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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Klausa merupakan satuan sintaksis yang memiliki ciri seperti kalimat, tapi 

klausa bukanlah kalimat karena klausa harus tergabung dengan klausa lainnya 

agar dapat membentuk kalimat yang lengkap. Dalam proses pembentukan sebuah 

klausa diperlukan pemahaman mengenai unsur-unsur dalam pembentukannya, 

seperti pola klausa dan pemilihan kata-kata yang tepat, salah satunya adalah noun 

(nomina). Keberadaan noun dalam pembentukan sebuah klausa, dan pembentukan 

sebuah kalimat merupakan suatu hal yang mutlak, karena dalam ilmu linguistik 

noun adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua 

benda dan segala yang dibendakan yang berfungsi sebagai subject (subjek), object 

(objek), complement (Pelengkap). Dasar di dalam pembentukan sebuah klausa 

atau kalimat dibutuhkan paling sedikit satu subject (subjek) dan verb (verba). 

Maka dari itu, eksistensi noun di dalam klausa dan kalimat sangat dibutuhkan.  

Pada unit bahasa yang lebih besar, noun muncul sebagai klausa yang 

dikenal sebagai noun clause (klausa nomina). Noun clause merupakan bagian dari 

subordinate clause (klausa terikat). Noun dengan noun clause jelas sangat berbeda 

dalam konstruksinya, walaupun secara fungsi memiliki kesamaan. Kehadiran 

noun clause biasanya ditandai dengan adanya subordinate conjunction (konjungsi 

subordinatif), yang berfungsi sebagai kata penghubung antara noun clause yang 
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merupakan bagian dari subordinate clause dengan main clause (klausa utama, 

klausa bebas). 

Beberapa pengguna bahasa mengira bahwa noun clause merupakan klausa 

yang memodifikasi noun, hal tersebut biasanya dikarenakan nama klausa yang 

mengandung unsur noun. Padahal klausa yang memodifikasi noun adalah 

adjective clause. Hal tersebut disebabkan karena sebagian pengguna kurang 

mengenal ciri dari jenis klausa, pola pembentukan, dan fungsinya di dalam 

kalimat. 

Di dalam menganalisis noun clause, sering sekali peneliti mengadakan 

penelitiannya secara sintaksis. Dengan menberikan ilutrasi fungsi noun clause di 

dalam kalimat. Noun clause juga dapat dianalisis secara semantis, dengan 

menentukan perannya di dalam kalimat atau disebut sebagai peran semantik. 

Dengan menganalisis noun clause secara sintaksis dan semantis, maka fungsi 

sintaksis dan peran noun clause akan terlihat jelas di dalam kalimat-kalimatnya. 

Fenomena penggunaan noun clause mudah sekali dijumpai dalam sebuah 

tulisan, salah satunya adalah novel. Novel memiliki gaya bahasa yang beragam 

yaitu formal dan informal. Dalam situasi formal dan informal, noun clause hadir 

dalam struktur yang berbeda. Menganalisis noun clause secara sintaksis dan 

semantis masih jarang dijumpai di dalam sebuah penelitian. Hal-hal tersebut 

membuat penulis tertarik untuk menganalisis noun clause yang terdapat di dalam 

sebuah novel, khususnya di dalam novel James Bond 007: Live and Let Die karya 

Ian fleming yang dikaji secara sintaksis dan semantis. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Fungsi noun clause apa saja yang terdapat dalam kalimat bahasa 

inggris, dan pola apa saja yang membentuk noun clause? 

2. Peran semantik apa saja yang diisi oleh noun clause yang terdapat di 

dalam novel James Bond 007: Live and Let Die, karya Ian Fleming? 

1.3 Batasan masalah 

Agar tidak terjadi perluasan masalah, penulis memberikan batasan 

masalah di dalam penulisan ini. Noun clause yang dianalisis berjenis that-clause, 

wh-clause, dan whether/if-clause. Penulis juga membatasi masalah hanya pada 

fungsi, pola, dan peran semantik noun clause di dalam kalimat sesuai dengan 

identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, dan novel James Bond 007: Live 

and Let Die karya Ian Fleming yang menjadi sumber data dalam penulisan ini. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diurai di atas, berikit ini 

adalah tujuan dan manfaat dari penulisan ini yaitu: 

1. Mendeskripsikan fungsi noun clause, pola dalam pembentukan noun 

clause yang terdapat pada kalimat dalam novel James Bond 007: Live 

and Let Die Karya Ian Fleming dari segi sintaksis. 

2. Mendeskripsikan peran noun clause dalam peran semantik. 
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Adapun manfaat dari penelitian ini, semoga dapat menjadi bahan bacaan 

yang bermanfaat sebagai informasi dan pengetahuan, khususnya dalam 

memahami fungsi, pola dalam pembentukan noun clause dan jenis noun clause 

dan peran semantik noun clause di dalam kalimat. 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Analisis noun clause pada novel 

James Bond 007: Live and Let Die karya Ian Fleming (kajian sintaksis dan 

semantis)”, maka objek dalam penelitian ini adalah noun clause yang terdapat 

pada novel James Bond 007: Live and Let Die karya Ian Fleming. Untuk kajian 

sintaksis di dalam penulisan ini, penulis mengacu kepada teori Miller (2002), 

klausa mengacu pada teori Quirk et al. (1985) dan Lester (2009), dan untuk 

semantis penulis mengacu kepada teori kreidler (1998). Selain itu penulis 

mencatumkan teori-teori yang relevan sebagai teori pendukung di dalam 

penelitian ini. 

Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  

deskriptif analisis yang merupakan  suatu  metode  penelitian  yang  mencakup  

kegiatan- kegiatan  seperti  pengumpulan  dan  penyusunan  data,  kemudian  

penganalisaan melalui struktur pola, fungsi dan peran semantiknya. 

Trochim (2006: 257) mengemukakan bahwa “descriptive analysis are 

used to  describe  the  basic  features  of  the  data  in  a  study.  They provide 

simple summaries about the sample and measures.” Menurut Trochim,  analisis 

deskriptif digunakan untuk menjelaskan ciri dasar data dalam sebuah penelitian. 

Metode ini pun memberikan kesimpulan sederhana tentang contoh dan langkah-
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langkah. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika di dalam penulisan ini meliputi empat bab. Berikut ini 

rincian tentang sistematika penulisan: 

Bab I merupakan bab yang membahas tentang pendahuluan yang 

meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, objek dan metode penelitian, serta sistematika penulisan 

skripsisi ini. 

Bab II merupakan kajian teori yang menguraikan teori-teori yang 

digunakan sebagai teori pendukung pada penelitian ini. Antaranya teori 

mengenai sintaksis beserta satuan dan fungsinya, teori noun clause yang sesuai 

objek penelitian, dan teori semantik. 

Bab III adalah analisis data. Dalam bab ini penulis mengklasifikasikan, 

mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh berupa noun clause 

yang terdapat pada novel James Bond 007: Live and Let Die karya Ian Flaming. 

Bab IV merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang 

diperoleh dari hasil analis pada bab III dan juga berisikan saran yang diharapkan 

dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. 

 

  


