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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Bahasa adalah sistem lambang yang berwujud bunyi atau bunyi ujar yang 

merupakan satu alat komunikasi yang memiliki suatu ketertarikan antar pemakai 

bahasa. Dalam suatu bahasa dapat mewakili perubahan makna serta pemahaman 

konsep, ide atau pikiran yang berbeda apabila maksud dan tujuan yang dimaksud 

tidak tersampaikan dengan baik dan benar. Menurut Kridalaksana dan Djoko 

Kentjono yang dikutip kembali oleh Chaer, “Bahasa adalah sistem lambang bunyi 

yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja 

sama, berkomunikasi dan mengidentifikasikan diri” (1994:32).  

Penerjemahan dalam bahasa dapat menjadi cara untuk bertukar informasi bagi 

dua pemakai bahasa yang berbeda. Menerjemahkan suatu naskah bahasa sumber dan 

mencarikan padanannya dalam bahasa sasaran tidaklah semudah apa yang sering 

diperkirakan orang, karena menerjemahkan identik dengan mengkomunikasikan 

keterangan, pesan, atau gagasan yang ditulis oleh pengarang asli ke dalam bahasa 

sasaran.  

Dalam suatu kalimat terdapat berbagai unsur yang terkandung di dalamnya 

antara lain; unsur verba, adjective, adverb dan salah satunya adalah preposisi. 

preposisi merupakan unsur yang penting yang memiliki pengaruh penting dalam 

proses suatu penerjemahan. 
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Preposisi memiliki peranan penting dalam suatu kalimat. Preposisi akan 

memiliki arti apabila dirangkaikan dengan kata lain. Preposisi merupakan media 

untuk menyatakan hubungan sintaksis antar kata. Preposisi terletak di bagian awal, 

yang diikuti oleh nomina atau pronomina, untuk membentuk suatu frasa yang 

umumnya berfungsi sebagai adverbia. 

Terdapat bermacam-macam preposisi dalam struktur kalimat bahasa Inggris, 

salah satunya adalah preposisi at. Dalam Penelitian pada novel Message from Nam 

karya Danielle Steel, penulis menemukan pelesapan, penambahan kata dan 

pergeseran makna preposisi at pada bahasa sumber ke bahasa sasaran.  

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Sesuai dengan judul penelitian “Preposisi at Pada Novel Message From Nam 

Karya Danielle Steel dan Padanannya Dalam Kajian Sintaksis dan Semantis”, maka 

Permasalahan yang akan diteliti adalah : 

1.  Apa fungsi preposisi dalam suatu kalimat ? 

2. Apa saja makna Preposisi at yang terdapat dalam novel Message From 

Nam karya Danielle Steel? 

3.  Apakah terjadi pergeseran makna  preposisi at dari bahasa sumber ke 

dalam bahasa sasaran pada novel Message From Nam karya Danielle 

Steel? 
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1.3 Ruang Lingkup  

Penulis membatasi masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu mengenai 

pergeseran makna serta hubungan antara preposisi at pada bahasa sumber dengan 

struktur kalimat pada bahasa sasaran. 

    

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Beberapa tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis makna preposisi at, 

2. Menganalisis mengenai ada atau tidak adanya pergeseran makna  preposisi 

at. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam bidang semantik, 

terutama dalam penggunaan preposisi at. Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai preposisi at bagi penulis 

khususnya dan pembaca pada umumnya, terutama dalam meneliti berbagai 

permasalahan yang terkandung dalam penerjemahan.   

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Objek yang diteliti dalam skripsi ini adalah mengenai “Preposisi at Pada 

Novel Message From Nam Karya Danielle Steel dan Padanannya Dalam Kajian 

Sintaksis Dan Semantis”, dan penulis memfokuskan penelitian pada pergeseran 

makna serta hubungan preposisi at pada bahasa sumber dengan struktur kalimat 

bahasa sasaran. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
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melalui studi kepustakaan dengan mencari data yang dapat menunjang pembahasan 

penulisan skripsi dengan  menggunakan metode–metode sebagai berikut :   

1. Metode Deskriptif (Pemaparan) : 

Menurut Paltridge dan Stairfield (2007:135) dalam Emilia (2008:211), 

Metode Deskriptif yaitu kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam 

rangka mengkaji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut 

keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian.  

2. Metode Komparatif (Perbandingan) : 

Yaitu metode yang membandingkan suatu kejadian dengan melihat 

penyebab-penyebabnya. Berdasarkan metode ini, penulis menganalisis 

kalimat yang dipakai sebagai sumber data dengan cara membandingkan 

kalimat bahasa sumber dengan kalimat bahasa sasaran. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Skripsi ini diawali dengan Bab I yang membahas pendahuluan, yang berisi 

latar belakang penelitian, identifikasi masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat 

penelitian, objek dan metode penelitian serta sistematika penulisan.  

Dalam Bab II diuraikan kajian teori yang berisi seluruh teori yang digunakan 

mengenai preposisi at dan pergeseran makna yang terjadi dalam bahasa sumber ke 

bahasa sasaran. Penulis menganalisis data dari novel “Message From Nam” karya 

Danielle Steel yang berkaitan dengan pergeseran makna pada Bab III. Dari hasil 

penelitian tersebut akan diambil kesimpulan dan saran yang kemudian akan dimuat 

pada Bab IV. 


