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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Manusia mempunyai kemampuan untuk mempelajari bahasa lebih mendalam 

lagi, hal itupun disebabkan adanya kesadaran pentingnya bahasa bagi kehidupan 

manusia. Perkembangan bahasa dapat di lihat dari banyaknya kaidah dan teori yang 

dikembangkan oleh para ahli bahasa, begitu pula dalam bahasa Inggris.  

Menurut Algeo (2005:2): 

“A language is a system of conventional vocal signs means of which human 

beings communicate. This definition has several important terms, each of which 

is examined in some detail… Those terms are systems, signs, vocal, 

conventional, human, communicate.” 

Bahasa Inggris sebagai bahasa nomor satu yang menjadi penghubung bangsa 

dan negara didunia pun memunculkan keinginan manusia untuk mempelajari bahasa 

secara ilmiah. Linguistik sebutan bagi kajian ilmiah bahasa. Bidang linguistik 

memiliki sub-sub bidang diantaranya adalah sintaktis yang mempelajari kata-kata 

yang membentuk struktur yaitu menjadi kalimat, frasa, atau klausa dan semantik yang 

mempelajari makna atau arti dari kata atau kalimat. Kedua bidang tersebut erat 

kaitannya satu sama lain.  

Bahasa memiliki banyak fungsi yang salah satunya digunakan dalam bidang 

hiburan perfilman. Industri film adalah industri yang tidak ada habisnya. Sebagai 
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media massa, film digunakan sebagai media yang merefleksikan realitas, atau bahkan 

membentuk realitas. Cerita yang ditayangkan lewat film dapat berbentuk fiksi atau 

non fiksi. Lewat film, informasi dapat dikonsumsi dengan lebih mendalam karena 

film adalah media audio visual. Media ini banyak digemari banyak orang karena 

dapat dijadikan sebagai hiburan dan penyalur hobi. Berbagai jenis film luar negeri 

dapat masuk dengan mudah dan juga menjadi sarana hiburan bagi masyarakat dan 

hampir seluruhnya menggunakan bahasa Inggris. Bukan hanya pada percakapan 

secara lisan di dalam film tetapi juga pada unsur film lainnya, salah satunya yang 

dapat dilihat dari teks judul film secara tertulis.  

Film mempengaruhi manusia dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan 

pesan dibaliknya. Hubungan antara film dan masyarakat memiliki sejarah yang 

panjang dalam kajian para ahli komunikasi seperti Oey Hong Lee dalam Sobur (2009: 

126) menyebutkan, film sebagai alat komunikasi massa yang kedua muncul di dunia, 

mempunyai masa pertumbuhan pada akhir abad ke- 19.Sebuah film pada dasarnya 

bisa melibatkan bentuk-bentuk simbol visual dan linguistik untuk mengodekan pesan 

yang sedang disampaikan. Sebagai salah satu media massa, McQuail mengatakan 

film merupakan alat komunikasi yang efektif karena memiliki kemampuan 

mengantarkan pesan secara unik sehingga dapat menjangkau sekian banyak orang 

dalam waktu yang cepat, dan kemampuan memanipulasi kenyataan yang tampak 

dengan pesan fotografis, tanpa kehilangan kredibilitas membuat film lebih mudah 

mendapatkan perhatian dari masyarakat dibandingkan dengan media komunikasi 

massa lainnya. 
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Pada penelitian ini penulis akan membahas teks judul film bahasa Inggris 

khususnya judul film yang rilis pada tahun 2013.Judul film merupakan cerminan dari 

film tersebut, juga pemilihan kata-katanya di buat agar pesan dari film tersebut dapat 

sampai kepada penikmat film dengan menggunakan struktur dan makna yang tepat.   

Berdasarkan hal inilah penulis tertarik untuk membahas teks judul film bahasa 

Inggris dengan menganalisis struktur dan tipe makna pada setiap data dalam skripsi 

yang berjudul STRUKTUR DAN MAKNA JUDUL FILM YANG DIRILIS 

PADA TAHUN 2013: KAJIAN SINTAKTIS DAN SEMANTIS. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang 

diidentifikasi oleh penulis dalam penelitian ini antara lain: 

1. Kategori sintaktis apa saja yang digunakan dalam judul film berbahasa Inggris 

yang dirilis pada tahun 2013 berdasarkan struktur sintaktisnya? 

2. Apakah makna yang terkandung dalam judul film tersebut didukung oleh dialog 

dalam naskah film dan visual pada poster film tersebut? 
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1.3 Batasan Masalah 

Pembahasan yang luas membuat penulis membatasi masalah pada penelitian ini. 

Objek yang di teliti hanya pada kajian sintaktis dan semantis. Struktur sintaktis 

bagaimana yang di gunakan dan jenis makna yang terdapat pada judul film berbahasa 

inggris yang berjumlah 30 data film yang dirilis pada tahun 2013. Data tersebut 

berkategori film (genre) drama, komedi, dan fantasi.  Kajian teori yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu pada kajian sintaktisnya penulis mengacu pada teori 

O’Grady (1997) dan Carnie (1969) sedangkan dalam mengkaji semantik mengacu 

pada teori Saeed (1997), Hipkiss (1995) dan Palmer (1976). 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat  Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Mengidentifikasi kategori sintaktis berdasarkan struktur yang digunakan dalam 

judul film berbahasa Inggris pada tahun 2013. 

2. Mendeskripsikan makna yang terkandung didukung oleh dialog dalam naskah 

film dan visual pada gambar poster film dalam setiap judul film berbahasa 

Inggris tersebut. 

Penulis berharap melalui penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi 

pembaca dan berguna bagi siapa saja yang menaruh minat dan mengembangkan lagi 

pengetahuan bagaimana struktur dari bahasa terutama dalam kajian sintaktis dapat 
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digunakan untuk pembentukan judul film berbahasa Inggris dan juga agar pembaca 

dan penikmat film dapat mengerti betul makna yang yang tekandung di dalam judul 

film berbahasa Inggris. Dari hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pelajaran 

khususnya bahasa Inggris terutama bagi mahasiswa juga bagi orang-orang yang ingin 

memperdalam pengetahuan bahasa Inggris agar dapat memperluas dan menguasai 

sepenuhnya bahasa tersebut. 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian  

Objek penelitian ini bersumber pada data yang diambil dari daftar judul film 

bahasa Inggris yang rilis pada tahun 2013 pada situs Imdb (http://imdb.com) yang 

mana pada penelitian ini penulis menggunakan kajian sintaktis dan semantis dalam 

menganalisis data tersebut.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang menganalisis 

dan memaparkan data secara faktual dan akurat. Nazir (2005:54) mengemukakan 

bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Metode deskriptif sendiri memiliki tujuan untuk 

membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis yaitu penulis mengumpulkan dan 

menganalisis data supaya dapat mengetahui struktur dan jenis makna dari uraian pada 

judul film tersebut.   
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1.6 Sistematika Penulisan 

 

Penulis menguraikan sistematika dalam penulisan penelitian ini yang diawali 

Bab I Pendahuluan yang pada bab ini dijelaskan secara berurutan di mulai dari latar 

belakang masalah yang diangkat dalam penelitian, identifikasi masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, objek dan metode penelitian, dan 

terakhir sistematika penulisan. 

Kemudian Bab II Kajian Pustaka yang membahas dan menguraikan kajian teori 

antara lain sintaktis dan semantikyang mendasari dan mendukung dalam pembahasan 

atau penelitian ini. 

Selanjutnya, Bab III Analisis Data. Pada bab III penulis menguraikan analisis 

data sumber yang di peroleh yang meliputi mendeskripsikan struktur dan makna pada 

data tersebut. Akhirnya Bab VI Kesimpulan dan Saran yang mana bab ini berisikan 

kesimpulan dan saran hasil penelitian dari penulis.  

 


