

penulis adalah, penulis ingin mengambil salah satu komik populer Prancis yang 

sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa lain, salah satunya bahasa 

Indonesia. Setelah melalui pertimbangan pertama ini yang menghasilkan sejumlah 

judul komik yang sedang populer, penulis mempersempit pemilihan subjek 

dengan melihat hasil penelitian yang sudah ada dari beberapa judul komik 

tersebut. 

Penyempitan subjek tersebut mengarah kepada pemilihan salah satu judul 

dari 3-4 judul lain, yaitu komik Iznogoud. Alasan khusus pemilihan komik 

Iznogoud adalah karena komik Iznogoud merupakan salah satu komik yang masih 

mengalami perkembangan (update) baik, tak hanya di Indonesia tetapi juga 

negara-negara lain. Alasan kedua adalah Komik Iznogoud termasuk dalam komik 

yang tergolong populer, karena tidak hanya berbentuk komik tetapi juga media 

lain seperti film animasi, video game dan film layar lebar. Kemudian peneliti 

kembali mempersempit subjek, peneliti mengambil seri komik Le Tapis Magique 

yang termasuk dalam edisi IMAV, dimana IMAV merupakan penerbit terbaru 

komik Iznogoud, dan telah menerbitkan 30 seri komik Iznogoud. Diantara 30 seri 
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tersebut peneliti mengambil 2 seri komik terbaru yang telah diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia dan mencoba mengobservasi pergeseran makna yang 

terjadi diantara 2 seri komik tersebut. Setelah mendapatkan hasil, ternyata 

pergeseran makna yang terjadi dalam seri Le Tapis Magique lebih beragam 

sehingga pilihan peneliti jatuh pada seri tersebut. Jadi, seri Le Tapis Magique dan 

komik terjemahannya merupakan subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti 

dalam penulisan skripsi, dilihat dari tampilan komiknya secara menyeluruh yang 

memfokuskan pada kajian penerjemahan makna semantik dan sosiolinguistik 

penerjemahan. 

 

3.2.2 Objek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012, p. 13), objek penelitian adalah sasaran ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal 

objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu). Berdasarkan 

penuturan di atas, maka objek dalam penelitian ini adalah kata, frasa, klausa, dan 

kalimat yang mengalami pergeseran makna, baik pergeseran makna dari spesifik 

ke generik atau sebaliknya, dan pergeseran makna karena perbedaaan sudut 

pandang budaya yang terdapat dalam dialog komik Iznogoud seri Le Tapis 

Magique beserta komik terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang telah 

diterjemahkan menjadi Permadani Ajaib serta ragam bahasa yang digunakan 

penerjemah dilihat dari segi fungsiolek dan sosioleknya. 

Komik Iznogoud telah diterbitkan dalam beberapa edisi, edisi yang 

digunakan oleh peneliti merupakan edisi Tabary yang terbit pada tahun 1992. 

Sedangkan terjemahannya menggunakan edisi IMAV, dimana IMAV merupakan 

penerbit terbaru dari komik Iznogoud. Data yang akan dianalisis sebanyak 156 

data. 

 

3.3 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat 

diamati. Peneliti harus memilih dan menentukan definisi operasional yang paling 

relevan bagi variabel yang ditelitinya (Azwar, 2011, p. 74). Guna menghindari 
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timbulnya salah penafsiran dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman 

terhadap judul, perlu diuraikan beberapa definisi operasional seperti berikut. 

 

 

3.3.1 Analisis 

Darminto dan Julianty (2002, p. 52) mengatakan bahwa analisis adalah 

sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian 

itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat 

dan pemahaman arti keseluruhan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti bermaksud ingin 

menganalisis pergeseran makna yang terjadi dalam dialog komik Iznogoud seri Le 

Tapis Magique dan mencari tahu ragam bahasa penerjemah yang terdapat dalam 

komik tersebut dilihat dari segi sosiolek dan fungsioleknya. 

 

3.3.2 Pergeseran Makna dalam Penerjemahan 

Catford (Alzuhdy, 2014) menyatakan bahwa, “shift in translation” atau 

pergeseran dalam terjemahan artinya berpindah atau bergeser dari korespondensi 

formal (formal correspondence) dalam proses pemindahan teks dari bahasa 

sumber (Bsu) ke bahasa sasaran (Bsa) agar hasil terjemahnnya berterima. 

Selanjutnya, Simatupang (1999, p. 92-95) menyatakan bahwa pergeseran pada 

tataran semantik atau tataran makna ada dua jenis, yakni: (1) pergeseran dari 

makna generik ke makna spesifik dan sebaliknya dan (2) pergeseran makna 

karena perbedaan sudut pandang budaya. 

Maka dalam penelitian ini, peneliti bermaksud akan membahas mengenai 

pergeseran makna pada tataran semantik dan pergeseran makna karena perbedaan 

sudut pandang budaya. 

 

3.3.3 Ragam Bahasa 

Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-

beda menurut topik yang dibicarakan dan menurut media pembicaraannya 

(Kridalaksana dalam Rokhman, 2013, p. 16). Kridalaksana (1980, p. 12-13) turut 

mengungkapkan bahwa ragam bahasa juga ditentukan oleh faktor waktu, tempat, 
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faktor sosiolinguistik, faktor situasi dan faktor medium pengungkapannya. 

Berdasarkan teori tersebut maka, ragam bahasa terbagi menjadi, fungsiolek, 

sosiolek, dialek, idiolek dan kronolek. Dari hal tersebut pula, dapat terlihat ragam 

bahasa penerjemahan yang diterapkan oleh penerjemah dalam dialog komik. Pada 

penerjemahan komik Iznogoud: Le Tapis Magique ini, peneliti mencoba 

memaparkan ragam bahasa penerjemah dilihat dari segi fungsiolek dan 

sosioleknya. 

 

3.3.4 Dialog Komik 

McCloud (1993, p. 8) menjelaskan mengenai perujukan istilah „lambang-

lambang‟ dalam komik yang mengacu pada sebuah fakta bahwa dalam komik 

pada umumnya terdapat kata-kata/dialog. 

Hal ini dibahas lebih dalam oleh McCloud, dengan menjelaskan bahwa 

„huruf adalah gambar yang statis‟ yang bila „diletakkan secara berdampingan akan 

menjadi kata‟, sehingga ditambahkan istilah „lambang-lambang‟ dalam definisi 

komik, yang mengacu pada „huruf adalah gambar yang statis‟ dan juga pada 

„lambang-lambang‟ yang secara harfiah berarti simbol atau logo yang menandai 

suatu hal (McCloud 1993, p. 8). Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dalam 

penelitian, peneliti hanya menganalisis dialog komik yang mengalami pergeseran 

makna dalam tataran semantik dan pergeseran makna karena perbedaan sudut 

pandnag budaya, kemudian selanjutnya melihat jenis ragam bahasa yang 

digunakan penerjemah dari segi fungsiolek dan sosiolek berdasarkan dialog 

tersebut. 

 

3.3.5 Komik 

Oleh McCloud (1993, p. 6), komik didefinisikan sebagai berikut: 

“Gambar-gambar serta lambang-lambang lain yang terjukstaposisi dalam turutan 

tertentu”. Selanjutnya hal tersebut dijelaskan lebih lanjut, komik adalah cerita 

yang bertekanan pada gerak dan tindakan yang ditampilkan lewat urutan gambar 

yang dibuat secara khas dengan paduan kata-kata (Franz & Meier dalam 

Nurgiyantoro, 2010, p. 410). 
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Adapun komik yang digunakan dalam penelitian ini adalah komik 

komedi Iznogoud seri Le Tapis Magique hasil karya dari René Goscinny yang 

juga menulis Asterix dengan dibantu oleh artis Jean Tabary yang diterbitkan pada 

tahun 1991 dengan komik terjemahannya yang telah diterjemahkan oleh Andina 

Margaretha Rorimpandey pada tahun 2012. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Pada penelitian kualitatif, peneliti memiliki kedudukan khusus, yaitu 

sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data, serta 

pelapor hasil penelitiannya (Moleong, 2013, p. 168). Kedudukan peneliti tersebut 

menjadikan peneliti sebagai human instrument atau instrumen kunci yang 

mengumpulkan data berdasarkan kriteria-kriteria yang dipahami. Lebih lanjut, 

Sugiyono (2017, p. 305) juga menjelaskan mengenai human instrument yang 

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis 

data adalah peneliti sendiri dengan kemampuan dan pengetahuan peneliti tentang 

struktur semantik bahasa Prancis dan bahasa Indonesia. Peneliti sebagai alat 

penelitian utama, yang didukung oleh instrumen lain dalam penelitian ini adalah 

buku catatan, alat tulis dan tabel data. 

 

3.4.1 Kartu Data 

Peneliti menggunakan kartu data sebagai alat bantu dalam pencatatan 

data pada tahap pengelompokan data mengenai pergeseran makna yang terjadi 

dalam dialog komik Iznooud: Le Tapis Magique serta ragam bahasa yang 

digunakan penerjemah dalam menerjemahkan komik. Kartu data pada penelitian 

ini berdasarkan teori pergeseran makna dalam terjemahan yang dipaparkan oleh 

Simatupang (1999) dan teori ragam bahasa milik Chaer (2010). 

Berikut merupakan hasil instrumen yang telah disusun peneliti dimana 

merupakan hasil modifikasi dari tabel data pada skripsi Permadi (2017) mengenai 

“Pergeseran Bentuk dan Makna dalam Penerjemahan Unsur-Unsur Klausa Pasif 
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pada Novel Le Fantome de L‟opera Karya Gaston Leroux” yang akan digunakan 

pada penelitian. 
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Tabel 3.1 Pergeseran Makna dan Ragam Bahasa Penerjemah 

 

 

No. 

 

 

Kode Data 

Data Jenis Pergeseran 

Makna 

Ragam Fungsiolek Penerjemah Ragam Sosiolek Penerjemah 

Teks Asli Teks 

Terjemahan 

A B C 

       RB RF RK RS RA 

A
k

ro
le

k
 

B
as

il
ek

 

S
la

n
g

 

K
o

lo
k

ia
l 

A
rg

o
t 

K
en

 

V
u

lg
ar

 

K
ro

n
o

le
k
 

D
ia

le
k

 

Id
io

le
k
 

Ja
rg

o
n
 

                       



54 
 

 
Maylitha Ratri A., 2018 
PERGESERAN MAKNA DAN RAGAM BAHASA PENERJEMAH DALAM 
DIALOG TERJEMAHAN KOMIK IZNOGOUD: LE TAPIS MAGIQUE 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

Keterangan: 

 No. : Diisi dengan nomor urutan data 

 Kode Data : Kode data terdiri dari kode sebagai berikut : Pengkodean 

dilakukan dengan cara menyingkat judul komik, kemudian menyingkat seri 

komik, lalu mencantumkan halaman dan kolom komik. Sebagai contoh kata 

atau frasa yang mengalami pergeseran terdapat pada komik Iznogoud seri Le 

Tapis Magique, halaman 3 kolom 1 (H3) dan (K1). Dengan demikian kode 

datanya adalah IG/LTM/H3/K1. 

 Teks Asli   : Diisi dengan data dalam bahasa Prancis. 

 Teks Terjemahan  : Diisi dengan data yang telah diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia 

 Jenis pergeseran makna  : Berikan tanda centang (√) jika data termasuk ke 

dalam salah satu jenis pergeseran makna. Jenis pergeseran makna terdiri dari : 

A: Pergeseran Makna Spesifik → Generik 

B: Pergeseran Makna Generik → Spesifik 

C: Pergeseran Makna Sudut Pandang Budaya 

 Ragam Fungsiolek Penerjemah : Berikan kode jika data termasuk ke dalam 

salah satu ragam fungsiolek. Ragam fungsiolek terdiri dari : 

RB: Ragam beku 

RF: Ragam resmi atau formal 

RK: Ragam usaha atau ragam 

konsultatif 

RS: Ragam santai atau ragam kasual 

RA: Ragam akrab atau ragam intim 

 Ragam Sosiolek Penerjemah : Berikan tanda centang (√) jika data 

termasuk ke dalam salah satu ragam sosiolek penerjemah. 

 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

Creswell (2013, p. 285) menjelaskan bahwa validitas kualitatif 

merupakan pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan 

prosedur-prosedur tertentu, sementara reliabilitas kualitatif mengindikasikan 

bahwa pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh 
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peneliti-peneliti lain. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan membuat deskripsi 

yang kaya tentang hasil penelitian sesuai dengan teori yang sudah dipelajari. 

Karena pada penelitian kuantitatif untuk memperoleh data yang valid, reliable dan 

obyektif perlu uji instrumen yang valid, reliable, dan obyektif pada sampel yang 

mendekati jumlah populasi dan pengumpulan serta analisis data dilakukan dengan 

cara yang benar, sedangkan untuk penelitian kualitatif bukan uji instrumen 

melainkan uji data yang dikumpulkannya (Sugiyono, 2017, p. 365). 

Penelitian ini menggunakan uji validitas dengan menggunakan 

pertimbangan ahli atau expert judgement. Dalam hal ini peneliti meminta bantuan 

kepada dosen ahli yaitu dosen pembimbing untuk dimintai pertimbangan sebagai 

konsultan. Selain itu peneliti juga meminta pertimbangan dari teman sejawat. 

Reliabilitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabilitas 

intrarater. Reliabilitas intrarater yaitu dengan membaca dan meneliti subjek 

penelitian secara berulang-ulang. Peneliti akan menggunakan komik Iznogoud 

dengan membacanya secara berulang-ulang sambil menganalisis secara deskriptif 

mengenai pergeseran makna serta ragam bahasa penerjemah yang terdapat pada 

dialog dalam komik tersebut. Reliabilitas tersebut digunakan untuk 

mempertanggung jawabkan kebenaran data berdasarkan konsistensinya. 

Penafsiran terhadap data-data dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang 

berbeda. Selain itu juga digunakan reliabilitas interrater yang dilakukan oleh 

pengamat lain, dalam hal ini dilakukan oleh dosen pembimbing. 

 

3.6 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Metode secara umum diartikan sebagai proses, cara, atau prosedur yang 

digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada 

pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam 

proses penelitian. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung 
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foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada (Sugiyono, 2017, p. 

83). Dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil 

penelitian yang dilakukan. Sehingga setelah melakukan teknik studi pustaka ini, 

peneliti dapat mengumpulkan beberapa referensi dan data informasi terkait teori-

teori pergeseran makna terjemahan serta sosiolinguistik dengan mengkaji  

beberapa sumber tertulis relevan seperti buku-buku, jurnal, artikel maupun hasil 

penelitian.  

2) Teknik Simak-Catat 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode simak dengan teknik 

catat. Menurut Sudaryanto (2015, p. 133), teknik simak adalah penyediaan data 

yang dilakukan dengan menyimak data penggunaan bahasa. Sedangkan teknik 

catat yang dikemukakan Sudaryanto (2015, p. 135-136) adalah teknik lanjutan 

untuk pencatatan data agar dapat langsung diklasifikasi. Selain itu penulis 

menggunakan teknik pustaka yang dikemukakan oleh Subroto (2007, p. 47) yaitu 

teknik pengumpulan data menggunakan sumber-sumber penulis. 

Data yang disimak dalam penelitian ini adalah pergeseran makna yang 

terjadi dalam dialog pada komik Iznogoud: Le Tapis Magique. Cara kerja 

pengumpulan data yaitu dengan membaca dan mencatat seluruh data yang 

berkaitan dengan pergeseran penerjemahan serta mengklasifikasikan data tersebut 

sesuai pokok permasalahan yaitu pergeseran makna. 

Berikut langkah-langkah yang dilakukan peneliti. 

1. Membaca semua halaman komik Iznogoud karya Goscinny dan Tabary 

yang berbahasa Prancis sebagai teks sumber (TSu) serta terjemahannya 

dalam Bahasa Indonesia komik Permadani Ajaib oleh Andina 

Margaretha Rorimpandey sebagai teks sasaran (TSa). 

2. Menggarisbawahi atau menandai semua pergeseran makna (teknik 

simak-catat). 

3. Mencatat semua pergeseran makna yang ditemukan dalam komik. 

4. Mencari terjemahan makna leksikal yang mengalami pergeseran 

makna dalam komik terjemahan yang berjudul Iznogoud. 

5. Menuliskan semua pergeseran makna dan terjemahannya ke dalam 

tabel. 
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6. Memberi kode pada setiap data dan mengklasifikasikannya 

berdasarkan jenis pergeserannya. 

3) Dokumentasi 

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang 

diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam 

sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu 

kejadian (Ridwan, 2006, p. 105). Lebih lanjut Ridwan mengatakan, dengan teknik 

dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi dari macam-macam sumber 

tertulis lainnya atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk 

peninggalan budaya dan karya seni dan karya pikir. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini studi dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data berupa dialog dan gambar komik Iznogoud: Le Tapis Magique 

sebagai data pendukung. 

 

3.7 Metode dan Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode agih dan 

metode padan. Metode agih adalah metode analisis data yang alat penentunya 

justru bagian dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri (Sudaryanto, 2015, p. 15). 

Metode agih digunakan untuk menentukan satuan lingual pada data. Metode agih 

pada penelitian ini menggunakan teknik dasar Bagi Unsur Langsung (BUL), dan 

teknik lanjutan teknik baca markah. Teknik BUL adalah teknik analisis data 

dengan cara membagi konstruksi menjadi beberapa bagian atau unsur yang 

langsung membentuk konstruksi yang dimaksud (Sudaryanto, 2015, p. 16). 

Teknik BUL dalam penelitian ini digunakan untuk melihat satuan dalam kalimat 

serta kategori kelas kata. Teknik baca markah berfungsi untuk mengetahui satuan 

lingual tertentu. Penggunaan teknik baca markah sangat khas karena tidak 

menggunakan alat bantu melainkan melihat langsung pemarkah yang ada 

(Sudaryanto, 2015, p. 95). 

Setelah menggunakan metode agih, selanjutnya analisis data 

menggunakan metode padan. Metode padan adalah metode analisis data yang alat 

penentunya di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa (langue) yang 

bersangkutan atau diteliti (Sudaryanto, 2015, p. 13). Metode padan dalam 
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penelitian ini menggunakan alat penentu bahasa lain atau bahasa Indonesia, yang 

metodenya disebut dengan metode translasional. Metode padan translasional ini 

digunakan untuk mengidentifikasi satuan kebahasaan dalam bahasa tertentu 

berdasarkan satuan bahasa dalam bahasa lain. 

Berdasarkan tahap penggunaannya, teknik dalam metode padan ini 

dibedakan menjadi dua yaitu teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasar dalam 

penelitian ini menggunakan teknik pilah unsur penentu (Teknik PUP). Teknik 

PUP adalah teknik analisis data dengan cara memilah-milah satuan kebahasaan 

yang dianalisis dengan alat penentu yang berupa daya pilah yang bersifat mental 

yang dimiliki oleh penelitinya (Sudaryanto, 2015, p. 1). 

Setelah dilakukan teknik dasar, kemudian selanjutnya dilakukan teknik 

lanjutan berupa teknik hubung banding menyamakan (Teknik HBS). Teknik 

hubung banding adalah teknik analisis data dengan cara membandingkan satuan-

satuan kebahasaan yang dianalisis dengan alat penentu berupa hubungan banding 

antara semua unsur penentu yang relevan dengan semua unsur satuan kebahasaan 

yang ditentukan (Sudaryanto, 2015, p. 27). 

Contoh penggunaan metode analisis data: 

Bsu: Le calife  désire se mêler à son peuple! 

Bsa: Khalifah ingin berbaur dengan rakyat! 

Pada data di atas penentu terjadinya pergeseran makna adalah “peuple”. 

Kemudian data dianalisis dengan menggunakan teknik lanjutan HBS yaitu dengan 

mencari persamaan antara teks asli dan teks terjemahan. Persamaan antara 

“peuple” dan “rakyat” adalah bahwa keduanya merupakan kata benda. Peuple 

memiliki makna leksikal orang-orang, sedangkan dalam dialog Bsa kata tersebut 

mengalami pergeseran makna secara kontekstual menjadi “rakyat”. Dimana 

pergeseran makna yang terjadi disebabkan oleh pergeseran makna karena sudut 

pandang budaya. Hal tersebut dikarenakan konteks yang terdapat dalam komik 

memiliki latar tempat di sebuah kerajaan dimana dalam dialog, tokoh yang 

dimaksud sang raja ingin melakukan interaksi dengan penduduknya. Selain itu, 

orang Indonesia lebih familiar menggunakan kata “rakyat”, untuk menyebutkan 

penduduk suatu negara atau kerajaan. Selanjutnya, gaya penerjemahan yang 

digunakan adalah ragam santai, terlihat dari penggunaan pada situasi tidak resmi 
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yang berfungsi untuk berbincang-bincang. Dalam hal ini, pemilihan kata dalam 

terjemahan yang digunakan adalah akrolek sebab tokoh berinteraksi dengan tokoh 

lain yang status sosialnya lebih rendah darinya. Oleh karena itu pada 

penerjemahannya terjadi pergeseran pada pergeseran makna sudut pandang 

budaya. 

 

3.8 Prosedur Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti tentunya memaparkan tahapan 

sistematis yang akan dilakukan, mulai dari tahapan persiapan hingga penyusunan 

laporan penelitian. Dengan dibuatnya prosedur penelitian ini, dapat memudahkan 

peneliti dalam melakukan proses penelitian menjadi lebih terarah dan efektif. 

Berbagai langkah tahapan kerja adalah sebagai berikut: 

1. Peninjauan Pustaka 

Peninjauan Pustaka dilakukan dengan membaca berbagai referensi yang 

berkaitan dengan analisis pergeseran makna terjemahan. 

2. Pemerolehan Data 

Pemerolehan data dilakukan dengan mengelompokan dialog yang 

mengalami pergeseran makna. 

3. Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah data yang ada kedalam 

kartu data penelitian. 

4. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis komik sesuai dengan 

teori-teori yang relevan, kemudian dari hasil analisis tersebut peneliti membuat 

deskripsi hasil penelitian berdasarkan kartu data yang telah diisi. 

5. Kesimpulan Penelitian 

Setelah proses analisis selesai, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan 

hasil penelitian, disertai faktor yang kiranya melatarbelakangi terjadinya 

pergseran makna terjemahan. 

6. Penulisan Laporan 
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Setelah tahapan-tahapan di atas selesai dilaksanakan, peneliti menulis 

laporan penelitian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dalam komik 

Iznogoud seri Le Tapis Magique. 


