
 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagai manusia sosial, manusia tidak lepas dari interaksi dengan manusia 

lain. Interaksi tersebut dikemas dalam suatu wadah yang disebut komunikasi. 

Salah satu alat komunikasi manusia adalah bahasa. Bahasa sebagai sarana 

komunikasi dan bahasa dijadikan alat penghubung antara orang yang satu dengan 

yang lainnya, atau antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. 

Bahasa merupakan suatu sarana yang membantu masyarakat atau 

perseorangan terhadap suatu kelompok atau masyarakat yang akan membentuk 

suatu interaksi atau timbal balik yang menghasilkan ide, pemikiran dan gagasan 

yang saling memahami antar sesama. Dengan adanya sebuah pemikiran dan 

gagasan yang memperlancar kedua penutur atau masyarakat untuk saling 

berinteraksi akan membentuk suatu budaya dan sosial. Suatu interaksi sangat 

penting bagi manusia khususnya dalam kebahasaan yaitu bentuk lisan dan tulisan. 

Hal tersebut dikemukkan oleh Crystal (1997:89) yaitu ”Language is a particular 

variety or level of speech or writing may also be referred to as ”language” and 

this is related to the sociolinguistics or stylistic restrictiveness involved such 

terms.” Maka dengan adanya bahasa menjadi perpaduan yang baik untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kualitas masyarakat khususnya.    
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Hal tersebut dinyatakan oleh Trask (1999:138): ”Language is the central 

object of study in the linguistic sciences, but the term covers several rather 

different concepts which need to be carefully distinguished.” Maksud bahasa 

berupa tulisan, yaitu suatu hasil pemikiran atau ide yang bisa dituangkan atau 

dikembangkan oleh perseorangan dalam berbagai bentuk seperti kalimat, paragraf, 

atau wacana.  

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menerangkan mengenai Verba 

Frasal Up. Verba frasal bisa digunakan dalam kalimat sederhana (simple 

sentence). Saya tertarik membahas tentang Verba Frasal partikel Up, karena 

partikel Up sendiri terdiri dari verba apa saja dan verba partikel Up bisa bermakna 

apa. 

Untuk memperjelas uraian di atas, maka penulis sedikit memberikan contoh 

pembahasan tentang verba frasal Up, yaitu:  

a. Mickey looked up the reference. 

b. Mickey looked the reference up. 

c. They had closed up the house. 

d. They had closed the house up. 

Pada contoh kalimat diatas, kalimat tersebut mempunyai objek dengan FN, 

walaupun partikel Up berubah posisi. Hal tersebut disebut sebagai verba dengan 

adverbial partikel (phrasal verb). Dan verba frasal, pada looked up mempunyai 

makna frasa, yaitu respect dan pada closed up memiliki makna frasa, ialah come 

nearer together (of people in a line). 

Dari beberapa penjelasan di atas, penulis membahas lebih lanjut teori-teori 

dan analisis data yang mendeskripsikan tentang Verba Frasal Up dalam bab-bab 

berikut.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dalam skripsi ini penulis 

menganalisis Verba Frasal Up pada Novel Harry Potter And The Deathly Hallows 

Karya J.K. Rowling.  

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mengidentifikasi beberapa masalah, 

yaitu: 

1. Verba apa saja yang diikuti oleh adverbial partikel Up? 

2. Apakah makna verba berpartikel Up itu? 

   

1.3 Ruang Lingkup 

Dalam ruang lingkup, penulis mengambil dari beberapa teori yang 

digunakan untuk dijadikan referensi dan teori dasar dalam Sintaktis: Leech (1975) 

mengenai teori adverbial partikel; Wishon (1980) mengenai kombinasi dalam pola 

verba frasal; Thomson (1986) mengenai verba berpartikel; Downing (2006) 

mengenai mengembangkan perintah: menggabungkan klausa dan struktur dasar 

tentang verba . Sedangkan teori yang diambil secara semantis: Thomson (1986) 

mengenai makna separable dan inseparable; Saeed (1994) mengenai teori makna. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan verba apa saja yang diikuti oleh adverbial partikel Up? 

2. Mendeskripsikan makna verba berpartikel Up? 
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Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa untuk memudahkan 

dan memberikan informasi mengenai analisa Verba Frasal Up, dan bagi Fakultas 

Bahasa Jurusan Bahasa Inggris yaitu memberikan sumbangsi berupa pemikiran 

dari skripsi ini. Untuk penulis sendiri dapat lebih mengerti dan memahami 

mengenai kajian tersebut 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu ”Analisis Verba Frasal Up pada 

Novel Harry Potter And The Deathly Hallows Karya J.K. Rowling (Satu Kajian 

Sintaktis dan Semantis)”, maka objek penelitian pada skripsi ini adalah tentang 

Verba Frasal Up yang terdapat dalam Novel Harry Potter And The Deathly karya 

J.K. Rowling. 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif 

analisis. Menurut Sudaryanto (1992:62) metode deskriptif yaitu ”penelitian yang 

dilakukan semata-mata hanya berdasarkan pada fakta yang ada atau fenomen 

yang memang secara empiris pada penutur-penuturnya, sehingga yang dihasilkan 

berupa analisis atau yang dicatat berupa perian bahasa yang biasa dikatakan 

sifatnya.” Maka melalui metode deskriptif analisis, penulis memberikan deskripsi 

sesuai pencarian data, pengumpulan data, pengklasifikasi data, pengolahan data 

dan pengdeskripsian data. Mendeskripsikan data dengan kajian sintaksis dan 

semantis, serta memberikan analisa tentang hal-hal yang berkaitan dengan Verba 

Frasal Up.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dimulai dengan BAB I yang membahas pendahuluan, yang 

mencakup latar belakang penelitian, batasan masalah, ruang lingkup, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian, objek dan metode penelitian serta sistematika 

penulisan. 

Pada BAB II diuraikan kajian teori yang berisi seluruh teori yang digunakan 

mengenai Verba Frasal Up. 

Penulis menganalisis data dari novel Harry Potter And The Deathly Hallows 

karya J.K Rowling yang berkaitan dengan klasifikasi Verba Frasal dalam BAB 

III. Dari Analisa-analisa tersebut penulis menemukan beberapa verba yang 

menggunakan adverbia partikel dan arti atau maksud verba frasal Up. 

Dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan dan saran yang akan dikaji di 

dalam BAB IV. 
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