
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Bahasa adalah sistem lambang arbitrer yang dipergunakan suatu masyarakat  

untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Dalam berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan masyarakat, bahasa terdiri atas dua bentuk yaitu bahasa formal 

dan bahasa non formal. Kedua bentuk bahasa tersebut selain digunakan untuk 

berkomunikasi, dapat juga diaplikasikan pada pembuatan karya sastra seperti puisi, 

prosa, syair, pantun, cerpen dan novel. Bahasa yang digunakan pada puisi, syair, dan 

novel umumnya adalah bahasa formal dikarenakan bentuk-bentuk karya sastra 

tersebut mengemukakan kedewasaan bahasa yang digunakan oleh pengarangnya. 

Novel merupakan salah satu karya sastra yang dapat berisikan cerita rekaan, 

ataupun pengalaman sang penulis yang dibukukan. Tidak ada aturan yang terlalu 

mengikat mengenai pembuatan novel namun sang penulis haruslah menyajikan karya 

sastra yang sesuai dengan kode etik bahasa. Terkadang penulis novel menggunakan 

bahasa yang sangatlah formal sehingga pengkonsumsi bahasa pun harus menelaah 

terlebih dahulu bahasa yang digunakan. 

Kata novel berasal dari bahasa Italia novella yang berarti sebuah kisah, 

sepotong berita. Novel berisi cerita yang lebih panjang daripada cerpen setidaknya 

40.000 kata dan lebih kompleks. Novel tidak dibatasi oleh keterbatasan struktural, 

dan metrikal sandiwara, atau sajak. Pada umumnya, novel berisi cerita mengenai 

tokoh-tokoh dan kelakuan mereka dalam kehidupan sehari-hari yang ditiitikberatkan 



pada sisi-sisi yang unik dari naratif tersebut. Pada abad ketujuh belas, novel hanya 

dibatasi pada cerita yang bergenre romansa. Namun, aturan tersebut menjadi bahan 

perdebatan para novelis sehingga para novelis pun tidak mengindahkan lagi aturan 

tersebut. 

The Trumpet-Major – sebuah karya novelis Thomas Hardy yang ditulis pada 

tahun 1895 yang kemudian dicetak ulang pada tahun 1995 – merupakan satu-satunya 

karya Thomas Hardy yang berisikan cerita mengenai sejarah yang berseting 75 tahun 

sebelum novel ini dibuat yaitu pada masa pemerintahan Napoleon Buonaparte. Novel 

ini adalah novel ketujuh dari empat belas novelnya yang dicetak. Pada tahun 1986, 

Hardy memberikan sub-title pada novelnya ini yaitu menjadi The Trumpet-Major: 

John loveday, a Soldier in the War with Buonaparte and Robert his Brother, First 

Mate in the Merchant Service: A Tale. Beliau membuat sub-title yang lebih panjang 

yaitu bertujuan untuk lebih menonjolkan sisi positif pada akhir cerita novel tersebut. 

 Pada novel ini, terdapat banyak hyphenated compound word yang sedikit 

membingungkan para pembacanya. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti mengenai 

hal tersebut untuk mengungkapkan makna yang terkandung dan juga rule yang 

mengatur pembentukan hyphenated compound word tersebut. Secara singkat kata 

majemuk atau Compound-word is a word which consists of two or more words. The 

words in a compound retain a meaning similar to their meaning as isolated words 

(Fabb, 2001: 66). Untuk membedakan antara hyphenated compound word dengan 

compound word adalah terdapat pada tanda hubung yang menghubungkan 

kosakatanya (Veit, 1986: 98). Fungsi tanda hubung yang disisipkan pada kata 

majemuk adalah untuk menghindari kesalahan interpretasi makna pada kata tersebut. 



 Contoh kata majemuk dalam novel The Trumpet-Major: 

Insidious dry  fog =N 
                adj      adj   N 
 
Kata majemuk ini terdiri dari dua ajektifa dan satu nomina. Pembentukan kata 

majemuk dari penggabungan tiga kata tersebut membentuk kelas kata nomina dan 

jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara gramatikal menjadi kabut 

kering yang tersembunyi dan membahayakan. 

Setelah melihat contoh diatas, dibawah ini merupakan contoh dari hyphenated 

compound word  dalam novel The Trumpet-Major: 

Home – Made  =adj 
     N      adj 
 
Hypenated compound word ini terdiri dari satu nomina dan satu verba dan kemudian 

membentuk ajektifa. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menjadi rumah 

membuat namun didalam bahasa Inggris kata majemuk yang terdiri atas satu kata 

yang berubah dikarenakan waktu atau di dalam kasus ini past word maka diartikan 

pasif menjadi buatan rumahan. 

Dalam pembuatan karya ilmiah ini, penulis bertujuan untuk membantu para                              

pembaca novel berbahasa Inggris untuk lebih memahami hyphenated compound 

word yang ada di dalam novel tersebut. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang 

penelitian, identifikasi masalah dalam penelitian ini dijabarkan melalui beberapa 

pertanyaan sebagai berikut: 



1. Termasuk ke dalam jenis compound word apa, hyphenated compound word pada 

    novel The Trumpet-Major tersebut? 

2. Kelas kata apa yang terbentuk dari kosakata-kosakata pada hyphenated compound 

word? 

3. Makna apa yang terkandung pada hyphenated compound word tersebut? 

 

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian, penulis membatasi hanya pada pembentukan 

hyphenated compound word yang diteliti secara morfologis. Penulis ingin mengetahui 

lebih jauh mengenai pembentukan hyphenated compound word dengan melakukan 

pembedahan kata sehingga penulis mengetahui kelas kata pembentuk hyphenated 

compound word tersebut dan makna dari hyphenated compound word pada kalimat-

kalimat di dalam novel yang penulis kaji sehingga dapat menjawab permasalahan 

yang penulis hadapi saat penulis membaca novel the Trumpet-Major 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian pada identifikasi masalah yang ada, tujuan penelitian pada 

skripsi ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penggunaan 

hyphenated compound word, yaitu dengan: 

1. Mengidentifikasi jenis hyphenated compound word tersebut. 

2. Mengidentifikasi kelas kata dari hyphenated compound word tersebut. 

3. Mengidentifikasi makna dari hyphenated compound word tersebut. 



 Manfaat penelitian yang penulis susun adalah untuk mengetahui kapan sebuah 

compound word diberi hyphen dan juga bagaimana mengindentifikasi maknanya. 

Hasil penelitian tersebut bermanfaat untuk mempermudah para pembaca novel the 

Trumpet-Major saat membaca novel tersebut. 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Objek penelitian dari karya ilmiah ini adalah pembentukan hyphenated 

compound word pada karya sastra novel berbahasa Inggris karya Thomas Hardy yang 

berjudul The Trumpet-Major. Penulis menggunakan kajian morfologi untuk 

membedah hyphenated compound word sehingga penulis dapat mengetahui kelas 

kata pembentuknya. Selain itu, penulis menggunakan teori-teori sintaksis dan 

semantik sebagai acuan dalam menganalisa data. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah 

menggunakan metode analisis deskriptif yang merupakan metode penelitian yang 

mencakup kegiatan- kegiatan seperti pengumpulan dan penyusunan data yang 

kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Menurut Isaac (1981: 69), metode 

deskriptif ini berupaya untuk menggambarkan suatu keadaan secara sistematis, atau 

hal-hal/peristiwa yang menarik secara aktual dan akurat. Dalam pengambilan data, 

penulis mengumpulkan data primer dengan menggunakan metode catat yang ditulis 

secara langsung dan kemudian dipindahkan ke kartu data. 

 

 

 



1.6       Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul analisis hyphenated compound 

word dalam novel The Trumpet-Major karya Thomas Hardy ini, penulis menyusun 

pendahuluan sebagai bab 1 yang terdiri atas 1.1 latar belakang penelitian, 1.2 

identifikasi masalah, 1.3 ruang lingkup/batasan masalah, 1.4 tujuan dan manfaat 

penelitian, 1.5 objek dan metode penelitian, 1.6 sistematika penulisan; selanjutnya, 

penulis menyusun kajian pustaka sebagai bab 2 yang berisikan teori-teori yang 

memperkuat landasan yang dapat digunakan sebagai pendukung pada analisis data; 

analisis data, penulis susun sebagai bab 3; dan kesimpulan sebagai bab 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


