
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

      Pada media cetak terdapat berbagai macam sarana penunjang dalam 

penyampaian bahasa, yang salah satunya adalah novel. Sering kali terdapat 

banyak novel yang memiliki beragam jenis bahasa dan berbagai kategori dari 

setiap kata dalam bahasa tersebut. Dalam novel berbahasa inggris, sering kita 

jumpai sebuah kata yang serupa akan tetapi kategori serta maknanya cukup 

berbeda, seperti yang terdapat pada kata after. Kata after disebut juga sebagai 

subordinatif yaitu kata yang menunjang main clause pada complement clause 

(pada kalimat), kata after ternyata memiliki banyak makna dan kategori yang juga 

dapat kita jumpai di awal kalimat, tengah kalimat, maupun akhir kalimat.  

contoh;  

  -   Avril plays guitar after she left the school. 

-  After leaving the school, Avril plays guitar. 

- Avril left the school and plays guitars in the days after. 

 Hal ini menginspirasikan penulis untuk meneliti kata after yang terlihat 

cukup sederhana namun sangat menarik karena memiliki banyak persoalan yang 

dapat dikaji seperti makna yang berbeda serta kategori kata after yang berbeda-

beda berdasarkan penempatannya. 

Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang 

terdapat pada kata after tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul, “Kata 



after Pada Novel Tom Sawyer & Huckleberry Finn Karya Mark Twain (Kajian 

Sintaktis dan Semantis)”. Pada novel ini penulis menemukan data-data yang akan 

diteliti, novel ini bercerita mengenai dua kisah tentang petualangan Tom Sawyer 

dan juga petualangan Huckle berry Finn yang diselingi dengan pengembaraaan 

dan tingkah pola yang serba nakal dan berani. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan judul penelitian ini, yaitu “Kata after Pada Novel Tom Sawyer & 

Huckleberry Finn Karya Mark Twain (Kajian Sintaksis dan Semantis)” maka data 

ini dibatasi dari segi sintaktis dan semantis. Dan permasalahan yang akan di 

analisis adalah: 

1. Berkategori sintaktis apakah kata after pada novel Tom Sawyer &         

Huckleberry Finn Karya Mark Twain? 

2.  Apa saja makna kata after pada Novel Tom Sawyer & Huckleberry Finn Karya 

Mark Twain? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan pada inti sari permasalahan, penulis membuat 

batasan-batasan dari objek penelitian dalam proses penyusun skripsi ini. Obyek 

yang diteliti dalam skripsi ini adalah mengenai kata after dalam novel Tom 

Sawyer & Huckleberry Finn Karya Mark Twain yang dikaji secara sintaktis dan 

semantis. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengacu pada teori Randolph 

Quirk et.al (1985) dan Michael Swan (1995). Secara sintaktis kata after dilihat 

dari sisi kategori, sedangkan secara semantis kata after dilihat dari sisi maknanya. 



Maka penulis batasi dari tiga sudut pandang kata after yang hanya berdasarkan 

kelas kategori saja yaitu preposition, adverb dan subordinate conjunction. 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.4.1 Tujuan 

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kategori sintaktis yang terkandung dalam kata after 

pada    novel Tom Sawyer & Huckleberry Finn Karya Mark Twain. 

2. Mendeskripsikan makna kata after dalam novel Tom Sawyer & 

Huckleberry Finn Karya Mark Twain. 

 

1.4.2 Manfaat 

Manfaat penelitian ini adalah agar pernelitian ini dapat menambah 

pengetahuan kita mengenai kata after yang termasuk dalam tiga kategori yaitu 

preposisi, konjungsi, dan adverbia. Serta mengetahui makna yang terkandung di 

dalamnya. 

 

1.5   Objek dan Metode Penelitian 

         Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Kata after dalam novel Tom 

Sawyer & Huckleberry Finn Karya Mark Twain maka penelitian ini adalah 

tentang penggunaan kata after yang berdasarkan makna dan kategorinya. 

        Dalam pengumpulan data, penulis mengambil kalimat-kalimat yang 

mengandung kata after dalam novel Tom Sawyer & Huckleberry Finn Karya 

Mark Twain. 



        Teori-teori yang terdapat dalam skripsi ini diperoleh melalui studi 

kepustakaan yang dilakukan di beberapa Universitas, diantaranya: Perpustakaan 

Universitas Widyatama, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Kristen 

Maranatha, dan Universitas Padjajaran. 

         Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif 

analisis berdasarkan teori Chaer (2003), yaitu metode yang berupaya untuk 

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

actual dan akurat. 

        Pertama-tama penulis mencari dan mengumpulkan data sebagai objek 

penelitian yang berasal dari novel Tom Sawyar and Huckle Berry Finn karya 

Mark Twain. Setelah semua data terkumpul, kemudian satu persatu data tersenbut 

dianalisis dengan mencarti kalimat-kalimat yang di dalamnya memiliki kata after  

dan mengidentifikasikannya menurut kajian siktaktis, yaitu berdasarkan struktur 

pembentuk kalimat tersebut dan kategori kata after dalam kalimat tersebut. Juga 

menganalisis berdasarkan makna yang terkandung dalam kalimat yang memiliki 

kata after tersebut.  

 

1.6  Sistematika Penulisan 

       Skripsi ini dimulai dengan Bab I yang membahas mengenai pendahuluan 

yang mencakup latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, 

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

penulisan. 

      Pada Bab II membahas mengenai kajian pustaka yang berisi tentang landasan 

teori yang digunakan, teori Randolph Quirk Sebagai pendukung kelancaran 



penelitian tentang “kata after dalam novel Tom Sawyer & Huckleberry Finn 

Karya Mark Twain Kajian sintaksis dan semantis. 

     Penulis akan menganalisis data dari novel karya Mark Twain dan kaitannya 

dengan penggunaan kata after dalam Bab III, dari analisis tersebut penulis akan 

menemukan kalimat yang menggunakan kata after lalu menganalisis serta 

mengimplementasikan ke dalam kategori dan maknanya masing-masing. 

    Maka, dari hasil analisis tersebut penulis akan mengambil kesimpulan dan 

saran yang kemudian dikaji dalam Bab IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


