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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Bahasa yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pikiran dan 

perasaan kepada orang lain baik lisan maupun tulisan di dalam kalimat akan 

benar-benar berfungsi apabila gagasan yang diungkapkan oleh setiap orang dapat 

dimengerti oleh penutur dan penanggap tuturnya. Selain itu, bahasa memiliki 

struktur yang berpola, bermakna, dan bertata bahasa. Bahasa merupakan sebuah 

sistem dan sebagai sistem maka bahasa dapat dibandingkan, dialihkan, dan 

diajarkan. Salah satu manfaat dari sebuah upaya yang dapat dipakai sebagai cara 

untuk memahami bahasa lain, baik serumpun atau tidak adalah dengan cara 

melihat dari segi sintaktis dan semantis di dalam klausa maupun kalimat.  

Bahasa memungkinkan tiap-tiap orang dapat mempelajari kebiasaan, adat-

istiadat, kebudayaan serta latar belakang tiap-tiap suku bangsa yang ada (Gorys 

Keraf, 1977:11). 

Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang secara tidak 

langsung menutut kita untuk mengetahui bentuk, makna dan pola atau struktur 

yang terdapat di dalam kalimat bahasa Inggris yang kemudian dijadikan alat 

komunikasi yang universal. Bahasa Inggris juga dapat menjalin hubungan 

antarsuku bangsa. Oleh karena itu, dari hubungan yang terjalin diharapkan dapat 

menciptakan kerja sama, misalnya lewat pertukaran informasi, ilmu pengetahuan 
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dan sebagainya, sehingga dapat menimbulkan kemajuan atau perkembangan di 

segala aspek.  

Dengan adanya bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di dunia 

internasional maka kalimat yang dilontarkan harus dapat dipahami oleh setiap 

orang. Kalimat yang secara relatif berdiri sendiri dan secara aktual terdiri atas 

klausa sebagai (unsur) suatu ujaran selalu terdiri atas dua unsur yaitu unsur makna 

dan unsur struktur (bentuk). Unsur makna menjiwai bentuk dan bentuk haruslah 

selalu mendukung makna. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, karena itu 

dalam menentukan apakah sebuah ujaran itu merupakan sebuah kalimat atau 

bukan haruslah dipandang dari dua sudut yaitu sudut makna atau bentuknya 

(struktur).  

Dalam pembahasan sintaktis yang dibicarakan adalah: pertama, struktur 

analisis yang mencakup masalah fungsi, kategori, dan peran sintaksis serta alat-

alat dalam membangun struktur itu. Kedua, satuan-satuan sintaksis yang berupa 

kata, frase, klausa, kalimat dan wacana dan ketiga, hal-hal yang berkenan dengan 

sintaksis seperti masalah modus, aspek, dan sebagainya. Adapun, mengenai 

makna dalam disiplin ilmu bahasa yang di sebut juga dengan semantik tidak dapat 

dilupakan begitu saja. Semantik dengan objeknya yakni makna, berada di semua 

tataran: fonologi, morfologi dan sintaksis yang saling berkaitan.  

Dapat kita lihat bahwa makna menghubungkan unsur yang berada dalam 

bahasa dengan unsur di luar bahasa. Makna atau meaning dapat mengacu pada hal 

yang berbeda. Speaker meaning misalnya bisa berbeda dengan word meaning. 

Maksudnya apa yang dimaksud oleh pembicara (speaker) belum tentu sama 
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dengan makna kata (word) yang sudah umum atau yang sepadan dengan makna 

yang terdapat dalam bahasa yang digunakan oleh pembicara. 

Semantik juga memiliki kaitan yang sangat erat dalam proses 

penerjemahan. Hurford dalam bukunya: A Linguistic of Translation 

mengemukakan:  

 Translation may be defined as follow the replacement of textual material  

one language by equivalent textual material in another language. (Hurford, 

1965:20). Terjemahan adalah penggantian naskah bahasa sasaran secara sepadan. 

Dapat disimpulkan bahwa kesepadanan merupakan hal yang sangat penting dalam 

penerjemahaan karena melalui kesepadanan maka pesannya akan seragam dengan 

pesan yang terkandung pada naskah aslinya.  

Di dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul Analisis Sintaktis 

dan Semantis Auxiliary Verb dalam Novel Exclusive Karya Sandra Brown 

dan Terjemahannya. 

Modal auxiliary yang terdapat dalam bahasa Inggris dari segi sintaksisnya 

membutuhkan penjelasan yang bersifat sistematis serta berstruktur (gramatikal) 

dan membutuhkan penyesuaian dalam mengungkapkan makna (semantis) untuk 

padanannya di dalam kalimat bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh 

pembaca.  

Beranjak dari alasan itulah, penulis angkat menjadi dasar penyusunan 

tugas akhir ini yang akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang disiplin ilmu kebahasaan. Masalah yang 
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penulis angkat adalah membahas segi  sintaktis dan semantis dari modal 

auxiliaries  serta terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi 

pokok pembahasan, yaitu:  

1. Bagaimana kajian sintaksis dan penggunaan modal auxiliaries antara lain Can 

dan May dalam kalimat bahasa Inggris? 

2.  Bagaimana makna modal auxiliaries antara lain Can dan May dalam kalimat 

bahasa Inggris serta terjemahannya dalam kalimat bahasa Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penulis dari objek yang diteliti antara lain: 

1. Mengkaji  dari segi sintaktis dan penggunaan modal auxiliaries antara lain 

Can dan May dalam kalimat bahasa Inggris.   

2. Membahas makna dan penggunaan modal auxiliaries antara lain Can dan May 

serta terjemahannya dari bahasa sumber (Bahasa Inggris) ke bahasa sasaran 

(Bahasa Indonesia)  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat  penelitian ini adalah untuk memahami konteks kalimat atau makna 

yang terkandung di dalamnya serta bagaimana penggunaan antara lain verba Can 

dan May secara gramatikal yang terbentuk dalam kalimat terutama dalam bahasa 



5 

 

Inggris. Selain itu, juga dapat memberikan penjelasan yang sistematis dan 

berstruktur dalam penggunaan dalam menganalisis modal auxiliaries antara lain 

verba Can dan May dalam kalimat bahasa Inggris.  

 

1.5 Kerangka  Teori  

Judul skripsi ini adalah Analisis Sintaktis dan Semantis “Auxiliary Verb” 

dalam Novel Exclusive Karya Sandra Brown dan Terjemahannya. Dalam hal ini, 

penulis memilih judul ini karena auxiliary verb dalam struktur kalimat  bahasa 

Inggris membutuhkan penyesuaian makna yang dapat dilihat dari struktur 

pembentuk kalimat tersebut. Selain itu, penulis juga   menggunakan buku-buku 

tata bahasa umum dan kamus- kamus bahasa baik bahasa Indonesia maupun  

bahasa Inggris sebagai pedoman yaitu: Chaer (1994), Betty (1989), Quirk (1985), 

Samsuri (1994), Kridalaksana (1993), Hornby (1995), Ramlan (2001), Richard 

(2001), Heasly (1993), Verhaar (1992), Hikmaya (1999), Thomas (2000), Gorys 

Keraf (1996), Palmer (1985) dan Nababan (1999).  

 

1.6 Sumber Data  

Data-data yang diperoleh hanya melalui novel Exclusive karya Sandra 

Brown dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh  Diniarty Pandia dengan 

judul Eksklusif. Pengumpulan data ini dilakukan secara sistematis dan berstruktur 

dengan cara mengumpulkan data- data terlebih dahulu dan kemudian dipilih yang 

disesuaikan dengan objek penelitian yang  dibahas. Data tersebut dirasakan cukup 
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memadai dalam mengungkap masalah yang penulis teliti, karena jumlahnya 

mencukupi untuk dijadikan sumber data.   

 

1.7 Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah metode analisis 

deskriptif-komparatif. Analisis tersebut digunakan untuk memberikan  gambaran 

dan penjelasan mengenai perbedaan data yang dikumpulkan dan kemudian 

dibandingkan. Penulis  juga berusaha menjelaskan dan membandingkan melalui 

analisis  dan pemakaian teori-teori yang diambil dari referensi pada penyusunan 

skripsi ini, mengenai modal auxiliary can dan may   yang terdapat dalam data. 

 

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini hanya dilakukan di perpustakaan melalui studi kepustakaan 

yang berada di daerah kota Bandung yaitu perpustakaan khusus Fakultas Bahasa 

Universitas  Widyatama dan perpustakaan Universitas Widyatama, perpustakaan 

Fakultas Sastra Program Ekstensi Universitas Padjadjaran, perpustakaan Fakultas 

Sastra Universitas Padjadjaran  serta perpustakaan Universitas Maranatha. 

 


