
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri. Untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan jasmani maupun rohani, manusia  

perlu berinteraksi dengan sesama. Dalam berinteraksi manusia memerlukan alat 

komunikasi yaitu bahasa. Semua bahasa di dunia memiliki kaidah (aturan) 

masing-masing tak terkecuali bahasa Inggris. Bahasa Inggris terdiri dari unsur-

unsur yang tersusun secara teratur menurut pola tertentu. Ilmu bahasa yang 

mempelajari mengenai struktur kalimat adalah sintaksis. Salah satu kajian dalam 

sintaksis yaitu  kalimat (sentence) dan klausa (clause). 

Richard,dkk.(1985:225) mengatakan bahwa, “Sentence is the large unit of 

grammatical organization within which part of speech (e.g nouns, verbs, adverbs) 

and grammatical classes (e,g word, phrase, sentence, clause) are said to 

function” . Pada umumnya kalimat dalam bahasa Inggris dapat dikelompokkan ke 

dalam empat jenis yaitu simple sentence (kalimat tunggal), compound sentence 

(kalimat majemuk setara), complex sentence (kalimat majemuk bertingkat) dan 

compound-complex sentence (kalimat majemuk setara bertingkat). 

Menurut Azar (1989:238) klausa (clause) adalah, “A lause is a group of 

words ontaining a subject and a verb”. Dalam bahasa Inggris klausa 

dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu klausa bebas (main clause) dan klausa 

terikat (subordinate clause). Klausa bebas dapat berdiri sendiri serta berpotensi 

menjadi kalimat jika diawali huruf kapital dan diakhiri intonasi final. Sedangkan 



klausa terikat tidak dapat berdiri sendiri. Dalam bahasa Inggris klausa terikat 

dapat diklasififkasikan ke dalam tiga jenis berdasarkan strukturnya yaitu klausa 

nomina (noun clause), klausa adjektiva (relative clause) serta klausa adverbia 

(adverbial clause).  

Klausa adjektiva merupakan klausa terikat yang tidak dapat berdiri sendiri 

serta ditandai oleh pronomina relatif (relative pronoun) dan adverbial relatif 

(adverbia relative) seperti who, whom, whose, which, that, when, where dan why. 

Klausa adjektiva dalam bahasa Inggris dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu 

defining relative clause (restrictive relative clause) dan non-defining relative 

clause (non-restrictive relative clause). Menurut Wikipedia (2007), “An English 

non-restrictive relative clause is preceded by a pause in speech or a comma in 

writing, whereas a restrictive clause normally is not”. 

Dalam penelitian ini, penulis  akan meneliti mengenai defining relative 

clause karena defining relative clause memberikan makna yang penting dalam 

sebuah kalimat. Selain itu defining relative clause tidak dapat direduksi 

(dihilangkan) karena dapat membuat makna dalam sebuah kalimat menjadi kurang 

jelas maknanya. Dengan alasan tersebut maka penulis mengadakan penelitian 

mengenai defining relative clause yang didukung oleh novel Pretend You Don’t 

See Her  karya Mary Higgins Clark yang terbit pada tahun 1997. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana struktur defining relative clause? 



2. Pronomina relatif apa saja yang digunakan dalam defining relative clause? 

3. Apa fungsi  defining  relative  clause dalam kalimat? 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Untuk mencegah meluasnya permasalahan, penulis membatasi objek 

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

ini adalah defining relative clause dalam novel Pretend You Don’t See Her karya 

Mary Higgins Clark (suatu kajian sintaksis). Sebagai tolak ukur mengenai syntax 

(sintaksis) diambil teori dari Robert (1964), Jacobs (1995), Saeed (1997), Carney 

(2007). Teori mengenai kalimat (sentence) diambil dari Quirk (1983), 

Richard,et.al (1985), Chaer (2003) dan Murthy (2003). Sedangkan teori-teori yang 

digunakan untuk menjelaskan mengenai klausa (clause) dan bagian-bagiannya  

diambil dari Azar (1989),  Jacobs (1995), Swan (1995), Maurer (2000), Miller 

(2002), dan Kroeger (2005). Teori-teori mengenai relative clause (adjective 

clause) diambil dari Hornby (1975) Swan (1995),  Schmidt (1995), Maurer 

(2000), Klammer (2000), Miller (2002), Murthy (2003), Kroeger (2005), serta 

Downing dan Locke (2006). Kamus yang digunakan adalah kamus linguistik 

(2001), Oxford Advanced Learner’s dictionary (2000). Teori tambahan diambil 

dari situs www.wikipedia.org tanggal 1 November 2007. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis struktur defining relative clause. 



2. Mendeskripsikan dan menganalisis pronomina relatif yang digunakan 

dalam defining relative clause. 

3. Mendeskripsikan fungsi defining relative clause dalam kalimat. 

Berdasarkan uraian pada tujuan di atas, penulis berharap skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis sendiri untuk mengenai struktur defining relative clause 

lebih lanjut. Bagi pihak lain, penulis berharap penelitian ini dapat memberi 

masukan-masukan yang dapat menambah pengetahuan khususnya mengenai 

defining relative clause.  

  

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Metode merupakan hal penting dalam melakukan penelitian. “Metode 

adalah cara mendekati, mengamati, menganalisis, dan menjelaskan suatu 

fenomena”(Kridalaksana, 2001:137). Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif analisis. Menurut Soeharto (1993:79), “Metode 

deskriptif analisis adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai 

situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi 

data dasar dan meneliti masalah-masalah secara mendalam dalam segala 

tingkatan”. 

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan, sehingga penulis melakukan 

studi pustaka ke beberapa perpustakaan di antaranya  adalah sebagai berikut : 

1. Perpustakaan Universitas Widyatama (UTAMA); 

2. Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Padjajaran (UNPAD) 

3. Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI); 

4. Perpustakaan Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA); 



5. Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha.  

 

1.6 Sistematikan Penulisan 

 Skripsi ini dimulai dengan Bab I yang membahas mengenai latar belakang 

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

serta objek dan metode penelitian. Bab II diuraikan kajian teori-teori mengenai 

kalimat, klausa, klausa adjektiva khususnya mengenai defining relative clause 

beserta penggunannya. Bab III penulis menganalisis data-data defining relative 

clause secara sintaksis.  Bab IV membahas mengenai kesimpulan dan saran dari 

hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


