
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi, dalam arti, 

alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep atau perasaan seseorang. Oleh 

karena itu, bahasa sangat penting dan tidak akan lepas dari kehidupan manusia atau 

selalu ada dalam setiap aktivitas kesehariannya. Selain itu bahasa memiliki fungsi-

fungsi bahasa. Hal ini sejalan dengan pendapat Keraf (1997: 3) menyatakan pada 

dasarnya, bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan 

kebutuhan seseorang yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat 

untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial 

dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol 

sosial. 

Dalam berkomunikasi setiap manusia sering kali menggunakan fungsi ujaran. 

Salah satu fungsi ujaran adalah direktif, yaitu fungsi meminta seseorang mengerjakan 

sesuatu. Penutur dapat mengungkapkannya dengan menggunakan fungsi ujaran baik 

dengan kalimat imperatif, kalimat interogatif, atau dengan kalimat deklaratif, karena 

kalimat imperatif mengandung maksud memerintah atau meminta agar mitra tutur 

melakukan sesuatu sebagaimana yang diinginkan oleh si penutur. Imperatif dapat 

berkisar antara suruhan yang sangat keras atau kasar sampai dengan permohonan 



yang sangat halus ataupun santun. Imperatif dapat pula berkisar antara suruhan untuk 

melakukan sesuatu sampai dengan larangan untuk melakukan sesuatu. 

Menurut Murcia, et al, 1999:232, bahwa “Commands are imperative, also 

known as directive, whose function is to get someone to do something”. Dari definisi 

tersebut bahwa kalimat perintah, juga dikenal sebagai direktif, yang fungsinya adalah 

menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Interogatif mengandung kalimat pertanyaan yang berkaitan dengan tempat, 

waktu dan lain-lain, yang dapat berfungsi sebagai direktif. Sama hal nya dengan 

deklaratif yang mengandung kalimat pernyataan dan berfungsi sebagai direktif agar 

seseorang tersebut dapat melakukan sesuatu. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pemakaian kalimat tersebut 

adalah status sosial, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi. 

Oleh karena itu dapat disebabkan oleh faktor sosial dan dimensi sosial. Faktor sosial 

dan dimensi sosial menurut Holmes (2001:8-10), faktor  sosial diantaranya: peserta 

pelaku, tempat, topik, dan fungsi. Sedangkan dimensi sosial diantaranya: jarak 

kedekatan, status sosial, dan formalitas.  

Dalam skripsi ini penulis menganalisis fungsi ujaran direktif dengan jenis 

kalimat imperatif, interogatif, dan deklaratif pada sebuah percakapan berbahasa 

Inggris yang ada kaitannya dengan faktor sosial dan dimensi sosial. Kemudian faktor 

sosial dan dimensi sosial apa saja yang dapat mempengaruhi pada kalimat-kalimat 

tersebut. 

Dalam penelitian ini penulis akan mengambil beberapa contoh data analisis dari 

sebuah novel bahasa Inggris yang memiliki kalimat imperatif, interogatif dan 



deklaratif dalam percakapan tersebut. Pada novel tersebut akan ditemukan jenis 

kalimat imperatif dengan cara yang berbeda, kalimat interogatif dan kalimat 

deklaratif. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk menganalisis percakapan yang 

memiliki fungsi ujaran dengan kalimat imperatif, interogatif dan deklaratif dari novel 

tersebut. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang, penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Fungsi ujaran direktif apa yang digunakan oleh karakter utama pada 

dialog dalam novel Harry Potter and The Chamber of secrets? 

2. Faktor sosial dan dimensi sosial apa yang berpengaruh terhadap fungsi 

ujaran direktif diatas?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu “Ujaran Direktif Pada Novel Harry Potter 

and The Chamber of Secrets karya J. K. Rowling.” Penelitian ini dibatasi hanya pada 

fungsi ujaran direktif dan kaitannya dengan faktor sosial dan dimensi sosial. 

Data diambil dari novel Harry Potter and The Chamber of Secrets karya J. K. 

Rowling, dengan alasan karena novel tersebut banyak berisi kalimat imperatif, 

interogatif dan deklaratif. Selain itu novel tersebut termasuk novel yang sering dibaca 

oleh kalangan remaja maupun dewasa. 

 



1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan penelitian sebagaimana diutarakan pada 

Identifikasi Masalah terdahulu, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Fungsi ujaran direktif apa yang 

digunakan oleh karakter utama pada dialog dalam novel Harry Potter and 

The Chamber of secrets. 

2. Faktor sosial dan dimensi sosial apa yang berpengaruh terhadap fungsi 

ujaran direktif diatas. 

 

 Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi mengenai ujaran 

direktif seperti kalimat imperatif, interogatif ataupun deklaratif yang digunakan 

dalam novel ini, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

bagi penulis, pembaca dan bahkan bagi ilmu pengetahuan. 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Objek penelitian pada skripsi ini adalah percakapan yang terdapat pada novel 

Harry Potter and The Chamber of Secrets berdasarkan fungsi direktif dengan jenis 

kalimat imperatif, interogatif, dan deklaratif, faktor sosial dan dimensi sosial. Alasan 

kenapa novel ini diggunakan sebagai objek penelitian karena pada novel ini 

ditemukan banyak ujaran yang dapat diteliti oleh penulis. Penulis mengambil 

beberapa ujaran yang terdapat pada novel ini kemudian dianalisis berdasarkan dengan 

judul yang penulis analisis. 



Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis 

deskriptif. Gay (1987:28) di dalam bukunya yang berjudul ―Educational Research: 

Competencies for Analysis and Applications‖, menjelaskan bahwa ―a Descriptive 

Method is a method of research or to answer questions concerning the current status 

of the study of the object. The descriptive study determines and reports the way thing 

share‖. Metode deskriptif adalah metode penelitian atau untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang berkenaan dengan status objek penelitian. Penelitian deskriptif 

menentukan dan melaporkan cara berbagai sesuatu. 

 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Skripsi ini dimulai dengan Bab I mengenai pendahuluan, yang mencangkup 

latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, objek dan metode penelitian, dan sistematika penelitian.  

Selanjutnya Bab II Kajian Teori, mengenai kajian teori yang berisi seluruh teori 

yang dijadikan landasan pendukung atas pembahasan masalah yang akan diteliti. 

Pada bab kajian teori ini penulis mengutip beberapa pernyataan dari para ahli 

lingustik sebagai bukti bahwa tulisan tersebut bersifat ilmiah. Mengenai penulisan 

kutipan tersebut disesuaikan berdasarkan jenis-jenis kutipan dan teknik-teknik 

pengutipan yang ada. Penulis menganalisis seluruh data yang diperoleh dari novel 

“Harry Potter and the Chamber of secrets Karya J.K. Rowling” mengenai masalah 

fungsi ujaran direktif pada bentuk kalimat imperatif, interogatif dan deklaratif yang 

terdapat dalam novel tersebut. 



Pada Bab III Analisis Data, penulis menganalisis, menggambarkan, dan 

menyimpulkan data yang diperoleh terutama mengenai fungsi direktif dalam 

percakapan yang ada dalam novel. Serta faktor dan dimensi sosial yang 

mempengaruhi sebagai latarbelakang. 

Bab IV simpulan dan saran, merupakan bab terakhir yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


