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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kalimat adalah satuan utama tata bahasa. Dalam sebuah karya tulis, 

kalimat merupakan rangkaian kata-kata yang dimulai dengan huruf besar dan 

diakhiri dengan tanda titik. Kalimat merupakan salah satu unsur  bahasa yang 

memiliki berbagai macam jenis dan struktur yang dapat kita teliti. Salah satu 

contohnya adalah kalimat deklaratif. 

Pada ujaran, kalimat deklaratif adalah kalimat yang ditandai intonasi 

turun dan pada umumnya mengandung makna yang menyatakan atau 

memberitahukan sesuatu. Sementara itu dalam ragam tulis, kalimat deklaratif 

biasanya diberi tanda titik pada bagian akhirnya. Contoh kalimat deklaratif: 

(1) The Brown fox jumps over the lazy dog. 

Kalimat (1) di atas merupakan salah satu contoh kalimat deklaratif yang diawali 

oleh subjek (The Brown fox), verba (jumps over), diakhiri oleh tanda titik. 

Syarat sebuah kalimat adalah minimal dia memiliki satu unsur subjek dan 

satu unsur verba. Unsur subjek itu biasanya diisi oleh nomina, pronomina, frasa 

nomina. dan bahkan klausa. Contoh: 

(2) She left. 

Pada kalimat (2) di atas, dapat dilihat bahwa unsur subjeknya merupakan 

sebuah pronomina. Unsur-unsur yang dapat mengisi fungsi subjek dan objek 

antara lain, nomina, pronomina, frasa nomina, dan klausa nomina. Namun, 

menurut Maclin,(1996), terdapat juga kalimat yang unsur subjek nya diisi oleh 
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pola lain, salah satunya adalah to-infinitive. Ternyata to-infinitive pun dapat 

berupa nomina, sehingga to-infinitive bisa menduduki peran sebagai subjek dan 

objek dalam kalimat. Menurut Hilman (2004), infinitive verb atau to-infinitive 

adalah kata kerja yang tidak dibatasi oleh pokok kalimat. 

Contoh: 

a. To finish it by tomorrow is our objective. 

b. Ed hates to study. 

c. It is not easy to find another job. 

Pada kalimat pertama, to finish berfungsi sebagai subjek. Pada kalimat 

kedua, to study berfungsi sebagai objek. Pada kalimat ketiga, to find berfungsi 

sebagai komplemen ajektiva easy. Dari contoh dan penjelasan di atas, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa subjek, objek, dan komplemen ajektiva tidak hanya 

dapat diisi oleh unsur-unsur umum seperti nomina atau pronomina, tetapi juga 

dapat diisi oleh to-infinitive. 

Ditinjau dari segi makna, to-infinitive bisa bermakna leksikal dan 

kontekstual. Makna kalimat pada contoh kalimat pertama yaitu: “tujuan kita 

adalah untuk menyelesaikannya besok.” Makna kalimat pada contoh kedua yaitu: 

“Ed benci belajar.” Sedangkan makna kalimat pada contoh ketiga yaitu: “Tidaklah 

mudah untuk mencari pekerjaan lain.”  

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas 

permasalahan mengenai fungsi to-infinitive menurut kajian sintaktis dan semantis 

dalam kalimat deklaratif. Penulis ingin mengetahui fungsi sintaktis apa saja yang 

dimiliki to-infinitive dalam kalimat deklaratif pada novel The Hobbit karya J. R. 

R. Tolkien, dan juga maknanya. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “To-
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Infinitive pada Kalimat Deklaratif dalam Novel The Hobbit Karya J. R. R. 

Tolkien: Kajian Sintaktis dan Semantis”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Berfungsi sintaktis apa sajakah to-infinitive pada kalimat deklaratif 

dalam novel The Hobbit karya J. R. R. Tolkien? 

2. Makna apa saja yang dimiliki oleh to-infinitive pada kalimat deklaratif 

dalam novel The Hobbit karya J. R. R. Tolkien? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari objek penelitian dalam proses penyusunan skripsi 

ini adalah penulis hanya membatasi pada kalimat deklaratif yang yang 

mengandung unsure to-infinitive yang terdapat pada novel The Hobbit karya J. R. 

R. Tolkien. 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan kajian sintaktis dan 

semantis dimana sumber-sumber teori dari kajian ini mengacu pada teori to-

infinitive, sintaktis, dan semantis. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan-tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menjelaskan fungsi sintaktis apa saja yang dimiliki to-infinitive pada 

kalimat deklaratif dalam novel The Hobbit karya J. R. R. Tolkien. 
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2. Menjelaskan makna apa yang dimiliki oleh to-infinitive pada kalimat 

deklaratif dalam novel The Hobbit karya J. R. R. Tolkien. 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Objek penelitian yang penulis gunakan adalah sebuah novel berjudul The 

Hobbit karya J. R. R. Tolkien. Alasan pemilihan novel tersebut adalah dalam 

novel tersebut banyak terdapat kalimat deklaratif yang didalamnya mengandung 

to-infinitive. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode deskriptif merupakan metode yang menjelaskan suatu hal secara 

sistematis dengan mengklasifikasikan, menganalisis, dan menjelaskan data yang 

diperoleh berdasarkan teori-teori yang terkait dengan to-infinitive. Nazir (2003) 

mengungkapkan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti 

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki.  


