
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagai seseorang yang bukan merupakan penutur asli, penulis dapat 

memahami bahwa belajar bahasa Inggris bukanlah suatu hal yang mudah. Bagian 

yang penulis rasakan sangat sulit untuk dipelajari adalah bagian grammar atau 

tatabahasa dengan tensesnya yang beragam. Tambahan lagi, pengucapan juga 

tidak kalah sulit, karena dalam bahasa Inggris satu huruf yang pengucapannya 

salah, maka artinya juga bisa berubah. 

Sulitnya mempelajari bahasa Inggris boleh jadi disebabkan oleh banyaknya 

kajian yang berkaitan erat dengan bahasa, dalam hal ini bahasa Inggris. Kajian-

kajian tersebut meliputi fonologi, ilmu yang mempelajari bunyi bahasa menurut 

cara pelafalannya, morfologi yang mempelajari struktur internal dari suatu kata, 

sintaktis yang mempelajari susunan kata-kata dalam suatu kalimat, pragmatis 

yang mempelajari apa yang termasuk struktur bahasa sebagai alat komunikasi 

antara penutur dengan pendengar, dan yang paling penting adalah semantis yang 

mempelajari makna. 

Struktur dan makna, mempunyai peranan penting dalam memahami sebuah 

kalimat. Kita ambil contoh, kata “that”. Kata “that” dalam kalimat “That’s book” 

berbeda artinya dengan “I like the nurse that brings the food”. Berdasarkan alasan 

itu, penulis menggunakan kajian semantis dan kajian sintaktis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 



 
 

Sebagai mahasiswa jurusan bahasa Inggris, penulis merasa tertantang untuk 

mengkaji lebih dalam tentang kata that, juga untuk melihat keunikan dari kata that 

itu sendiri. Penulis juga ingin mencari tahu, arti apakah yang dimiliki oleh kata 

that, dan berfungsi sebagai apa sajakah kata that didalam suatu kalimat. 

 Secara umum, baik dalam bahasa lisan ataupun tulisan, that sering diartikan 

sebagai kata penghubung untuk  mendahului anak kalimat yang menjadi pokok 

kalimat, contohnya pada kalimat “He told me that he was hungry”. Pada kalimat 

lain seperti “Give me that book” kata “that” dipakai untuk menjelaskan sesuatu 

yang memiliki jarak antara pembicara dan pendengar.  

Pada kesempatan lain penulis menemukan “that” yang diartikan sebagai kata 

yang menyatakan bahwa bagian kalimat yang berikutnya menjelaskan kata yang 

di depannya. Contohnya “ The man that you see is my uncle”. Dari penjelasan 

terdahulu, penulis menyimpulkan bahwa kata that itu unik, karena dapat 

berkategori sebagai konjungsi dan sebagai determinator dalam satu kalimat yang 

sama. Seperti pada kalimat “That dose of reality may be the only way to avoid a 

whipsaw in the market that could negate much of the good from the rate cuts.”, 

that sebagai determinator dan that sebagai konjungsi. 

Pada kalimat “ The man that you see is my uncle”, ternyata “that” 

berkategori sebagai konjungsi yang menggabungkan main clause dan subordinate 

clause dalam kalimat majemuk. Dalam hal ini, subordinate clause yang dimaksud 

adalah subordinate clause yang diawali dengan kata that.  

Hal lain yang membuat kata that unik adalah  kata that bisa berada pada 

semua jenis subordinate clause seperti klausa nomina, klausa adverbia dan klausa 

ajektiva , tentu saja dengan arti dan fungsi yang beragam. 



 
 

Selain alasan-alasan di atas, hal lain yang penulis anggap menarik adalah 

karena kata that bisa diterapkan baik dalam percakapan atau dalam penulisan 

dalam bahasa Inggris, walaupun dalam percakapan ada beberapa kasus yang 

memungkinkan kata that dapat dihilangkan atau dilesapkan tanpa harus merubah 

arti kalimat tersebut. 

Keunikan-keunikan tersebut, disertai dengan banyaknya teori-teori 

penunjang, penulis merasa tertarik membahas penggunan kata that lebih dalam 

sebuah penelitian yang berjudul “Kata That Dalam Morning Daily The Jakarta 

Post: Satu Kajian Sintaktis dan Semantis”. Dalam skripsi ini penulis mencoba 

mendeskripsikan dan menganalisis arti dan fungsi that, dengan data yang diambil 

dari surat kabar The Jakarta Post edisi Friday, 22-Februari-2008. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan judul penelitian, yaitu “Kata That Dalam Morning Daily The 

Jakarta Post: Satu Kajian Sintaktis Dan Semantis” ,data yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini dikaji sesuai dengan apa yang telah penulis kemukakan pada 

Latar Belakang Masalah. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Kata “that” yang berkategori apa sajakah yang terdapat dalam kalimat 

bahasa Inggris? 

2. Bagaimana struktur kata “that” dalam kalimat bahasa Inggris? 

3. Makna apa sajakah yang dimiliki oleh kata “that”? 

 

 



 
 

1.3 Ruang Lingkup 

Untuk mencegah meluasnya permasalahan yang nantinya memungkinkan 

akan mempersulit proses penganalisisan data, penulis telah membuat batasan-

batasan dari objek penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini. Objek yang 

diteliti dalam skripsi ini adalah semua kata that yang ada pada kalimat didalam 

Morning Daily The Jakarta Post edisi Friday, 22-Februari-2008. “The Jakarta 

Post” penulis pilih dengan alasan karena “The Jakarta Post” merupakan surat 

kabar yang tentu saja berisi berita terbaru, juga karena penulis dapat memahami 

isi berita yang ada dalam Morning Daily The Jakarta Post. 

Penelitian pada skripsi ini mengacu pada teori, , Klammer (2000), Maurer 

(2000), Miller (2002), O’Grady (1997) dan Schmidt (1995) yang berkaitan erat 

dengan struktur dan kategori sintaktis. Sedangkan untuk menganalisis makna, 

penulis akan mengacu pada teori Saeed (1997),  Hurford (1983), Palmer (1974) 

dan Leech (1981). 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kategori apa sajakah yang terdapat 

pada kata that dalam surat kabar The Jakarta Post. 

2. Mengetahui struktur kata that dalam kalimat bahasa Inggris. 

3. Mendeskripsikan dan menganalisis makna apa saja yang terkandung 

dalam kata that. 

Penelitian ini merupakan penelitian awal sehingga hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi dasar penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kata 



 
 

that atau determinator lainnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat 

dalam bidang semantik, terutama dalam memperlihatkan makna dari kata that, 

dan juga dalam bidang sintaktis, terutama yang memperlihatkan unsur-unsur 

pembentuk kata that sehingga menjadi kelompok kata atau klausa.  

 Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis maupun 

pembaca dalam memahami arti dan kategori apa sajakah yang dimiliki oleh kata 

that dalam suatu kalimat. Sehingga khususnya penulis dapat menggunakan kata 

that sesuai dengan kaidah Bahasa Inggris. 

 Bagi program studi Bahasa Inggris, penelitian ini diharapkan akan dapat 

menjadi tambahan referensi bagi adik-adik mahasiswa. 

 

1.5 Objek dan Metoda Penelitian 

 Sesuai dengan judul tugas akhir ini yaitu “ Kata that Dalam Morning Daily 

The Jakarta Post: Satu Kajian Sintaktis dan Semantis”, maka objek penelitian 

pada tugas akhir ini adalah tentang kata that yang memiliki arti dan fungsi 

beragam yang terdapat dalam Morning Daily The Jakarta Post edisi Friday, 22-

Februari-2008. 

 Teori-teori yang terdapat dalam skripsi ini didapat melalui studi 

kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan pada beberapa tempat, antara lain ; 

perpustakaan Universitas Widyatama, perpustakaan Universitas Padjajaran 

(UNPAD), dan perpustakaan program Ekstensi Fakultas Bahasa Universitas 

Padjajaran (UNPAD). Disamping itu, penulis juga melakukan pencarian teori 

melalui situs-situs internet, yang tentu saja berkaitan dengan objek penelitian dari 

skripsi ini. 



 
 

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif 

analisis berdasarkan teori Chaer (2003), yaitu metode yang berupaya 

menggambarkan suatu keadaan secara sistematis, atau hal-hal dan peristiwa secara 

aktual dan akurat.  

Pertama-tama penulis mencari dan mengumpulkan data sebagai objek 

penelitian yang berasal dari Morning Daily The Jakarta Post. Setelah semua data 

terkumpul, satu per satu data tersebut dianalisis dengan mencari kalimat-kalimat 

yang didalamnya memiliki kata that dan menjelaskannya menurut kajian 

semantis, yaitu berdasarkan makna yang terkandung dalam kalimat yang memiliki 

kata that tersebut, dan juga menurut kajian sintaktis, yaitu berdasarkan struktur 

pembentuk kalimat tersebut dan fungsi kata that dalam kalimat tersebut. 

Dalam menganalisis berdasarkan kajian semantis, penulis menganalisis 

berdasarkan relasi makna yang dikemukakan oleh Saeed (1997). Dalam 

menganalisis berdasarkan kajian sintaktis, penulis menganalisis berdasarkan 

struktur dan kategori sintaksis yang dikemukakan oleh Klammer (2000), Maurer 

(2000:186), Klammer (2000:92), Fuchs (2003:309), dan Hornby (2000:1319).   

 

1.5 Sistematika Penulisan 

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

didalamnya mencakup latar belakang penelitian, identifikasi masalah, ruang 

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

penelitian dan sistematika penulisan.  

 Kemudian dilanjutkan dengan Bab II, dalam Bab II ini penulis akan 

menguraikan kajian-kajian teori yang telah penulis cari sebelumnya, yang 



 
 

mencakup semua teori yang berhubungan dengan apa saja arti atau makna dari 

kata that, dan apa saja fungsi dari kata that itu sendiri, tentu saja menurut  kaidah-

kaidah dalam Bahasa Inggris. 

Setelah itu dilanjutkan dengan Bab III yang akan menganalisis semua data 

yang telah terkumpul berdasarkan teori-teori yang penulis uraikan dalam Bab II.  

Proses analisis data setelah semua data dari Morning Daily The Jakarta Post edisi 

Friday, 22-Februari-2008 diklasifikasikan sesuai dengan pokok persoalan yang 

diteliti. 

Bab III yang akan menganalisis data merupakan upaya penulis untuk 

mengatasi langsung masalah-masalah yang terkandung dalam data. Penulis akan 

mengamati, menguraikan, dan menjelaskan secrala rinci bagaimana analisis data 

tersebut berdasarkan teori-teori acuan yang dimiliki penulis. 

Dari hasil proses analisis data yang ada pada Bab III, yang dalam proses 

analisisnya menggunakan keseluruhan teori yang ada pada Bab II, maka akan 

diambil beberapa kesimpulan dan saran yang akan dikaji dalam Bab IV. 

Kesimpulan merumuskan hasil dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang 

juga mencerminkan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, 

sedangkan saran merupakan tindak lanjut dari kesimpulan yang berupa anjuran 

atau rekomendasi yang menyangkut aspek operasional, kebijaksanaan, ataupun 

konsepsi. 

 
 

 

 

 


