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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Sarana penyampaian informasi sangat beragam, salah satunya adalah 

novel. Novel menggunakan beragam jenis kata dengan kategori dan fungsinya 

yang berbeda. Pada novel berbahasa Inggris, sering kita jumpai sebuah kata yang 

memiliki kategori dan makna yang beragam. 

 Dalam membuat sebuah novel yang baik diperlukan bahasa yang baik, 

terutama dari segi strukturnya. Bagian yang paling dasar dari struktur bahasa ialah 

kata. Kata dalam bahasa Inggris terbagi menjadi beberapa kategori seperti 

nomina, adjektiva, adverbia, verba, determinator, konjungsi dan lain-lain yang 

disebut kelas kata. Kata pun memiliki fungsi yang berbeda dalam kalimat seperti 

subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Salah satu unit pembentuk 

bahasa adalah frasa. Frasa terbentuk dari satu atau lebih kata. Frasa terbagi 

menjadi beberapa jenis yaitu, frasa nomina, frasa adjektiva, frasa adverbia, dan 

frasa preposisi. Frasa terbentuk dari dua unit, head dan modifier. Penentuan jenis 

frasa di dasarkan atas head dari frasa tersebut apabila head dari frasa tersebut 

nomina maka frasa tersebut dikategorikan frasa nomina, seperti pada beautiful 

girl, head pada frasa ini adalah girl yang berkategori nomina sehingga frasa ini 

dikategorikan frasa nomina. Beberapa kosakata dalam bahasa Inggris dapat 

dikategorikan lebih dari satu jenis kelas kata. Salah satunya ialah kata like. Kata 

like dapat dikategorikan sebagai verba dan preposisi. Keragaman kelas kata pada 

kata like ini mengakibatkan like dapat membentuk berbagai jenis frasa atau 
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menjadi bagian dari berbagai frasa. Keragaman kata like ini dapat menyebabkan 

pengguna bahasa Inggris terutama yang mempelajari tata bahasa Inggris memiliki 

kesulitan dalam menentukan kelas kata like tersebut bahkan dimungkinkan terjadi 

kesalahan penggunaan kata like. Kesalahan dalam penggunaan kata like dapat 

menimbulkan salah tangkap pembaca atas pesan atau informasi yang ingin 

disampaikan oleh penulis. 

Contoh: 

Like sebagai preposisi; similar to (sb/sth); resembling, yang berarti sama atau 

serupa dengan sesuatu atau seseorang. 

1. I’m going to be a pop star like Michael Jackson. 

Like sebagai verba; find (sb/sth) pleasant or satisfactory; enjoy, yang berarti 

menemukan sesuatu yang memuaskan atau menyenangkan. 

2. He’s never liked swimming. 

Pembahasan mengenai kata like ini dapat ditemukan di berbagai novel 

terutama novel remaja seperti ada Novel Percy Jackson and The Olympians – The 

Ligthning Thief karya Rick Riordan yang mempunyai cerita menarik tentang anak 

setengah dewa atau Demigod yang merupakan anak keturunan dewa dan manusia 

dan mereka tumbuh dengan memilki kekuatan. 

Permasalahan mengenai kata like ini dapat dianalisis dengan menggunakan 

teori-teori sintaksis dengan menganalisis setiap struktur frasa yang mengandung 

kata like dan untuk menganalisis secara makna dapat menggunakan teori-teori 

semantik.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

      Dalam penelitian ini masalah yang akan dibahas adalah: 

1. Jenis frasa apa saja yang bermuatan kata like yang muncul pada klausa 

bahasa Inggris dalam Novel Percy Jackson and The Olympians – The 

Lightning Thief dan apa fungsi sintaktisnya? 

2. Makna apakah yang muncul pada kata like dalam frasa tersebut? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Sesuai dengan judul penelitian yaitu Frasa yang Mengandung Kata like 

dalam Novel Percy Jackson and The Olympians – The Lightning Thief kajian 

Sintaktis dan Semantis, penulis mengambil dan menganalisis data yang berupa 

frasa, klausa, dan kalimat yang mengandung kata like. Apabila terdapat data yang 

berupa kalimat maka data tersebut akan dipecah menjadi klausa. Penulis 

membatasi data dengan menganalisis like yang memiliki fungsi sebagai preposisi 

dan verba. Sumber data yang digunakan ialah seri pertama serial Novel Percy 

Jackson and The Olympians yang berjudul The Lightning Thief karya Rick 

Riordan. Seri lainnya yaitu seri kedua The Sea of Monsters, ketiga The Titan’s 

Curse, keempat The Battle of the Labyrinth, dan seri terakhir yaitu seri kelima The 

Last Olympian. 

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sintaksis yang 

mencakup pembahasan mengenai fungsi sintaksis, kelas kata, frasa, klausa, dan 

kalimat. Teori sintaksis ini juga digunakan untuk menganalisis head dan modifier 
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dari frasa yang mengandung kata like dan fungsi sintaksis dari frasa tersebut 

dalam sebuah kalimat atau klausa. Teori semantik digunakan untuk menganalisis 

makna yang muncul dari kata like tersebut. Teori yang digunakan ialah teori dari 

Sujatna:2008, Richard et al.:1985, dan Gatherer:1985. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

       Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi frasa yang muncul dari kata like pada klausa bahasa 

Inggris dalam Novel Percy Jackson and The Olympians – The Lightning 

Thief dan apa fungsi sintaksisnya. 

2. Mendeskripsikan makna kata like apakah yang muncul dalam frasa 

tersebut. 

Manfaat penelitian ini ialah untuk menambah pengetahuan pembaca 

terhadap frasa apa yang muncul dari pembentukan kata like pada klausa bahasa 

Inggris dan makna yang muncul dalam pembentukan frasa tersebut. 

 

1.5 Objek Penelitian 

Objek penelitian pada skripsi ini ialah kata like sebagai bagian dari sebuah 

frasa, yaitu frasa preposisi dan frasa verba beserta fungsi sintaksis frasa tersebut 

dalam kalimat. Data-data dalam penelitian ini diambil dari novel Percy Jackson 

and The Olympians – The Lightning Thief. Alasannya digunakan novel tersebut 
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karena dalam novel tersebut ditemukan data yang mencukupi dari kata like yang 

akan menjadi bahan analisis. 

Dalam proses analisis data penulis akan mengelompokkan data 

berdasarkan frasa yang dibentuk dari kata like tersebut. Setelah itu penulis 

menganalisis fungsi sintaksis frasa tersebut dalam kalimat. 

 Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Frasa yang Mengandung Kata 

Like dalam Novel Percy Jackson and The Olympians – The Lightning Thief karya 

Rick Riordan (Kajian Sintaktis)”, maka metode penelitian yang digunakan ialah 

metode deskriptif menurut Surakhmad (1998:40) yaitu: 

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa 

sekarang yaitu masalah-masalah yang aktual. 

2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian 

dianalisis. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Penulisan skripisi ini dimulai dengan Bab I yang membahas pendahuluan, 

yang mencakup latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, objek penelitian, sumber data, dan sistematika penulisan. 

 Pada Bab II penulis membahas mengenai Kajian Pustaka yang berisi 

tentang landasan teori yang dipakai dalam menganalisis. 
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 Pada Bab III penulis menganalisis data yang didapat dari sumber data dan 

menganalisis data tersebut sesuai landasan teori yang dipakai. 

 Bab IV berupa simpulan dan saran yang merupakan bab terakhir yang 

berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis bab III dan berisi saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat. 


