
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kalimat adalah salah satu unsur utama tata bahasa yang dapat berdiri 

sendiri sebagai satu kesatuan. Kalimat merupakan unit gramatikal terbesar yang 

mengandung kata, frasa dan klausa. Dengan kata lain, kalimat merupakan 

serangkaian kelompok kata yang saling berkaitan dan menjadi sebuah satu 

kesatuan. 

   Dalam sebuah karya tulis, kalimat memiliki berbagai macam jenis, 

struktur dan fungsinya. Seperti yang dikemukakan oleh Quirk (1982:181) bahwa 

berdasarkan fungsinya dalam berkomunikasi kalimat itu terdiri dari empat jenis 

diantaranya yaitu kalimat deklaratif, imperatif, interogatif dan ekslamatif. 

Kalimat deklaratif merupakan kalimat yang berupa pernyataan dan berfungsi 

untuk menyatakan suatu fakta atau penegasan. Kalimat ini selalu memiliki subjek 

dan biasanya diikuti verba, contohnya “Owen kicks the ball”. Kalimat imperatif 

merupakan kalimat yang berupa perintah dan berfungsi untuk menerangkan suatu 

perintah atau permintaan. Kalimat ini memiliki unsur subjek yang biasanya 

dihilangkan atau dilesapkan, contohnya “Close the door!”. Kalimat interogatif 

merupakan kalimat yang berupa pertanyaan dan berfungsi untuk menyatakan 

informasi akan sesuatu hal sehingga kalimat ini membutuhkan tanda tanya di 

akhir kalimat, seperti contoh “Do you see my brother?”. Fungsi kalimat yang 

terakhir yaitu kalimat ekslamatif. Kalimat ini biasanya berupa seruan dan 

berfungsi untuk menyatakan atau mengungkapkan kekaguman akan sesuatu hal. 
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Dari berbagai jenis fungsi kalimat tersebut, penulis hanya akan menganalisis data 

penelitian yang memiliki fungsi kalimat ekslamatif. 

   Pada ragam tulis, kalimat ekslamatif merupakan kalimat yang biasanya 

berupa seruan. Konstruksi kalimat ekslamatif seringkali ditandai dengan kata 

what dan how yang diikuti oleh subjek dan predikat. Seperti yang ditegaskan oleh 

Swan (1995:193) mengatakan bahwa “exclamative are often constructed with 

“how” and “what” or with “so” and “such”; negative question forms are also 

common”. Jadi maksudnya, kalimat ekslamatif adalah kalimat yang dibentuk 

dengan kata how dan what atau so dan such; negative question juga bisa 

membentuk kalimat ini.  

Seperti contoh :  

(1) How beautiful you are! 

(2) What a nice dress! 

(3) I was so hungry! 

Dari beberapa contoh kalimat ekslamatif di atas, pada contoh (1) “how 

beautiful you are!” dan (2) “what a nice dress” merupakan kalimat yang diawali 

kata “how” dan “what”. Sedangkan, pada contoh (3) “I was so hungry!” 

merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat kata “so”. Ketiga kalimat 

ekslamatif tersebut memiliki struktur dan tipe kalimat yang berbeda-beda. 

Ditinjau dari segi makna, kalimat ekslamatif mengandung makna 

kontekstual karena makna yang terdapat pada kalimat ini dipengaruhi oleh situasi 

atau konteks yang ada di sekitar kalimat tersebut. Makna kalimat pada contoh 

kalimat (1) yaitu “betapa cantiknya dirimu”. Makna kalimat pada contoh kalimat 
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(2) yaitu “baju yang indah”. Sedangkan makna kalimat pada contoh kalimat (3) 

yaitu “saya sangat lapar”. 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis merasa 

tertarik untuk membahas permasalahan mengenai kalimat ekslamatif menurut 

kajian sintaktis dan semantis. Alasan penulis tertarik untuk menganalisis kalimat 

ekslamatif karena kalimat ini memiliki banyak unsur sintaktis yang dapat diteliti. 

Berdasarkan unsur-unsur sintaktisnya, penulis akan menganalisis tipe-tipe 

kalimat dan struktur kalimat ekslamatif. Selain itu, penulis juga akan 

menganalisis kalimat ekslamatif secara semantis berdasarkan makna kalimat 

ekslamatif yang terdapat di dalam data penelitian. 

Penulis akan mengambil contoh analisis kalimat ekslamatif yang ada pada 

naskah film, khususnya yaitu naskah film Shrek Series: Shrek 1 – 3. Pada tiga 

naskah film ini, penulis menemukan banyak kalimat ekslamatif yang terdapat 

pada percakapan para pemerannya. Sehingga naskah film ini mempermudah 

penulis dalam mencari data yang dibutuhkan untuk bahan karya ilmiah yang 

ditulisnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis kalimat yang 

tergolong kalimat ekslamatif pada naskah film tersebut lebih mendalam ke dalam 

sebuah penelitian yang berjudul “Kalimat Ekslamatif Dalam Naskah Film Shrek 

Series: Shrek 1 – 3 Karya William Steig dan Ted Elliott : Kajian Sintaktis dan 

Semantis.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah yang 

akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Tipe kalimat ekslamatif apa saja yang terdapat pada naskah Shrek Series: 

Shrek 1 – 3 ? 

2. Struktur kalimat ekslamatif apa sajakah yang terdapat pada naskah-naskah 

film tersebut ? 

3. Makna apa saja yang terkandung dalam kalimat ekslamatif tersebut? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu “Kalimat Ekslamatif Dalam 

Naskah Film Shrek Series: Shrek 1 – 3  Karya William Steig dan Ted Elliott: 

Kajian Sintaktis dan Semantis”, maka data yang dianalisis didapat dari naskah 

film Shrek 1 yang diterbitkan pada tahun 2001, Shrek 2 tahun 2004 dan Shrek 3 

tahun 2007. Penulis akan mengkaji data penelitian berdasarkan kajian sintaktis 

dan semantis. Penulis akan membatasi penelitian ini pada bahasan mengenai tipe, 

struktur, serta makna kalimat ekslamatif berdasarkan teori William O’Grady et al 

(1996), Randolp Quirk (1982), Michael Swan (1997), James McCawley (1998) 

dan Leonard Bloomfield (1995) yang terdapat pada percakapan-percakapan di 

dalam naskah film Shrek 1 – 3. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah: 

1. Mengidentifikasi tipe-tipe kalimat ekslamatif yang terdapat pada 

percakapan-percapan dalam naskah film. 

2. Mengidentifikasi struktur kalimat ekslamatif yang ada pada data 

penelitian. 
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3. Mengidentifikasi makna yang terkandung dalam kalimat ekslamatif. 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan kalimat ekslamatif serta dapat 

mengetahui tipe-tipe kalimat ekslamatif dan struktur pembentukannya, serta 

makna yang terkandung pada kalimat ekslamatif dalam penelitian ini. 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Kalimat Ekslamatif Dalam 

Naskah Film Shrek Series: Shrek 1 – 3  Karya William Steig dan Ted Elliott: 

Kajian Sintaktis dan Semantis”, maka objek penelitian pada skripsi ini ialah 

mengenai kalimat ekslamatif. Data yang akan dianalisis yaitu mengenai tipe dan 

struktur kalimat ekslamatif, serta makna kalimat ekslamatif. Pengambilan data-

data yang mendukung ke arah penelitian skripsi ini diambil dari naskah film yaitu 

Shrek Series: Shrek 1 – 3. Alasan digunakannya tiga seri naskah film ini sebagai 

sumber data ialah karena di dalam naskah-naskah film ini terdapat banyak 

percakapan yang mengandung kalimat ekslamatif. Oleh karena itu, penulis 

tertarik untuk menganalisis kalimat ekslamatif yang terdapat pada naskah film 

Shrek Series: Shrek 1 – 3 berdasarkan kriteria-kriteria dari identifikasi masalah 

yang telah disebutkan di atas. 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian desktiptif 

analisis, yaitu metode yang menganalisis data untuk menggambarkan suatu 

fenomena, keadaan atau peristiwa secara sistematis, aktual dan akurat. Seperti 

yang diungkapkan Djajasudarma (1993:8) bahwa “metode deskriptif adalah 

metode yang bertujuan membuat deskripsi. Dengan kata lain membuat gambaran, 
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lukisan secara faktual dan akurat mengenai data dan sifat-sifat serta hubungan 

fenomena yang diteliti.” 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

  Bab I pendahuluan, penulis membahas tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, objek dan 

metode penelitian dan sistematika penelitian. 

 Bab II kajian pustaka, menguraikan teori-teori mengenai kategori, fungsi, 

struktur dan tipe kalimat ekslamatif serta makna kalimat khususnya yang 

berhubungan dengan penelitian. 

 Bab III analisis data, penulis menjelaskan, mengklasifikasi, 

mendeskripsikan, dan menganalisis data-data yang diperoleh, terutama pada 

penggunaan kalimat ekslamatif berdasarkan percakapan-percakapan pada naskah 

film tersebut. 

 Bab IV simpulan dan saran, merupakan bab yang berisi kesimpulan yang 

diperoleh dari hasil analisis data pada bab III. Sedangkan saran merupakan 

pendapat yang dikemukakan oleh penulis sebagai bahan pertimbangan pembaca 

untuk memberikan ide atau melanjutkan penelitian pada skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 


