
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kalimat adalah gabungan dari beberapa kata yang dapat berdiri 

sendiri, menyatakan makna yang lengkap dan mengungkapkan suatu 

maksud dari pembicara. Secara tertulis, kalimat sedikitnya terdiri dari subjek 

dan predikat, ditandai dengan huruf kapital dan tanda baca yang sesuai. 

Dalam bahasa Inggris kalimat terdiri dari simple sentence atau kalimat 

sederhana, serta kalimat majemuk yaitu compound, complex, dan compound-

complex.  

Struktur pada simple sentence sederhana karena hanya terdiri dari 

satu independent clause, pada compound sentence terdiri dari dua 

independent clause yang dihubungkan oleh coordinator yang disingkat 

“fanboys‖ yaitu gabungan dari for, and, nor, but, or, yet, dan so. Sedangkan 

pada complex, dan compound-complex terdiri dari independent dan 

dependent clause atau disebut juga subordinate clause yang dihubungkan 

oleh konjungsi (conjunction) atau disebut juga subordinating conjunction. 

Kata hubung ini memiliki antara lain hubungan waktu (time), tempat (place), 

pertentangan (contrast), sebab akibat (cause-effect), syarat (condition), 

tujuan (reason), dan cara (manner). Kata-kata penghubung tersebut 

diantaranya adalah after, before, whether, if, as, that, how, then, where, 

although, though, while, because, since, whereas, dan until. 



 
 

 
 

Subordinating conjunction merupakan salah satu dari dependent 

word yang mengawali suatu dependent clause, dengan tujuan untuk 

membangun hubungan ide antara dependent clause dengan main clause. 

Dependent clauses yang diawali subordinating conjunctions biasa disebut 

adverbial clauses dan berlaku seperti halnya adverb. Dependent word 

lainnya adalah relative pronoun. Relative pronoun adalah kata ganti yang 

digunakan untuk memperkenalkan relative clause yang menerangkan noun 

pada complex sentence. Relative pronoun merupakan bagian dari relative 

clause, dapat berfungsi sebagai adjektiva yang dikenal sebagai adjective 

clauses, atau noun clauses yang berlaku sebagai nomina. 

Noun clause atau klausa nomina ditandai dengan menggunakan kata 

pengantar khusus (introduced word) yaitu komplemen atau pelengkap 

(complementizer) that, kata tanya (interrogative word) yaitu who, which, 

what, why, when, where, how, dan dengan menggunakan kata alternative 

(alternative word) yaitu whether or if. Mark Lester (2009:91) mengatakan 

bahwa klausa nomina berfungsi sebagai kata benda tidak dapat berdiri 

sendiri seperti kalimat kalimat yang lengkap polanya. Klausa nomina juga 

hampir serupa dengan kata kerja yang dibendakan (gerund), dan infinitif (to 

infinitive) yang berfungsi sebagai kata benda. Mereka dapat digantikan 

dengan kata ganti it.  

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih 

lanjut mengenai klausa nomina. Klausa nomina mempunyai lima fungsi dan 

kategori sintaksis yaitu sebagai wh-clause, that clause, whether or if clause, 

the fact that clause, dan ever clause. Dari kelima kategori klausa nomina 
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tersebut, penulis akan menganalisis satu kategori saja yaitu that clause. 

Alasan penulis tertarik untuk menganalisis that clause, karena that clause 

memiliki banyak fungsi sintaksis, diantaranya sebagai subjek, objek 

langsung (direct object), subjek pelengkap (subject complement), ajektif 

pelengkap (adjective complement), dan apositif (appositive). That clause 

atau klausa that dapat digunakan sebagai pelengkap setelah ' be ' untuk 

merujuk kepada suatu fakta atau ide di dalam suatu kalimat. 

Menurut Leech (1989:463), “That is a conjunction which introduces 

that clause. Most frequently of all, that clause follows a verb in reporting 

statements in indirect object and thought.‖ Maksudnya, that adalah 

konjungsi yang mengawali that clause, penggunaan that paling sering 

digunakan pada kalimat berita dalam kalimat tidak langsung dan ide dalam 

suatu wacana. Kutipan tersebut menjelaskan fungsi gramatikal dari 

konjungsi that itu sendiri. Karena that clause memiliki ciri yang sangat 

menonjol yaitu selalu diawali oleh konjungsi that, maka hal tersebut 

membuat penulis dapat dengan mudah mengenali that clause diantara 

klausa-klausa yang lainnya. 

Sumber data pada skripsi ini diambil dari satu buah novel yang 

berjudul Eragon karya Christopher Paolini. Berdasarkan data yang penulis 

temukan dalam novel tersebut, penulis membahas fungsi gramatikal dari 

konjungsi that itu sendiri secara mendalam. Selain itu penulis akan 

membahas penggunaan that sebagai that clause pada klausa nomina tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis 

penggunaan that clause ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “That 



 
 

 
 

Clause Sebagai Klausa Nomina dalam Novel Eragon karya Christopher 

Paolini: Satu Kajian Sintaktis”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas 

adalah sebagai berikut: 

1. Apa fungsi sintaktis that clause pada klausa nomina yang 

terdapat pada novel Eragon? 

2. Apa saja fungsi gramatikal konjungsi that pada klausa nomina 

yang terdapat dalam novel Eragon?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan judul penelitian ini, yaitu “That Clause Sebagai Klausa 

Nomina dalam Novel Eragon karya Christopher Paolini: Satu Kajian 

Sintaktis”, maka data-data yang digunakan di dalam penelitian ini dikaji dan 

dibatasi berdasarkan tataran sintaktis. Secara sintaktis penulis akan 

menganalisis fungsi dari that clause dalam kalimat. Selain itu penulis ingin 

membahas fungsi gramatikal dari konjungsi that itu sendiri pada klausa 

nomina.  

Teori yang menjadi rujukan diambil berdasarkan teori: Analyzing 

English Grammar – Third Edition karangan Thomas P. Klammer et al, 

English Grammar karangan Collins Cobuild, A Practical English Grammar 

karangan Thomson dan Martinet, Contemporary Linguistics An Introduction 



 
 

 
 

– Second Edition karangan William O‟Grady et al, dan A Comprehensive 

Grammar of The English Language – karangan Randolp Quirk.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis fungsi sintaktis that clause pada klausa nomina 

yang terdapat di dalam novel Eragon. 

2. Menganalisis fungsi gramatikal konjungsi that pada klausa 

nomina yang terdapat dalam novel Eragon. 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan penulis diambil dari sebuah novel 

berbahasa Inggris yang berjudul Eragon karya Christopher Paolini. 

Beberapa contoh penggunaan that clause dalam dalam novel ini digunakan 

sebagai penjelas atau keterangan tambahan untuk menjelaskan setiap fakta 

dan kejadian dalam novel tersebut. Secara sintaktis data dari novel ini 

kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori dan fungsinya.  mengenai 

fungsi dari penggunaan that clause dalam kalimat, serta fungsi gramatikal 

dari konjungsi that pada klausa nomina. Selain itu penulis akan membahas 

penggunaan that sebagai that clause pada klausa nomina tersebut. 

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis merupakan metode 

penelitian yang menggambarkan suatu keadaaan, hal-hal atau peristiwa 

secara sistematis, aktual, dan akurat. Penelitian diawali dengan 



 
 

 
 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan klausa nomina, 

diklasifikasikan, dan dianalisis berdasarkan teori.   

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, objek dan metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

Bab II Kajian pustaka yang berisi pembahasan tentang kajian 

sintaksis, yaitu satuan unsur-unsur sintaksis yang mencakup kalimat, klausa, 

frasa, kata, dan mengenai klausa nomina.  

Bab III Analisis data yang berisi beberapa contoh data that clause 

yang dikaji berdasarkan kajian sintaktis, meliputi fungsi sintaksis dari setiap 

data.  

Hasil analisis pada Bab III akan diambil simpulan dan saran yang 

dikaji di dalam Bab IV.  

 

 

 

 

 

 

 

 BAB II  


