
 

 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan suatu media terpenting untuk berkomunikasi baik 

melalui lisan maupun tulisan. Salah satu bahasa yang digunakan adalah bahasa 

Inggris. Bahasa Inggris itu sendiri dalam perkembangannya kini dijadikan sebagai 

salah satu bahasa komunikasi internasional. 

Dengan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, bangsa-bangsa di 

dunia mudah berinteraksi dan dapat saling bertukar informasi, sehingga tidak 

mengherankan bila akhir-akhir ini banyak dilakukan penerjemahan bahasa Inggris 

ke dalam bahasa lain, termasuk salah satunya bahasa Inggris ke dalam bahasa 

Indonesia. 

Bahasa, menurut Richard et al (1989:128) dalam Longman Dictionary of 

Applied linguistics  adalah:“Language is the system of human communication by 

means of structured arrangement of sounds (or their written representation) to 

form larger units, e.g.. morphemes, words, sentences”.  

 
Menurut Kridalaksana (2001:21) bahasa merupakan sistem lambang bunyi 

yang arbitrer, yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk 

bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. 

Sebagai sebuah sistem, maka bahasa itu terbentuk oleh suatu aturan, 

kaidah atau pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk kata, 
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maupun tata kalimat. Bila aturan kaidah atau pola dilanggar, maka komunikasi 

dapat terganggu (Chaer, 1994:1). 

Dalam proses penerjemahan seringkali padanan makna suatu kata 

/frase/kalimat dari bahasa sumber berbeda, atau terjadi beberapa perbedaan 

dengan bahasa sasarannya, sehingga yang terjadi selanjutnya adalah munculnya 

terjemahanan yang tidak sesuai dengan sasaran yang terkandung dalam bahasa 

sumber. Oleh karena itu, untuk melakukan penerjemahan diperlukan keterampilan 

khusus, agar kata/frase/kalimat dalam bahasa sasaran dapat dengan tepat 

menggambarkan gagasan dan makna kata/frase/kalimat yang dipakai dalam 

bahasa sumber. 

Bermula dari persepsi tersebut, penulis berkeinginan mengetahui 

penggunaan modalitas (can, could, will, dan would) dalam kalimat sekaligus 

memberikan solusi praktis atas keragaman aspek bahasa yang membingungkan 

tersebut. Penjelasan tersebut tentunya didasarkan pada teori-teori yang ada. Dari 

segi sintaksis, mempelajari dan menganalisa struktur, bentuk, klasifikasi kata-kata 

dan dari segi semantis adalah kata yang pengelompokannya didasarkan pada 

makna. 

Disebabkan oleh beraneka ragamnya bahasa didunia ini, maka salah satu 

cara berkomunikasi bagi dua pemakai bahasa yang berbeda untuk saling bertukar 

informasi adalah melalui terjemahan. Menurut Nababan (1990:40) “Terjemahan 

sebagai (salah satu bentuk) alat komunikasi harus dikembalikan pada fungsi 

utamanya sebagai suatu alat untuk menyampaikan atau mengungkapkan suatu 

gagasan atau perasaan kepada orang lain”. Menerjemahkan suatu naskah bahasa 

sumber dan mencarikan padanannya dalam bahasa sasaran tidaklah mudah, karena 
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menerjemahkan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sangat rumit dan 

penerjemah harus mempertahankan makna asli bahasa sumber sehingga hasil 

terjemahannya mudah dipahami oleh pembaca. 

Dalam mempertahankan makna tersebut, penerjemah sering melakukan 

perubahan-perubahan, baik secara gramatikal maupun secara leksikal sesuai 

dengan bentuk-bentuk atau aturan-aturan yang berlaku dalam bahasa sasaran, 

sehingga hasil terjemahan dapat diungkapkan dengan sewajar mungkin sehingga 

dapat dipahami oleh pembaca.  

Dari latar belakang inilah penulis terdorong untuk menganalisis masalah 

penerjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, terutama tentang 

penerjemahan modalitas. Modalitas sendiri menurut Chalker (1984:75) “Modals 

(can,could, will, would, etc), are always used as auxilliaries to other verbs”. 

Dengan kata lain, verba modal biasanya digunakan sebagai kata kerja bantu untuk 

verba lainnya. Hal ini karena pada umumnya verba modal mengungkapkan 

suasana psikologis pembicara atau sikap pembicara tentang apa yang diucapkan. 

Salah satu bentuk modalitas bisa diekspresikan dengan yang disebut modal 

auxiliary verb (kata kerja bantu modal atau verba bantu modal) seperti: can, 

could, will , dan would. Tiap-tiap verba bantu modal memiliki ciri makna 

tersendiri, sebagaimana yang diungkapkan beberapa ahli linguistik.  

Masalah yang biasa timbul pada saat menentukan makna dari verba bantu 

modal ialah suatu verba bantu modal dapat memiliki makna lebih dari satu, 

bergantung pada konteks yang menyertainya. Verba bantu modal dalam bahasa 

Inggris diterjemahkan dengan beraneka ragam kata dalam bahasa Indonesia. 

Contohnya, kalimat “Something I can put on the air”, diterjemahkan menjadi 
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‘Berita yang bisa kuudarakan’.  Secara sintaktis can dalam struktur kalimat di atas 

adalah kata kerja bantu dalam bentuk present yang dikuti dengan verba intransitif 

yaitu put yang merupakan kata kerja utama atau main verb yang tidak 

membutuhkan objek. Ketika diterjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran 

kata can memiliki arti leksikal dan berdasarkan penggunaannya merupakan 

kemampuan (ability) dari persona pertama I yang berfungsi sebagai subjek. Tenses 

kalimat ini adalah present tense. Secara semantis ketika can diterjemahkan dari 

bahasa sumber ke bahasa sasaran, kata ini memiliki makna leksikal yaitu ”bisa” 

sehingga pesan dalam basu dapat tersampaikan dengan baik ke dalam basa dan 

makna terjemahannya berbeda. 

Dalam skripsi ini, penulis membahas modalitas (can, could, will, dan 

would) yang memiliki makna lebih dari satu. Oleh karena itu, terjemahan 

modalitas (can, could, will, dan would) haruslah disesuaikan dengan konteks 

kalimat sehingga dapat dicari padanannya yang sesuai. Hal ini bertujuan agar 

tidak terjadi pergeseran makna dalam bahasa sasaran dan pesan bahasa sumber 

dapat disampaikan dengan baik. 

Beranjak dari alasan itulah, penulis tertarik untuk meneliti penggunaan 

modalitas sebagai objek penelitian secara sintaktis dan semantis sebagai bahan 

analisis laporan penulis dengan judul Analisis Sintaksis dan Semantis Modalitas 

dalam Novel Master Of  The Game karya Sidney Sheldon dan padanannya. 

 

 

1.2   Identifikasi Masalah 
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Karena permasalahan modalitas cukup luas, maka dalam penelitian ini 

penulis membatasi masalah dengan hanya menganalisis beberapa verba bantu 

modal. Dalam penelitian ini penulis membahas beberapa rumusan masalah yang 

akan dianalisis secara sintaktis dan semantis, yaitu: 

1. Bagaimana kajian sintaktis serta penggunaan modalitas can, could, will dan 

would dalam kalimat bahasa Inggris? 

2. Apakah kajian semantis dan penggunaan modalitas can, could, will, dan would 

mengalami pergeseran makna kedalam bahasa sasaran? 

3. Apakah pesan dalam bahasa sumber tersampaikan dengan baik ke dalam 

bahasa sasaran? 

 

1.3      Ruang Lingkup 

Untuk mencegah meluasnya masalah, penulis membuat batasan-batasan 

dari objek penelitian dalam proses  penyusunan skripsi ini. Objek yang diteliti 

dalam skripsi ini ialah penggunaan modalitas can, could, will, dan would dalam 

sebuah novel berbahasa Inggris dan padanannya, karya Sidney Sheldon. 

Adapun teori-teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini yang 

sesuai dengan kaidah bahasa Inggris yang baik dan benar, maka teori Richards 

(1985), Ramlan (1995), Nida dan Taber (1969), Bloomfield (1935), Tarigan 

(1985), Kridalaksana (1993), Waldhron dan Zieger (1981), Harman (1950), 

Badudu (1985), Crystal (1980), Parera (1988), Thompson dan Martinet (1986), 

Quirk (1986), Leech dan Svartvik (1972), dan Gatherer (1985) dipilih untuk 

mengkaji sintaksis. Untuk mengkaji definisi makna, seni menerjemahkan dan 

pergeseran dalam penerjemahan, digunakan teori Hurford (1965) dan Nurachman 
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Hanafi (1965). Untuk mengkaji semantik, digunakan teori Palmer (1981), Lyons 

(1977), Tarigan (1993), dan Verhaar (2001). Untuk mengkaji makna leksikal dan 

grammatikal, digunakan teori Chaer (1994).     

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dari objek yang diteliti, yaitu: 

a. Mendeskripsikan dan menganalisis secara sintaktis modalitas can, could, will, 

dan would dalam kalimat-kalimat pada terjemahannya. 

b. Mendeskripsikan dan menganalisis secara semantis pergeseran makna 

modalitas can, could, will, dan would dalam terjemahannya. 

c. Untuk mengetahui apakah pesan dalam basu dapat tersampaikan dengan baik 

ke dalam basa. 

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah 

pengetahuan bagi pembaca. Selain itu agar pembaca bisa tahu tentang penggunaan 

modalitas dalam kalimat dan makna modalitas bila ditinjau dari segi sintaktis dan 

ditinjau dari segi semantis. 

  

1.5  Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran dan wawasan 

yang tepat bagi para pembaca yang ingin mengetahui makna dan terjemahan 

modalitas. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat berguna bagi para 

penerjemah, terutama yang tertarik dengan penerjemahan bahasa Inggris ke dalam 

bahasa Indonesia. 

1.6  Metode Penelitian 
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Metode penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah 

deskriptif-komparatif, yaitu metode yang memaparkan suatu masalah dengan 

panjang lebar. Kemudian, masalah tersebut dibahas dan dianalisis satu persatu, 

lalu dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, penulis juga 

membandingkan hasil terjemahannya dari satu kalimat dengan kalimat lainnya 

didalam bahasa Indonesia. 

Djajasudarma (1993:8) menyebutkan bahwa, “Metode penelitian deskriptif 

komparatif yaitu data diambil dari setiap naskah sesuai dengan ciri-ciri data secara 

alami dari setiap naskah, lalu setiap naskah dibandingkan untuk menulusuri 

naskah yang mendekati aslinya”. 

Dalam pengumpulan data modalitas (can, could, will, dan would) ini, 

penulis menggunakan studi kepustakaan, oleh karena itu datanya berupa bahan 

analisis tentang modalitas dari para ahli dan hal-hal lain yang masih ada 

hubungannya dengan modalitas. Objek penelitian skripsi ini adalah menganalisis 

kalimat yang memiliki unsur modalitas (can, could, will, dan would), yang 

diambil dari novel karya Sidney Sheldon yang berjudul Master Of The Game yang 

selanjutnya dalam analisis data disingkat MotG, dan terjemahannya yang berjudul 

“Ratu Berlian”, yang dalam pembahasannya disingkat menjadi RB.  

 

1.7  Sistematika Penulisan 

   Skripsi ini dimulai dengan Bab I yang membahas pendahuluan, mencakup 

latar belakang penelitian, identifikasi masalah, ruang lingkup/batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, objek dan metode penelitian, yang terakhir yaitu 

sistematika penulisan. Pada Bab II diuraikan kajian pustaka yang berisi seluruh 
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teori yang digunakan mengenai modalitas dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia, baik secara sintaktis maupun secara semantis. Bab III adalah analisis 

data yang akan diteliti lengkap dengan pembahasannya. Bab IV dituliskan 

kesimpulan dan saran untuk mengembangkan skripsi ini lebih jelas. Kesimpulan 

dirumuskan atas dasar hasil pembahasan bab-bab sebelumnya yang 

menggambarkan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan tidak 

merupakan pengulangan hasil pembahasan. Saran merupakan tindak lanjut dari 

kesimpulan, berupa anjuran atau rekomendasi, yang menyangkut aspek 

operasional, kebijaksanaan, ataupun konsepsi. 

  


