
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang harus dipahami oleh 

pemakainya. Seorang bahasa dalam menyampaikan suatu hal, menginginkan 

peasannya atau gagasannya dapat benar-benar sampai kepada pendengar atau 

pembacanya. Untuk mewujudkannya, seorang pemakai bahasa dapat 

menggunakan kebahasaannya supaya diterima oleh pendengar atau pembaca 

sesuai dengan apa yang dimaksud seorang pemakai bahasa tersebut. 

 Setiap bahasa mempunyai  bahasa sendiri yang berbeda dengan bangsa 

lainnya. Bahasa digunakan untuk memngungkapkan pikiran dan perasaan 

manusia, juga antar bangsa dan negara dalam berkomunikasi. Selain itu, bahasa 

juga berguna untuk mengimbangi perkembangan dan perubahan yang selalu 

terjadi dalam berbagai bidang, karena setiap pemakai bahasa secara tidak 

langsungmemerlukan informasi-informasi terbaru dan akurat. Sumber-sumber 

informasi tersebut, pada masa kini banyak ditemukan balam berbagai macam 

bahasa yang sebagian besar belum di alih   bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, 

dan hanya dapat dinikmati oleh orang- orang yang mengerti bahasa asing tersebut. 

 Di era globalisasi seperti sekarang ini, penggunaan bahasa asing yang 

sering digunakan oleh masyarakat negara-negara di dunia adalah bahasa Inggris. 

Bahasa Inggris makin besar pengaruh serta peranannya. Penggunaanya bahasa 

Inggris makin luas sejak hubungan antar-bangsa, antar-negara, dan antar-



masyarakat, menjadi begitu dekat. Seperti kita ketahui, bahasa Inggris adalah 

salah satu bahasa Internasional yang dipakai sebagai bahasa pergaulan dunia. 

 Di Indonesia, pemakaian bahasa Inggris masih dirasakan mempunyai 

kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah kendala dalam penerjemahan karena 

pada umumnya orang terbiasa menerjemahkan kata per kata. Menurut Samsuri 

(1994:10)  

“Proses penerjemahan antara dua bahasa, dalam bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris tidaklah mudah karena tiap-tiap bahasa memiliki aturan-

aturannya, hal-hal kata dan pembentukannya maupun dalam hal-hal 

kalimat dan susunannya”. 

 
 Contoh verba take dalam bahasa Inggris di bawah ini yang mempunyai 

beberapa macam makna dalam penerjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa 

Indonesia, sering menimbulkan kesulitan-kesulitan karena verba take memiliki 

berbagai macam padanan seperti berikut: 

• Why wasn’t she out there doing a live remote, taking advantage of the 

extraordinary insight she had on this story? Why wasn’t she recording 

a voice track to couple with the dramatic images kip was getting on 

video? 

(Kenapa ia tidak berada di luar sana, melakukan liputan langsung, 

menggunakan peluang istimewa yang dimilikinya karena 

pengetahuannya tentang latar belakang cerita ini? Kenapa ia tidak 

merampungkan pengisian suara untuk mendramatisir hasil rekaman 

Kip dengan kamera videonya?) 



• She took a few steps before glancing back. 

(Ia berjalan beberapa langkah sebelum menoleh ke belakang.) 

• She would take it up with Calloway and company later. 

(Ia akan melakukan itu nanti.) 

Contoh-contoh di atas memakai verba take, tetapi pemakaian take pada 

contoh-contoh tersebut, mempunyai makna berlainan. 

 Kendala-kendala seperti inilah yang membuat penulis  tertarik untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut tentang verba take. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, rumusan masalah di dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis phrasal verb apa saja yang terdapat dalam novel Standoff dan 

bagaimanakah pola yang terbentuk pada setiap jenis phrasal verb 

tersebut? 

2. Kata apa saja yang dapat mmengikuti verba Take untuk membentuk 

suatu phrasal verb? 

3. Apakah terjadi pergeseran sintaktis dalam penerjemahan phrasal verb 

tersebut, ke dalam bahasa Indonesia? 

4. Jenis penerjemahan apa saja yang digunakan dalam menerjemahkan 

phrasal verb tersebut? 

 

 



1.3 Ruang Lingkup/Batasan Masalah 

 Penulis membuat batasan-batasan dari objek penelitian dalam penyusunan 

skripsi ini. Objek yang diteliti dalam skripsi ini ialah phrasal verba take pada 

novel Standoff  karya Sandra Brown. 

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

berkaitan dengan phrasal verba take. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya adalah teori yang dikemukakan oleh Quirk, et al (1985), Bas Aarts 

(1997), O’Grady (1997), Miller (2002), Chambers (1998), Task (1999), 

Djajasudarma, (1993), Lyon (1995), Hurdford (1998). 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pemakaian verba take 

yaitu: 

1. Mendeskripsikan jenis phrasal verb apa saja yang terdapat dalam 

novel Standoff dan bagaimanakah pola yang terbentuk pada setiap jenis 

phrasal verb tersebut. 

2. Mendeskripsikan kata apa saja yang dapat mengiringi verba Take 

untuk membentuk suatu phrasal verb. 

3. Mendeskripsikan apakah terjadi pergeseran sintaksis dalam 

penerjemahan phrasal verb tersebut ke dalam bahasa Indonesia. 

4. Mendeskripsikan jenis penerjemahan apa saja yang digunakan dalam 

menerjemahkan  phrasal verb tersebut. 



1.5 Objek dan Metode Penelitian  

 Objek penelitian pada skripsi ini adalah tentang phrasal verba take. 

Penulis meneliti verba take yang diikuti  preposisi dan verba take yang diikuti 

adverbia partikel.  Adapun metode penelitian yang penulis digunakan dalam 

menganalisis phrasal verba take ini adalah metode deskriptif komparatif, yaitu 

metode penelitian yang membandingkan dua bahasa yang berbeda. Dengan 

metode ini, penulis memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan verba take 

dan bidang penerjemahan secara jelas. Penulis menganalisis data-data yang 

diperoleh dalam novel Standoff karya Sandra Brown berdasarkan teori yang 

mendukung analisis yang dilakukan dan terakhir, penulis menarik kesimpulan dari 

analisis yang telah dilakukan agar tujuan penelitian tercapai. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Bab I membahas pendahuluan, yang mencakup latar belakangpenelitian, 

identifikasi masalah, ruang lingkup/batasan 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 pada novel Standoff  karya Sandra Brown pada 

Bab III. Dari hasil analisis tersebut akan diambil kesimpulan dan saran yang 

kemudian dikaji dalam Bab IV. 

 
 
 
 
 


