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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai mahkluk sosial yang senantiasa harus berkomunikasi dengan 

sesamanya memerlukan sarana untuk menyampaikan kehendaknya. Salah satu 

sarana komunikasi itu adalah bahasa. Dalam mempelajari suatu bahasa, manusia 

tidak pernah luput dari kata-kata. Namun, perbendaharaan kata yang dimiliki 

seseorang belumlah cukup untuk menyampaikan pesan-pesan yang ingin 

dikemukakan karena dia masih harus merangkaikan kata-kata yang diketahuinya 

itu menjadi bentuk kalimat dengan struktur tertentu sehingga orang yang 

diajaknya berkomunikasi mengerti akan maksud dan keinginannya.  

Seseorang yang baru belajar suatu bahasa biasanya mengungkapkan 

keinginannya dengan menggunakan kalimat-kalimat pendek yang sederhana. 

Tetapi ketika pengetahuan berbahasa seseorang itu bertambah banyak, dia akan 

lebih sering menggunakan kalimat-kalimat panjang yang terdiri dari satu induk 

kalimat dan satu atau beberapa anak kalimat. Kalimat demikian dalam ilmu 

linguistik dikenal sebagai kalimat kompleks. Induk dan anak kalimat dalam 

kalimat dalam kalimat kompleks ini biasanya berbentuk klausa. Induk kalimat 

disebut klausa utama (main clause) dan anak kalimat sebagai klausa subordinatif 

(subordinative clause) baik yang mendahuluinya atau yang mengikutinya berupa 

sebuah kata atau frasa penghubung yang  dikenal dengan istilah konjungsi. 

Salah satu klausa yang sering dipakai dalam kalimat kompleks adalah klausa 

nomina (noun clause) yang berfungsi sebagai kata benda. Setiap fungsi yang ingin 
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disampaikan melalui klausa nomina itu biasanya ditandai dengan menggunakan 

kata pengantar khusus (introduced word). Kata pengantar khusus yang digunakan 

dalam klausa nomina itu di antaranya kata tanya (question word): what, when, 

where, why, who, whom, whose, which, how, whatever, dan dengan menggunakan 

kata alternative (alternative word): whether or if dan yang terakhir menggunakan 

kata that.  

Klausa nomina tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu kalimat sempurna 

karena klausa ini merupakan anak kalimat atau bagian dari kalimat induk tempat 

dimana klausa ini terikat. Seperti halnya noun dan noun frase, klausa ini juga 

memiliki fungsi sebagai subyek, obyek dan komplemen. Berikut adalah contoh-

contoh penggunaan klausa nomina pada berbagai fungsi gramatikal yang berbeda, 

baik sebagai subyek, obyek dan komplemen. 

“That she is a genius student is underiable.” Disini klausa that she is a genius             

student berfungsi sebagai subyek dalam kalimat tersebut. 

      “I know where he comes from.” Klausa where he comes from berfungsi 

sebagai     obyek dalam kalimat tersebut. 

“The most important thing is whether she realizes it or not”. Klausa   whether 

she realizes  it or not berfungsi sebagai komplemen dalam kalimat tersebut. 

Dari uraian di atas, tampak bahwa suatu klausa nomina dalam sebuah kalimat 

mempunyai fungsi yang berbeda. Dengan demikian timbul pertanyaan fungsi apa 

saja yang dapat ditunjukkan oleh klausa-klausa nomina? Untuk pemahaman lebih 

lanjut, penulis memilih pembahasan tentang klausa nomina ini sebagai topik yang 

akan dibahas dalam skripsi ini. Maka dari itu penulis memilih judul Analisis 
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Sintaktis Klausa Nomina Dalam Kalimat Bahasa Inggris Berdasarkan 

Fungsi, Kategori, dan Perannya. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yang menjadi pokok 

pembahasan, diantaranya: 

1. Bagaimanakah fungsi sintaksis klausa nomina dalam kalimat Bahasa 

Inggris? 

2. Bagaimanakah kategori sintaksis klausa nomina dalam kalimat Bahasa 

Inggris? 

3. Bagaimanakah peran sintaksis klausa nomina dalam kalimat Bahasa 

Inggris? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dalam skripsi ini akan 

dibatasi pada struktur sintaksis yang mencakup fungsi, kategori dan peran klausa 

nomina tersebut dalam kalimat Bahasa Inggris. Dan penulis hanya membahas 

kalimat yang merupakan klausa nomina dalam kalimat Bahasa Inggris. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas 

kepada pembaca, baik dosen maupun mahasiswa tentang penggolongan klausa 

nomina berdasarkan fungsi, kategori, dan perannya dalam kalimat Bahasa Inggris. 

Tetapi tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengungkapkan fungsi  klausa nomina dalam kalimat Bahasa 

Inggris.  

2. Untuk memperoleh pemahaman tentang kategori sintaksis klausa nomina 

dalam kalimat Bahasa Inggris. 

3. Untuk memberi pengertian yang lebih mendalam tentang peran sintaksis 

klausa nomina dalam kalimat Bahasa Inggris. 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

pembaca untuk menambah pengetahuannya mengenai fungsi klausa nomina 

dalam suatu kalimat Bahasa Inggris dan juga dalam rangka memperkaya materi 

perpustakaan. Di samping itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan 

bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas klausa nomina. 

 

1.5 Obyek dan Metode Penelitian 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah metode 

deskriptif, secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data (Djaja Sudarma 

1995: 8). Penerapan metode ini yaitu dengan mengumpulkan data secara akurat 

dan kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang 

terdapat pada Bab II. Data yang dipergunakan diambil dari dua buah novel karya 

J.K.Rowling, novel yang pertama berjudul Harry Potter 2 - The Chamber of 
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Secrets dan novel yang kedua  berjudul Harry Potter 3 – The Prisoner of 

Azkaban. Untuk pengembangan teori penulis menggunakan beberapa sumber yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam skripsi ini dibagi dalam empat bab, dengan organisasi sebagai 

berikut: 

Bab satu, membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, obyek dan metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab dua, yang merupakan kajian linguistik, terdiri dari pembahasan mengenai 

sintaksis, satuan sintaksis, unsur-unsur sintaksis yang mencakup kalimat, klausa, 

frasa dan kata dan yang terakhir mengenai klausa nomina. 

Bab tiga, yang merupakan bagian pokok dari skripsi ini berisi tentang analisis  

klausa nomina berdasarkan fungsi, kategori, dan perannya dalam kalimat Bahasa 

Inggris. 

Bab empat, yang merupakan bab terakhir, berisi kesimpulan dan saran. 

 

 


