
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Saat ini kebutuhan dan minat manusia untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris 

semakin tinggi karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang dipakai 

dalam komunikasi antar bangsa.  Oleh karena itu penguasaan bahasa Inggris sebagai 

bahasa komunikasi harus di dukung dengan pengetahuan kosakata bahasa Inggris 

sebanyak mungkin. Dewasa ini setidaknya terdapat puluhan juta kosakata dalam bahasa 

Inggris, namun hanya seribu lima ratus kosakata saja yang paling umum digunakan 

dalam komunikasi sehari-hari.  (Http://www.englishspeak.com/id/ english-

words.cfm?sortby=20/,16 Mei 2009, Pukul 13.06) 

Kosakata dengan jumlah tersebut dikelompokkan kedalam delapan kategori 

seperti, nomina, pronomina, ajektiva, verba, adverbia, preposisi, konjungsi dan interjeksi.  

Kategori-kategori tersebut dikenal sebagai kelas kata.   

Uniknya satu kata tidak selalu ada dalam satu kategori, misalnya water.  Water tidak 

mutlak berkategori nomina, melainkan dapat dikelompokkan kedalam kategori yang lain, 

misalnya dalam kalimat There is no water in the well.  Pada kalimat tersebut water 

berkategori sebagai nomina, akan tetapi, pada kalimat She is watering flowers in the 

garden, masuk kedalam kategori verba.  Contoh lain adalah face dalam kalimat Her face 

is so cute dapat berkategori sebagai nomina, sedangkan pada kalimat We must face the 

problem, face pada kalimat tersebut berkategori sebagai verba. 
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Pada umumnya kendala-kendala yang dihadapi penulis dalam menganalisis suatu 

kalimat adalah menentukan kategori-kategori yang terdapat dalam kalimat tersebut.  

Salah satu kata bahasa Inggris yang penulis anggap menarik untuk dibahas adalah kata 

through.  Seperti yang kita ketahui bahwa kata through  biasanya dikenal sebagai 

preposisi, tetapi dalam novel A Tale of Two Cities dan Hard Times karya Charles Dickens 

penulis menemukan kategori lain yaitu kategori adverbia dan ajektiva,  seperti pada 

kalimat, He began walking through the crowds.  Pada kalimat tersebut kata through 

berkategori preposisi.  Contoh lain, My friend tried to ring but Lisa couldn’t get through.  

Pada kalimat tersebut kata through berkategori sebagai adverbia.  Disamping itu, penulis 

menemukan juga kategori lain seperti pada kalimat  it’s better for us to take a through 

train to Jakarta.  Pada kalimat tersebut through berkategori ajektifa.  Berkaitan dengan 

hal yang telah disebutkan terdahulu, penulis tertarik untuk mencoba menganalisis 

penggunaan kata through yang ada pada beberapa novel karya Charles Dickens.  Hal ini 

disebabkan pada saat penulis membaca novel ini, penulis menemukan banyak 

penggunaan kata through. 

 

1.2       Identifikasi Masalah 

 Sesuai dengan latar belakang yang telah disebutkan terdahulu, penulis 

mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 

1.  Kategori apa saja yang dapat diisi oleh kata through? 

2.  Makna apa saja yang terkandung pada kata through? 

3.  Apakah kata through mempengaruhi makna kata kerja sebelumnya? 

 



1.3      Pembatasan Masalah 

  Untuk mencegah meluasnya permasalahan penulis membuat batasan-batasan 

dari objek penelitian dalam proses penyusunan skripsi ini.  Objek yang diteliti dalam 

skripsi ini ialah Kata through.  Data yang diperlukan diambil dari novel A Tale of Two 

Cities dan Hard Times karya Charles Dickens.   

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode linguistik yaitu 

metode deskriptif analisis. Menurut Djajasudarma 

“Metode deskriptif analisis 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” 

(Djajasudarma, 2006:9).  Ia juga menambahkan “secara deskriptif peneliti dapat 

memerikan cirri-ciri, sifat-sifat, serta gambaran data melalui pemilihan data yang 

dilakukan pada tahapan pemilahan data setelah terkumpul” (Djajasudarma, 

2006:17) 

 

 Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih teori-teori ini yang relevan 

dengan analisis penulis antara lain pada teori yang digunakan untuk menjelaskan  

 

sintaktis diambil dari Quirk dan Greenbaum (1990), Carnie (2007), O’Grady(1996).  

Selain itu, dalam skripsi ini akan digunakan teori-teori lain, seperti Trask (1999) yang 

membahas tentang kalimat.  Sedangkan untuk menganalisis semantik, penulis mengacu 

pada teori Aarts (1997), Miller (2002) dan Hurford (1983).  Serta teori Deterding (2001), 

yang digunakan sebagai teori kata. 

 
 
 
 



1.5       Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada identifikasi masalah, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasikan dan menganalisis apa saja kategori kata through yang 

dapat diisi oleh kalimat. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis makna kata through. 

3. Mengidentifikasi dan menganalisis apakah ada pengaruh terhadap kata kerja 

sebelumnya. 

Adapun manfaat dari hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan 

bacaan yang berguna sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi rekan-rekan 

mahasiswa atau pihak umum yang ingin mempelajari dan mengetahui lebih banyak 

tentang kata through yang memiliki lebih dari satu kategori. 

Hasil dari penulisan ini juga diharapkan dapat memberi manfaat khususnya bagi 

penulis untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang kata through 

dalam kalimat. 

 

1.6       Sistematika Penulisan 

Bab satu membahas tentang Latar belakang masalah yang berisi tentang 

pemikiran yang menjadi ide topik, Identifikasi masalah yang berisi tentang masalah yang 

merupakan masalah pokok yang ingin di teliti dalam penelitian ini, Pembatasan masalah 

yang berisi tentang ruang lingkup dan batasan-batasan masalah dari objek penelitian serta 

asumsi-asumsi dasar penelitian, Tujuan penelitian yang merupakan gambaran yang 



diuraikan pada identifikasi masalah, serta memaparkan manfaat yang bisa diambil dari 

penelitian ini. 

Bab dua berisi tentang kajian teori yang membahas tentang teori-teori yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya, teori Quirk, et Al, teori-teori dari 

Carnie, dan bebrapa teori lainnya sebagai teori tambahan dan teori pendukung untuk 

melengkapi teori-teori yang digunakan. 

Bab tiga berisi tentang analisis data yang membahas tentang kumpulan data yang 

akan dianalisis sesuai dengan kategori dan maknanya dalam sebuah kalimat. 

Bab empat berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan hasil 

yang diperoleh dari hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


