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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejak awal manusia merupakan mahluk sosial yang senantiasa menyampaikan 

keinginan-keinginanya dengan cara berkomunikasi. Sarana berkomunikasi untuk 

menyampaikan maksud dan keinginan manusia tersebut adalah bahasa.  

Setiap manusia dibelahan bumi manapun memiliki bahasa. Bahasa dapat 

menjadi penghubung antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Bahasa dapat 

membuat manusia saling mengerti tentang maksud dari apa yang mereka 

sampaikan. Semua  informasi penting serta penemuan-penemuan manusia yang 

jumlahnya sangat banyak dapat disampaikan melalui perangkat bahasa yang 

beragam .  

Hal Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Grambs (1984 : 206)  
Language is audible human speech or oral articulation; the body of word 
mutually understood by a social group, community, or people, or an 
established tongue, wheather oral, written, or both; any codified mens 
communication or expression of information, ideas, or feeling.  
 
Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa bahasa merupakan alat 

komunikasi global antar bangsa dan merupakan media dalam mengungkapkan 

berbagai hal termasuk ilmu pengetahuan, melalui buku, majalah dalam bahasa 

Inggris.  

Sebagai alat komunikasi bahasa harus dipahami baik oleh yang berbicara 

maupun oleh yang mendengarkan. Bahasa dapat dipahami bila antara pembicara 

dengan pendengar tidak terjadi salah paham/salah pengertian, yang lazim disebut 
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miss communication, artinya pesan dalam bahasa Inggris tersampaikan dengan 

baik . Kesalah-pahaman ini dapat terjadi karena perbedaan struktur, makna atau 

mungkin karena perubahan pengucapan, dan sebagainya.  

Bahasa Inggris adalah bahasa internasional, artinya bahasa ini wajib 

dikuasai agar kita dapat berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena 

itu bahasa ini memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaatnya adalah jika kita 

berminat meneruskan sekolah ke luar negeri, disamping menguasai bahasa negara 

yang dikunjungi, kita juga harus menguasai bahasa Inggris yang dipakai secara 

universal.  

Selain untuk berkomunikasi, banyak buku sumber, majalah, surat kabar, 

dan media lainnya yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.  

 Maka dari itu bahasa Inggris harus dipahami secara menyeluruh  agar 

dapat digunakan dalam konteks yang tepat. Untuk pemahaman dan penggunaan 

dalam konteks yang tepat, maka hal pertama yang harus diperhatikan adalah 

struktur sintaksis. Jika kita membicarakan struktur sintaksis maka yang akan 

menjadi bahan pembicaraan adalah fungsi sintaksis, kategori sintaksis, dan peran 

sintaksis.  

Fungsi sintaksis berkaitan dengan istilah subjek, predikat, objek, dan 

keterangan. Kategori sintaksis berkaitan dengan istilah nomina, verba, ajektiva, 

verba, pronominal, dan adverbial, atau biasa disebut dengan kelas kata (part of 

speech). Sedangkan peran sintaksis berkaitan dengan istilah pelaku, penderita, dan 

pengalam.  
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Dalam kelas kata (part of speech) terdapat kata sifat yang biasa disebut 

dengan ajektiva. Ajektiva adalah sebuah kata yang dapat digunakan untuk 

memodifikasi nomina atau pronominal. Dalam hal ini ajektiva berfungsi 

menerangkan dan memberikan informasi pada kata benda (nomina) yang 

mengikutinya. 

 Contoh : The small house. 

Struktur kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat , jelas maknanya bila 

subjek diletakkan di awal kalimat, seperti : Dog bites. Lain halnya bila subjek 

ditempatkan setelah predikat , seperti :bite dog, maka menjadi tidak bermakna.  

Ajektiva juga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti berikut : 

what kind ?, which one?, dan how many?. Contoh : what kind of boy? Jawabannya 

a handsome boy, which lesson? Jawabannya third lesson, how many are they? 

Jawabannya  several boys.  

Dari pengamatan penulis ternyata ajektiva dapat diletakkan pada posisi 

yang berbeda. 

 Contoh : 

- A beautiful girl looking at me. (sebelum nomina) 

- You looks beautifful today. (setelah linking verb) 

- The doctor was very nice. (setelah qualifier) 

Dari pengalaman penulis, pada umumnya ajektiva mendahului nomina 

atau pronomina yang dimodifikasi olehnya. Contoh : she looked at each one of the 

new magazines.  
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Tetapi ada kalanya, ajektiva mengikuti nomina atau pronomina, contoh : 

The traveler tired and drowsy, began to relax. 

Bila dianalisis frase ajektiva tersebut bersifat atributif karena 

memodifikasi nomina. Frase ajektiva yang memodifikasi nomina dengan 

nominanya tersebut membentuk frase nomina dan berfungsi sebagai subjek atau 

objek dengan kata lain frase ajektiva yang bersifat atributif merupakan bagian dari 

frase nomina. Berdasarkan paparan terdahulu penulis berpendapat bahwa frase 

ajektiva mempunyai keunikan tersendiri baik dilihat dari posisinya dalam kalimat 

maupun strukturnya : oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas  frase 

ajektiva secara sintaksis, yaitu mengenai perubahan-perubahan fungsi, unit, dan 

kelas kata yang membentuknya.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan terdahulu, identifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Terdiri  dari kelas kata apa sajakah kontruksi frase ajektiva ?  

2. Fungsi apa sajakah  yang ditempati oleh frase ajektiva ?  

3. Pada kalimat jenis apa saja frase ajektiva dapat ditemukan?  

 

1.3  Ruang Lingkup dan Batasan Masalah  

Untuk mencegah meluasnya masalah , penulis membuat batasan-batasan 

mengenai objek penelitian dalam proses penyusunan skripsi ini, adalah mengenai 

frase ajektiva yang berfungsi atributif dan berfungsi predikatif dalam sebuah 
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novel berbahasa Inggris karya Sidney Sheldon yang berjudul Master of The 

Game.  

 

1.4 Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada 

pembaca tentang frase ajektiva. Tetapi tujuan yang ingin dicapai oleh penulis 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kelas kata apa saja yang digunakan 

untuk membentuk konstruksi frase ajektiva.  

2. Mendeskripsikan dan menganalisis  fungsi apa saja yang dapat 

ditempati oleh frase ajektiva.  

3. Mendeskripsikan dan menganalisis pada kalimat jenis apa saja frase 

ajektiva ditemukan.  

Setelah menentukan tujuan terhadap penelitian ini, maka skripsi ini 

diharapkan dapat bermanfaat sebagai penambah wawasan dan pengetahuan 

terhadap struktur frase ajektiva. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat berguna 

bagi mereka yang ingin mengetahui dan ingin mendalami frase ajektiva dalam 

bahasa Inggris. Data  dapat menjadi bahan referensi guna melengkapi referensi 

lainnya mengenai struktur bahasa Inggris.  

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Objek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai frase ajektiva 

yang berfungsi atributif dan predikatif.  
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Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif, yaitu memaparkan masalah dengan panjang lebar, kemudian 

masalah tersebut dianalisis satu-persatu . Metode analisis deskriptif merupakan 

metode  penelitian yang dilakukan berdasakan fakta yang ada atau fenomena yang 

secara nyata terdapat pada sumber data , sehingga penelitian yang dihasilkan atau 

dicatat berupa penjelasan bahasa yang dapat di pahami.  Sudaryanto (1988 : 62) 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Karya ilmiah ini penulis susun menjadi empat bagian, yaitu :  

- Bab I Pendahuluan, membahas latar belakang dan dasar pemikiran 

penulisan  disertai identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

metode penelitian, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan karya 

ilmiah ini.  

- Bab II Tinjauan Pustaka, membahas tentang teori sintaksis yang menjadi 

dasar dalam menganalisis.  

- Bab III Analisis Data, merupakan inti dari penelitian ini, yang dapat 

menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini.  

- Bab IV Kesimpulan, menarik kesimpulan dari permasalahan yang telah 

diteliti.  

 

 

 

 


