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Dalam sebuah karya sastra, misalnya dongeng, sering kali dijumpai 
penggunaan modus conditionnel. Para pembaca sering kali menemui 
kesulitan dalam memahami makna yang terkandung dalam modus ini. 
Oleh karena itu, penulis memilih untuk meneliti penggunaan modus 
conditionnel dalam sebuah buku dongeng berjudul Contes de la rue Broca 
karya Pierre Gripari. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui 
penggunaan modus conditionnel dalam buku dongeng tersebut. Manfaat 
penulisan ini adalah untuk memberikan referensi tambahan (dalam 
bahasa Indonesia) mengenai penggunaan modus conditionnel kepada 
para pembelajar bahasa Prancis. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 
menentukan korpus data,mengumpulkan data, dan menganalisis data. 
Korpus data diambil dari buku dongeng Contes De La Rue Broca karya 
Pierre Gripari. Data yang diperoleh dicatat ke dalam kartu data, kemudian 
dianalisis dengan menggunakan teknik Pilah Unsur Penentu.  

Dari hasil analisis ditemukan data sebanyak 51 buah terdiri dari dua 
kelompok, yakni conditionnel présent dan conditionnel passé. Kelompok 
pertama terdiri atas 38 data (74, 51%) dengan berbagai kegunaan. 
Menyatakan dugaan sebanyak 7 data (13, 73%), menyatakan harapan 
sebanyak 18 data (35, 29%), menyatakan keragu-raguan sebanyak 3 data 
(5, 88%), menyatakan kesopanan sebanyak 5 data (9, 80%), menyatakan 
kemarahan sebanyak 2 data (3, 92%), menyatakan kejadian yang tidak 
dapat terwujud pada masa sekarang sebanyak 1 data (1, 96%), dan 
menyatakan kejadian yang mempunyai peluang terjadi pada masa 
mendatang sebanyak 1 data (1, 96%). Dari 38 data pada kelompok 
pertama, ada satu data yang tidak dapat dianalisis karena tidak sesuai 
dengan teori Dubois et al. Kelompok kedua terdiri atas 13 data (25, 49%) 
dengan berbagai kegunaan. Menyatakan penyesalan sebanyak 5 data (9, 
80%), menyatakan kemarahan sebanyak 1 data (1, 96%), menyatakan 
perbuatan yang tidak dapat terwujud pada masa lampau sebanyak 6 data 
(11, 76%), dan menyatakan pelembutan suatu pernyataan sebanyak 1 
data (1, 96%). 
 
 


