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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Sosiolinguistik 

Linguistik adalah studi ilmiah bahasa manusia. Linguistik secara luas dapat 

dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: studi tentang bentuk bahasa, makna bahasa, dan 

bahasa dalam konteks. Kemudian bahasa dalam konteks yang lebih luas mencakup 

linguistik evolusioner, asal-usul bahasa, sejarah linguistik, serta perubahan bahasa 

sedangkan; sosiolinguistik yang termasuk dalam kategori sosial, mempelajari 

hubungan antara variasi linguistik dan struktur sosial seperti dijelaskan McArthur 

(1988) di bawah ini: 

“Sociolinguistics is the branch of knowledge which studies the social aspects 

of language, including how the use and norms of language vary from one 

society to another (in relation, for example, to accent, dialect, and grammar), 

and the way in which attitudes influence perceptions of the characteristics and 

bilities of speakers‖ 

(http://www.encyclopedia.com/topic/sociolinguistics.aspx#1-

1029:SOCIOLINGUISTICS-full).  

Dari definisi di atas dapat diterjemahkan bahwa sosiolinguistik adalah cabang 

ilmu yang mempelajari aspek sosial bahasa, termasuk bagaimana penggunaan dan 

norma-norma bahasa yang  berubah dari satu  masyarakat ke masyarakat lainnya 

(yang berkaitan dengan aksen, dialek, dan tata bahasa) serta mempelajari bagaimana 

sikap mempengaruhi persepsi karakterstik dan kemampuan pemakai bahasa. Hal ini 

http://www.encyclopedia.com/doc/1O29-LANGUAGE.html
http://www.encyclopedia.com/doc/1O29-ACCENT.html
http://www.encyclopedia.com/doc/1O29-DIALECT.html
http://www.encyclopedia.com/


8 
 

sejalan dengan apa yang disampaikan Holmes dalam bukunya, An Introduction to 

Sociolinguistics. 

―Sociolinguists study the relationship between language and society. They are 

interested in explaining why we speak differently in different social contexts, 

and they are concerned with identifying the social functions of language and 

the ways it is used to convey social meaning‖ (2001:1).  

Holmes menjelaskan bahwa para ahli Sosiolonguistik mempelajari hubungan 

antara bahasa dan masyarakat. Mereka tertarik menyelidiki kenapa kita berbicara 

dengan cara yang berbeda dalam konteks-konteks sosial yang berbeda, menyelidiki 

fungsi-fungsi sosial bahasa serta cara-cara bagaimana bahasa itu digunakan untuk 

menyampaikan makna sosial.  

Sementara itu, menurut Keith and Helen Johnson (1999:87) ―Sociolinguistics is 

variations accents on regional and social dialects and linguistic variables correlated 

with speakers' socio-economic status, sex, age and so on.‖ sosiolinguistik 

mempelajari variasi aksen, dialek regional dan sosial serta variabel-variabel linguistik 

yang berkorelasi dengan status sosial-ekonomi pembicara, jenis kelamin, usia dan 

sebagainya. 

Menurut Radford (1999:20) "Sociolinguistics is the study of the relationship 

between language use and the structure of society". Sosiolinguistik adalah ilmu yang 

mempelajari hubungan antara penggunaan bahasa dan struktur masyarakat karena 

stuktur masyarakat yang berbeda sangat berpengaruh terhadap bahasa yang 

digunakan. Dengan demikian kapan pembicara menggunakan bahasa formal atau non 
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formal, halus atau kasar sangat tergantung pada pada struktur sosial yang dihadapi 

oleh si pembicara. 

Menurut J.A. Fishman seperti dikutip oleh Abdul Chaer dan Leonie Agustina 

dalam buku Sosiolinguistik Perkenalan Awal (2004:3) dijelaskan: ―Sociolinguistics is 

the study of characteristic varieties of languages, the characteristics of their 

functions, and the characteristics of their speakers as these constantly three interact 

and, change one another within a speech community.‖ 

Dari definisi di atas dapat disimpukan bahwa sosiolinguistik adalah ilmu yang 

mempelajari karakteristik variasi bahasa, karakteristik fungsi bahasa serta 

karakterikstik pengguna bahasa karena ketiga hal tersebut saling berinteraksi dan 

mengubah satu sama lain dalam masyarakat bahasa.  

Berbeda dengan definisi di atas, Srazny menjelaskan bahwa sosiolinguistik 

kontemporer memfokuskan pada variasi sosiolinguistik, sosiologi bahasa dan 

komunikasi etnografi/sosiolinguistik interaksi seperti dijelaskan di bawah ini: 

―Contemporary Sociolinguistics is a diverse and thriving field of  linguistic 

inquiry. It's the major branches (variations sociolinguistics, the Sociology of 

language and the ethnography of communication / interactional 

sociolinguistics). Share an interest in the way in the human societies organize 

their social lives in and though language‖ (Strazny. 2005:977).  

Dari semua definisi di atas, secara singkat kita dapat menyimpulkan bahwa 

sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang mempelajari bahasa dalam 

hubungannya dengan masyarakat serta faktor-faktor sosial dan dimensi sosial yang 

mempengaruhi pengguna bahasa dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan kedua 
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faktor di atas dalam Sosiolingustik yang sangat berpengaruh terhadap variasi bahasa 

yang digunakan seseorang. 

2.2 Faktor-faktor Sosial dan Dimensi Sosial 

Para ahli sosiolinguistik berusaha menjelaskan perubahan variasi pemilihan 

bahasa dalam kaitannya dengan alasan-alasan terjadinya perubahan tersebut seperti 

kenapa seseorang berbicara dengan menggunakan variasi bahasa yang berbeda ketika 

berbicara dengan atasannya dan ketika berbicara terhadap rekan sejawatnya. 

Menurut Holmes (2001:8-10) membagi bahwa ada dua faktor yang sangat 

memengaruhi seseorang dalam menguunakan variasi-variasi bahasa yang berbeda 

seperti dibawah ini, yaitu:  

2.2.1 Faktor-faktor Sosial 

Tidak semua faktor yang terkait dengan konteks tertentu dapat mengubah variasi 

bahasa namun demikian menurut Holmes (2001:8) dalam setiap situasi pilihan-

pilihan bahasa secara umum akan merefleksikan pengaruh salah satu dari komponen-

komponen berikut: 

a.  Pengguna Bahasa: Siapa yang berbicara dan dengan siapa mereka 

berbicara? 

Pemilihan variasi bahasa sangat dipengaruhi oleh siapa yang berbicara, dalam 

lingkungan sekitar, misalnya: apakah dia seorang mahasiswa, dosen atau teman, 

anggota keluarga dan sebagainya dengan siapa dia berbicara apakah mahasiswa 
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berbicara dengan dosen, teman, atau dengan anggota keluarganya. Dengan demikian 

siapa yang berbicara dan dengan siapa dia berbicara, bagaimana latar belakang sosial, 

pendidikan, usia jenis kelamin orang yang  diajak bicara akan sangat berpengaruh 

terhadap pilihan linguistik atau variasi bahasa seseorang. 

b.  Tempat dan Waktu ujaran:  

Tempat dan waktu dimana seseorang berbicara akan sangat berpengaruh 

terahadap pilihan variasi bahasa yang dipakainya apakah dia berbicara di sekolah, di 

kedai, di mesjid dan lain-lain. Sebagai contoh berbicara dalam gereja akan berbeda 

bahasa yang digunakan jika berbicara di sekolah. 

c. Topik Pembicaraan:  

Selain dua faktor di atas, topik atau apa yang sedang dibicarakan juga merupakan 

hal penting yang bisa membuat seseorang mengubah pilihan variasi bahasa yang ia 

gunakan. Topik bisa beragam mulai dari yang ringan seperti hiburan, musik, 

masakan, gosip, dan lain-lain sampai ke topik-topik yang berat seperti politik, 

ekonomi dan lain-lain.  

d. Fungsi Pembicaraan:  

Faktor sosial yang terakhir adalah fungsi atau maksud pembicaraan mengacu 

pada alasan mengapa seseorang berbicara apakah dia mencoba untuk membujuk, 

menginformasikan, mengajar atau meyakinkan. Dengan demikian variasi bahasa 
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bagaimana seseorang membujuk, menjelaskan atau menyakinkan seseorang akan 

sangat berbeda satu sama lain. 

 

2.2.2 Dimensi Sosial 

Selain faktor-faktor sosial yang telah dijelaskan di atas, dimensi sosial 

memegang peranan yang penting dalam mengubah pilihan variasi bahasa seseorang. 

Berikut ini adalah dimensi sosial yang memengaruhi pilihan variasi bahasa seseorang 

seperti dijelaskan Holmes (2001:9) dalam buku An Introduction to Socilinguistics 

seperti di bawah ini: 

a. Skala jarak sosial: Skala ini berkaitan dengan pengguna bahasa khususnya 

berkaitan dengan seberapa dekat atau seberapa jauh hubungan sosial antara si 

pembicara dan yang diajak bicara seperti terlihat di bawah ini: 

 

The solidarity – social distance scale 

Intimate     Distant 

High solidarity     Low solidarity 

                                                                (Holmes:2001:9) 

Dengan kata lain, skala ini berguna dalam menekankan bahwa seberapa baik atau 

dekat kita mengenal seseorang yang merupakan faktor yang signifikan dalam pilihan 

variasi bahasa seseorang. Dengan demikian memanggil seseorang dengan nama 

panggilan seperti, Bapak, Ibu atau mbak yang menunjukkan seberapa dekat atau baik 
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hubungan kita dengan orang yang diajak berbicara dan ini mencerminkan 

pertimbangan dimensi di atas. 

b. Skala Status, skala ini bersangkutan dengan pengguna bahasa khususnya status 

sosial seseorang. Seperti yang terlihat di bawah ini: 

The status scale 

   Superior High status 

 

 

         Subordinate    Low status 

                                                                (Holmes:2001:9) 

Skala ini menunjuk pada status sosial dalam masyarakat. Bos dianggap memiliki 

status sosial yang tinggi karena dia atasan daripada pekerja buruh yang memiliki 

status sosial yang rendah karena dia bawahan. Pemilihan variasi bahasa antara 

bawahan dan atasan akan berbeda tergantung siapa yang berbicara dan bagaimana 

status yang bersangkutan dalam masyarakat, komunitas atau organisasi tertentu. 

c. Skala formalitas, skala ini berkaitan dengan tingkat formalitas atau jenis interaksi. 

The formality scale 

   Formal High formality 

 

 

   Informal Low formality 

                                                                (Holmes:2001:9) 
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Skala ini berguna dalam menilai pengaruh lingkungan sosial atau jenis interaksi 

pada pilihan bahasa. Dalam transaksi formal seperti seseorang yang berbicara dengan 

manajer bank di kantornya, atau melaksanakan ritual di gereja, pilihan variasi bahasa 

yang digunakan akan dipengaruhi oleh formalitas tempat dimana percakapan 

berlangsung. Oleh karena itu, berbicara kepada seorang teman dalam situasi informal, 

seperti di kafe, sekolah atau pesta barbeque, kita hanya menggunakan bahasa sehari-

hari, dengan tingkat formalitasnya rendah. Sebaliknya jika kita berbicara dalam 

pertemuan formal, kita pasti harus menggunakan bahasa yang formal dan baku. 

 

d. Dua skala fungsional (referensial dan afektif), skala ini berkaitan dengan tujuan 

atau topik interaksi. 

The referential and affective function scales 

High         Referential     Low 

information           information 

content            content 

                                                                                (Holmes:2001:9) 

Gosip dapat memberikan banyak info referensial baru, karena gosip berisi 

tentang hal „penting‟ seseorang dan juga dapat menyampaikan bagaimana perasaan 

pembicara. Hal ini sangat umum bagi ucapan referential tersebut, meskipun banyak 

terjadi dalam suatu percakapan satu fungsi akan mendominasi fungsi yang lain, 

misalkan di dalam suatu pembicaraan bisa terdapat dua fungsi baik referential dan 
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juga afektif akan tetapi fungsi referential yang lebih mendominasi. Holmes 

mengatakan, ―In general the more referentially oriented an interaction is the less it 

tends to express the feelings of the speaker‖ (2001:10). Siaran Radio ramalan cuaca, 

misalnya, cenderung untuk menempatkan penekanan pada informasi atau fungsi 

referensial yang tinggi, misalnya setelah penyiar menyampaikan info tentang cuaca 

buruk kita akan waspada. 

 

Low        Affective      High 

Affective          affective 

Content          content 

                                                                                  (Holmes:2001:9) 

Dalam bagan di atas contoh dari afektif adalah: berbicara tentang cuaca dengan 

tetangga sebelah pada akhir minggu, misalnya, lebih menitikberatkan fungsi afektif 

(affective) terhadap tetangga tersebut daripada memberikan informasi baru yang 

penting, bahkan isi yang spesifik tentang topik dari percakapan tersebut kurang 

penting. Meskipun bahasa memiliki fungsi yang banyak, kedua fungsi di atas (afektif 

dan referensial) dapat diidentifikasi sangat luas dan mendasar. Bahasa tidak hanya 

menyampaikan informasi yang obyektif (referensial), selain itu bahasa juga 

mengungkapkan bagaimana perasaan seseorang (afektif). 
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2.3 Tindak Tutur 

Richards, et. al (1985; 265) mengatakan, “speech act is an utterance as a 

functional unit in communication‖. Sedangkan Huddleston (2005:159) mengatakan 

“speech acts are for things you can do with sentences of your language - things like 

making statements, asking questions, issuing commands, or uttering exclamations‖. 

Dalam teori tindak tutur, ujaran memiliki dua macam makna: 

a. Makna proposisional (juga dikenal sebagai makna lokusi).  

Makna ini secara harfiah berkaitan dengan ucapan kata-kata yang disampaikan 

seseorang dalam bentuk kata-kata dan struktur tertentu 

b. Makna ilokusi (juga dikenal sebagai kekuatan ilokusi).  

Makna ini berkaitan dengan efek ucapan atau teks tertulis terhadap pembaca atau 

pendengar.      

Contoh: 

 I am thirsty 

Makna proposisional adalah tentang keadaan fisik pembicara. Sedangkan makna 

ilokusi dari ungkapan tersebut di atas, menyatakan efek ucapan pembicara untuk 

meminta sesuatu yang dimiliki oleh pendengar, atau meminta pendengar merespon 

terhadap apa yang diungkapkan seseorang misalnya membawakan minum.  

Sebuah tindak tutur yang dilakukan secara tidak langsung dikenal sebagai tindak 

tutur tidak langsung, seperti tindak tutur untuk meminta sesuatu. Tindak tutur tidak 
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langsung sering dirasakan sebagai cara yang lebih sopan dari melakukan beberapa 

jenis tindak tutur, seperti permintaan dan penolakan. 

 

2.3.1 Klasifikasi Tindak Tutur 

Dari Richards, et. al (1985; 265) menjelaskan bahwa, ada lima klasifikasi tindak 

tutur: 

a. Komisif: Tindak tutur yang berkaitan dengan berkomitmen pembicara untuk 

melakukan sesuatu di masa depan seperti janji atau ancaman. 

    Contoh: 

 If you don‘t stop fighting I‘ll call the police. (ancaman) 

 I‘ll take you to the movies tomorrow. (janji)  

b. Deklaratif: tindak tutur yang mengubah keadaan di dunia. 

Contoh: 

During the wedding ceremony the act of marriage is performed when the 

phrase: I now pronounce you man and wife is uttered.  

c. Direktif: tindak tutur yang memiliki fungsi agar pendengar bisa melakukan 

sesuatu, seperti saran, permintaan, atau perintah. 

Contoh: 

 Please sit down. 

 Why don‘t you close the window. 

d. Ekspresif: tindak tutur di yang berkaitan dengan ungkapan perasaan dan sikap 

seseorang, seperti permintaan maaf, keluhan, ucapan terima kasih terima kasih, 

selamat atas keberhasilan seseorang. 
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Contoh: 

The meal was delicious. 

e. Representatif; tindak tutur yang menggambarkan negara atau peristiwa di dunia, 

seperti pernyataan, klaim, laporan. 

Contoh: 

This is a German car. 

2.4 Fungsi Ujaran 

Jika dilihat perbedaan antara tindak tutur dan fungsi bahasa jelas terlihat bahwa, 

tindak tutur fokus terhadap tindak yang terjadi dan apa akibatnya dalam bentuk 

kalimat pertanyaan, kalimat perintah dan juga kalimat eksklamasi, sedangkan fungsi 

bahasa lebih fokus kepada fungsi apa dibalik ujaran atau dialog tersebut. 

Dalam suatu dialog bisa terdapat dua fungsi (afektif dan referensial) pertukaran 

informasi atau untuk kedekatan sosial tersebut bisa mempunyai fungsi yang lain, dan 

menjadi berbagai macam fungsi bahasa seperti berikut ini: 

1. Ekspresif 

Richards mengatakan bahwa fungsi ekspresif bahasa adalah menyediakan informasi 

mengenai pembicara, perasaannya, preferensi, prasangka, dan pengalaman masa lalu 

(1985:115) sehingga fungsi ekspresif untuk mengungkapkan perasaan pembicara. 

 Contoh: I'm feeling great today. 

            I‘m not inviting the Sandersons again. 
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2. Direktif 

Direktif mengarah bagaimana menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Ujaran 

ini bertindak mengungkapkan gaya direktif yang bervariasi dalam ucapan. Kita dapat 

mencoba untuk membuat orang untuk duduk, misalnya, dengan menyarankan atau 

mengundang mereka untuk melakukannya, atau dengan tindakan umum yang 

dinyatakan dalam bentuk imperatif. (Holmes, 2001:261). Jadi direktif adalah ucapan 

seseorang yang mencoba, meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan 

sesuatu. 

       Contoh:  

Get that candy for me! 

3. Referensial → ucapan-ucapan yang menyediakan informasi. 

     Contoh:  

     At the third stroke it will be three o'clock precisely 

4. Metalinguistik → metalinguistik mengomentari bahasa itu sendiri. 

    Contoh:  

       'Hegemony' is not a common word 

5. Poetic → fokus ucapan-ucapan puitis pada fitur estetika bahasa, seperti puisi yang 

enak di dengar, dan berirama. 

Contoh:  

Peter Piper picked a Peck of pickled peppers 

6. Phatic 

Phatik adalah penggunaan bahasa non referential untuk berbagi perasaan atau 

membentuk sebuah suasana agar lebih akrab daripada mengkomunikasikan informasi 
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atau ide. Hal ini dimaksudkan untuk menarik perhatian pendengar atau 

memperpanjang komunikasi  

(Nordquist:http://grammar.about.com/od/pq/g/phaticterm.htm)  

Sedangkan menurut Maillinowski seperti dikutip oleh Hudson, dikatakan bahwa 

penggunaan bahasa hanya untuk membangun atau memperkuat hubungan sosial, 

disebut Phatic Komuni, jenis chit chat bahwa orang-orang terlibat hanya sekedar 

untuk menunjukkan bahwa mereka mengenali satu sama lain (1980 : 109). Jadi phatic 

adalah ucapan yang mengekspresikan empati seseorang terhadap orang lain. 

Contoh:  

Hi, how are you, not it lovely day! 

Tiga fungsi pertama di fungsi bahasa di atas, sangat dikenal oleh para ahli bahasa 

karena fungsi bahasa tersebut sangat fundamental dan berasal dari komponen yang 

sangat mendasar, yaitu pembicara (ekspresif), yang diajak berbicara (direktif), dan 

kesan (referensial). Namun demikian fungsi phatic bahasa juga dianggap sama 

pentingnya dengan fungsi-fungsi tersebut diatas dalam sudut pandang sosiolinguistik. 

Komunikasi phatic lebih menitikberatkan pada pesan sosial atau afektif ketimbang 

fungsi referensial. 

 

2.4.1 Direktif 

―Directives are concerned with getting people to do things. The speech acts 

express directive forces which vary in strength. 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‖ (Holmes, 2001:261). Definisi di atas dapat 
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disimpulkan bahwa, tindak tutur direktif berkaitan dengan cara bagaimana membuat 

orang melakukan sesuatu. Misalnya kita dapat meminta seseorang duduk dengan cara 

memberikan saran atau meminta mereka untuk duduk atau dengan menyuruh mereka 

untuk duduk yang umumnya dinyatakan dalam bentuk kalimat perintah. 

Jadi direktif adalah tindak tutur yang dapat membuat orang agar melakukan 

sesuatu atau untuk mendapatkan sesuatu dilakukan atau duduk. Kita dapat 

menggunakan tindak tutur yang berbeda seperti terlihat pada contoh berikut: 

Sit down.     Imperatives 

You sit down.      You Imperatives 

Could you sit down?     Interrogative with modal verb 

Sit down, will you?       Interrogative with Tag 

Will not you sit down?     Interrogative with negative modal  

I want you to sit down.    Declarative 

I'd like you to sit down.    Declarative 

You'd be more comfortable   Declarative 

Sitting down. 

                    (Holmes:2001:261) 

 

2.4.1.1 Imperatif 

Commands are imperative, also known as directives, whose function is to get 

someone to do something (Murcia et al, 1999:232). Dari definisi di atas  dapat 

disimpukan bahwa imperatif adalah kalimat perintah yang juga dikenal sebagai 
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kalimat direktif  berfungsi untuk meminta, menyuruh atau membuat orang lain 

melakukan sesuatu. 

Kalimat perintah sering kali diawali dengan kata kerja seperti Go away, Take it 

easy, Close the door, dan lain sebagainya atau diawali dengan kata kerja bantu Be 

apabila diikuti oleh kata-kata selain kata kerja, seperti, Be quiet (Be+adjective), Be a 

good student (Be+Noun), Be happy, Be on time (Be+Adverb) dan lain sebagainya. 

Kalimat di atas digolongkan ke dalam kalimat imperatif positif, ada pun kalimat 

imperatif negatif diawali dengan Don‘t contohnya, Don‘t be late, Don‘t be lazy, dan 

lain sebagainya.  

Struktur-struktur kalimat di atas sepertinya melanggar kaidah atau aturan tata 

bahasa Inggris yang baik karena tidak adanya subjek yang berupa kata benda atau 

frasa nomina pada kalimat tersebut. Pernyataan di atas didukung kutipan sebagai 

berikut: 

―When we analyze a command like "Go away" or "Be quiet" We are struck by 

the fact that there is no obvious (overt) subject noun phrase. Such sentences 

would seem to be in violation of one our fundamental phrase structure rules, 

which indicate that every English sentence must have both a subject and a 

predicate‖ (Murcia-Celce, 1999: 232). 

Pada umumnya  setiap kalimat perintah itu memiliki subjek  yaitu orang kedua 

atau orang yang diajak bicara baik tunggal  maupun jamak  namun subjek tersebut 

sering kali tersembunyi atau tidak diucapkan. Namun demikian dalam prakteknya kita 

bisa menyebutkan subjek, kata benda atau kata ganti orang untuk membuat jelas siapa 

yang diajak berbicara. Swan dalam buku Practical English Grammar (1995:254) 

mengatakan: 
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―The imperative does not usually have a subject, but we can use a noun or 

pronoun to make it clear who we are speaking to. Example: Mary come here. 

everybody else stay where you are, Somebody answer the phone, Nobody 

move, Relax, everybody.  

You before an imperative can suggest emphatic persuasion or anger. 

Example: You just sit down and relax for a bit, You take your hand off me!‖ 

 

Terkait dengan isu orang yang diajak berbicara, yang umumnya tidak disebutkan 

dalam kalimat imperatif, Murcia (1999:252) menyebutkan bahwa ada  jenis lain 

kalimat imperatif  yang disebut Imperatif berdifusi. Kalimat perintah ini yang 

diarahkan pada siapa pun atau pada semua orang yang hadir dan mendengarkan 

kalimat perintah tersebut. Seperti contoh di bawah ini: 

 Somebody open the door (somebody = one of you here) 

 Don‘t anybody move!  (not + anybody = none of you here) 

Perlu dicatat bahwa bahwa kalimat imperatif difusi ini bukan dilakukan oleh dua 

orang yang sedang melakukan pembicaraan. Namun, kalimat imperatif difusi ini 

ditujukan kepada siapapun yang mendengar kalimat tersebut. Misalnya “Somebody 

help me!”). Tentu saja kalimat imperatif difusi ini berbeda dengan kalimat imperatif 

yang lebih spesifik yang dimulai dengan vokatif, nama orang yang dimaksud seperti 

contoh di bawah ini: 

 Mac, open the door. 

Sependapat dengan penjelasan Murcia di atas, Swan, dalam bukunya berjudul 

Practical English Use mengatakan bahwa, Imperatif tidak selalu memakai subjek, 

tapi kita bisa menggunakan kata benda atau kata ganti untuk membuat jelas dengan 

siapa kita berbicara. 



24 
 

 Mary come here – everybody else stays where you are. 

Somebody answer the phone.   

Relax, everybody 

Nobody move 

“You” sebelum imperatif dapat menyarankan persuasi tegas atau kemarahan. 

You just sit down and relax for a bit. You take your hands off me! 

Perhatikan urutan kata dalam imperatif negatif dengan subyek kata ganti. 

Don‘t you believe it. NOT (You don‘t believe it) 

Don‘t anybody say a word. NOT (Anybody don‘t say) 

Dan bahkan dalam kasus tertentu, penyebutan nama orang disertai dengan 

pronominanya seperti terlihat di bawah ini: 

 Mac, you open the door. 

Lebih jauh lagi Swan menjelaskan bahwa kalimat imperatif sering kali digunakan 

dengan question tag seperti: Will you? Won‘t you? Would you? Can you? Can‘t you? 

dan could you?Setelah imperatif negatif, will you? digunakan. 

Contoh: 

       Give me a hand, will you? 

Sit down, won’t you? 

Get me something to drink, can you? 

Be quiet, can’t you? 

Don‘t tell anybody, will you? 
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2.4.1.1.1 Bentuk dan Penggunaan Kalimat Imperatif 

Dalam sebuah buku berjudul Practical English use, Swan menyebutkan bahwa, 

dalam kalimat seperti come here, be quiet, have a drink or don‘t worry about it, kata 

kerja bentuk come, be, have and don‘t  worry disebut 'imperatif' . Imperatif afirmatif 

memiliki bentuk yang sama dengan infinitif tanpa to; imperatif negatif yang dibangun 

dengan tidak (don‘t) infinitif + imperatif yang digunakan, misalnya, untuk 

memberitahu atau meminta orang apa yang harus dilakukan, untuk membuat saran, 

memberikan saran atau seperti kalimat direktif, untuk mendorong dan tawarkan, dan 

untuk mengungkapkan keinginan untuk kesejahteraan rakyat. 

 Look in the mirror before you drive off. Try again-you nearly did it.  

 Please do not lean out the window.  Have some more tea.  

 Tell him you‘re not free this morning  Enjoy your holiday 

Sebuah imperatif diikuti oleh and atau or dapat memiliki makna yang serupa 

dengan klausa jika-. 

 Walk down our street any day and you‘ll see kids playing. (=If you walk…) 

 Shut up or I‘ll lose my temper. (= If you don‘t shut up…) 

 Don’t do that again or you‘ll be in trouble.  

 

2.4.1.1.2 Fungsi Kalimat Imperatif 

Kalimat imperatif sebagai bagian dari tindak tutur direktif yang berfungsi 

membuat orang melakukan sesuatu, sesunguhnya memiliki beberapa fungsi tidak 

hanya sebagai kalimat perintah tetapi juga fungsi-fungsi lainnya.  



26 
 

Murcia dalam buku The Grammar Book, an ESL/EFL Teachers Corse 

(1999:233) menyebutkan beberapa fungsi imperatif selain sebagai kalimat perintah 

yang penggunaanya sangat tergantung pada konteks situasi pada saat kalimat-kalimat 

tersebut digunakan. Berikut beberapa contoh fungsi kalimat perintah: 

Offers: Have another biscuits.  

Suggestions: Let‘s go to a movie tonight. 

Requests: Close the door, please. 

Advice: Don‘t forget Mother‘s Day. 

Directions: Go left at the next corner. 

Prohibitions: Do not pick the flowers. 

Warning: Watch out! 

Procedures: Add a teaspoon of baking powder to the flour. 

Invitation: Come in. 

Threats: Watch your step. 

Wishes: Have a great day! 

        (Murcia, 1999:234) 

 

2.4.1.2 Interogatif 

Interogatif adalah kalimat pertanyaan yang berkaitan dengan tempat, waktu, cara, 

tindakan, keadaan atau kepemilikan seperti dinyatakan dari Dixon (2010:427) dalam 

buku Basic linguistic theory: Grammatical Topics, ”Interrogative inquires concerning 

which question is a core or peripheral arguments (including time, place, and 

manner), or predicate, or some action, or state, or property ―.  
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Kalimat interogatif juga dapat dibentuk dengan wh- words menggunakan kata-

kata yang diawali dengan huruf wh- atau dikenal dalam bahasa Inggris dengan “wh-

questions” yang terdiri dari: who, when, where, what, which, dan whose. Adapun kata 

pertanyaan yang tidak diawali dengan wh- dalam bahasa Inggris adalah How. Berikut 

ini adalah contoh-contoh dalam bahasa Inggris yang mengunakan kata-kata 

pertanyaan tersebut di atas: 

Contoh: 

What about we eat right now? 

How about a cup of tea? 

Which of these do you like? 

Who left this room? Tell me. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Huddleston dalam English Grammar an 

Outline (1990:134) membagi kalimat interogatif menjadi dua yaitu: 

1. Interogatif Terbuka 

2. Interogatif Tertutup 

Interogatif terbuka adalah kalimat pertanyaan yang mengandung salah satu dari 

kata-kata pertanyaan seperti:  who, whom, the which, whose, what, where, when, why, 

or how dan jawaban dari kalimat introgatif terbuka itu bervariasi dan tidak mengacu 

pada satu jawaban dan bukan merupakan jawaban ya atau tidak. 

Contoh: 

  Which version would you prefer? 

  What do you want to eat? 

Sedangkan jawaban dari interogatif tertutup itu berbentuk yes/no answer. 
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Contoh: 

  Would you prefer it? 

  Are you hungry?  

Jawaban untuk sebuah pertanyaan biasanya pernyataan. Hal ini adalah, jenis 

khusus dari pertanyaan yang jawabannya adalah kalimat direktif, pertanyaan seperti 

itu disebut „pertanyaan deliberatif‟, hal ini biasanya diungkapkan melalui kata-kata 

pembicara shall atau will (tergantung pada dialek), misalnya: 

 (Pertanyaan) Where shall/will I put the carving-knife? 

 (Jawaban)  1. Put the carving-knife in the drawer. 

2. Put the carving-knife on the table. * Etc. 

Sekarang beralih ke kasus-kasus utama di mana interogatif yang bisa digunakan 

sebagai kalimat direktif: 

1. Interogatif tertutup digunakan sebagai kalimat direktif, dalam konteks tertentu 

imperatif sering dianggap sebagai kalimat yang terlalu langsung untuk digunakan 

sebagai permintaan sosial yang tepat: lebih sopan adalah dengan menggunakan 

interogatif dengan menggunakan kata-kata seperti: Can you, Could you, Will you, 

Would you, Would you like to / care to / mind... ing, Would you be so kind as to, dan 

lain-lain. 

2. Interogatif terbuka yang digunakan sebagai kalimat direktif seperti kalimat 

Interogatif dengan menggunakan kata pertanyaan why biasanya digunakan sebagai 

kalimat direktif yang mengandung pengertian Suggestion (Saran) seperti: Why don‘t 
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you see a doctor? Namun demikian dalam prakteknya seringkali penguunaan kata 

tanya why tidak diikuti kata kerja bantu seperti Why not get a part time job? 

 

Dalam buku berjudul Basic American Grammar and Usage, Danesi menjelaskan 

“interrogative are words that allow you to ask questions‖ (2006:55) Bahwa salah 

satu jenis khusus dari kalimat interogatif tertutup yaitu kalimat interrogatif tag yang 

bisa melekat pada klausa kalimat non-interogatif: deklaratif dan imperatif. Pertanyaan 

tag ini dirancang untuk mencari persetujuan, perjanjian, atau informasi lebih lanjut. 

He is American, isn‘t he?  

We are always on time, aren‘t we? 

You like coffee, don‘t you? 

They haven‘t left have they? 

Let‘s go, shall we? 

Do it! don‘t you? 

 

2.4.1.3 Deklaratif  

Declarative is a term used to describe clauses expressing statement (Fromkin, 

2001: 692). Menurut Fromkin, deklaratif (kalimat pernyataan) adalah sebuah istilah 

yang digunakan untuk menggambarkan pendapat seseorang tentang sesuatu hal yang 

digunakan untuk dibicarakan, dan biasanya ditemukan dalam percakapan sehari-hari 

dalam kalimat deklaratif. Tidak ada faktor-faktor yang menunjukkan penolakan oleh 

karena itu, jenis yang biasa digunakan sebagai klausa utama deklaratif adalah 

pernyataan.  
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Contoh: 

        I want you to sit down. 

       I'd like you to sit down. 

      You'd be more comfortable sitting down. 

Contoh ini adalah bentuk imperatif direktif dalam kajian Sosiolinguistik.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


