
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting bagi manusia untuk 

menyampaikan suatu informasi yang bermutu atau berinteraksi dengan 

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

menggunakan bahasa dengan baik dan benar, kita harus mengenal penggunaan 

struktur bahasa itu sendiri.  

Bahasa merupakan sebuah sistem, bahasa terdiri dari unsur-unsur atau 

komponen-komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu. Dengan 

kata lain bahasa memiliki kaidah atau aturan. Berbagai bahasa yang ada di dunia 

ini memiliki kaedahnya masing-masing, termasuk bahasa Inggris.  

Seringkali kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit ketika 

mempelajari suatu bahasa, dalam konteks ini bahasa Inggris. Kita pun sering 

bingung memilih kosakata, ungkapan, gramatikal atau pun gaya bahasa yang 

tepat. Kesulitan ini mungkin disebabkan adanya fakta bahwa dalam bahasa Inggris 

terdapat banyak kemiripan antara kosakata, arti kata, kalimat, fungsi kalimat, dan 

pola kalimat. Bila kita tidak cermat dalam memilih kosakata, tata bahasa, gaya 

bahasa, dan ungkapan yang tepat, maka akan muncul kesalahan berbahasa yang 

bisa berakibat terciptanya kesalahpahaman dalam menggunakan bahasa Inggris. 

Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional selain untuk berkomunikasi 

dengan masyarakat luas, bahasa Inggris pun dapat dijadikan sebagai bahan 



 

penelitian. Dalam bahasa Inggris dan juga bahasa-bahasa lain kita mengenal kelas 

kata (part of speech); verb (verb), nomina (noun), adjektiva (adjective), preposisi 

(preposition), adverbial (adverb), pronominal (pronoun), dan interjeksi 

(interjection). 

Dalam bahasa Inggris kata feel, smell, dan look merupakan salah satu kata 

yang sering digunakan, baik lisan maupun tulisan. Kata tersebut termasuk dalam 

golongan kelas kata. Selain kata feel, smell dan look, ada satu kata yang juga 

sering digunakan, yaitu kata “long”. Secara umum, kata long berarti “panjang”, 

atau kata untuk menjelaskan sesuatu yang memiliki sifat, juga bisa diterjemahkan 

sebagai “lamanya waktu”.  

 Karena memiliki kelas yang beragam maka dalam penelitian ini, penulis 

membahas kata long dan lebih menitikberatkan penelitian pada penjelesan 

mengenai posisi, kategori, dan makna kata long sebagai adjective dan sebagai 

adverb. 

Long Adjective Long Adverb 
A long time All day long 

A long memory Long ago 

A foot long For a long time 

 

 Menurut Hilman (2002) yang dimaksud dengan adjective ialah kata yang 

digunakan untuk melukiskan atau menunjukkan atau memberikan sifat pada kata 

benda. Sedangkan adverb ialah kata yang digunakan untuk menerangkan bagian-

bagian dari tata bahasa (part of speech), kecuali benda (noun), dan  kata ganti 

(pronoun). 



 

Contoh penggunaan kata long sebagai adjective dan sebagai adverb:  

1.     I       walk       in           a            long           street 

      

       N     V Prep      Det       Adjective           N 

 

2.   she      hesiteted     for       a          long 

 

      N              V          Prep     Det     Adverb                         

    Seperti contoh di atas dapat kita lihat bahwa kata long dalam kalimat tidak 

hanya kita temukan sebagai adjective tetapi juga dapat digunakan sebagai 

adverbial. Pada penelitian ini penulis akan lebih memfokuskan dalam pengkajian 

kata long yang berfungsi sebagai adjektiva dan adverbia saja. Dan berdasarkan 

uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang 

penggunan kata long ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Kata 

Long sebagai Adjektiva atau Adverbia dan Posisinya dalam Kalimat pada Novel 

“Kaleidoscope” Karya Danielle Steel (Kajian Sintaktis dan Semantis).”  

 

1.2       Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang penelitian diatas maka penulis merumuskan 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Dimanakah posisi kata long yang digunakan dalam kalimat bahasa Inggris 

pada novel kaleidoscope? 

2. Apa kategori kata long yang terdapat dalam novel Kaleidoscope? 



 

3. Makna apa sajakah yang bisa ditimbulkan dari penggunaan kata long di 

dalam kalimat yang terdapat dalam novel kaleidoscope? 

 

1.3       Ruang Lingkup atau Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah dengan hanya meneliti 

dari segi sintaksis dan semantis yaitu tentang kata long sebagai adjektiva atau 

adverbial yang terdapat dalam sebuah kalimat. Di dalam skripsi ini penulis akan 

mendeskripsikan dan menganalisis makna yang bisa ditimbulkan dari penggunaan 

kata long, mendeskripsikan dan menganalisis posisi kata long dalam kalimat 

apakah mempengaruhi makna atau tidak, serta mendeskripsikan apa kategori kata 

long tersebut. Batasan masalah ini dilakukan untuk menghindari meluasnya 

pembahasan tentang kata long yang berlebihan. 

 

1.4      Tujuan dan Manfaat  Penelitian 

Berdasarkan uraian pada identifikasi masalah di atas, didapat suatu tujuan 

penelitian untuk mendapat gambaran yang jelas tentang analisis kata long yaitu 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan posisi kata long yang digunakan dalam kalimat 

bahasa Inggris;  

2. Untuk mendeskripsikan kategori kata long yang terdapat dalam novel 

kaleidoscope; dan 

3. Untuk mendeskripsikan bagaimanakah makna kata long pada kalimat bahasa 

Inggris. 



 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa dan 

masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan peningkatan 

wawasan bagi penulis maupun pembaca dalam memahami tentang kata long. 

 

1.5     Objek dan Metode Penelitian 

 Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Analisis Kata Long sebagai 

Adjective atau Adverbia dalam Novel “Kaleidoscope” karya Danielle Steel (Kajian 

Sintaktis dan Semantis)”, maka metode penelitian yang digunakan ialah metode 

deskriptif. Sebagaimana yang disebutkan oleh Surkhmad (1998:40) yaitu: 

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa 

sekarang yaitu masalah-masalah yang aktual. 

2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian 

dianalisis. 

 

1.6        Sistematika Penulisan 

       Sistematika penulisan ini meliputi empat bab, yaitu: 

BAB I : Pendahuluan 

  Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian, objek dan metode penelitian, serta sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II : Kajian Pustaka 

  Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori mengenai sintaksis dan 



 

semantis yang berhubungan dengan penelitian.   

BAB III : Analisis Data 

  Dalam bab ini, penulis memaparkan, mengklasifikasikan, 

menguraikan dan menganalisis data yang diperoleh dari novel 

Kaleidoscope. 

BAB IV : Kesimpulan dan Saran 

  Bab ini merupakan pembahasan terakhir yang berisi kesimpulan 

yang diperoleh dari hasil analisis pada bab III, serta saran-saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. 

 

  


