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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam hidup bermasyarakat, manusia harus dapat saling berinteraksi dengan 

sesamanya dan menciptakan suatu sistem komunikasi tertentu untuk saling 

menyampaikan dan menerima pesan. Dalam proses interaksi ini, manusia mengenal 

bahasa sebagai media yang paling afektif untuk berkomunikasi dengan baik dan 

memungkinkan mereka untuk saling mengerti. Bahasa merupakan sarana atau alat 

untuk menyampaikan buah pikiran, maksud dan keinginanan. Oleh karena itu 

pemahaman serta penggunaan kalimat yang baik sangat penting dalam dunia 

berkomunikasi.  

Kalimat terdiri atas beberapa unsur pembentuk yang masing-masing memiliki 

fungsi dan kategori tertentu. Dalam hal ini, adverbial (kata keterangan) yang 

berfungsi sebagai keterangan (adverbial) merupakan salah satu unsur penting dalam 

klausa atau kalimat. 

Dalam skripsi ini, penulis menganalisis adjuncts yang termasuk dalam 

kategori adverbia yang mempunyai fungsi yang sama, sebagai keterangan dalam 

suatu kalimat ataupun klausa, sehingga istilah adjuncts tidak dapat dipisahkan dari 

kategori adverbial atau kata keterangan. Pada umumnya adjuncts juga banyak yang 

berbentuk frasa preposisi (prepositional phrase) ataupun klausa. Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai adjuncts. Tetapi dalam skripsi 
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ini penulis membatasi hanya dengan menganalisis process adjuncts yang terdapat 

pada novel Why Didn’t They Ask Evans karya Agatha Christie. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Masalah yang di identifikasi dalam skripsi ini adalah: 

1. Jenis Process Adjuncts apa yang terdapat pada novel Why Didn’t They Ask 

Evans karya Agatha Christie? 

2. Di mana posisi Process Adjuncts tersebut? 

3. Secara semantis makna apa yang dimiliki oleh Process Adjuncts tersebut? 

 

1.3 Ruang Lingkup atau Batasan Masalah 

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi masalah dengan hanya 

meneliti dari segi sintaktis dan semantis tentang process adjuncts. Penulis akan 

menganalisis jenis-jenis process adjuncts yang terdapat dalam kalimat bahasa Inggris 

pada novel Why Didn’t They Ask Evans, kemudian menganalisis posisi process 

adjuncts tersebut apakah berada di awal, di tengah, atau di akhir kalimat, selanjutnya 

mendeskripsikan dan menganalisis makna yang dimiliki oleh process adjuncts 

tersebut. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Mengidentifikasi jenis Process Adjuncts apa yang terdapat pada novel Why 

Didn’t They Ask Evans karya Agatha Christie. 
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2. Mengidentifikasi posisi Process Adjuncts apakah: berada di awal kalimat, 

di tengah, atau di akhir kalimat. 

3. Untuk mengetahui secara semantis makna apa yang dimiliki oleh Process 

Adjuncts tersebut. 

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca yang ingin 

mempelajari dan mengetahui lebih banyak tentang Process Adjuncts. 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Metode analisis deskriptif 

yaitu metode penelitian yang digunakan untuk membuat gambaran mengenai situasi 

atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar. 

(Soeharto, 1993: 79) 

Data yang dianalisis dalam skripsi ini berupa data tertulis yang berjumlah 30 

data dari 130 data yang diperoleh dari novel Why Didn’t They Ask Evans karya 

Agatha Christie. Data tersebut diklasifikasikan, dianalisis, kemudian ditarik 

kesimpulan dari analisis tersebut. 

Dalam pengumpulan data, penulis akan mengambil kalimat-kalimat dari novel 

Why Didn’t They Ask Evans karya Agatha Christie dan melalui studi kepustakaan, 

yaitu penelusuran kepustakaan dan meneleaahnya. Dalam penelitian ini penulis 

mencari dan mempelajari bahan bacaan, buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan 

permasalahan yang penulis bahas. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan 

untuk mencari referensi yang diperlukan. Studi kepustakaan tersebut dalam beberapa 
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kepustakaan, diantaranya perpustakaan Fakultas Bahasa Jurusan Bahasa Inggris 

Universitas Widyatama, perpustakaan Maranatha dan perpustakaan Fakultas Sastra 

Universitas Padjajaran (UNPAD) Jatinangor, Sumedang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bab satu membahas tentang Pendahuluan, yang mencangkup Latar Belakang 

Masalah yang menjadi ide topik, Identifikasi Masalah yang berisi tentang masalah 

yang merupakan masalah pokok yang ingin diteliti dalam peneliktian ini, Ruang 

Lingkup/Batasan Masalah yang berisi tentang ruang lingkup dan batasan-batasan 

masalah. Tujuan dan Manfaat Penelitian merupakan gambaran yang diuraikan dari 

Identifikasi Masalah, serta memaparkan manfaat dari hasil penelitian skripsi ini. 

Objek dan Metode Penelitian berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian 

ini.  

Bab dua diuraikan kajian teori yang berisi teori-teori yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini diantaranya, teori Leech, teori Quirk, dan Greenbaum, serta 

beberapa teori lainnya sebagai teori tambahan dan teori pendukung untuk melengkapi 

teori-teori yang digunakan. 

Bab tiga berupa analisis data dari novel karya Agatha Christie yang berjudul 

Why Didn’t They Ask Evans. berdasarkan analisa-analisa data tersebut terdapat 

sejumlah 30 data yang merupakan process adjuncts.  

Bab empat berisi tentang  kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan hasil 

yang diperoleh dari hasil penelitian pada Bab tiga. 

 


