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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Karya tulis ilmiah merupakan salah media penyaluran kreatifitas dan ide 

seseorang atau sekelompok orang. Bentuk-bentuk penyampaian kreatifitas 

tersebut dapat berupa artikel ilmiah, jurnal, skripsi, disertasi, dan lain sebagainya. 

Penulisan setiap artikel ilmiah dilengkapi dengan ringkasan yang mencakup isi 

penelitian tersebut yang disebut dengan abstrak. Dalam penulisannya, abstrak 

ditulis dalam jumlah kalimat yang terbatas namun mencakup gambaran umum 

suatu penelitian dengan luas. Untuk itu diperlukan kalimat yang padat serta berisi 

frasa-frasa yang mengungkapkan berbagai informasi yang terdapat dalam wacana 

ilmiah tersebut. Inilah yang menjadi kekhasan abstrak dalam penulisannya. 

Bentuk-bentuk frasa yang mungkin terdapat dalam abstrak di antaranya 

frasa nomina (noun phrase), frasa verba (verb phrase), frasa adjektiva (adjective 

phrase), frasa adverbia (adverbial phrase), dan frasa preposisi (prepositional 

phrase). Frasa-frasa tersebut sangat mungkit terdapat dalam tiap kalimat pada 

abstrak. Terlebih lagi bentuk noun phrase yang sangat sering muncul sebagai 

subjek suatu kalimat.  

Analisis yang dilakukan penulis tertuju pada noun phrase yang hampir 

terdapat pada setiap subjek kalimat dalam abstrak. Noun phrase memiliki unsur-

unsur yang membentuknya seperti determiner, premodifier, head, dan post-

modifier. Unsur-unsur ini menjadi ciri tersendiri pada noun phrase.  Terlebih pada 
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post-modifier yang menjadi salah satu bagian dalam noun phrase yang  menarik 

untuk diteliti lebih lanjut karena unsur pembentuknya ternyata lebih kompleks 

dari apa yang terlihat. 

Penelitian ini berfokus pada jenis dan unsur pembentuk post-modifier 

noun phrase yang berfungsi sebagai subjek kalimat yang terdapat dalam abstrak 

skripsi. Jenis post-modifier noun phrase pada penelitian ini hanya dikelompokkan 

berdasarkan jenis phrase saja, adapun yang bentuknya berupa klausa (clause) 

tidak termasuk dalam pembahasan penelitian ini. 

Terdapat banyak bentuk noun phrase pada abstrak skripsi mahasiswa, 

salah satunya dalam sebuah abstrak yang dibuat oleh mahasiswa Administrasi 

Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Terdapat kalimat “The title of this 

undergraduate thesis is ‘Pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Pegawai 

Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi’.” yang tersusun dari sebuah bentuk noun 

phrase yang membuatnya utuh dan berterima. Misalnya pada frasa nomina The 

title of this undergraduate thesis tersusun dari kata ‘the’ yang merupakan 

determiner dan kata ‘title’ yang merupakan kata benda atau noun yang berfungsi 

sebagai head. Sementara frasa of this undergraduate thesis memiliki fungsi 

tertentu yakni sebagai post-modifier. 

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui jenis dan unsur pembentuk post-modifier yang 

terdapat dalam abstrak skripsi mahasiswa Administrasi Publik. Hal ini 

melatarbelakangi penulis mengambil judul “Analisis Post-modifiers Noun Phrase 

pada Subjek Kalimat dalam Abstrak Skripsi Mahasiswa Program Studi 
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Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2015 dan 

2016”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka disusun rumusan 

penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana jenis post-modifier yang terdapat dalam subjek kalimat pada 

abstrak skripsi mahasiswa program studi Administrasi Publik Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi tahun 2015 dan 2016? 

2. Bagaimana unsur pembentuk post-modifier yang terdapat dalam subjek 

kalimat pada abstrak skripsi mahasiswa program studi Administrasi Publik 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi tahun 2015 dan 2016? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan penelitian yang disusun, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Menjelaskan jenis post-modifier yang terdapat dalam subjek kalimat pada 

abstrak skripsi mahasiswa program studi Administrasi Publik Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi tahun 2015 dan 2016. 

2. Menjelaskan unsur pembentuk post-modifier yang terdapat dalam subjek 

kalimat pada abstrak skripsi mahasiswa program studi Administrasi Publik 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi tahun 2015 dan 2016. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member manfaat yang antara lain. 

1. Secara teoritis yaitu untuk mengembangkan penelitian dalam bidang 

linguistik khususnya tentang sintaksis yang mengkaji jenis dan unsur 

pembentuk post-modifier noun phrase yang terdapat pada subjek kalimat. 

2. Secara praktis yaitu untuk dijadikan referensi kepada penelitian lainnya yang 

tertarik untuk mengkaji sintaksis khususnya yang membahas noun phrase dan 

atau post-modifier noun phrase yang terdapat pada subjek kalimat. 


