
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penerjemahan kalimat pada suatu karya tulis biasanya diterjemahkan secara 

semantik atau pragmatik. Kajian makna bahasa seharusnya tidak terlepas dari konteks 

mengingat begitu banyak unsur konteks yang tidak dapat diwadahi oleh kaidah 

semantik. Makna secara semantik biasanya adalah makna sebenarnya ataupun yang 

tertulis pada kamus sedangkan makna non literal adalah makna yang berdasarkan 

konteksnya. Kajian makna bahasa yang lebih memusatkan pada peran unsur bahasa 

atau kata dalam kaitannya dengan kata lain dalam suatu bahasa lazim disebut sebagai 

semantik leksikal. Kerap dikemukakan oleh ahli semantik bahwa makna kalimat 

bergantung pada makna kata yang tercakup dalam kalimat tempat kata itu terangkai. 

Dalam proses penerjemahan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran, pergeseran 

struktur kalimat maupun makna baik makna literal maupun non literal sering terjadi. 

Pergeseran struktur (structure shift) kalimat dari bahasa sumber ke dalam 

bahasa sasaran terjadi ketika ada perubahan pada struktur elemen –elemen kalimat itu 

sendiri. Pergeseran tersebut sangat mungkin berakibat pada pergeseran makna. 

Penelitian ini berusaha meneliti pergeseran struktur sintaksis dan makna yang 

terjadi pada terjemahan sebuah novel versi bahasa Inggris yang berjudul Harry Potter 

and The Goblet of Fire Karya J.K Rowling ke dalam versi bahasa Indonesia karya 



Listiana Srisanti. Novel ini merupakan salah satu seri Harry Potter yang sudah di 

alihbahasakan ke berbagai bahasa di dunia dan telah dicetak ulang beberapa kali.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menganalisis 

pergeseran struktur serta makna pada penerjemahan dari Novel Harry Potter dalam 

bahasa Inggris (Bsu) ke dalam versi bahasa Indonesia (Bsa) secara lebih mendalam 

ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “Pergeseran struktur sintaksis dan makna 

terjemahan pada novel Harry Potter and The Goblet of Fire  karya J.K Rowling 

(Kajian Sintaktis dan Semantis). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas masalah-masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pergeseran struktur sintaksis terjadi pada hasil terjemahan novel 

Harry Potter and The Goblet of Fire dari bahasa Inggris ke dalam bahasa 

Indonesia? 

2. Makna apa yang meyertai pergeseran struktur sintaksis dalam  terjemahan dari 

bahasa Inggris (Bsu)  ke dalam bahasa Indonesia (Bsa) dalam novel Harry 

Potter and The Goblet of Fire? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu “Pergeseran struktur sintaksis  dan 

makna terjemahan novel Harry Potter and The Goblet of Fire karya J.K Rowling”, 

data dalam penelitian ini dikaji dan dibatasi dari segi sintaksis dan semantis. Masalah 



yang diteliti yaitu mengenai  pergeseran struktur kalimat dan  makna terjemahan dari 

bahasa Inggris sebagai bahasa sumber (Bsu) ke dalam  bahasa Indonesia sebagai 

bahasa sasaran (Bsa). 

Sumber data yang dipakai yaitu novel Harry Potter and The Goblet of Fire  

versi bahasa Inggris yang di tulis oleh J.K. Rowling dan versi bahasa Indonesia yang 

diterjemahkan oleh Listiana Srisanti. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan  penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui apakah terdapat pergeseran struktur sintaksis yang terdapat pada 

novel Harry Potter and The Goblet of Fire versi bahasa Inggris ke dalam 

bahasa Indonesia? 

2. Mengetahui apakah terdapat pergeseran makna yang terdapat pada novel 

Harry Potter of The Goblet of Fire .  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca 

dalam menambah pengetahuan mengenai pergeseran struktur sintaksis dan makna 

terjemahan Novel Harry Potter dari bahasa Inggris sebagai bahasa sumber ke dalam 

bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran. 

 

 

 

 

 



1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Objek penelitian skripsi ini adalah novel Harry Potter and The Goblet of Fire 

versi bahasa Inggris (Bsu) dan bahasa Indonesia (Bsa). Dalam pengumpulan data, 

penulis mengambil beberapa contoh kalimat dalam novel Harry Potter and The 

Goblet of Fire yang mengalami pergeseran struktur dan makna. Data - data tersebut 

dianalisis secara sintaksis dan semantik. Adapun dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang berupaya 

menggambarkan suatu keadaan secara sistematis, atau hal-hal atau peristiwa secara 

sistematis, atau hal-hal atau peristiwa secara aktual dan dan akurat. Untuk 

mendapatkan gambaran yang sistematis tersebut, diperlukan penjelasan, analisis, dan 

pengklasifikasian data yang ada; dimana hal tersebut disebut proses studi deskriptif. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Proposal skripsi ini dimulai dengan Bab I. Dalam bab, ini penulis membahas 

pendahuluan yang mencakup latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan 

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

penulisan skripsi ini. 

Dalam Bab II, penulis membahas tentang kajian pustaka yang berisi tentang 

landasan teori yang dipakai, dalam hal ini termasuk didalamnya teori tentang struktur 

sintaksis dan makna semantik yang berasal dari para ahli bahasa.  



Di Bab III, penulis menyajikan contoh data yang mengandung tentang 

perubahan struktur dan perubahan makna pada novel terjemahan bahasa Inggris ke 

dalam bahasa Indonesia pada novel Harry Potter and The Goblet of Fire. 

Dalam bab 4, Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang 

diperoleh dari hasil analisis bab III dan berisi saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


