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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa secara umum adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan 

untuk berkomunikasi dengan suatu kelompok atau masyarakat dan harus dipahami 

oleh pemakainya. Menurut Mackey (1986:12) Bahasa merupakan suatu bentuk 

dan bukan suatu khayalan yang tidak tampak (Language may be form and not 

matter) atau juga suatu sistem lambang bunyi (part of speech) yang dapat 

berkembang secara dinamis pada suatu tatanan yang sistematis dari banyak 

sistem-sistem. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyampaian 

suatu bahasa pasti memiliki sistem-sistem atau aturan yang berlaku dan menjadi 

aturan  (rule) yang digunakan suatu bahasa agar dapat dipahami oleh pemakainya.  

Dewasa ini penggunaan bahasa dalam suatu promosi (advertisement) 

banyak mengalami kesalahan dalam sistem-sistem tata bahasa yang berlaku, baik 

dalam Bahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia. Penyampaian promosi suatu 

produk tidak menggunakan bahasa yang baku dan tidak sesuai dengan  tata bahasa 

yang berlaku. Asumsi saya, pemahaman terhadap bahasa yang seharusnya 

dikuasai oleh pelaku media promosi tidak terkuasai dengan baik. Maka struktur 

tata bahasa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Struktur frasa pada suatu promosi biasanya berupa frasa atau klausa yang 

sederhana. Proses pembentukan struktur frasa (phrase structure rules) inilah yang 

menarik untuk diteliti dalam bidang linguistik. Fenomena tersebut dianalisis dari 

data-data yang dikumpulkan dalam  penawaran suatu produk barang ataupun jasa. 
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Frasa yang cukup mudah untuk diingat dan menarik para konsumen untuk 

menggunakan atau tertarik pada produk yang ditawarkan oleh suatu badan usaha 

untuk mendapatkan keuntungan dalam usaha. 

Kesalahan struktur frasa (phrase structure rules) dalam suatu media 

publikasi, khususnya dalam jaringan internet menarik untuk diteliti secara 

linguistik. Sering kali terjadi kesalahan dalam penyusunan struktur frasa dan 

pemilihan kelas kata yang digunakan PT. Lyto selaku pengembang Ragnarok 

Online Indonesia dalam mempromosikan event atau acara yang mereka adakan. 

PT Lyto menggunakan frasa yang cukup mudah untuk diingat dan menarik para 

konsumen Ragnarok Online untuk mengikuti acara tersebut. 

Dengan mempadupadankan berbagai data yang berkaitan dengan 

penelitian ini diharapkan dapat mengetahui mengapa frasa yang PT Lyto gunakan 

cukup menarik jika diteliti dari segi linguistik.  Seberapa banyak penggunaan 

bahasa baku, efektifitas kosa kata dalam suatu frasa yang digunakan, seberapa 

besar kesalahan yang terdapat pada frasa tersebut sesuai dengan aturan (rule) 

sintaksis. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bentuk kesalahan struktur frasa nomina apa yang terdapat pada laman 

jaringan event resmi Ragnarok Online Indonesia? 

2. Bagaimanakah perbaikan struktur frasa nomina berdasarkan aturan tata 

bahasa Inggris yang berlaku pada laman jaringan event resmi Ragnarok 

Online Indonesia? 
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1.3 Batasan Masalah 

Skripsi ini membatasi masalah dan menyatakan ruang lingkup pada 

kesalahan struktur frasa nomina (noun phrase structure rules error)  pada laman 

jaringan event  resmi Ragnarok Online Indonesia. Data dikumpulkan sejak 

tanggal 19 September 2012 sampai 29 Mei 2013 untuk mencegah meluasnya 

pembahasan masalah. 

1.4 Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian skripsi ini didasarkan pada uraian identifikasi masalah 

pada poin 1.2. diatas. Tujuan penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan 

gambaran yang jelas mengenai penelitian struktur frasa nomina (noun phrase 

structure rules) yang terdapat pada laman jaringan Event resmi Ragnarok Online 

Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi bentuk kesalahan struktur frasa nomina (noun phrase 

structure rules) yang terdapat pada laman jaringan event resmi Ragnarok 

Online Indonesia. 

2. Memperbaiki struktur frasa nomina (noun phrase structure rules) 

berdasarkan Rule bahasa Inggris yang benar pada laman jaringan event 

resmi Ragnarok Online Indonesia. 

  Manfaat setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan skripsi ini dapat 

berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan struktur suatu frasa dan 

pembentukan urutan kata serta susunan struktur aturan frasanya. Selain itu juga 

diharapkan dapat berguna bagi dunia periklanan yang menggunakan bahasa 

Indonesia, bahasa Inggris maupun serapan. 
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1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Objek penelitian dari penulisan skripsi ini adalah laman jaringan event 

resmi Ragnarok Online Indonesia. Metode penelitian dari skripsi ini 

menggunakan metode deskriptif yang disesuaikan dengan judul dari skripsi ini, 

yaitu “Analisis Kesalahan Struktur Frasa Nomina pada Laman Jaringan Event 

Resmi Ragnarok Online Indonesia: Kajian Sintaksis”.  

Menurut Soendari (2010) metode dekriptif  disesuaikan dengan peristiwa 

atau kejadian yang terjadi pada masa sekarang. Perhatian diusatkan pada 

pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian 

dilaksanakan. Soendari (2010) juga menjelaskan, Pada metode penelitian 

deskriptif gejala dan peristiwanya telah ada dan dapat langsung dideskripsikan 

oleh penulis berdasarkan sumber data yang ada. Soendari (2010) memaparkan 

beberapa langkah dalam  melaksanakan penelitian deskriptif memalui beberapa 

cara : 

1. Merumuskan masalah. 

2. Menentukan  landasan teori yang terkait dengan penelitian. 

3. Dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya pada identifikasi masalah. 

4. Menentukan prosedur penentuan data, terkait dengan pengumpulan sumber 

data atau dari mana data tersebut diperoleh (contoh: tes wawancara, 

observasi, angket, media, dan sebagainya).  

 Penulis merumuskan masalah pada penelitian ini dengan cara 

mengelompokkan frasa yang memiliki kesalahan struktur frasa pada laman 

jaringan event resmi Ragnarok Online Indonesia. Kemudian landasan teori 

didasarkan pada identifikasi masalah, yaitu: Apa saja bentuk kesalahan struktur 
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frasa nomina yang terdapat pada laman jaringan event resmi Ragnarok Online 

Indonesia. Kemudian memperbaiki struktur frasa nomina berdasarkan Rule 

bahasa Inggris pada laman jaringan event resmi Ragnarok Online Indonesia. 

Selanjutnya kesalahan stuktur frasa yang sudah dikelompokan diperbaiki sesuai 

dengan aturan struktur frasa bahasa Inggris. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan  skripsi  ini adalah : 

1. Bab I pendahuluan: Bab ini berisi Latar belakang masalah, Identifikasi 

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Objek dan Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

2. Bab II Landasan teori : Bab ini berisi berbagai macam kajian dan landasan 

teori sesuai judul skripsi ini, yaitu “Analisis Kesalahan Struktur Frasa 

Nomina pada Laman Jaringan Event Resmi Ragnarok Online Indonesia: 

Kajian Sintaksis”.  

3. Bab III Analisis data : Pada bab ini  diuraikan isi dan analisis dari data 

pada penulisan skripsi. 

4. Bab IV simpulan dan saran :Bab ini berisi kesimpulan hasil pembahasan 

dari penulisan skripsi ini. 

 

 

 

 


