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ABSTRAK

Dalam skripsi yang berjudul An Analysis of Prepositional Phrase in
Personal Essay Columns in Readers’ Digest penulis membahas tentang bentuk,
fungsi, dan makna frasa kata depan dari tiga buah esai pribadi (Bit by the Fitbit,
Give a Girl a Fish, and The Plot Thickens) yang terdapat dalam majalah Readers’
Digest edisi Juni sampai September 2015. Teori yang digunakan dalam
menginterpretasikan bentuk frasa kata depan mengacu kepada teori Morley (2000)
dan diperkuat dengan teori Quirk and Greebaum (1973) untuk menganalisis fungsi
frasa tersebut. Sedangkan untuk penafsiran makna frasa kata depan itu sendiri,
penulis berpedoman kepada teori Tyler and Evans (2003). Selain mengkaji bentuk,
fungsi, dan makna frasa kata depan, penulis juga menggambarkan cara menyortir
konstituen dalam sebuah klausa.

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode simak dengan
teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat (Sudaryanto, 1988). Penulis
mengumpulkan data berupa klausa yang mengandung frasa kata depan bersama
objeknya (umumnya kata benda). Beberapa klausa dalam ketiga esai tersebut
dianalisis dengan metode pelebelan menggunakan kurung siku (labeled
bracketing) yang dipelopori oleh Radford (2009). Hasil analisis data disajikan
menggunakan metode informal berupa perumusan dengan kata-kata biasa dan
metode formal berupa labeled bracketing, simbol, tabel, dan gambar (Sudaryanto,
1993).

Berdasarkan hasil analisis tiga buah esai dalam majalah Readers’ Digest,
penulis menemukan kecocokan dalam hal bentuk, fungsi, dan makna dari tiap esai
tersebut. Bentuk yang paling banyak muncul adalah frasa kata depan dengan
objek kata benda (P + NP). Ketiga esai tersebut berfungsi sebagai kata keterangan
tempat yang menyatakan makna lokasi. Penulis juga menyimpulkan bahwa
keterangan tempat dan makna lokasi yang sering muncul dalam ketiga esai
tersebut dikarenakan jenis esai tersebut berupa recount text. Recount text
menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lampau dengan menggambarkan latar
belakang, setting tempat dan waktu.
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