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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemampuan dalam berbahasa adalah salah satu hal yang membedakan 

manusia dengan mahluk lainnya. Bahasa digunakan oleh manusia sebagai alat 

untuk berkomunikasi. Dalam setiap bahasa terdapat unit-unit linguistik yang 

membentuk satu-kesatuan teks yang utuh antara kata dan kata, kalimat dan 

kalimat, serta paragraf dan paragraf, menjadi bagian yang saling berkaitan. Selain 

itu, Bahasa juga dapat diartikan sebagai salah satu alat yang  digunakan untuk 

mengekspresikan sesuatu, baik untuk menyatakan pendapat maupun  

mengekspresikan perasaan dan emosi. 

Komunikasi dipengaruhi juga oleh fungsi dan makna suatu kata yang 

membentuk sebuah kalimat. Kemiripan dan kerancuan sebuah kata sering 

menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi, karena bahasa memiliki 

kaedah dan aturan. Misalnya kata “so”. Kata so dalam kalimat “so do I” berbeda 

maknanya dengan “we arrived so early” yaitu; kata so dalam kalimat “so do I” 

bermakna me too, sedangkan kata so pada kalimat “we arrived so early” 

bermakna very. Dari kedua contoh di atas, makna dari kata so sangat berbeda, 

sedangkan fungsinya juga berbeda yaitu: so pada kata so early berfungsi untuk 

merujuk kembali sesuatu yang telah dikatakan sebelumnya, sedangkan kata so 

pada kalimat so do I berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang benar pada orang 
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lain. Berdasarkan alasan tersebut, kajian sintaksis dan semantis digunakan sebagai 

penunjang dalam proses penelitian skripsi ini. 

Penulis tertarik untuk mengkaji kata so dari segi fungsi dan makna kata 

dalam sebuah kalimat. Seringkali ditemukannya kata so yang berfungsi sebagai 

substitusi, yaitu untuk mensubstitusi bukan hanya sebagian dari elemen-elemen 

yang berada di dalam suatu klausa saja melainkan keseluruhan dari klausa 

tersebut. Namun pada kesempatan lain juga ditemukan kata so yang berfungsi 

sebagai konjungsi dalam suatu kalimat. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik 

untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kata so dalam sebuah penelitian yang 

berjudul “Kata so pada Novel Princess in love Karya Meg Cabot: Kajian Sintaktis 

dan Semantis”. Dalam skripsi ini, penulis mencoba mendeskripsikan dan 

menganalisis fungsi dan makna kata so, dengan data yang diambil dari Novel 

Princess in love karya Meg Cabot.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

  Kata So dapat di katagorikan dalam beberapa jenis, maka dari itu penulis 

melakukan pengenalan pada penelitian ini dengan cara menganalisis masalah 

sebagai berikut: 

1. Apa fungsi kata so dalam kalimat yang terdapat pada novel Princess in Love? 

2. Makna apa yang terkandung pada kata so dalam kalimat yang terdapat pada 

novel Princess in Love? 

3. Adakah pergeseran makna kata so dalam terjemahannya? 
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1.3 Batasan Masalah 

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Kata So pada Novel Princess in love 

Karya Meg Cabot: Kajian Sintaksis dan Semantis”, maka data yang ada dalam 

penelitian ini akan dikaji dan dibahas dari segi sintaksis dan semantis. Untuk 

memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan 

hanya tentang fungsi dan makna kata so saja.    

Keberagaman fungsi kata so tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk 

menulis skripsi yang berjudul “Kata so pada novel Princess in love karya Meg 

Cabot: kajian sintaksis dan semantis”. 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Untuk mengetahui fungsi yang dimiliki kata so yang terdapat dalam kalimat 

pada novel Princess in Love. 

2.  Untuk mendeskripsikan makna kata so dalam kalimat pada novel Princess in 

Love. 

3.  Untuk mengetahui ada atau tidaknya pergeseran makna kata so dalam kalimat 

pada novel Princess in Love 

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat penelitian ialah untuk 

memberikan pemahaman tentang fungsi dan makna kata so khususnya bagi 

mahasiswa jurusan Bahasa Inggris dan masyarakat umum. 
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1.5  Objek dan Metode Penelitian 

 Sesuai dengan judul skripsi “Kata so pada pada Novel Princess in Love 

Karya Meg Cabot: Satu Kajian Sintaksis dan Semantis”, maka objek penelitian 

pada tugas akhir ini adalah tentang kata so yang memiliki fungsi dan makna 

beragam, yang terdapat dalam novel Princess in Love karya Meg Cabot.  

Teori-teori yang terdapat dalam skripsi ini didapat melalui studi 

kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan pada beberapa tempat; perpustakaan 

Universitas Widyatama, perpustakaaan Universitas Padjajaran (UNPAD), dan 

perpustakaan Universitas Komunikasi (UNIKOM) Bandung. Adapun penelitian 

ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang meneliti suatu 

objek, dan suatu pemikiran. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah kata, klausa, dan kata so dalam novel Princess in Love karya Meg Cabot.  

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dibahas dalam empat bab, yaitu sebagai berikut: 

Bab I, yang membehas tentang pendahuluan, identifikasi masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II, diuraikan mengenai kajian teori yang yang berisi seluruh teori yang 

dijadikan landasan pendukung atas pembahasan masalah yang akan diteliti. Pada 

bab kajian teori ini penulis mengutip beberapapernyataan dari para ahli linguistic 

sebagai bukti bahwa tulisan tersebut bersifat ilmiah. Mengenai kutipan tersebut di 

sesuaikan berdasarkan jeni-jenis kutipan dan teknik-teknik pengutipan yang ada. 
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Bab III, penulis menganalisis seluruh data yang diperoleh dari novel 

“Princess in love” mengenai fungsi dan makna kata so yang terdapat di dalamnya. 

Bab IV, dari analisis data tersebut kemudian penulis mengambil 

kesimpulan dan saran yang dituangkan pada bab akhir ini. 

 

 

 


