
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting oleh karena itu 

bahasa harus dipahami terlebih dahulu, terutama oleh setiap pemakainya agar 

tidak terjadi kesalah pahaman dalam penyampaian bahasa. Sehingga dapat 

diterima oleh pendengar/pembaca dengan baik tanpa meninggalkan kesan buruk. 

Setiap bangsa memliki bahasa sendiri yang berbeda dengan bangsa lainya.  

Bahasa digunakan untuk mengumgkapkan pikiran dan perasaan manusia juga 

antar bangsa dan negara dalam komunikasi. Kridalaksana (2001:21) mengatakan 

bahwa “bahasa adalah system lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh 

para anggota masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi dan mengidentifikasikan 

diri. Tarsk (1999:138) mengatakan “language is the central object of study in 

linguistic.” Sedangkan Keraf (1989:1) membatasi pengertian bahasa sebagai alat 

komunikasi antara anggota masyarakat berupa symbol bunyi yang dihasilkan alat 

pengucap manusia. Bahasa inggris merupakan alat komunikasi yang sangat 

penting karena bahasa inggris merupakan bahasa internasional, di era globalisasi 

ini hampir seluruh masyarakat di dunia ini berkomunikasi dengan bahasa Inggris.   

Setiap bahasa memiliki tata bahasa dan kaidah masing- masing begitu juga 

dengan bahasa Inggris salah satu kaidah pemakaian bahasa terutama bahasa 

Inggris adalah dengan pengunaan frasa verba berpartikel out atau off. Quirk and 

Greenbaum (1973: 346) mengatakan bahwa “The main verb and one or more 



particle seem to combine as a multi verb word”. Dalam sekripsi ini akan di bahas 

tentang penggunaan frasa verba berpartikel out dan off.  

Berikut ini adalah contoh penggunaan frasa verba berpartikel out. 

a. He had wrapped her in blankets and carry her out to the car where she had  

remained un couscous during drive to almar. (ITC:362) 

b. Jeff membungkus Tracy dengan slimut dan membawanya ke mobil di  mana 

ia tetap tak sadarkan diri selama dakam perjalanannya ke Almar.(BET:257) 

Pada contoh data diatas terdapat frasa verba carry her out yang merupakan 

frasa verba yang bersifat separable, yaitu dipisahkan oleh sebuah objek dan 

mengalami pergeseran tataran. 

Kendala-kendala seperti itulah yang membuat penulis tertarik untuk 

menganalisis frasa verba berpartikel out atau off. 

 

1.2 Identifikasi masalah 

Berdasarkan uraian-uraian diatas, rumusan masalah di dalam penelitian ini 

adalan sebagai berikut: 

1. Bagaimana fungsi partikel dalam frase verba berpartikel out atau off. 

2. Frase verba berpartikel out atau off  apa saja kah yang memiliki sifat 

separable dan inseparable dalam frasa  verba berpartikel out atau off. 

3. Apakah makna verba yang berpartikel out atau off dalam bahasa sasaran      

(bahasa Indonesia) 

 

 



1.3 Ruang lingkup/batasan masalah 

Penulis membuat batasan-batasan dari objek penelitian dalam menyusun 

skripsi ini. Objek yang diteliti dalam skripsi ini adalah phrasal verb berpartikel 

out atau off dalam novel If Tomorrow Comes karya Sidney Sheldon.  

Dalam penelitian ini akan digunakan teori-teori untuk pendapat-pendapat 

yang relevan dangan masalah- masalah tersebut. Untuk mengkaji bahasa 

digunakan teori Task(1999) Keraf (1989) Link foot (1999) untuk mengkaji frasa 

digunakan teori Quirk (2001) untuk mengkaji sintaksis digunakan teori Richard. 

(1985), dan Ramlan (1996) untuk mengkaji kalimat digunakan teori Quirk (1983) 

dan untuk mengkaji makna di gunakan teori Djajasudarma (1993).  

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasakan uraian pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penggunaan frasa verba 

berpartikel out atau off. 

1. Mendeskripsikan fungsi partikel dalam frase verba berpartikel out atau off.  

2. Mendeskripsikan frase verba yang memiliki sifat separable atau inseparable 

3. Mandeskripsikan makna frase verba yang berpartikel out atau off dalam 

bahasa  sasaran (bahasa Indonesia) 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Objek penelitian pada skripsi ini adalah tentang phrasal verba yang 

berpartikel out atau off. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 



metode analisis deskriptif Komparatif, yaitu metode penelitian dengan 

membandingkan dua bahasa yang berbeda. Dengan metode ini, penulis 

memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan verba berpartikel out atau off 

dan bidang terjemahanya secara jelas. Selanjutnya penulis mengklsifikasikan data 

tersebut berdasarkan sifat-sifatnya kemudian menterjemahkanya kedalam bahasa 

sasaran (Indonesia).  Pada analisis verba berpartikel Out atau off, penulis 

membagi sifat-sifat menjadi dua yaitu, separable dan inseparable. Selanjutnya 

penulis menterjemahkanya dalam bahasa Indonesia sehingga dapat mengamati 

pergeseran-pergeseran dalam penerjemahanya. Terahir penulis menarik 

kesimpulan dari analisis yang telah dilekukan agar tujuan penelitian ini dapat 

tercapai. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bab I membahas pendahuluan, yang mencakup latar belakang penelitian, 

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

sistematika penulisan. Pada Bab II diuraikan kajian teori yang berisi seluruh teori 

yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis akan menganalisis data yang 

terdapat dalam novel If tomorrow comes karya Sidney Sheldon pada bab III. Dari 

hasil analisis tersebut akan diambil kesimpulan dan saran yang kemudian 

diuraikan dalam Bab IV.  

 

 

 


