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 Dalam penuturan atau karangan, bahasa itu dituangkan dalam bentuk satuan-
satuan kata yang disebut kalimat, sedangkan kalimat itu sendiri terdiri atas beberapa 
kata atau kelompok kata. 
 Dalam bahasa Prancis, dikenal adanya mots composés yaitu proses 
pembentukan kata yang disusun dari 2 kata atau lebih dan membentuk pengertian 
baru. 
 Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah jenis unsur pembentuk 
noms composés yang terdapat di cerita bergambar berbahasa Prancis, dan fungsi 
nominanya, tujuannya adalah untuk mengetahui jenis unsur pembentuk noms 
composés yang terdapat di cerita bergambar berbahasa Prancis dan fungsi nominanya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualikatif dengan mengambil cerita 
bergambar berseri Lucky Luke 22,23. Gaston, 7,8,10,13, Tintin Sur La Lune, Tintin 
Les Cigares du Pharaon dan Yassine en France sebagai sumber data. Teknik 
pengumpulan data yang di pakai adalah teknik pustaka. Teknik Pilah Unsur Penentu ( 
PUP) dipakai sebagai teknik untuk menganalisis data. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 43 kalimat yang menjadi korpus data, 
ditemukan 14 kartu data yang merupakan pembentukan nomina+preposisi 
de+nomina, dan fungsi nomina yang ditemukan pada pembentukan di atas adalah 
complément du nom, complément circonstanciel, complément d’objet direct , 
l’apposition, complément circonstanciel de manière, complément circonstanciel de 
moyen, attribut. Pada pembentukan kedua yang unsur intinya adalah 
nomina+preposisi à+nomina, ditemukan 4 kartu data. Dalam kartu 4 data tersebut 
fungsi nomina yang muncul adalah attribut, complément d’objet, complément du nom 
dan apposition. Setelah pembentukan di atas, pembentukan ke tiga adalah 
pembentukan yang unsur intinya adalah nomina+nomina, dalam pembentukan 
tersebut, ditemukan 10 kartu data dan dari 10 kartu data tersebut, fungsi nomina yang 
ditemukan adalah complément circonstanciel, complément d’objet , attribut, 
déterminant, sujet réel, apposition, apostrophe, sujet du verbe, complément du nom. 
Pada pembentukan ke empat yang unsur intinya adalah nomina+adjektiva ditemukan 
3 kartu data, dari ketiga  data di atas, fungsi nomina ditemukan adalah complément 
d’objet direct. Pembentukan ke lima yang unsur intinya adalah adjektiva+nomina, 
ditemukan 8 kartu data dan fungsi nomina yang ditemukan adalah, apostrophe, sujet, 
attribut, sujet réel. Dan pada pembentukan keenam yang unsur intinya adalah 
verba+verba, hanya ditemukan 1 kartu data saja, dari data tersebut fungsi nominanya 
adalah complément d’objet indirect. Dan Pembentukan Terakhir yang unsur intinya 
adalah verba+nomina penulis menemukan 3 kartu data, dari ketiga kartu data tersebut 
fungsi nominanya adalah complément d’objet direct.  
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