
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Di dalam bahasa Inggris terdapat kelas kata yang disebut part of speech. 

Selain nomina, ajektiva, pronomina, verba, preposisi, konjungsi, dan interjeksi, 

adverbia yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah salah satu 

bagian dari part of speech.  

 Di dalam www.iscribe.org/english/adv.html (2007) dijelaskan bahwa 

adverbia adalah kata-kata deskriptif yang menyampaikan pengertian dari 

pertanyaan seperti ‘bagaimana’, ‘kapan’, ‘di mana’, atau ‘mengapa’. Adverbia 

adalah kata yang berfungsi menjelaskan kata-kata yang bukan noun. Adverbia 

digunakan untuk menerangkan kata kerja (verb), kata sifat (adjective), atau kata 

keterangan lainnya (another adverb). Selain itu, adverbia digunakan pula untuk 

menerangkan predikat (predicate) atau bahkan menerangkan kalimat secara 

keseluruhan (the whole sentence).  

 Definisi serupa dikemukakan oleh Lyons (1995: 319), yaitu bahwa 

adverbia adalah kelas kata yang digunakan sebagai modifikator verba, ajektiva, 

atau adverbia lain. Adverbia adalah kategori yang memiliki sifat rekursif (yang 

lebih khas dibanding kelas-kelas kata yang lain) dalam arti bahwa satu adverbia 

dapat memodifikasikan adverbia lainnya. Contoh: Jen cooks extraordinarily well. 

Extraordinarily dan well adalah adverbial. Dalam kalimat tersebut, 

extraordinarily memodifikasikan well di dalam frase adverbial extraordinarily 

well. 



 

 

 “Adverbial is any word, phrase, or clause that functions like an adverb. 

An adverb is a single-word adverbial”.  Maksudnya, adverbial adalah kata, frase, 

atau klausa yang berfungsi seperti adverbia. Adverbia adalah kata tunggal dari 

adverbial. 

Penelitian ini membahas adverbial tempat dan adverbial cara dilihat dari 

segi morfosintaksis. Dari segi morfologis, data dianalisis dari kelas kata yang 

membentuk adverbial. Contoh: 

- I’ll be at work until 5.30 but I’ll be at home all evening. 

At work terdiri atas preposisi at dan nomina work. At home terdiri atas 

preposisi at dan nomina home. 

- Mary learns languages incredibly quickly. 

Incredibly quickly terdiri atas adverbial incredibly dan adverbial quickly. 

Di samping itu, penulis juga melihat pembentukan adverbial melalui 

proses morfemis, yang umumnya terjadi pada adverbial cara. Adverbial cara 

umumnya dibentuk dengan menambahkan sufiks –ly pada ajektiva. Contoh: 

- We need a quick decision. 

                     adjective 

- You should decide quickly (quickly = quick + -ly). 

                                    adverb 

 Dari segi sintaksis, penulis menganalisis fungsi adverbial dalam kalimat 

bahasa Inggris. Bila dilihat dari fungsinya, adverbial sebagai kata keterangan 

menerangkan verba, ajektif, atau adverbia lain. Hal ini sangat berbeda dengan 

ajektif yang menurut Manser (1991: 5) hanya berfungsi menerangkan nomina 

saja . Contoh: 



 

 

- He is a hard worker (Hard merupakan ajektif yang menerangkan nomina 

worker). 

- We work hard (Hard merupakan adverbia yang menerangkan verba work). 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik meneliti adverbial lebih jauh, 

khususnya adverbial tempat dan adverbial cara, dan menjadikannya sebagai 

bahan kajian dalam penelitian skripsi ini.  

Di samping itu, melalui pengamatan penulis, kedua jenis adverbial 

tersebut belum pernah dijadikan objek penulisan skripsi di Fakultas Bahasa 

Universitas Widyatama. Adapun sumber data untuk keperluan penelitian ini 

penulis ambil dari novel Morning, Noon, and Night karya Sidney Sheldon, 

dengan pertimbangan novel tersebut memiliki data yang cukup sebagai bahan 

penelitian. 

  

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan judul skripsi ini, masalah yang diteliti penulis adalah 

mengenai pembentukan dan fungsi adverbial tempat dan adverbial cara dalam 

kalimat bahasa Inggris ditinjau dari kajian morfosintaksis. 

Dari data yang diperoleh penulis dari novel Morning, Noon, and Night 

karya Sidney Sheldon, maka dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai 

berikut. 

1. Apakah fungsi adverbial tempat dan adverbial cara? 

2. Kelas kata apa saja yang membentuk adverbial tempat dan adverbial cara? 

3. Apakah proses morfemis terjadi dalam pembentukan adverbial cara? 

 



 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam skripsi ini, peulis membatasi pembahasan permasalahan dengan 

menganalisis pembentukan dan fungsi adverbial tempat dan adverbial cara dalam 

kajian morfosintaksis. 

Dalam penelitian ini, digunakan teori-teori dari beberapa ahli yang 

berkaitan dengan adverbial. Dari segi pengertian dan jenis adverbial, digunakan 

teori dari Costinett (1994), Fuchs dkk. (2000), Lyons (1995), Mukti (2004), 

Thomson dan Martinet (2003).  

Teori yang digunakan dalam bidang sintaksis adalah teori yang 

dikemukakan oleh Chaer (1994), Klammer dkk (2000), Pyle dan Page (1995), 

Reid (2000), Schmidt (1995), Swan (1995), dan Verhaar (1996). 

Teori yang digunakan dalam bidang morfologi adalah teori yang 

dikemukakan oleh Akmaijan dkk (1995), Bauer (1983), Hartono dan Pardiyono 

(1996), O’Grady dkk (1997), dan Quirk (1999). 

 Dari bahan referensi berupa kamus, digunakan teori Johnson dan Johnson 

(1999), Kridalaksana (1982), Manser (1991), dan Richards dkk. (1985). 

Sedangkan dari situs internet digunakan sumber dari 

http://www.eslincanada.com/englishlesson2.html (2007), http://grammar.ccc. 

comnet.edu/grammar/adverbs.htm (2007), dan www.iscribe.org/english/adv.html 

(2007). 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian pada identifikasi masalah di atas, tujuan penelitian ini 

adalah: 



 

 

1. menjelaskan fungsi adverbial tempat dan adverbial cara. 

2. mendeskripsikan kelas kata yang membentuk adverbial tempat dan adverbial 

cara. 

3. mendeskripsikan proses morfemis yang terjadi dalam pembentukan adverbial 

cara. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan, khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi para pembaca 

untuk lebih memahami adverbial, khususnya adverbial tempat dan adverbial cara. 

Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan 

dan sumbangan referensi bagi kalangan mahasiswa yang berminat dalam bidang 

bahasa. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai adverbial. 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Sumber data yang digunakan untuk menganalisis data diambil dari novel 

karya Sidney Sheldon yang berjudul Morning, Noon, and Night yang diterbitkan 

pada tahun 1996 oleh Warner Books, Inc. Sumber data yang dianalisis ± 40 data. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis dengan menggunakan studi kepustakaan. Sudjana (1999: 52) 

mengemukakan bahwa metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau 

menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang. Lebih lanjut, 

Arifin (1998:55) menyatakan bahwa metode deskriptif dilakukan dengan 

menganalisis data apa adanya. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara 



 

 

membaca dan mempelajari berbagai tulisan dan bacaan yang berkaitan dengan 

adverbial dari buku sumber dan buku-buku di perpustakaan. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah (1) 

studi kepustakaan, (2) pengumpulan data, (3) pengklasifikasian data, (4) analisi1s 

data, (5) penyimpulan hasil penelitian, dan (6) penyusunan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan skripsi ini meliputi empat bab, yaitu: 

Bab I :  Pendahuluan. 

 Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, objek 

dan metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi ini. 

Bab II :  Kajian Teori. 

 Dalam bab ini diuraikan teori-teori mengenai adverbial, baik adverbial 

tempat maupun adverbial cara, sintaksis, morfologi, jenis dan 

pembentukan adverbial, serta fungsinya dalam kalimat bahasa Inggris. 

Bab III : Analisis Data. 

 Dalam bab ini, penulis memaparkan, mengklasifikasikan, 

menguraikan,   dan menganalisis data-data yang diperoleh. 

Bab IV  : Kesimpulan dan Saran. 

     Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diperoleh 

dari hasil analisis terhadap adverbial tempat dan adverbial cara ditinjau 

dari kajian morfosintaksis, serta saran-saran yang diharapkan dapat 



 

 

bermanfaat dalam kaitannya dengan adverbial tempat dan adverbial 

cara. 


