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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa adalah aspek penting dalam interaksi antar manusia. Manusia 

melakukan suatu komunikasi dan kontak sosial menggunakan bahasa. Bahasa 

juga dipandang sebagai cermin kepribadian seseorang karena bahasa 

digunakan sebagai refleksi rasa dan pikiran. Adakalanya seorang yang pandai 

dan penuh dengan ide-ide cemerlang harus terhenti hanya karena tidak bisa 

menyampaikan idenya dalam bahasa yang baik. Oleh karena itu seluruh  ide, 

usulan, dan semua hasil karya pikiran tidak akan diketahui orang lain bila 

tidak dituangkannya dalam bahasa yang baik. Sebagai salah satu bagian 

budaya, bahasa memegang peranan penting dalam komunikasi antar bangsa. 

Dalam kerangka lintas budaya atau cross culture, Bahasa Inggris dipakai 

sebagai bahasa internasional. 

Bahasa sendiri terdiri dari beberapa elemen seperti fonem, morfem, 

kata, frasa, klausa, dan kalimat. Di dalam kajian kata terdapat kelas kata yang 

di dalam Bahasa Inggris dikenal dengan nama parts of speech. Menurut 

O’Grady (1992:182) kelas kata dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu 

kategori leksikal dan non leksikal. Kategori leksikal terdiri dari lima kategori, 

yaitu noun, verb, adjective, preposition, dan adverb. Kategori non-leksikal 

terdiri dari determiner, auxiliary, conjuction, dan degree words. 
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Preposisi berperan sebagai penghubung kata utama yang biasanya berupa 

kata nomina dengan bagian kalimat lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh 

Chalker (1984:214) yang menyatakan bahwa “Prepositions are a minor word 

class. They serve to connect major words (usually nouns) to other parts of the 

sentence.” Pada skripsi ini penulis akan menganalisis tentang salah satu 

preposisi, yaitu of. Menurut Trask (1999:245) “preposition, such as of, have 

a purely grammatical function: in the noun phrase “the end of the year”, the 

preposition of serves merely to connect the smaller noun phrase the year to 

the rest of the bigger one”. Jadi, preposisi of pada frasa the end of the year 

berfungsi sebagai penghubung frasa nomina the year dengan frasa the end. 

Frasa nomina yang terdapat preposisi of di dalamnya memiliki makna yang 

beraneka ragam, salah satu maknanya seperti disebutkan oleh Hill (1968:96) 

“Of introducing a point (in space or time) in relation to which the position of 

something else is given.” Maksudnya adalah preposisi of memperkenalkan 

satu posisi (dalam ruang atau waktu) dalam kaitannya dengan posisi yang 

lainnya.  

Atas penjelasan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian untuk 

mengetahui unsur-unsur apa saja yang terdapat pada frasa preposisi of dan 

makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu penulis mengambil 

judul “Preposisi Of pada Frasa Nomina dalam Surat Kabar The Jakarta Post: 

Kajian Sintaktis dan Semantis.” 

 

 



3 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah dalam 

penelitian ini  adalah sebagai berikut 

1. Unsur-unsur apa saja yang terkandung pada frasa nomina yang terdapat 

preposisi of di dalamnya tersebut? 

2. Apa makna yang dimiliki oleh frasa nomina yang terdapat preposisi of di 

dalamnya? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sesuai dengan kajian penelitian ini, yaitu “Preposisi of pada Frasa 

Nomina dalam Surat Kabar The Jakarta Post: Kajian Sintaktis dan Semantis”, 

maka skripsi ini terbatas pada data-data yang terdapat pada surat kabar The 

Jakarta Post. Analisis difokuskan pada unsur-unsur dan makna yang terdapat 

pada frasa nomina yang terdapat preposisi of di dalamnya. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan-tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Menjelaskan unsur-unsur yang terkandung pada frasa nomina yang 

terdapat preposisi of di dalamnya tersebut. 

2. Menjelaskan makna yang dimiliki oleh frasa nomina yang terdapat 

preposisi of di dalamnya tersebut. 
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1.5 Objek dan Metode Penelitian 

 Objek penelitian yang penulis gunakan adalah surat kabar The Jakarta 

Post. Alasan pemilihan objek penelitian tersebut adalah dalam surat kabar 

tersebut banyak terdapat frasa preposisi of.  

 Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode 

penelitian deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang menjelaskan 

suatu hal secara sistematis dengan mengklasifikasikan, menganalisis, dan 

menjelaskan data yang diperoleh berdasarkan teori-teori yang terkait. Menurut 

Djajasudarma (2006:9) adalah “Metode penelitian deskriptif adalah metode 

yang bertujuan membuat deskripsi; maksudnya membuat gambaran, lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data, sifat-sifat serta hubungan 

fenomena-fenomena yang diteliti.” 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab, dengan bagian-bagian 

sebagai berikut 

 Bab I berupa pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang 

penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 Bab II berupa kajian teori yang menguraikan tentang landasan teori 

yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis data yaitu sintaktis, kata, 

frasa, kelas kata yang terdiri dari noun, verb, adjective, preposition, adverb, 
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determiner, semantik, dan juga membahas lebih lanjut mengenai makna 

preposisi of. 

 Bab III merupakan bagian pokok dari skripsi ini berupa analisis data 

yang menguraikan tentang unsur-unsur dan makna yang terkandung pada frasa 

nomina yang terdapat preposisi of di dalamnya pada surat kabar The Jakarta 

Post. 

 Bab IV merupakan bab terakhir yang berupa simpulan dari seluruh isi 

skripsi dan saran. 


