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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan suatu alat untuk 

berkomunikasi satu sama lain yaitu dengan menggunakan bahasa. Bahasa digunakan 

untuk menyampaikan informasi yang dapat berupa pikiran, gagasan, maksud, 

perasaan maupun emosi secara langsung. 

―Language is many things–a system of communication, a medium for 

thought, a vehicle for literary expression, a social institution, a matter for 

political controversy, a factor in nation building. All human beings speak at 

least one language, and it‘s hard to imagine much significant social or 

intellectually activity taking place in its absence.‖ 

(O‟Grady, 1993:1) 

 

Maksudnya, bahasa mengandung banyak hal – sistem komunikasi, media 

untuk berpikir, kendaraan untuk mengekspresikan sastra, sebuah lembaga sosial, 

suatu persoalan kontroversi politik, faktor dalam pembangunan bangsa. Semua 

manusia berbicara setidaknya menggunakan satu bahasa. 

Salah satu bahasa yang ada di dunia adalah bahasa Inggris, dan bahasa Inggris 

adalah satu-satunya bahasa yang diterima dan digunakan secara internasional di 

berbagai bidang. Salah satu ekspresi ungkapan yang sering digunakan dalam bahasa 

Inggris adalah Idiom. Dalam buku karya Dirk Steines, Fernando menyatakan 

(1996:3) “the sheer number of idioms and their high frequency in discourse make 

them an important aspect of vocabulary acquisition and language learning in 

general.” Maksudnya, banyaknya idiom dalam wacana menjadikan idiom 
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merupakan aspek penting dari penguasaan kosa kata dan belajar bahasa secara 

umum.  

Ungkapan idiomatik atau “idiomatic expression” merupakan topik yang 

penulis pilih sebagai topik pembahasan yang akan diteliti dalam penelitian ini 

khususnya ungkapan idiomatik berunsur hewan (idiom category : animals). Alasan 

dipilihnya ungkapan idiomatik berunsur hewan sebagai topik dalam penelitian ini 

adalah penggunaan ungkapan idiomatik, khususnya ungkapan idiomatik berunsur 

hewan sering muncul dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam kumpulan short 

stories, seperti : 

1.  My daughter eats like a bird. No wonder she is thin. 

Eat like a bird = Makan sedikit. 

2. Our teacher had a cow when he discovered that nobody had prepared for the 

class. 

Had a cow = Menjadi sangat marah dan kesal tentang sesuatu. 

3. The manager was a paper tiger and did not really have any power in the 

company. 

A Paper tiger =  Seseorang atau organisasi yang seharusnya memiliki  banyak 

kekuasaan namun sebenarnya sangat lemah. 

Permasalahan idiom merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

bahasa termasuk bahasa Inggris. Idiom muncul dari kebiasaan masyarakat sehari-

hari yang ingin mengungkapkan sesuatu yang berbeda dari cara pengungkapan yang 

biasa mereka gunakan.  

Idiom tidak dapat diartikan perkata sehingga sering terjadi kesalahpahaman 

ketika memaknainya, misalnya : 
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He should stop that monkey business and try to do the job the correct way. 

Dalam kalimat tersebut monkey business diartikan curang, serakah atau 

rakus. Hal ini memungkinkan dihubungkan dengan sifat kera/monyet dalam 

keseharian. 

Kalimat tersebut tidak dapat diartikan secara denotasi karena maknanya akan 

berbeda dan menimbulkan kesalahapahaman dalam berkomunikasi khususnya pada 

ungkapan idiomatik berunsur hewan.  Kesalahpahaman seperti inilah yang membuat 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai idiomatic 

expression, khusunya ungkapan idiomatik berunsur hewan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Jenis idiom apa saja yang terdapat dalam short stories karya siswa-siswa 

Monroe school? 

2. Hewan apa saja yang muncul dalam idiom yang terdapat pada short stories 

karya siswa-siswa Monroe school? 

3. Apakah terdapat hubungan makna antara hewan sebagai simbol dengan makna 

idiomatik idiom berunsur hewan yang terdapat dalam short stories karya siswa-

siswa Monroe school? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Ungkapan Idiomatik Berunsur 

Hewan dalam short stories Karya Siswa-Siswa Monroe School: Satu Kajian 

Semantis”, maka data dalam penelitian ini dibatasi pada idiom berunsur hewan dan 

dikaji dari sudut pandang semantis. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
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diambil dari beberapa short stories karya anak-anak grade 6 di sekolah Monroe, 

sebuah wilayah di Amerika Serikat. Data  diunggah dari situs 

http://staff.4j.lane.edu/~holte/2003website/ idioms_stories/ yang penulis akses pada 

tanggal 17 Desember 2012 pukul 18.15 wib. Data diambil dari kumpulan short 

stories sejumlah 15 short stories, antara lain Revenge of the Baby-sitter by Jenness, 

The SleepOver by Michael, The Horror of the Boys' Bathroom by Josh R dll. 

 

1.4 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis jenis idiom apa saja yang terdapat short 

stories karya siswa-siswa Monroe school.  

2. Mendeskripsikan dan menganalisis jenis hewan apa saja yang muncul pada 

idiom yang terdapat dalam short stories karya siswa-siswa Monroe school. 

3. Menjelaskan hubungan makna antara hewan sebagai simbol dan makna 

idiomatik idiom berunsur hewan yang terdapat dalam short stories karya siswa-

siswa Monroe school. 

1.5 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis mengenai idiom bahasa Inggris, khususnya idiom yang 

menggunakan unsur hewan, serta makna yang terkandung di dalamnya. Disamping 

itu penelitian ini diharapkan dapat juga digunakan sebagai bahan studi kepustakaan 

bagi mahasiswa jurusan bahasa Inggris atau pihak-pihak lain yang tertarik pada 

studi idiom. 
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1.6 Objek dan Metode penelitian 

Objek penelitian pada penelitian ini adalah ungkapan idiomatik berunsur 

hewan yang terdapat  dalam short stories karya siswa-siswa grade 6 Monroe school.  

Metode yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode dengan langkah 

mengumpulkan, menyusun  dan menggambarkan data yang diperoleh secara ilmiah. 

Menurut Djajasudarma (1993:8): 

Metode penelitian deskriptif maksudnya membuat gambaran, lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai data, sifat-sifat serta hubungan 

fenomena-fenomena yang diteliti. Didalam penelitian bahasa, metode 

penelitian deskriptif cenderung digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama 

dalam mengumpulkan data, serta menggambarkan data secara ilmiah. 

 

Dari pendapat tersebut, metode analisis deskriptif adalah metode yang 

menjelaskan data dengan menggambarkannya secara ilmiah. Secara deskriptif, data 

yang menjadi fenomena tersebut dijabarkan dari hasil studi pustaka, dan kemudian 

diklasifikasikan, dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan kajian teori. 

Berdasarkan paparan tersebut diatas, penulis melakukan langkah-langkah 

penelitian sebagai berikut ; penelitian dimulai dengan membaca dan mencari data 

yang sesuai dengan objek yang penulis teliti, mengelompokkan atau 

mengklasifikasikan data, menganalisis data yang sudah didapat dengan cara 

mendeskripsikan dan menganalisis data tersebut, kemudian membandingkan unsur 

hewan yang terdapat pada ungkapan idiomatik tersebut dengan makna hewan 

tersebut sebagai simbol. 
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Teori utama yang penulis gunakan untuk menganalisis adalah teori idiom 

George M. Peacock (2009), Shamisa (2004), Kathleen Karlsen (2010)  sebagai 

rujukan untuk menganalisis hewan sebagai simbol, Boatner Makkai & Gates (1995) 

A Dictionary of American Idioms sebagai kamus yang digunakan untuk mengetahui 

makna idiom, dan beberapa teori pendukung lainnya.  

1.7 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut, yaitu bab I 

pendahuluan; bab II kajian pustaka; bab III analisis data; dan bab IV simpulan dan 

saran. 

    Pada bab I pendahuluan, penulis menguraikan latar belakang masalah, 

identifikasi masalah,   batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, objek 

dan metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi ini.  

  Dalam bab II kajian teori, ini diuraikan teori-teori mengenai semantik, makna, 

konteks, idiom, animal idioms, dan khususnya hubungan makna hewan sebagai 

simbol dengan makna idiomatik berunsur hewan yang berhubungan dengan 

penelitian. 

 Pada bab III analisis data, penulis menjelaskan, mengklasifikasikan, 

mendeskripsikan, dan menganalisis data-data yang diperoleh, terutama mengenai 

ungkapan idiomatik berunsur hewan. 

       Dalam bab IV simpulan dan saran, merupakan bab yang berisi kesimpulan 

yang diperoleh dari hasil bab III analisis data dan berisi saran yang ditujukan untuk 

pembaca jika ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai topik yang sama 

tetapi berbeda kajian dan segi pandangan dalam melihat ungkapan idiomatik.  

 


