
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan sosial 

manusia. Tidak ada manusia tanpa bahasa dan tidak ada bahasa tanpa manusia. 

Dua hal yang tidak terpisahkan itu membuat bahasa dan manusia menjadi satu 

kesatuan utuh antara penutur dan bahasa yang digunakan. Bahasa merupakan 

sebuah sistem lambang, dipergunakan manusia sebagai alat komunikasi yang 

terstruktur dan tersusun sehingga menghasilkan makna. Melalui bahasa manusia 

dapat berkomunikasi, saling bertanya, memberi tugas, memberikan peringatan dan 

berhubungan dengan cara yang lain. 

Dalam Longman Dictionary of Applied linguistics,  Richard et al 

menyampaikan definisi bahasa sebagai, “Language is the system of human 

communication by means of structured arrangement of sounds ( or their written 

representation ) to form larger units, e.g. Morphemes, Words, Sentences. “, 

(1989:128). Dari pengertian di atas, bahasa haruslah berstruktur, dan dibentuk dari 

penggabungan morfem, kata dan kalimat. 

Bahasa dibentuk dari penggabungan kata yang menghasilkan kalimat – 

kalimat yang saling dimengerti oleh para penutur dan disesuaikan dengan kaidah 

tertentu yang berlaku. Dalam kalimat – kalimat ini terkandung berbagai unsur 

pendukung sehingga kalimat tersebut dapat dipahami makna dan arah kalimat 

tersebut. Salah satu unsur ini berupa frasa. Dilancarkan dari sebuah situs 



http://www.sil.org/, Loos et. al. dalam Glossary of linguistic terms mengatakan 

bahwa, A phrase is a syntactic structure that consists of more than one word but 

lacks the subject-predicate organization of a clause, frasa adalah sebuah struktur 

sintaksis yang terdiri dari beberapa kata tetapi tidak mengandung subjek – 

predikat seperti dalam sebuah klausa. Frasa dapat dibentuk oleh penggabungan 

beberapa kata berjenis nomina, adverbia atau adjektiva.  Namun pada bahasa – 

bahasa tertentu seperti pada bahasa Inggris, frasa dapat dibentuk dari 

penggabungan kelas kata tersebut antara lain dengan article seperti the, an atau a. 

Bila dilihat dari pembentukannya, ada berbagai jenis frasa yang salah satu 

di antaranya adalah frasa nomina. Frasa jenis ini menempati fungsi sebagai 

subjek, objek atau komplemen. Keberadaan frasa jenis ini dapat dikatakan sebagai 

unsur penting dalam kalimat. Kalimat sedikitnya harus terdiri dari unsur subjek 

dan predikat. Ketidak – sempurnaan makna akan terjadi bila unsur tersebut 

dihilangkan atau dipisahkan. contoh: 

The school bus had already picked up Sam 

Frasa nomina the school bus berfungsi sebagai subjek dalam kalimat di atas dan 

bila unsur tersebut dihilangkan maka kalimat tersebut menjadi tidak bermakna.  

Had already picked up Sam 

Frasa Had already picked up Sam bermakna rancu ketika unsur The school bus 

yang menjadi subjek dihilangkan. 

 



1.2 Rumusan Masalah  

 Dari uraian tersebut, penelitian ini akan memfokuskan pada fungsi frasa 

nomina sebagai unsur penting dalam pembentukan kalimat dan unsur apa yang 

menjadi pembentuknya. Frasa nomina dibentuk dari penggabungan dua kata atau 

lebih, sehingga penulis merumuskan: 

a. Apa unsur pembentuk frasa nomina dalam kalimat? 

b. Apa fungsi frasa nomina tersebut dalam kalimat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk: 

a. Mendeskripsikan dan menganalisis unsur pembentuk frasa nomina dalam 

kalimat. 

b. Mendeskripsikan dan Menganalisis fungsi frasa nomina dalam kalimat 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Frasa nomina merupakan bagian terpenting dalam proses pembentukan 

kalimat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kajian linguistik. 

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang 

akan meneliti frasa nomina.  

 



1.5 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang 

bertujuan membuat deskripsi; maksudnya membuat gambaran, lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai data, sifat – sifat serta hubungan 

fenomena – fenomena yang diteliti di dalam penelitian bahasa. Metode penelitian 

deskriptif cendrung digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama dalam 

mengumpulkan data serta menggambarkan data secara ilmiah (Djajasudarma, 

1993:8,9). Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan 

data dari sumber data, mengklasifikasi, menganalisis kemudian menyimpulkan. 

 

1.6 Sumber Data 

Sumber data didapat dari novel karya Danniele Steel berjudul Going 

Home,  yang selanjutnya akan disingkat menjadi “GH”, novel setebal 385 

halaman yang ditebitkan oleh Pocket Star Book, New York, Amerika Serikat pada 

November 1991. 

  



1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Studi kepustakaan adalah hal yang dilakukan dalam pencarian data-data 

yang dibutuhkan, yaitu penulis mencari data dari buku sumber data, serta buku-

buku penunjang penelitian ini yang didapat dari perpustakaan Universitas 

Widyatama, perpustakaan Unversitas Padjajaran dan perpustakaan Universitas 

Pendidikan Indonesia. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini sekitar satu 

semester. 


