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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada bahasa tulis, cara penulisan yang baik dan benar akan sangat 

berpengaruh terhadap pemahaman pembaca atas apa yang disampaikan penulis. 

Pada skripsi ini penulis akan membahas mengenai salah satu aspek pada bahasa 

tulis, dalam hal ini tanda baca (punctuation). Pada bahasa tulis tanda baca 

merupakan satu hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan oleh seorang 

penulis. Seperti yang dikemukakan oleh Bram (1995:92) ”Using correct 

punctuation is indispensable to careful writing. Misused puctuation of a sentence 

may convey a different message.”. Sedangkan Quirk dkk. (1999:1611) 

menjelaskan “The punctuation mark specifies a grammatical, semantic, or 

pragmatic function, sometimes in addition to the marking of separation.” Dalam 

sebuah penulisan khususnya tulisan berbahasa Inggris penggunaan punctuation 

harus diperhatikan dengan seksama agar tidak menimbulkan kesalahan dalam 

memahami pesan yang disampaikan. Willis (1964:297) memberikan penjelasan 

mengenai punctuation yaitu “A conventional aspect of writing, for more 

percepetive readers can understand passages written without any punctuation at 

all. Even unnecessary marks of spunctuation seldom destroy meaning.” 

Salah satu punctuation yang sering ditemui dalam tulisan berbahasa 

Inggris ialah hyphen. Hyphen menurut Bram (1995) merupakan tanda baca / 

punctuation (-) yang digunakan untuk mempersatukan compound nouns, 
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compound adjectives, dan juga dua digit nomor dan fraksi. Pada pemenggalan 

kata (word division), hyphenation terkadang digunakan untuk menghubungkan 

dua kata atau lebih yang membentuk sebuah adjective. Menurut Downing dan 

Locke, hyphen lebih mengarah kepada kajian morfosintaksis. Penjelasan 

tambahan mengenai hyphen menurut Downing dan Locke (441:2006) yaitu;  

“It provides a rough guideline to the degree of integration achieved by the 

two nouns. When the combination is written as separate words, it is likely to 

be a noun with a noun modifier (head waiter) as a single word more likely 

to be a noun compound (walkie-talkie) and which otherwise would appear 

to be separate pre-modifiers.”  

 

Hyphen memiliki kaitan erat dengan compound word. Ventura (1994:71) 

menjelaskan bahwa; 

“A compound word is a union of two or more words to convey a unit idea 

or special meaning that is not as clearly or quickly conveyed by separated 

words. Compound words may be hyphenated, written open (as separate 

words), or written solid (closed).” 

 

Dalam kaitannya dengan penjelasan tersebut, penulis ingin membahas lebih 

mendalam mengenai hyphenated compound. Penulis mendapatkan beberapa teori 

yang mana berdasarkan teori tersebut data-data mengenai hyphenated compound 

pada sumber data dapat digali lebih dalam secara morfosintaksis. Maka dalam 

skripsi ini penulis mengangkat judul “HYPHENATED COMPOUNDS 

SEBAGAI MODIFIER, HEAD, DAN OBJECT OF PREPOSITION PADA 

NOVEL THE HIRED GUN KARYA MATTHEW BRANTON: KAJIAN 

MORFOSINTAKSIS” 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian-uraian diatas, rumusan masalah di dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut;  

1. Elemen apakah yang muncul pada hyphenated compound pada novel The 

Hired Gun karya Matthew Btarnton? 

2. Bertindak sebagai apakah hyphenated compound tersebut? 

3. Apabila hyphen pada compound dihilangkan, apakah akan memengaruhi 

makna?  

 

1.3 Batasan Masalah  

Untuk mencegah meluasnya permasalahan, penulis membuat batasan-

batasan terhadap objek penelitian yang terdapat di dalam skripsi ini. batasan 

masalah yang dipergunakan mempunyai tolak ukur dari teori-teori yang 

berhubungan dengan pembahasan kajian teori pada Bab II.  Teori mengenai 

morfosintaksis diperoleh dari teori Crystal (1980: 234), teori-teori morfologi; 

Radford (1997:1), Spencer dan Zwicky (2001:1), Aronoff dan Fudeman (2005:1), 

teori-teori morfem; Aronoff dan Fudeman (2005:2) dan Donald G. Ellis (1999: 

65),  teori-teori tentang kata; Radford (2004:28), Lyons (1995:46), dan Aronoff 

dan Fudeman (2005:33), sedangkan tentang compound  berdasarkan teori Spencer 

dan Zwicky (2001:66), mengenai hyphenated compound berdasarkan teori Quirk 

dkk (1999:1536); Bram (1995:100),Ventura (2010: 71), Redmond (Encarta 

Encyclopedia, 2007), Ward and Woods (162,338:2007), Azar (1989:203), 

Ruschhaupt (2010:4), Alexander (1998:28), Ruschhaupt (2010:2), Quirk dan 
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Greenbaum (1993), Downing dan Locke (2006:441). Teori-teori O’Grady et. Al 

.(1996:181), McManis et. Al. (1998:153), Verhaar (2004:161), untuk pengertian 

sintaksis. Kategori sintaksis menggunakan teori Phythian (2003: 1-8),  satuan 

sintaksis menggunakan teori-teori dari Quirk (1985:62-63), Aronoff dan Fudeman 

(2005:234), Azar (2001:238,257), Jacobs (1995:49), Richard, et. Al. (1985:255), 

dan Phythian (2003:9). Teori mengenai semantik mengacu kepada teori O’Graddy 

(1996:275,268,284) dan konteks makna menggunakan teori Lyons (1995) dan 

juga O'Dwyer (2006).  

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasakan uraian masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:  

1. Mendeskripsikan elemen yang membentuk konstruksi hyphenated 

compound pada novel The Hired Gun karya Matthew Btarnton? 

2. Menjelaskan dan menganalisis fungsi sintaksis pada hyphenated 

compound yang muncul pada novel. 

3. Menganalisis hyphen pada compound apabila dihilangkan, maka akan 

memengaruhi makna. 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis 

khususnya dan para pembaca umumnya. Diharapkan skripsi ini juga dapat 

menambah referensi glossary linguistic untuk perpustakaan.  
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1.5 Objek dan Metode Penelitian  

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif 

analisis. Nazir (1998) menjelaskan “Descriptive method is the method of a 

research that makes the description of situation of the events or occurrence, so 

that the method has an intention to accumulate the basic data.” yaitu metode 

penelitian yang mendeskipsikan suatu keadaan yang terjadi dengan 

mengakumulasikan data dasar. Sedangkan Hadari and Mimi (1994:73) 

menambahkan “Descriptive design is meant at the procedure of solving the 

problems by describing the conditions of the object in the present based on the 

fact and reality.“, yaitu prosedur untuk menyelesaikan masalah dengan 

menerangkan kondisi objek berdasarkan fakta dan relita yang ada.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif 

analisis yaitu menggambarkan suatu keadaan yang sistematis. Tahapan penelitian 

dilakukan dengan cara pencarian sumber data, dalam hal ini penulis mencari novel 

sebagai sumber data. Data penelitian diambil dari sebuah novel yang berjudul The 

Hired Gun karya Matthew Branton, kemudian penulis membaca sumber data dan 

mencari data-data yang dibutuhkan, yaitu hyphen pada compound words. Setelah 

itu data dianalisis berdasarkan elemen yang membentuk hyphenated compound, 

kategori dan pelesapan hyphen pada compound word. Analisis data dilakukan 

menggunakan kajian morfosintaksis.  

Sesuai dengan judul penelitian “HYPHENATED COMPOUNDS 

SEBAGAI MODIFIER, HEAD, DAN OBJECT OF PREPOSITION PADA 

NOVEL THE HIRED GUN KARYA MATTHEW BRANTON: KAJIAN 

MORFOSINTAKSIS”, maka objek penelitian pada skripsi ini mengenai salah 
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satu punctuation dalam bahasa Inggris yaitu hyphenated compound. Data-data 

penulis ambil dari novel “The Hired Gun” karya Matthew Branton. Novel ini 

sengaja penulis pilih karena didalamnya terdapat banyak contoh data mengenai 

hyphenated compound yang dapat dikaji secara morfosintaksis. 

Teori-teori yang terdapat dalam skripsi ini diperoleh melalui studi 

kepustakaan yang dilakukan di beberapa lokasi, antara lain; perpustakaan 

Universitas Widyatama Bandung dan perpustakaan STBA (Sekolah Tinggi 

Bahasa Asing) Bandung. Selain itu, penulis juga mencari data-data melalui media 

internet untuk melengkapi contoh yang disertai penjelesan dan sumber tertulis 

lainnya.  

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Skripsi ini dimulai dengan Bab I pendahuluan yang membahas tentang 

latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

objek dan metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada Bab II diuraikan 

pembahasan kajian teori yang berisi tentang teori-teori pendukung mengenai 

kajian morfosintaksis serta makna dan teori-teori yang memiliki relevansi yang 

berhubungan dengan hyphenated compound. pada Bab III Penulis menganalisis 

data dari novel The Hired Gun karya Matthew Branton. Kemudian dari analisa 

tersebut, penulis akan mengambil kesimpulan dan saran yang kemudian dikaji 

dalam Bab IV. 

 

 


