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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang berperan penting bagi 

kehidupan manusia, karena bahasa merupakan suatu sistem yang dapat 

menghubungkan seseorang dengan lawan bicara. Bahasan Inggris merupakan bahasa 

internasional yang berperan tinggi dalam kehidupan di era globalisasi ini. Tata 

bahasanyapun lebih rumit dibandingkan dengan bahasa Indonesia sehingga berbagai 

makna dan maksud muncul bergantung pada cara penyampaian penutur atau penulis. 

Maka dari itu, diperlukan pengetahuan mengenai tata bahasa. Pengetahuan mengenai 

tata bahasa atau struktur bahasa sangat penting dalam pembelajaran ilmu bahasa atau 

linguistik. Cakupan linguistik itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari menyentuh 

hampir semua segi kegiatan berkomunikasi. Ilmu bahasa atau linguistik bukan hanya 

dapat dipelajari namun juga dikaji, dianalisis dan diperbaharui secara lebih mendalam. 

Banyak sekali masalah atau proses yang terjadi di dalam cakupan ilmu bahasa 

tersebut, salah satunya ruang lingkup tata bahasa fungsional yaitu proses relasi atau 

relational process dalam klausa sebagai representasi. Proses relasi atau relational 

process dalam klausa sebagai representasi adalah proses yang menentukan serta 

menunjukan hubungan kesatuan dan kepemilikan dari satu unsur dengan unsur yang 

lain. 
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Dalam proses relasi terdapat dua model, yaitu relational attributive process dan 

relational identifying process. Dalam setiap model proses relasi, terdapat 3 elemen  

yang disebut participant, proses, serta circumstance. Namun penulis hanya akan 

mengkaji lebih dalam tentang relational attributive process. 

Dalam surat kabar The Jakarta Post  yang dipilih penulis untuk dianalisis ini, 

terdapat beberapa kasus proses relasi atributif. Proses relasi atributif ini sebenarnya 

termasuk jenis relasi yang cukup sering ditemukan, sehingga penulis tertarik 

menganalisisnya. Surat kabar yang berisi tentang segala informasi terbaru dalam 

beragai aspek ini menggunakan gaya bahasa yang formal dan kompleks sehingga 

terlihat sulit dimengerti apabila dibaca sekilas. Namun sebenarnya bila dianalisis 

lebih lanjut, proses relasi atributif ini mudah ditemukan dan terlihat lebih sederhana. 

Surat kabar yang selanjutnya disingkat menjadi TJP ini adalah surat kabar 

berbahasa Inggris yang meliputi berita-berita dari berbagai aspek, dimulai dari 

peristiwa sehari-hari hingga berita hiburan. Penulis mengambil secara khusus 

beberapa edisi TJP ini pada bulan Januari 2012 secara online, yaitu tanggal 5, 10, 16, 

serta tanggal 20. Rubrik TJP yang diambil dalam penelitian ini yaitu rubrik business 

dan national.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis melakukan pengenalan masalah pada 

penelitian ini dengan menganalisis masalah sebagai berikut: 

1. Jenis relational attributive process apa saja yang muncul dalam surat 

kabar    The Jakarta Post edisi Januari 2012? 



3 
 

 
 

2. Verba apa saja yang terdapat pada relational attributive process dalam 

klausa deklaratif pada surat kabar The Jakarta Post? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka data yang dianalisis, dibatasi dari 

segi tata bahasa fungsionalnya saja. Penulis menggunakan teori Halliday (1985) yang 

membagi proses relasi atributif ini menjadi tiga jenis yaitu intensive relational 

attributive process circumstantial relational attributive process dan possessive 

relational attributive process. Selain itu penulis juga menggunakan teori Gerot dan 

Wignell (1994), Bloor dan Bloor (1995) serta Sujatna (2008). 

 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan pada penelitian ini yaitu: 

1. Mengidentifikasi jenis-jenis relational attributive process. 

2. Mengidentifikasi verba yang terdapat pada relational attributive process. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi yang 

cukup jelas mengenai relational attributive process. 

Manfaat pada penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan, khususnya 

membantu dalam mengetahui fungsi dalam suatu pesan atau kalimat yang 

disampaikan penutur atau penulis dalam mengekspresikan maksud, dan tujuan 

penyampaian pesan dari penutur atau penulis. Selain, itu manfaat yang didapat dari 
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penelitian ini yaitu mengetahui jenis-jenis relational attributive process serta verba 

yang terdapat  pada relational attributive process. 

Dalam penelitian ini, akan digunakan teori-teori atau pendapat dari beberapa 

ahli linguistik seperti Halliday, Bloor dan Bloor, Gerot dan Wignel, Paltridge, dan 

Sujatna. 

 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah proses relasi atributif yang terdapat pada 

klausa deklaratif pada pernyataan langsung dan pernyataan tidak langsung pada 

beberapa edisi dalam surat kabar The Jakarta Post pada bulan Januari 2012, yaitu 

tanggal 5, 10, 16, 20, 25 serta tanggal 30. Rubrik TJP yang diambil dalam penelitian 

ini yaitu rubrik business dan national. Untuk mempermudah penganalisaan, surat 

kabar tersebut selanjutnya akan disingkat menjadi TJP. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini ialah 

suatu metodeanalisis deskriptif. Menurut Surakhmad (1998:40), metode deskriptif 

ialah penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan 

sebagaimana adanya sehingga hany merupakan pengungkapan fakta, yaitu: 

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

sekarang, pada masalah-masalah aktual. 

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

dianalisis. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa metode ini berupaya menggambarkan suatu 

keadaan secara sistematis atau hal-hal maupun peristiwa secara aktual  dan akurat. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitan ini dimulai dengan Bab I, mencakup latar belaang penelitian, 

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

metode penelitian, sistematika penulisan, serta sumber data. 

Bab II berisi tentang kajian pustaka yang membahas tentang teori-teor yang 

digunakan dalam penulisan penelitian ni antara lain teori Haliday, Bloor dan Bloor 

serta teori-teori lain yang medukung. 

Bab III berisi tentang analisis data yang membahas tentang kumpulan data 

yang mengandung proses relasi atributif berdasarkan tata bahasa fungsionalnya. 

Bab IV berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis yang 

diperoleh. 


