
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 latar Belakang Masalah  

Manusia sebagai mahluk sosial memerlukan suatu alat untuk berkomunikasi satu sama 

lain, yaitu menggunakan bahasa. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan gagasan, perasaan, 

dan bertukar pikiran. Dengan kata lain, bahasa merupakan komponen paling penting untuk 

berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, ada banyak hal yang harus diperhatikan, antara lain kata-

kata atau ungkapan-ungkapan yang digunakan.  

Dalam percakapan bahasa Inggris sering kita dengar istilah idiom. Setiap bahasa selalu 

mengalami penciptaan idiom-idiom baru dengan masa penggunaan yang berbeda-beda ada yang 

muncul beberapa kali lalu setelah itu tidak dipakai lagi dan ada juga yang sanggup bertahan 

untuk jangka waktu yang lama. Bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa yang dipakai oleh 

bangsa-bangsa di dunia, memiliki idiom-idiom yang perkembangannya dinamis. 

Idiom merupakan salah satu jenis ungkapan idiomatik yang penulis pilih sebagai topik 

pembahasan dalam penyusunan skripsi ini khususnya idiom yang menggunakan unsur warna. 

Idiom merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa Inggris. Idiom biasa digunakan 

dalam percakapan sehari-hari, yang berfungsi sebagai bahasa tidak baku (informal). Munculnya 

idiom didasari oleh kebiasaan sehari-hari suatu masyarakat yang ingin mengungkapkan suatu 

bahasa yang berbeda dari bahasa yang telah biasa mereka gunakan sebagai bahasa baku. 

Idiom tidak dapat diartikan secara denotasi karena idiom tidak harus memiliki keteraturan 

struktur gramatikal. Dalam Bahasa Inggris, idiom berbentuk  kata majemuk. Struktur idiom 

sangatlah beragam yakni ada yang memiliki kelas kata ajektif dan nomina seperti black box yang 



bermakna buku yang memuat nama-nama orang yang tidak disukai, ajektif dan verba black looks 

yang bermakna ekspresi wajah seseorang yang sedang marah, dsb.  

Idiom dalam kalimat bahasa Inggris di bawah ini, dalam penerjemahan dari bahasa 

Inggris ke bahasa Indonesia, sering menimbulkan kesulitan-kesulitan karena idiom tidak dapat 

diterjemahkan perkata tampak sebagai berikut: 

He black out my money, so I report him to the police. 

Artinya : Dia telah menggelapkan uangku, jadi saya melaporkannya ke polisi. 

Dalam kalimat diatas black out diartikan menggelapkan, kalimat tersebut tidak diartikan secara 

harfiah jika diartikan secara harfiah maka maknanya akan berbeda. Kendala-kendala seperti 

inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang idiom. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Masalah yang akan diteliti oleh penulis mengenai idiom bahasa Inggris yang 

menggunakan unsur warna adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana susunan morfem dalam idiom yang memiliki unsur warna ? 

2. Bagaimana makna yang terkandung dalam idiom tersebut ? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan susunan morfem dalam idiom yang memiliki unsur warna. 

2. Mendeskripsikan struktur idiom dengan kata yang mengacu ke warna. 

 

1.4  Kegunaan / Manfaat Penelitian 



Penulis juga berharap penelitian ini dapat berguna bagi para pembaca untuk manambah 

pengetahuan dan wawasan mengenai idiom bahasa Inggris, khususnya idiom bahasa Inggris yang 

menggunakan unsur warna, serta makna yang terkandung di dalamnya. Dapat digunakan sebagai 

dokumentasi bahan studi kepustakaan bagi mahasiswa Jurusan bahasa Inggris dan pihak–pihak 

yang memerlukannya. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. 

Djajasudarma memaparkan metode penelitian deskriptif sebagai berikut;  

metode penelitian deskriptif maksudnya membuat gambaran, lukisan secara sistematis, faktual 
dan akurat mengenai data, sifat–sifat serta hubungan fenomena–fenomena yang diteliti. Didalam 
penelitian bahasa, metode penelitian deskriptif cenderung digunakan dalam penelitian kualitatif, 
terutama dalam mengumpulkan data, serta menggambarkan data secara ilmiah. (1993:8). 

 
Dari pendapat Djajasudarma tersebut di atas, maka secara deskriptif data di dapat dari 

setiap naskah sesuai dengan ciri–ciri data secara alami lalu disusun hasil dari studi pustaka pada 

awal penelitian. Penelitian dimulai dari mencari data yang sesuai dengan objek yang penulis 

teliti, mengklasifikasikan data yang sudah di dapat.  

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini di susun sebagai berikut: 

Bab I                         : Pendahuluan 

Pendahuluan meliputi latar belakang, Indentifikasi Masalah,  Tujuan 

Penelitian, Kegunaan Manfaat Penelitian, dan Metode Penelitian, 

Sistematika Penulisan.  



Bab II                       : Kajian Pustaka 

Bab ini berisi penjelasan-penjelasan mengenai teori-teori yang 

berhubungan dengan masalah yang akan di bahas. 

Bab III                      : Objek Penelitian. 

Bab ini berisi tentang sumber data yang penulis gunakan untuk dianalisis. 

Bab IV                      : Analisis Data 

Bab ini memuat analisis data  idiom yang menggunakan unsur warna, 

dengan cara mencari makna idiom dan struktur idiom. 

Bab  V                      : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini mengemukakan kesimpulan dari hasil analisis keseluruhan data. 

 

 

 

 

 

 


