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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kalimat merupakan salah satu unsur bahasa yang memiliki berbagai macam 

jenis dan struktur yang dapat kita teliti. Salah satu contohnya adalah kalimat 

deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang ditandai intonasi turun dan pada 

umumnya mengandung makna yg menyatakan atau memberitahukan sesuatu, dalam 

ragam tulis, biasanya diberi tanda titik pada bagian akhirnya. 

Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai jenis kalimat. Salah satunya 

pada novel. Sebagaimana kita ketahui banyak ragam novel yang membahas cerita 

tentang berbagai tokoh, setting, dan alur cerita. Marry Hollingsworth adalah seorang 

pengarang novel asal Amerika Serikat yang terkenal dengan novel-novel religius-nya, 

khususnya agama Kristen. Sudah lebih dari seratus buku best-seller yang dia 

luncurkan kepasaran, diantaranya; A Boy’s Book of Prayers, A Few Hallelujah for 

Your Ho Hums, A Girl’s Diary of Prayers, Charlie and the Shabby Tabby , For Mom 

with Love, dan lain-lain. 

Kalimat deklaratif yang terdapat pada novel A Few from the Pew 

menggunakan verba yang beragam. Permasalahan inilah yang membuat penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai kalimat deklaratif. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi atau rumusan masalah dalam penelitian adalah: 

1. Verba dynamic apa saja yang terdapat dalam kalimat deklaratif pada novel 

A Few from the Pew? 

2. Makna apa yang terkandung dalam kalimat deklaratif pada novel A Few 

from the Pew? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis menggunakan beberapa teori untuk mengkaji masalah yang dianalisis, 

agar permasalahan tidak semakin meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini 

dibuat dengan menggunakan teori Frank (1994) untuk mengkaji kalimat deklaratif, 

Saeed (1997) untuk mengkaji teori Semantis, dan teori Robbin (1991) dan Buttler 

mengkaji teori Semantis. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Berdasarkan uraian pada identifikasi masalah diatas, tujuan penelitian penulis 

adalah: 

1. Mendeskripsikan jenis-jenis verba dynamic yang terdapat dalam kalimat 

deklaratif. 

2. Mengidendifikasi makna apa saja yang terdapat dalam kalimat deklaratif. 
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Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi yang masih kurang memahami dan 

mengetahui kalimat deklaratif. 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

1.5.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam proposal seminar ini adalah verba dynamic dalam 

kalimat deklaratif pada novel A Few from the Pew karya Marry Hollingworth. 

Alasan penulis menganalisis buku ini karena Marry Hollingsworth sudah sangat 

terkenal sebagai penulis novel keagamaanya dan telah menjual jutaan eksemplar 

novel keseluruh dunia. Tidak sedikit dari novelnya yang menjadi best-seller. 

Selain itu dalam buku A Few from the Pew juga banyak ditemukan kalimat 

deklaratif untuk dianalisis. 

1.5.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis. Metode ini merupakan suatu metode penelitian yang mencakup 

kegiatan-kegiatan seperti pengumpulan dan penyusunan data, kemudian 

penganalisisan dan penginterpretasian. Menurut Torchim (2006: 23) 

“ Descriptive analysis is used to describe the basic features of the data in a study. 

They provide simple summaries about the simple and measures. Together with 

the simple graphic analysis, they form the basis of virtually every quantities 

analysis of data. With the descriptive analysis you are simply describing what the 

data shows.” Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri dasar data 

dalam pokok permasalahan. Menyediakan kesimpulan sederhana tentang contoh 
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dan langkah-langkah. Metode tersebut membentuk dasar dari setiap analisis 

kuantitatif data sebenarnya, dengan analisis deskriptif Anda dapat dengan mudah 

menjelaskan data dan apa yang data tersebut tujukkan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengutip kalimat-kalimat 

transitif yang terdapat pada buku berjudul A Few from The Pew karya Marry 

Hollingsworth, kemudian disusun sesuai dengan pola kalimatnya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam skripsi ini yang dibahas adalah: 

 Bab satu membahas latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, obyek dan metode penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

Bab dua membahas teori sintaktis, semantis, kalimat deklaratif, dan verba 

dynamic.. 

Bab tiga menganalisa verba dynamic yang terdapat dalam deklaratif pada 

novel yang berjudul A Few from the Pew karya Marry Hollingsworth. 

Bab empat memberikan simpulan dan saran. 

 

 

 


