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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan kamus bahasa Inggris Oxford, Bahasa adalah sistem komunikasi 

dalam ujaran dan tulisan yang digunakan oleh orang-orang dari negara tertentu  

(2000; 240). Bahasa salah satu disiplin ilmu yang dapat diselidiki secara internal dan 

eksternal. Secara internal bahasa menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan fonetik, 

fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik yang menjadi unit dalam linguistik. 

Sedangkan bahasa secara eksternal berkaitan erat dengan faktor-faktor di luar bahasa 

atau disiplin ilmu lainnya yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, psikolinguistik, 

merupakan gabungan dua disiplin ilmu yaitu, psikologi dan linguistik. Sosiolinguistik 

merupakan kombinasi dari sosiologi dan linguistik. Sedangkan Anthrolinguistics, 

yang berasal dari antropologi dan linguistik, dan neurolinguistik, dari neurologi dan 

linguistik (en.wikipedia.org/wiki/sociolinguistics) 

Selain sebagai alat  komunikasi, bahasa memiliki fungsi-fungsi kalimat yang 

berbeda-beda yaitu: ekspresif,  ujaran yang berhubungan dengan  ekspresi perasaan 

pembicara, direktif, fungsi ujaran untuk mencoba untuk membuat orang lain 

melakukan sesuatu, referensial,  ujaran yang memberikan informasi, metalinguistik,  

ujaran untuk membicarakan bahasa itu sendiri, poetic ujaran yang fokus pada ciri-ciri 

estetika bahasa, dan phatic, ujaran mengekspresikan solidaritas dan empati terhadap 
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orang lain (Holmes:2001,259) . Kalimat direktif tersebut di atas sering muncul dalam 

percakapan atau interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih. 

Dalam penelitian ini, penulis hanya fokus pada salah satu fungsi kalimat, yaitu 

direktif, yang digunakan dalam novel berjudul The Ballad of Lucy Whipple. Berkaitan 

dengan fungsi kalimat direktif, Holmes lebih lanjut menjelaskan (Holmes, 2001:261) 

―Directive is concerned with getting people to do things. The speech acts 

express directive force which vary in strength as we can attempt to get people 

to sit down, for instance, by suggesting or inviting them to do so, or by acts 

generally which are expressed in imperative form‖ 

 

 

Karena penulis tertarik pada fungsi kalimat direktif, penulis akan menganalisis 

salah satu novel berbahasa Inggris yaitu The Ballad of Lucy Whipple. Novel ini 

bercerita tentang Lucy Whipple yang pindah dari timur ke wilayah barat yaitu Lucky 

Diggins di California, tempat yang diimpikan ibunya. Tapi Lucy tidak merasa 

nyaman tinggal di Lucky Diggins, Lucy bahkan sangat merindukan tempat asalnya.  

Data dari penelitian ini diambil dari dialog beberapa karakter yang terdapat 

dalam novel " The Ballad of Lucy Whipple " karya Karen Cushman. Dialog yang 

dianalisis adalah dialog yang mengandung fungsi bahasa direktif yang terdiri dari: 

imperatif, interogatif dan deklaratif. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

P enulis melakukan pengenalan masalah pada penelitian ini dengan 

menganalisis masalah sebagai berikut: 
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1. Fungsi ujaran direktif apa yang ditemukan dalam novel The Ballad Lucy 

Whipple? 

2. Faktor sosial dan dimensi sosial apa yang mempengaruhi perbedaan fungsi 

kalimat direktif dalam novel tersebut? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Seperti di ketahui bahwa ada banyak jenis fungsi ujaran dalam bahasa Inggris, 

namun penelitian ini hanya terbatas pada fungsi direktif bahasa terutama dalam 

bentuk dialog langsung antar pengguna bahasa yang terdapat dalam novel "The 

Ballad of Lucy Whipple" karya Karen Cushman. Kemudian fungsi kalimat direktif  

tersebut dianalisis dari sudut pandang faktor sosial dan dimensi sosial yang 

melatarbelakanginya. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dan manfaat penulisan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan fungsi ujaran direktif yang ditemukan dalam novel 

The Ballad Lucy Whipple. 

2. Untuk menentukan faktor sosial dan dimensi sosial apa yang mempengaruhi 

perbedaan fungsi kalimat direktif dalam novel tersebut. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan 

baik bagi penulis maupun para pembaca tentang jenis fungsi direktif serta faktor 
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sosial dan dimensi sosial yang mempengaruhi perbedaan penggunaan fungsi kalimat 

direktif.  

 

1.5 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan metode deskriptif, metode ini 

memberikan gambaran mengenai situasi, proses yang terjadi atau kejadian. Hal ini 

sejalan dengan apa yang Kelinger katakan seperti dikutip oleh Ary et.all: 

―….concerned with conditions or relationship that exist; practices that prevail; 

beliefs, points of view, or attitude that are held; processes that are going on; 

effects that are being felt; or trends that are developing.‖ (1972:26) 

 

 

Secara khusus untuk memperoleh data, penulis melakukan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

1. Penulis membaca seluruh isi novel ―The Ballad of Lucy Whipple‖ karya Karen 

Cushman. 

2. Penulis mencari data dalam bentuk kalimat direktif dari novel tersebut. 

3. Penulis kemudian mengklarifikasikan data tersebut di atas ke dalam tiga kategori 

kalimat direktif yang diambil dari buku Introduction to Sociolinguistics (2001) 

karya Janet Holmes, yaitu kalimat perintah (imperative) yang terdiri dari 

kalimat perintah tanpa subjek (imperative) dan kalimat perintah dengan subjek 

(you imperative), kalimat pertanyaan (interrogative) dengan menggunakan 

kalimat tanya dan dengan kata kerja bantu modal (interrogative with modal verb) 

serta kalimat pertanyaan dengan tag (interrogative with tag), dan interrogatif 
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(kalimat tanya) dengan menggunakan modal negatif (interrogative with negative 

modal), dan kalimat pernyataan (declarative). 

4. Penulis kemudian menganalisis ketiga macam data tersebut dengan 

menggunakan pendekatan faktor sosial (social factors) dan dimensi sosial (social 

dimensions) dari Janet Holmes dalam buku An Introduction to Sociolinguistics. 

5. Penulis membuat kesimpulan dari setiap data yang dianalisis untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam identifikasi masalah penelitian ini. 

 

Dengan demikian penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi, 

menggambarkan dan mengklasifikasikan data yang berhubungan dengan jenis-jenis 

fungsi ujaran direktif bahasa yang terdapat dalam novel yang diteliti serta faktor dan 

dimensi sosial yang melatarbelakanginya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar pembaca mudah memahami penelitian ini penulis membagi laporan 

penelitian ini ke dalam empat bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab 

seperti yang dijelaskan secara singkat di bawah ini: 

Dalam bab I Pendahuluan, penulis menjelaskan latar belakang penelitian, 

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

penelitian, dan sistematisasi penulisan. 

Dalam bab II Kajian Pustaka, penulis menjelaskan tentang teori sosiolinguistik 

yang berkaitan dengan faktor-faktor sosial dan dimensi sosial, tindak tutur, fungsi 

bahasa, direktif, imperatif, interogatif dan deklaratif. 
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Dalam bab III Analisis Data, penulis menganalisis, menggolongkan, 

menggambarkan dan menyimpulkan data yang diperoleh terutama mengenai jenis-

jenis fungsi direktif bahasa dalam dialog-dialog yang ada dalam novel. Serta faktor 

dan dimensi sosial yang melatarbelakanginya. 

Bab IV Simpulan dan Saran, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan 

yang diperoleh dari data hasil penelitian serta saran-saran umumnya untuk peneliti 

berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


