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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

       Penanda negasi dalam bahasa Inggris adalah topik yang sangat luas yang 

mempengaruhi kata, frasa, dan kalimat yang digunakan dalam berkomunikasi. 

Komunikasi adalah  suatu media yang digunakan manusia untuk menyampaikan 

pesan, opini, atau informasi. 

       Dalam penyampaian informasi atau pesan, terdapat macam-macam bentuk, 

diantaranya, bentuk penyangkalan, penolakan, larangan, atau bantahan, seperti 

halnya yang dikatakan Givon (1993: 193) bahwa, “in social interaction, then a 

negative assertion can be a contrary, denying speech act.” Pernyataan tersebut 

menjelaskan bahwa dalam interaksi sosial, pernyataan negatif bisa menjadi 

pernyataan yang membantah atau menentang. 

       Jika diperhatikan, negasi dalam komunikasi bahasa Inggris mungkin 

merupakan suatu konsep sederhana yang dapat mengungkapkan suatu hal yang 

bersifat negatif, misalnya dengan hanya menambahkan not seperti dalam kalimat 

Danielle is not an editor.  

       Dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, penanda negasi ini ternyata 

sangat bervariasi, misalnya dalam kalimat The beach is not crowded bisa menjadi 

The beach isn’t crowded atau menjadi The beach is never crowded. Bagi 

mahasiswa bahasa Inggris yang bukan penutur asli bahasa Inggris, hal ini tentu 

saja menimbulkan kebingungan, misalnya dalam kalimat It’s important not to 
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worry mengapa tidak it’s important to don’t worry, sesuai dengan pola kalimat 

sebelumnya.  

       Secara gramatikal menurut pandangan Quirk et. al, (1985: 777-778), 

penggunaan not diletakkan sebelum bentuk infinitif dan penanda negasi dalam 

bentuk kalimat tersebut tidak perlu ditambahkan dengan auxiliary do. Contoh di 

atas hanya salah satu bagian dari bentuk penanda negasi. 

       Kalimat positif dan negatif ternyata tidak hanya dibedakan dari penyisipan 

not saja tetapi juga bisa dengan bentuk lain, seperti penanda affix-negation pada 

kata unsuccessful, inappropriate, impossible, atau dengan menggunakan kata no 

seperti pada no money, nobody, nothing, dsb.  Selain itu negasi mempunyai 

struktur yang berbeda di setiap pembentukannya misalnya penanda negasi yang 

dapat diletakkan setelah auxiliary, seperti  pada kalimat They have not seen that 

film atau sebelum nomina seperti I have no money. 

       Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti penanda negasi 

dalam bahasa Inggris, untuk bisa lebih memahami dan dapat menggunakannya 

dengan struktur yang benar, serta dapat mengenalkan jenis-jenis penanda lainnya 

selain not kepada pembaca yang tertarik untuk mempelajarinya. 

       Data untuk penelitian ini, penulis ambil dari novel Twilight karya Stephenie 

Meyer. Dalam novel tersebut penulis banyak menemukan penggunaan penanda 

negasi yang dapat dianalisis secara morfosintaktis.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

       Sesuai dengan latar belakang pada paparan terdahulu, penulis 

mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bentuk Penanda negasi apa sajakah yang terdapat dalam novel Twilight 

karya Stephenie Meyer? 

2. Pada tataran sintaksis apa sajakah penanda negasi tersebut muncul? 

3. Melekat pada/digunakan dengan kategori sintaksis apa saja penanda negasi 

tersebut? 

 

1.3 Batasan Masalah  

       Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Penanda Negasi Dalam Novel Twilight 

Karya Stephenie Meyer: Satu Kajian Morfosintaktis”. Untuk mencegah 

meluasnya permasalahan, penulis membatasi topik penelitian. Penulis hanya 

meneliti bentuk penanda negasi yang terdapat pada tataran kata, frasa dan 

klausa/kalimat. Sumber data yang dipakai yaitu dari novel Twilight karya 

Stephenie Meyer.  

 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

       Adapun tujuan dari skripsis ini adalah: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk penanda negasi yang 

terdapat dalam novel Twilight karya Stephenie Meyer. 

2. Mendeskripsikan tataran sintaktis yang mengandung penanda negasi. 

3. Mendeskripsikan dan menganalisis kategori sintaktis yang 

melekat/digunakan dalam penanda negasi. 
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    Manfaat dari penelitian ini, penulis berharap penelitian ini akan bermanfaat, 

khususnya bagi penulis, karena dari penelitian ini penulis dan juga pembaca bisa 

mendapatkan pengetahuan lebih mengenai bentuk dan struktur dari penanda 

negasi dan juga dapat memanfaatkan ilmu tesebut ke dalam kehidupan sehari-hari, 

sedangkan bagi lembaga, penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan penelitian 

selanjutnya. 

 

1.5  Objek dan Metode Penelitian 

       Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Penanda Negasi Dalam Novel 

Twilight Karya Stephenie Meyer: Satu Kajian Morfosintaktis”.  maka objek 

penelitian dalam skripsi ini adalah penanda negasi dalam bahasa Inggris yang 

terdapat dalam novel Twilight. 

       Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis. Berdasarkan teori Trochim (2006: 257), analisis deskriptif digunakan 

untuk menjelaskan ciri dasar data dalam sebuah penelitian. Metode ini pun 

memberikan kesimpulan sederhana tentang contoh dan langkah-langkah, 

“descriptive analysis are used to describe the basic features of the data in a study. 

They provide simple summaries about the sample and measures.” Selain itu, 

metode penelitian mencangkup kegiatan-kegiatan seperti pengumpulan dan 

penyusunan data, kemudian penganalisisan melalui struktur dan bentuknya. 
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1.6   Sistematika Penulisan 

       Sistematika penulisan ini meliputi empat bab, yaitu: 

Bab I: Pendahuluan 

     Bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi 

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

penelitian, serta sistematika penulisan skripsi ini. 

Bab II: Kajian Teori 

     Dalam kajian teori, penulis akan menguraikan teori-teori Murcia dan 

Freeman (1999), Quirk et. al (1985), Kreidler (1998) teori mengenai 

sintaksis dan juga teori-teori morfologi, seperti Purpura (2004), O’Grady, 

dkk (1997) dan McManis, dkk (1987). 

BAB III: Analisis Data 

     Dalam bab ini, penulis menjelaskan, mengklasifikasikan, 

mendeskripsikan, dan menganalisis data-data yang diperoleh terutama yang 

berkaitan dengan penanda negasi. 

BAB IV: Simpulan dan Saran 

     Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan yang diperoleh dari 

hasil analisis bab III dan berisi saran yang diharapkan dapat bermanfaat. 

 


