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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa adalah ciri utama manusia dan merupakan alat komunikasi paling 

penting dalam kehidupan manusia. Manusia dapat mengungkapkan buah 

pikirannya, perasaannya, perbuatannya, serta mempengaruhi manusia lain dengan 

bahasa. 

Bahasa juga dapat diartikan sebagai salah satu alat yang digunakan untuk 

mengekspresikan sesuatu, baik untuk menyatakan pendapat, pengalaman, atau 

pun mengekspresikan perasaan dan emosi. 

Menurut Kridalaksana (2001: 21), Bahasa merupakan sistem lambang 

bunyi yang arbitrer, yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk 

bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. 

Sebagai sebuah sistem, maka bahasa itu terbentuk oleh suatu aturan, 

kaidah atau pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk kata, 

maupun tata kalimat. Bila aturan, kaidah atau pola dilanggar, maka komunikasi 

dapat terganggu (Chaer, 1994: 1). 

Seringkali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit ketika 

mempelajari suatu bahasa, dalam konteks ini yaitu bahasa Inggris. Kita pun sering 

bingung dalam memilih kosakata, ungkapan, gramatikal, atau gaya bahasa yang 

tepat. Kesulitan ini mungkin disebabkan adanya fakta bahwa dalam bahasa 

Inggris terdapat banyak kemiripan antara kosakata, arti kata/kalimat, fungsi 

kalimat, dan pola kalimat. Bila kita tidak cermat dalam memilih kosakata, tata 

bahasa, gaya bahasa, dan ungkapan yang tepat, maka akan muncul kesalahan 
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berbahasa yang bisa berakibat terciptanya kesalahpahaman dalam menggunakan 

bahasa Inggris. 

Bermula dari persepsi tersebut, penulis berkeinginan mengetahui 

penggunaan kata one dalam kalimat sekaligus memberikan solusi praktis atas 

keragaman aspek bahasa yang membingungkan tersebut. Penjelasan tersebut 

tentunya didasarkan pada teori-teori yang ada. Dari segi sintaksis mempelajari dan 

menganalisis struktur, bentuk, klasifikasi kata-kata dan dari segi semantis adalah 

kata yang pengelompokannya didasarkan pada makna.  

Disebabkan oleh beranekaragamnya bahasa di dunia ini, maka salah satu 

cara berkomunikasi bagi dua pemakai bahasa yang berbeda untuk saling bertukar 

informasi adalah melalui terjemahan. Menurut Kridalaksana (2001: 162), 

”Penerjemahan adalah pengalihan amanat antar budaya dan antar bahasa dalam 

tataran gramatikal dan leksikal dengan maksud, efek, atau ujud yang sedapat 

mungkin tetap dipertahankan.” Menerjemahkan suatu naskah bahasa sumber dan 

mencarikan padanannya dalam bahasa sasaran tidaklah mudah, karena 

menerjemahkan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang cukup rumit dan 

penerjemah harus mempertahankan makna asli bahasa sumber sehingga hasil 

terjemahannya mudah dipahami oleh pembaca. 

Dalam mempertahankan makna tersebut, penerjemah sering melakukan 

perubahan-perubahan, baik secara gramatikal maupun secara leksikal sesuai 

dengan bentuk-bentuk atau aturan-aturan yang berlaku dalam bahasa sasaran, 

sehingga hasil terjemahan dapat diungkapkan dengan sewajar mungkin sehingga 

dapat dipahami oleh pembaca. 
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Penggunaan kata one dalam bahasa Indonesia memang lebih sering 

diartikan menjadi kata satu, padahal bila dilihat lebih lanjut lagi kata one bisa 

memiliki arti yang beragam dengan disesuaikan pada makna yang ingin 

disampaikan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Dalam menerjemahkan 

kata one ke dalam bahasa Indonesia, seringkali terjadi penyesuaia-penyesuaian 

yang mengakibatkan perubahan atau pergeseran bentuk. Contohnya, kalimat 

“How Harper and Pete Laidler were friends, and they decided to go into business, 

and jack was the creative one and Pete was the extrovert playboy, and became 

multimillionaires together, and they were so close they were practically like 

brothers”, diterjemahkan menjadi “Tentang bagaimana Harper dan Pete Laidler 

berteman, dan mereka memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis, Jack si orang 

kreatif, dan Pete si playboy extrovert, menjadi multijutawan bersama-sama, dan 

mereka begitu akrab hingga bisa dibilang bersaudara”. Terjemahan kata one 

tersebut mengalami pergeseran kelas kata. Kata one dalam bahasa sumber 

merupakan kelas kata pronomina, sedangkan dalam bahasa sasaran kata one 

diterjemahkan menjadi orang; yang merupakan nomina.  Selain itu, kata one bisa 

memiliki makna yang beragam.  

Dalam skripsi ini, penulis membahas kata one yang memiliki makna lebih 

dari satu. Oleh karena itu, terjemahan kata one haruslah disesuaikan dengan 

konteks kalimat sehingga dapat dicari padanannya yang sesuai. Hal ini bertujuan 

agar tidak terjadi pergeseran makna dalam bahasa sasaran dan pesan bahasa 

sumber dapat disampaikan dengan baik. 

Berdasarkan hal itulah, penulis tertarik untuk meneliti penggunaan kata 

one secara sintaktis dan semantis sebagai bahan analisis laporan penulis dengan 
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judul Analisis Sintaktis dan Sementis Kata One dalam Novel Can You Keep A 

Secret Karya Sophie Kinsella dan Padanannya. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Termasuk ke dalam kelas kata apakah kata  one dalam kalimat-kalimat 

pada novel Can You Keep A Secret? 

2. Secara sintaktis apakah kata one mengalami pergeseran kelas kata, dan 

fungsi dalam kalimat-kalimat pada terjemahannya? 

3. Secara semantis apakah kata one mengalami pergeseran makna dalam 

terjemahannya? 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Untuk mencegah meluasnya masalah, penulis membuat batasan-batasan 

dari objek penelitian dalam proses penyusunan skripsi ini. Objek yang diteliti 

dalam skripsi ini ialah penggunaan kata one dalam sebuah novel berbahasa 

Inggris dan padanannya, karya Sophie Kinsella. 

Sebagai tolak ukur mengenai aturan penggunaan kata one yang sesuai 

dengan kaidah Bahasa Inggris yang baik dan benar, maka teori dari Roberts 

(1964), dipilih untuk mengkaji sintaksis. Untuk mengkaji definisi makna,  seni 

menerjemahkan dan pergeseran dalam penerjemahan, digunakan teori Catford 

(1965). Untuk mengkaji semantik, digunakan teori Lyons (1977). Untuk mengkaji 

kelas kata, digunakan teori Crystal (1980), Gatherer (1985), Quirk (1986), dan 

Jack Richard (1989). Untuk mengkaji fungsi sintaksis terutama mengenai kata, 
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digunakan teori Hockett (dalam Parera, 1990) dan Nesfield (1993). Untuk 

mengkaji makna leksikal dan gramatikal, digunakan teori Chaer (1994). Untuk 

mengkaji makna kata one sendiri, dipilih teori dari Michael Swan (1995). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dari penelitian ini yaitu agar dapat memahami, 

menganalisis, mendeskripsikan dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas 

mengenai penggunaan kata one. Dari permasalahan yang diajukan di atas maka 

yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kelas kata one dalam kalimat-kalimat 

pada novel Can You Keep A Secret. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis secara sintaktis pergeseran kelas kata 

dan fungsi dalam kalimat-kalimat pada terjemahannya. 

3. Mendeskripsikan dan menganalisis secara semantis pergeseran makna 

pada kata one dalam terjemahannya. 

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah 

pengetahuan bagi pembaca. Selain itu agar pembaca bisa tahu tentang kelas kata, 

fungsi dalam kalimat dan makna dari kata one bila ditinjau dari segi sintaktis dan 

ditinjau dari segi semantis. 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Menentukan metode yang tepat sebelum mengadakan penelitian 

merupakan suatu hal yang penting. Menurut Djajasudarma (1993: 3), metode 

penelitian merupakan alat, prosedur, dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan 
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penelitian (dalam mengumpulkan data). Dalam penelitian ini, metode yang 

digunakan yaitu metode analisis deskriptif komparatif, maksudnya adalah 

menggambarkan secara rinci dan menyeluruh hasil penelitian penulis dan 

membandingkan kalimat dalam bahasa sumber dengan bahasa sasaran.  

Djajasudarma (1993: 8) menyebutkan bahwa, ”Metode penelitian 

deskriptif komparatif yaitu data diambil dari setiap naskah sesuai dengan ciri-ciri 

data secara alami dari setiap naskah, lalu setiap naskah dibandingkan untuk 

menulusuri naskah yang mendekati aslinya”.  

Dalam mengumpulkan data kata one ini, penulis menggunakan studi 

kepustakaan, oleh karena itu datanya berupa bahan analisis tentang kata one dari 

para ahli dan hal-hal lain yang masih ada hubungannya dengan kata one. Objek 

penelitian skripsi ini adalah menganalisis kalimat yang memiliki unsur kata one, 

yang diambil dari novel karya Sophie Kinsella yang berjudul Can You Keep A 

Secret? yang selanjutnya dalam analisis data disingkat CYKAS, dan 

terjemahannya yang berjudul ”Jangan Bilang-Bilang”, yang dalam 

pembahasannya disingkat menjadi JBB. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dimulai dengan Bab I yang membahas pendahuluan, mencakup 

latar belakang penelitian, identifikasi masalah, ruang lingkup/batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, objek dan metode penelitian, yang terakhir yaitu 

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

teori yang digunakan mengenai kata one dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia, baik secara sintaktis maupun secara semantis. Bab III adalah analisis 
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data yang akan diteliti lengkap dengan pembahasannya. Bab IV dituliskan 

kesimpulan dan saran untuk mengembangkan skripsi ini lebih jelas. Kesimpulan 

dirumuskan atas dasar hasil pembahasan bab-bab sebelumnya yang 

mencerminkan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan tidak 

merupakan pengulangan hasil pembahasan. Saran merupakan tindak lanjut dari 

kesimpulan, berupa anjuran atau rekomendasi, yang menyangkut aspek 

operasional, kebijaksanaan, ataupun konsepsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


