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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Salah satu fungsi bahasa menurut Halliday (1978:21) adalah fungsi 

imaginative, yaitu bahasa digunakan untuk melahirkan karya sastra yang berbasis 

pada kekuatan imaginasi. Fungsi imaginative bahasa biasanya digunakan pada 

novel, puisi, cerpen, dan karya sastra lainnya. Apapun pesan yang disampaikan 

melalui bentuk karya sastra tersebut harus jelas baik isi maupun struktur 

bahasanya sehingga pembaca mudah untuk memahaminya. Pesan tersebut dapat 

berupa kata, frasa maupun kalimat. 

Sebuah kalimat yang baik dan benar terbentuk dari beberapa bagian yang 

setiap bagiannya mempunyai fungsi.  Menurut Downing fungsi terpenting dalam 

sebuah kalimat adalah subyek dan predikat karena sebuah kalimat dikatakan benar 

apabila mempunyai paling tidak sebuah subyek dan sebuah predikat dan disebut 

sebagai kalimat inti. Sedangkan bagian yang lain misalnya obyek dan keterangan 

adalah bagian dari predikat tersebut. 

Dalam English Grammar, Downing (2006:35) menyatakan bahwa subyek 

dalam kalimat dapat berupa nomina, pronomina, gerund, kata kerja infinitive, 

frasa verba, frasa nomina, dan klausa. Predikat dapat berupa kata kerja, to be. 

Selain itu predikat dapat berupa frasa, baik frasa numeral, frasa nominal, frasa 

preposisional, frasa verbal, maupun frasa adjectival. Adapun pembentuk kalimat 
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yang lain adalah obyek yang hanya dapat berupa kata benda dan frasa kata benda. 

Bentuk unsur bahasa adakalanya memiliki fungsi lebih dari satu, misalnya kata 

well dapat berfungsi sebagai adjektiva maupun sebagai adverbial. Contoh lain 

adalah kata water dapat berfungsi sebagai nomina maupun sebagai verba, seperti 

dalam kalimat berikut: 

a. He fell in the water and drowned 

b. They water the lawn 

Dalam kalimat a. kata water memiliki fungsi sebagai nomina, sedangkan dalam 

kalimat b. kata water memiliki fungsi sebagai kata kerja dengan you sebagai 

subyeknya. 

Kata yang mempunyai fungsi lebih dari satu juga terjadi pada bentuk past 

participle, misalnya pada kata written. Kata dasar dari kata written adalah write 

yang dalam penggunaannya berfungsi sebagai kata kerja, misalnya dalam kalimat 

they write notes to the children. Apabila kata tersebut muncul dalam bentuk past 

participle yaitu written, fungsi dari kata tersebut tidak selalu sebagai kata kerja, 

tetapi bisa saja memiliki fungsi yang lain, misalnya dalam kalimat-kalimat 

berikut: 

a. I have written some novels 

b. The novel has been written by a famous writer 

c. The scientist needs to observe the written research 

d. Written in a long passage, the announcement is difficult to 

understand 

e. The story written by my brother is very interesting. 
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Pada kalimat a. written mempunyai fungsi sebagai verba dalam kalimat aktif, 

dengan I sebagai subyeknya. Kata written dipakai karena kata tersebut menandai 

tense perfect (menerangkan kejadian yang telah selesai). Dalam kalimat b. kata 

written memiliki fungsi yang sama dengan kata written dalam kalimat a. yaitu 

verba (kata kerja), namun dalam b. kalimat tersebut merupakan kalimat pasif. 

Dalam kalimat c. kata written tidak berfungsi sebagai kata kerja, tetapi 

mempunyai fungsi sebagai adjektiva yang menjelaskan kata research dalam 

struktur noun phrase yaitu written research. Sedangkan dalam kalimat d. past 

participle muncul dalam bentuk reduced adverbial clause dengan bentuk asli 

because the announcement was written in a long passage it is difficult to 

understand. Adapun kalimat pada data e. merupakan kalimat reduced adjective 

clause.  

Sehubungan dengan berbagai fungsi yang dimiliki oleh past participle 

maka penulis tertarik untuk meneliti bentuk dan fungsi past participle. Adapun 

sumber data yang akan digunakan oleh penulis adalah novel. Novel menjadi salah 

satu bagian dari bahasa tulis yang perkembangannya tidak luput dari kreatifitas 

pengarangnya. Wujud dari kreatifitas pengarang tersebut salah satunya melalui 

gaya bahasa. Untuk memperindah penceritaan novel biasanya penulis 

memasukkan unsur-unsur gaya bahasa sebagai pembangun cerita itu sendiri. 

Adapun novel yang akan diambil sebagai sumber data adalah novel Harry Potter 

and The Half-Blood Prince karya J. K. Rowling. Penulis memilih novel Harry 

Potter and The Half-Blood Prince karena novel tersebut merupakan novel yang 

saat ini sangat digemari oleh pembaca khususnnya remaja. Selain itu novel 

tersebut memiliki kalimat-kalimat yang mengandung unsur bentuk past participle. 



4 

 

 
 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Dalam penelitian ini masalah yang akan dibahas adalah: 

1. Termasuk fungsi sintaktis apa bentuk past participle dalam kalimat pada 

novel Harry Potter and The Half-Blood Prince karya J. K. Rowling? 

2. Pada tataran sintaktis apa bentuk past participle muncul dalam kalimat 

pada novel Harry Potter and The Half-Blood Prince karya J. K. Rowling? 

3. Apakah bentuk past participle dalam kalimat pada novel Harry Potter and 

The Half-Blood Prince karya J. K. Rowling mengalami pergeseran makna 

dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Berdasarkan judul penelitian ini, Bentuk Past Participle Dalam Kalimat 

pada Novel Harry Potter and The Half-Blood Prince, maka data yang digunakan 

pada penelitian ini adalah kalimat yang mengandung bentuk past participle yang 

terdapat pada novel Harry Potter and The Half-Blood prince dikaji dari segi 

sintaktis dan semantis. Sintastis akan mengkaji struktur bentuk past participle, 

sedangkan semantik akan mengkaji past participle dari segi makna. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini: 
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1. Mendeskripsikan kategori dan fungsi sintaksis bentuk past participle 

dalam kalimat pada novel Harry Potter and The Half-Blood Prince karya J. 

K. Rowling. 

2. Mengetahui tataran sintaktis bentuk past participle yang muncul dalam 

kalimat pada novel Harry Potter and The Half-Blood Prince karya J. K. 

Rowling. 

3. Mengetahui ada atau tidak nya pergeseran makna dari bahasa sumber ke 

bahasa sasaran. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan peningkatan wawasan bagi 

penulis maupun pembaca. Selain itu agar pembaca bisa memahami penggunaan  

past participle dalam kalimat serta makna dan strukturnya.  

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah bentuk past participle dalam 

kalimat pada novel Harry Potter and the Half-blood Prince. Adapun metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode 

yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul 

dengan analisis. Dengan metode ini akan dipaparkan perihal bentuk past 

participle yang terdapat pada novel Harry Potter and The Half-Blood Prince untuk 

kemudian dianalisis dengan data-data primer dan sekunder yang mendukung. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Skripsi ini dimulai dengan bab I yang membahas tentang latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan Manfaat Penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II diuraikan kajian pustaka 

yang berisi seluruh teori yang digunakan mengenai bentuk past participle menurut 

kajian sintaktis dan semantis. Bab III penulis akan menganalisis data dari novel 

Harry Potter and The Half-Blood Prince. Bab IV dituliskan kesimpulan dan saran 

untuk mengembangkan skripsi ini lebih jelas. Keismpulan dirumuskan 

berdasarkan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya yang menggambarkan 

jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan tidak merupakan 

pengulangan hasil pembahasan. Saran merupakan tindak lanjut dari kesimpulan, 

berupa anjuran atau rekomendasi yang menyangkut aspek operasional, 

kebijksanaan, atau konsepsi. 


