
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bahasa  merupakan  alat  komunikasi  yang  penting  bagi  manusia  untuk

menyampaikan  suatu  informasi  yang  berkualitas  dan  juga  untuk  berinteraksi

dengan sesamanya. Dengan bahasa, manusia dapat berhubungan satu sama lain.

Oleh karena  itu,  agar  dapat  menggunakan  bahasa  dengan  baik dan benar,  kita

harus  mengenal  penggunaan  struktur  bahasa  itu.  Bahasa  dibentuk  oleh  kaidah

aturan serta pola yang tidak boleh dilanggar agar tidak menyebabkan gangguan

pada  komunikasi.  Kaidah,  aturan  dan  pola-pola  yang  dibentuk  mencakup  tata

bunyi, tata bentuk dan tata kalimat. Untuk membuat komunikasi yang dilakukan

berjalan  lancar  dengan  baik,  penerima  dan  pengirim  bahasa  harus  menguasai

bahasanya. 

Seiring dengan perkembangan budaya dan teknologi dari masa ke masa,

pesan suatu bahasa pun terus melebar ke berbagai aspek kehidupan. Bahasa bukan

hanya sebagai alat komunikasi antar satu dengan yang lainnya, tetapi juga menjadi

sebuah  sarana  untuk  melakukan  pertukaran  informasi  dan  teknologi  di  semua

aspek kehidupan.

Seperti  yang  diketahui  bahwa  salah  satu  tujuan  seseorang  melakukan

percakapan adalah untuk menanyakan suatu informasi kepada orang lain. Supaya

informasi tersebut dapat diterima dengan akurat, penerima dan pengirim bahasa

harus  menguasai  bahasanya.  Tujuan  lainnya  adalah  untuk  menanyakan



persetujuan  atau  penegasan  dari  orang  lain.  Pada  bentuk  ini  pengirim  bahasa

menggunakan  question  tag sesudah  kalimat  pernyataannya.  Menurut  Hornby

(2000:1037)  question tag  merupakan  ”a phrase such as isn’t it? or don’t you?

that you add to the end of the statement in order to turn it into a question or check

that the statement is correct.”  Dia menjelaskan question tag sebagai frasa seperti

isn’t  it? atau  don’t  you? yang  ditambahkan di  akhir  kalimat  pernyataan  untuk

memeriksa kebenaran suatu pernyataan. Ada banyak  question tag  dalam bahasa

Inggris,  namun apabila  question tag  itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia,

ada beberapa yang mengalami pergeseran makna.

Dalam penelitian ini,  penulis  menitikberatkan  pada  bentuk-bentuk

question tag dan pergeseran  unit  tersebut  pada  bahasa  sasarannya.  Pada  novel

Harry  Potter  and  the  Half-Blood  Prince  yang  diterjemahkan  dalam  bahasa

Indonesia,  penulis  melihat  adanya  bentuk-bentuk  question  tag dan  pergeseran

maknanya yang ternyata bukan hanya kata  bukan?. Oleh karena itulah  penulis

merasa  sangat  tertarik  untuk  mengambil  topik  ini  sebagai  judul  skripsi  yaitu

“Analisis Sintaksis dan Semantis Question Tag dalam Novel Harry Potter and the

Half-Blood Prince Karya J.K Rowling dan Terjemahannya.”

1.2       Identifikasi Masalah

Dalam menganalisis skripsi ini, penulis mengemukakan beberapa masalah

yaitu:

1. Bentuk question tag apa saja yang terdapat dalam novel Harry Potter and the

Half-Blood Price  karya J.K Rowling dan terjemahannya? 



2. Bagaimana  perubahan  makna  question  tag dalam  bahasa  Inggris  setelah

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia?

1.3 Ruang Lingkup 

Untuk  mencegah  meluasnya  permasalahan,  penulis  membuat  batasan-

batasan dari obyek penelitian dalam proses penyusunan skripsi ini. Obyek yang

diteliti  dalam  skripsi  ini  adalah  mengenai  Analisis  question  tag dalam  novel

Harry Potter and the Half-Blood Prince karya J.K. Rowling dan terjemahannya

yang dikaji secara sintaksis dan semantis.

Dalam melakukan penelitian  ini,  penulis  mengacu  pada  teori  Raymond

Murphy (2004) yang mengatakan bahwa “ question tag is a mini question which

we put on the end of the sentence with using auxiliary verb.”   Dia menjelaskan

bahwa  question tag merupakan  pertanyaan  sederhana yang  diletakkan di  akhir

kalimat dengan menggunakan kata kerja bantu. Selain itu, dalam skripsi ini akan

digunakan teori lain yang relevan dengan obyek penelitian, seperti teori Robins

(1981) yang membahas teori makna dan menjelaskan  bahwa “meaning includes

the relations between utterances and parts of utterances (eg words) and the world

outsides  and  reference  and  denotation  are  among  such  relations.” Dia

menyatakan bahwa makna  sebagai  hubungan  beberapa  ujaran  yang  memuat

referensi dan denotasi di antara hubungan tersebut.



1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mendeskripsikan bentuk question tag dalam novel Harry Potter and the Half-

Blood Prince dan terjemahannya. 

2. Menganalisis  padanan  makna  question  tag dalam  bahasa  Inggris  setelah

diterjemahkan ke dalam bahasa sasarannya.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk  mengembangkan  dan  menggambarkan  analisis  dan  pengetahuan

mengenai bentuk-bentuk question tag dalam novel Harry Potter and theHalf-

Blood Prince dan terjemahannya. 

2. Untuk memperdalam analisis mengenai pergeseran unit dalam tag pada novel

Harry  Potter  and  the  Half-Blood  Prince setelah  diterjemahkan  kedalam

bahasa  sasarannya  sehingga  penulis  dapat  meningkatkan  kemampuan

berbahasa.

1.5 Obyek dan Metode Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Analisis Sintaksis dan Semantis

Question Tag dalam novel  Harry Potter and the Half-Blood Prince Karya J.K.

Rowling dan Terjemahannya”,  maka penelitian pada  skripsi  ini  adalah  tentang

penggunaan bentuk-bentuk question tag yang terdapat dalam kalimat pernyataan.

Dalam  pengumpulan  data,  penulis  mengambil  kalimat-kalimat  dalam

novel karya J.K. Rowling yang di dalamnya mengandung question tag. 



Teori-teori  yang  terdapat  dalam  skripsi  ini  diperoleh  melalui  studi

kepustakaan.  Studi  pustaka  dilakukan  di  beberapa  lokasi,  antara  lain:

Perpustakaan Universitas Widyatama dan UNPAD.

Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam penelitian  ini  adalah

metode  deskriptif-komparatif,  yaitu  data  dari  kedua  bahasa  tersebut

diklasifikasikan,  kemudian masalah yang ada pada data tersebut dianalisis  satu

demi  satu  lalu  dibandingkan  dengan  hasil  terjemahannya.  Sebelum  dianalisis,

penulis  mengelompokkan  data  tersebut  berdasarkan  bentuk  question  tag yang

negatif   dan juga bentuk  question tag  yang positif.  Setelah itu, barulah penulis

menganalisisnya secara sintaksis dan semantis.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi  ini  dimulai  dengan  Bab  1  yang  membahas  pendahuluan,  yang

mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, ruang lingkup, tujuan dan

manfaat penelitian, obyek dan metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada

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

Penulis  akan  menganalisis  data  dari  novel  Harry  Potter  and  the  Half-

Blood Prince  karya  J.K  Rowling  dan  terjemahannya  kaitannya  dengan

penggunaan  question  tag dalam  Bab  III.  Dari  analisis  tersebut  penulis  akan

menemukan  beberapa  pernyataan  yang  menggunakan  question  tag.  Dari  hasil

analisis tersebut akan diambil kesimpulan dan saran yang kemudian dikaji dalam

Bab IV.


