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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap novel yang berjudul The Ballad of Lucy 

Whipple yang diteliti berdasarkan teori Sosiolinguistik, fungsi ujaran direktif 

(imperatif, deklaratif dan interogatif) dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dari sebagian besar data hasil penelitian ditemukan bahwa direktif imperatif 

banyak digunakan kalimat Imperatif ini sering kali diucapkan oleh Arvella yang 

menjadi ibu dari tokoh utama yaitu Lucy dalam novel ini. Karena posisi Arvella 

sebagai ibu sekaligus pemilik rumah yang dia sewakan kepada beberapa orang, 

dia banyak menggunakan kalimat imperatif kepada anak-anaknya; Lucy, Butte, 

Prairie dan juga kepada beberapa penyewa kamar di rumahnya. Berdasarkan 

hasil analisis data kalimat direktif diperoleh  jumlah persentase  terbesar adalah 

kalimat Imperatif (72,72%) berikutnya kalimat deklaratif (21,21%), dan kalimat 

interogatif (6,07%). 

2. Dilihat dari hasil analisis, faktor sosial (social factors) yang paling memengaruhi 

sebagian besar data berdasarkan besaran persentase adalah fungsi/function (58%) 

karena dengan adanya fungsi maka terjadilah tindak tutur dapat terjadi diantara 

pengguna bahasa. Secara khusus faktor sosial ini berkaitan dengan alasan 

mengapa mereka berbicara (why are they speaking?). Pengaruh berikutnya 

adalah topik pembicaraan/topic (39%), faktor sosial ini berhubungan dengan 
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apakah yang sedang dibicarakan (what is being talked about?). Diikuti dengan 

faktor sosial yang lain yakni penguna bahasa/participants (3%) yang berkaitan 

dengan siapa yang berbicara dan siapa yang diajak bicara (who is speaking and 

who are they speaking to?), sedangkan faktor sosial yang tidak terdapat pada 

hasil analisis dalam mempengaruhi perbedaan fungsi direktif bahasa adalah  

tempat dan waktu/setting (0%). Faktor sosial ini berkaitan dengan konteks sosial 

interaksi dan tempat dimana mereka berbicara/bertutur (where and when are they 

speaking?)  

Sedangkan perbedaan fungsi direktif bahasa pada poin 1 di atas dilihat dari 

hasil analisis faktor dimensi yang paling memengaruhi sebagian besar data 

berdasarkan besaran persentase adalah skala dua fungsi/two functional scale 

(referential dan afektif) sebesar 58%. Skala dimensi sosial ini berkaitan dengan 

tujuan atau topik interaksi (the purposes or topic of interaction). Adapun faktor 

dimensi sosial yang lain adalah skala jarak sosial (social distance scale) sebesar 

33% sedangkan skala formalitas (formality scale) sebesar 9%, dan untuk skala 

status (status scale) 0% atau tidak ada. 

Hasil persentase pada poin 2 terlihat bahwa pada faktor sosial yang paling 

mempengaruhi ujaran pada hampir setiap data adalah Fungsi Pembicaraan, 

karena jika tidak ada tujuan untuk berujar maka ujaran-ujaran yang terdapat pada 

data tidak akan terjadi. Sedangkan pada Dimensi sosial yang paling 

mempengaruhi ujaran pada hampir setiap data adalah Skala Referensial dan 

afektif, karena dibalik ujaran-ujaran tersebut ada maksud tertentu, ada maksud 
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untuk lebih dekat dengan keluarga atau teman, juga maksud untuk 

menyampaikan sesuatu yang penting. 

 

4.2 Saran 

Penulis berharap bahwa pokok bahasan penelitian yang bekaitan dengan 

Sosiolinguistik seperti  skripsi ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan oleh peneliti-

peneliti berikutnya khususnya mahasiswa prodi bahasa Inggris dengan 

menitikberatkan pada kalimat direktif yang dianalisis dari sudut pandang yang 

berbeda seperti strata sosial, jender, tingkat kesopanan dan lain sebagainya  atau 

menganalisis fungsi bahasa lainnya seperti kalimat ekspresif, referensial, 

metalinguistik ataupun kalimat puitis sehingga hasil-hasil penelitian yang berkaitan 

dengan kajian sosiolinguistik dapat  lebih memperkaya khazanah penelitian 

khususnya di Prodi bahasa Inggris Fakultas Bahasa, Universitas Widyatama. 

 


