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BAB 1  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu fenomena bahasa yang terkadang membuat permasalahan dan 

menimbulkan kesalahpahaman dalam memaknai kalimat bahasa Inggris adalah 

penggunaan kata it sebagai kata ganti atau pronomina. Masalah yang terjadi 

disebabkan oleh adanya penggunaan kata it sebagai pronomina yang tidak 

memiliki rujukan atau pronomina impersonal yang mengisi posisi subjek suatu 

klausa atau kalimat. Penggunaan pronomina impersonal it sebagai subjek yang 

tidak memiliki rujukan dalam bentuk tulisan dapat membingungkan pembaca atau 

pendengar terutama yang bukan penutur asli bahasa Inggris. 

Pronomina atau kata ganti umumnya digunakan untuk menggantikan 

sebuah kata benda (nomina) atau frase kata benda (frase nomina) dalam suatu 

kalimat untuk digunakan atau dirujuk kembali sehingga tidak terjadi repetisi atau 

pengulangan kata. Kata it sebagai pronomina memiliki dua sifat, yaitu sebagai 

pronomina personal yang memiliki rujukan dan pronomina impersonal yang tidak 

memiliki rujukan. Pronomina personal it umumnya memiliki rujukan berbentuk 

nomina atau frase nomina yang bersifat netral, nyata (konkrit), tidak ber-gender 

(tidak dipentingkan jenis kelaminnya), atau benda selain manusia. Meskipun sulit 

untuk dideteksi secara nyata dalam bentuk lisan, rujukan pronomina personal it 

dalam bentuk tulisan dapat dilihat secara gamblang. Contoh pronomina personal it 

dalam bentuk tulisan sebagai berikut, He turned to smile at the tabby, but it had 

gone. Kata it pada contoh di atas merujuk kepada frase nomina the tabby yang 
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terdapat di klausa sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan kalimat He turned 

to smile at the tabby, but the tabby had gone. Penggantian pronomina it  dengan 

frase nomina the tabby  pada contoh kalimat di atas masih dapat diterima secara 

gramatikal dan memiliki makna yang jelas. 

Berbeda dengan pronomina personal, pronomina impersonal it adalah 

pronomina yang memiliki rujukan yang tidak jelas, berbentuk abstrak, dianggap 

tidak penting atau secara umum dapat dimengerti maknanya. Contoh pronomina 

impersonal sebagai berikut, It was freezing in the boat. Contoh pronomina di 

samping merupakan pronomina it yang tidak memiliki rujukan yang jelas karena 

tidak ada batasan khusus akan rujukan dari pronomina it  tersebut. Pada contoh 

kalimat di atas terdapat frase verba was freezing yang mengisi posisi predikat, 

namun pronomina it yang mengisi posisi sebagai subjek  kalimat tidak memiliki 

rujukan konkrit sehingga tidak jelas hal apakah yang mengalami was freezing.  

Secara umum hampir semua penutur bahasa Inggris dapat menggunakan 

dan menempatkan pronomina impersonal it dengan benar dalam penggunannya 

secara lisan sehari-hari. Namun sebagian besar belum mengerti secara penuh 

penggunaan kata it sebagai pronomina impersonal, seperti bentuk susunan pola 

klausa yang mengandung pronomina impersonal it tersebut maupun makna yang 

dimaksud dari pronomina impersonal tersebut. Beranjak dari permasalahan 

tersebut penulis merasa tertarik untuk lebih memahami penggunaan pronomina 

impersonal it sebagai subjek impersonal suatu klausa atau kalimat. Penulis 

memilih pembatasan kajian pronomina impersonal it sebagai subjek impersonal 

yang terdapat di dalam novel Harry Potter and the Sorcerer’s Stone karya J. K. 

Rowling. Penulis menggunakan sudut pandang sintaksis untuk menganalisis pola 
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klausa yang ada dalam penggunaan pronomina impersonal it, dan sudut pandang 

semantik untuk menganalisis makna dari pronomina impersonal it yang 

terkandung didalam klausa atau kalimat tersebut. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas masalah-masalah 

sebagai berikut:  

1. Apa pola klausa yang terbentuk dari klausa atau kalimat yang 

menggunakan pronomina impersonal it sebagai subjek impersonal dalam 

novel Harry Potter and the Sorcerer’s Stone karya J. K. Rowling? 

2. Apa makna keseluruhan dari klausa atau kalimat yang menggunakan 

pronomina impersonal it sebagai subjek impersonal dalam novel Harry 

Potter and the Sorcerer’s Stone karya J. K. Rowling? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu Pronomina Impersonal It Sebagai 

Subjek Impersonal Dalam Novel Harry Potter and the Sorcerer’s Stone Karya J. 

K. Rowling: Kajian Sintaktis dan Semantis, penulis membatasi pengambilan data 

yang akan dianalisis berupa klausa atau kalimat yang memiliki pronomina it yang 

bersifat impersonal dan berfungsi sebagai subjek yang tidak memiliki rujukan atau 

yang disebut juga sebagai subjek impersonal. Teori yang digunakan sebagai 

referensi dalam menganalisis data penelitian adalah teori pronomina impersonal it 

dari Cobuild (1990), dan teori-teori pendukung yang berhubungan dengan 

pronomina impersonal it dari Quirk et.al (1985) dan Celce-Murcia (1999). Penulis 
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menggunakan teori sintaksis untuk menganalisis pola klausa yang terbentuk dari 

penggunaan pronomina impersonal it sebagai subjek  impersonal yang ada di 

dalam novel Harry Potter and the Sorcerer’s Stone karya J. K. Rowling, 

sedangkan teori semantik digunakan untuk mengetahui makna keseluruhan dari 

klausa atau kalimat yang memiliki pronomina impersonal it sebagai subjek  

impersonal. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan daripada penulisan skripsi ini adalah : 

1. Mendeskripsikan pola klausa yang terbentuk dari klausa atau kalimat 

yang menggunakan pronomina impersonal it sebagai subjek impersonal 

dalam novel Harry Potter and the Sorcerer’s Stone karya J. K. Rowling. 

2. Mendeskripsikan makna keseluruhan dari klausa atau kalimat yang 

menggunakan pronomina impersonal it sebagai subjek impersonal dalam 

novel Harry Potter and the Sorcerer’s Stone karya J. K. Rowling. 

Manfaat dari penelitian ini bagi penulis adalah agar penulis dapat 

memahami lebih jauh mengenai penggunaan pronomina impersonal it, bagi 

pembaca agar dapat mengkaji dan mengidentifikasi pola klausa serta makna yang 

terkandung dari klausa atau kalimat yang memiliki pronomina impersonal it 

sebagai subjek  impersonal, dan sebagai penambah wawasan kebahasaan pada 

umumnya. 
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1.5 Objek Penelitian dan Metode Penelitian 

Objek penelitian dalam proposal skripsi ini adalah pronomina impersonal 

it sebagai subjek  yang tidak memiliki rujukan atau subjek impersonal di dalam 

novel Novel Harry Potter and the Sorcerer’s Stone karya J. K. Rowling. Dalam 

pengumpulan data penulis menggunakan tehnik studi pustaka dimana penulis 

mengumpulkan data berbentuk klausa atau kalimat yang memiliki pronomina 

impersonal it sebagai subjek  impersonal di dalam novel Novel Harry Potter and 

the Sorcerer’s Stone Karya J. K. Rowling. Adapun dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode analisis deskriptif yaitu metode yang mencakup kegiatan-

kegiatan seperti pengumpulan dan penyusunan data, kemudian penganalisaan data 

tersebut melalui struktur pola klausa dan pemaknaan secara keseluruhan sehingga 

menghasilkan sebuah kesimpulan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut, yaitu bab 1 

pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 analisis data, dan bab 4 kesimpulan dan 

saran. 

Dalam bab 1 pendahuluan membahas mengenai latar belakang masalah, 

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

metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi ini.  

Dalam  bab 2 landasan teori akan memberikan penjelasan mengenai landasan 

teori yang digunakan dalam skripsi ini untuk menganalisa data yang ada yang 

penulis dapat dari studi pustaka mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

penelitian skripsi ini.  
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Bab 3 analisis data penulis akan menjelaskan, mengklasifikasikan, 

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

penggunaan pronomina impersonal it.  

Bab 4 kesimpulan dan saran merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini 

dimana bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari bab 3 analisis data dan 

berisi saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. 


