
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai mahluk sosial yang senantiasa harus berkomunikasi 

dengan sesamanya memerlukan sarana untuk menyampaikan kehendaknya. Salah 

satu sarana komunikasi itu adalah bahasa. Dalam mempelajari suatu bahasa, 

manusia tidak pernah luput dari kata-kata. Namun, perbendaharaan kata yang 

dimiliki seseorang belum cukup untuk menyampaikan pesan-pesan yang ingin 

dikemukakan karena dia masih harus merangkaikan kata-kata yang diketahuinya 

itu menjadi bentuk kalimat dengan struktur tertentu. Sehingga orang yang 

diajaknya berkomunikasi mengerti akan maksud dan keinginannya. 

Seseorang yang baru belajar suatu bahasa biasanya mengungkapkan 

keinginannya dengan menggunakan kalimat-kalimat pendek yang sederhana. 

Tetapi ketika pengetahuan berbahasa seseorang itu bertambah banyak, dia akan 

lebih sering menggunakan kalimat-kalimat panjang yang terdiri dari satu induk 

kalimat dan satu atau beberapa anak kalimat. Kalimat demikian dalam ilmu 

linguistik dikenal sebagai kalimat kompleks. Induk dan anak kalimat dalam 

kalimat kompleks ini biasanya berbentuk klausa. Induk kalimat disebut klausa 

utama (main clause) dan anak kalimat disebut klausa subordinat (subordinate 

clause) baik yang mendahuluinya atau yang mengikutinya berupa sebuah kata 

atau frasa penghubung yang dikenal dengan istilah konjungsi. 



Kridalaksana (1993:110) mengatakan bahwa klausa (clause) adalah satuan 

gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan 

predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Klausa (clause) dalam bahasa Inggris 

dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu klausa bebas (main clause) dan klausa 

terikat (subordinate clause). Klausa bebas dapat berdiri sendiri serta berpotensi 

menjadi kalimat jika diawali huruf kapital dan diakhiri intonasi final. Sedangkan 

klausa terikat tidak dapat berdiri sendiri. Dalam bahasa Inggris klausa terikat 

dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis berdasarkan strukturnya yaitu klausa 

nomina (noun clause), klausa ajektiva (adjective clause), dan klausa adverbial 

(adverbial clause). 

Klausa ajektiva merupakan klausa terikat yang tidak dapat berdiri sendiri 

serta ditandai pronomina relatif (relative pronoun) dan adverbia relatif (relative 

adverb) seperti who, whom, whose, which, that, when, where, dan why. Klausa 

ajektiva itu berfungsi untuk menjelaskan kata benda atau memodifikasi kata 

benda. Selain itu klausa ajektiva dinamakan relative clause karena klausa-klausa 

tersebut ditandai oleh pronomina relatif dan adverbia relatif tersebut. Adapun 

klausa-klausa ajektiva tersebut dapat direduksi menjadi frasa ajektiva (adjective 

phrase) atau dengan istilah reduced adjective clause yang mana menjelaskan kata 

benda sebelumnya atau hanya memberikan informasi tambahan tentang kata 

benda sebelumnya dan mempunyai arti yang sama. 

Klausa ajektiva yang direduksi menjadi frasa ajektiva sering kali kita 

temukan dalam penggunaan kalimat bahasa Inggris. Penulis memilih pembahasan 

tentang klausa ajektiva yang direduksi menjadi frasa ajektiva atau yang lebih 



dikenal dengan istilah (reduced adjective clause) sebagai topik yang akan dibahas 

dalam penelitian ini. Maka dari itu, penulis memilih judul Reduced Adjective 

Clause dalam The Jakarta Post: Kajian Sintaktis dan Semantis. 

1. 2 Identifikasi Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yang menjadi pokok 

pembahasannya, diantaranya: 

1. Klausa ajektiva apa saja yang dapat direduksi menjadi frasa 

ajektiva dalam kalimat bahasa Inggris? 

2. Bagaimana proses perubahan klausa ajektiva menjadi frasa ajektiva 

dalam kalimat bahasa Inggris? 

3. Apa saja makna klausa ajektiva yang dapat direduksi menjadi frasa 

ajektiva dalam kalimat bahasa Inggris? 

 

1. 3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dalam penelitian ini 

akan dibatasi pada struktur sintaktis dan arti semantis yang mencakup klausa 

ajektiva apa saja yang dapat direduksi menjadi frasa ajektiva, bagaimana proses 

perubahan klausa ajektiva menjadi frasa ajektiva, dan makna apa saja klausa 

adjektiva yang dapat direduksi menjadi frasa ajektiva tersebut. Maka, penulis 

hanya membahas kalimat-kalimat klausa ajektiva yang direduksi menjadi frasa 

ajektiva dalam kalimat bahasa Inggris dari The Jakarta Post bagian Headlines. 

 

 



1. 4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Menjelaskan klausa ajektiva apa saja yang dapat direduksi menjadi 

frasa ajektiva dalam kalimat bahasa Inggris. 

2. Menjelaskan struktur proses perubahan klausa ajektiva menjadi 

frasa ajektiva dalam kalimat bahasa Inggris. 

3. Menjelaskan makna apa saja klausa ajektiva yang dapat direduksi 

menjadi frasa ajektiva dalam kalimat bahasa Inggris. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan tentang penggunaan klausa ajektiva yang direduksi 

menjadi frasa ajektiva dalam suatu kalimat bahasa Inggris bagi penulis maupun 

pembaca. 

 

1. 5 Objek dan Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah metode 

deskriptif. Menurut Djadjasudarma (1993:8), “Metode deskriptif adalah metode 

yang bertujuan membuat deskripsi. Maksudnya membuat gambaran, lukisan 

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data sifat-sifat serta hubungan 

fenomena yang diteliti.” Penerapan metode ini yaitu dengan mengumpulkan data 

secara akurat dan kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori-

teori yang terdapat pada Bab II. Data yang digunakan diambil dari surat kabar The 

Jaka 

 



1. 6 Sistematika Penulisan 

 Penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab, dengan organisasi sebagai 

berikut: 

 Bab satu membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, objek dan metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab dua merupakan kajian teori mengenai kalimat, klausa, klausa ajektiva 

khususnya membahas reduksi klausa ajektiva dan penggunaanya, serta frasa.  

Bab tiga merupakan bagian pokok dari skripsi ini yang berisi tentang 

penjelasan reduksi klausa ajektiva secara sintaktis berdasarkan klausa ajektiva apa 

saja yang bisa direduksi menjadi frasa adjektiva, bagaimana proses perubahan 

klausa ajektiva menjadi frasa ajektiva, dan fungsi apa saja klausa adjektiva yang 

bisa direduksi menjadi frasa ajektiva tersebut. 

Bab empat merupakan bab terakhir yang membahas mengenai kesimpulan 

dan saran dari hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 


