
 

ABSTRAK 

Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa perkembangan penggunaan 

bahasa dalam kehidupan manusia sehari-hari sudah semakin maju, salah satu 

tandanya adalah dengan digunakannya berbagai macam gaya bahasa dalam 

percakapan sehari hari. Berdasarkan kenyataan tersebut penulis tertarik untuk 

membawa permasalahan tersebut kedalam sebuah penelitian yang berjudul 

“Analisi Kata Long Sebagai Adjective atau Adverb dan Posisinya dalam 

Kalimat pada Novel “kaleidoscope” Karya Daniel Steel (Kajian sintaktis dan 

semantis) 

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memperoleh gambaran yang 

jelas mengenai posisi dan kategori kata long  sebagai adjective atau adverb dan 

juga untuk megetahui makna apa yang terdapat pada kata long tersebut. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu 

memberikan gambaran dan penjelasan mengenai data-data yang dikumpulkan. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) dapat memahami posisi 

kata long dalam sebuah kalimat (2) dapat megetahui kategori long yang ada dalam 

kalimat (3) dan dapat mengetahui makna apakah yang terdapat dalam kata long 

sebagai adjective dan adverb yang terdapat dalam sebuah kalimat. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

We know that the development of using language in daily life is 

progressing more and more, one example is the using variety of style in daily 

conversation. Based on this fact, the writer is attracted to take this into the thesis 

entitled “Analisi Kata Long Sebagai Adjective atau Adverb dan Posisinya 

dalam Kalimat pada Novel “kaleidoscope” Karya Daniel Steel (Kajian 

sintaktis dan semantis)”. 

 The purpose of this research is to obtain a description about the position 

and category of long extender adjective or adverb and to know what the 

signification of long is. The method used in this research is descriptive analysis, 

Which is to describe and explain the data.  

The results of the analysis are (1) to understand the position of long in a 

sentence (2) to know the category of long in a sentence (3) and to know the 

signification of long in the sentence structure itself.    

 

 

 

 

 

 

 


