
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1   Sosiolinguistik 

Sosiolinguistik berasal dari kata sosio yang artinya masyarakat, dan linguistik 

yang artinya kajian bahasa. Jadi sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang 

dikaitkan dengan kondisi kemasyarakatan. Sosiolinguistik adalah kajian 

interdisipliner yang mempelajari pengaruh budaya terhadap cara suatu bahasa 

digunakan. Dalam hal ini bahasa berhubungan erat dengan masyarakat suatu wilayah 

sebagai subyek atau pelaku berbahasa sebagai alat komunikasi dan interaksi antara 

kelompok yang satu dengan yang lain. Dalam bukunya, Alen dan Corder (1975: 156) 

mengungkapkan bahwa ―Sociolinguistics is the study of language in operation, it‘s 

purpose is to investigate how the convention of the language use relate to other 

aspects of social behavior‖ hal ini berarti sosiolinguistik merupakan kajian bahasa 

dalam penggunannya, dengan tujuan untuk meneliti bagaimana konvensi pemakaian 

bahasa tersebut dalam hubungan dengan aspek-aspek lainnya dari tingkah laku 

sosial.Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Alen dan Corder, Holmes (2001:1) 

menyatakan; 

 ―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 fuctions of language and the 

ways it is used to convey social meaning.‖  
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat


Definisi tersebut mengungkapkan bahwa kajian sosiolinguistik mempelajari 

hubungan antara bahasa dengan masyarakat sosial. Dalam hal ini, sosiolinguistik 

lebih tertarik dalam menjelaskan mengapa manusia berkomunikasi secara berbeda-

beda dalam situasi sosial yang berbeda pula dan juga mengkaji dengan mengenai 

fungsi sosial dari suatu bahasa dan cara bahasa tersebut digunakan untuk 

menyampaikan sebuah pesan melalui penggunaan sebuah bahasa tertentu. 

Sementara itu, menurut pendapat Keith and Helen Johnson (1999:87) 

“Sociolinggustics is variations accents on regional and social dialects and linguistic 

variablescorelated 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, Andrew et. Al (1999:20), ―Sociolinguistics is the study of the 

relationship between language use and the structure of society‖. Maksud dari 

pengertian tersebut bahwa sosiolingustik mempelajari hubungan antara bahasa yang 

digunakan dan struktur dalam masyarakat. Bahasa yang digunakan akan berbeda 

apakah bahasanya formal, tidak formal, halus ataupun kasar, tergantung struktur 

sosialnya ketika berkomunikasi. Menurut J. A. Fishman yang dikutip oleh Abdul 

Chaer dan Leonie Agustina dalam buku Sosiolinguistik Perkenalan Awal (2004: 3) 

bahwa; 

 ‖Sociolinguistics is the study of the characteristics varieties of language, the 

characteristics of their functions, and the characteristics of their speakers as 

these constantly three interact, and change one another within a speech 

community.‖  

 



Pada definisi tersebut bahwa, sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari 

karakteristik variasi bahasa, karakteristik fungsi bahasa serta karakteristik pengguna 

bahasa apabila ketiga unsur ini berinteraksi, berubah dan mengubah satu sama lain 

dalam suatu masyarakat bahasa. Dengan demikian, sosiolinguistik mengkaji bahasa 

dengan aspek-aspek kemasyarakatan bahasa, khususnya perbedaan-perbedaan yang 

terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan. Berbeda 

dengan definisi tersebut, Strazny menjelaskan bahwa:  

―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 in interest in the way in the human societies organize 

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

 

Definisi tersebut menjelaskan bahwa sosiolinguistik kontemporer 

memfokuskan pada variasi sosiolinguistik, sosiologi bahasa dan komunikasi etnografi 

/ sosiolinguistik interaksi. 

Dari definisi-definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sosiolinguistik 

merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dengan masyarakat serta 

faktor-faktor sosial dan dimensi sosial yang mempengaruhi pengguna bahasa. 

Sosiolingustik merupakan ilmu yang mendasari pemikiran-pemikiran tentang 

keanekaragaman bahasa dalam masyarakat. 

 

2.1.1 Tindak Tutur (Speech Act) 

Tindak tutur adalah satuan terkecil dari komunikasi linguistik yang dapat 

berupa pernyataan, pertanyaan, perintah atau bentuk lainnya yang wujudnya berupa 

kalimat-kalimat hasil tuturan dalam situasi atau kondisi tertentu. Menurut Austin 



(1960: 52) tuturan ialah ―… an utterance and the total situation in which the 

utterance is issued.‖ yang berarti suatu tuturan dan situasi total dimana tuturan 

tersebut dikeluarkan.  

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Grundy (2000: 49) ―… utterance have 

of counting as actions such as the actions of persuading, reassuring, warning, and 

apologizing‖. Berarti tindak tutur adalah tuturan yang diperhitungkan sebagai aksi 

atau tindakan, seperti aksi membujuk, menolak, menerangkan, memperingatkan dan 

meminta maaf.  

Kemudian Austin (1962: 100-102), membedakan tuturan menjadi 3 peristiwa 

tindakan yang berlangsung dalam tindak tutur:  

a. Tindak Tutur lokusi  

Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti 

“berbeda” atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat 

dipahami.  

Contoh: 

(1) I‟m thirsty. 

Pada contoh nomor satu seseorang mengartikan kata I‘m sebagai orang 

pertama tunggal atau si penutur, dan kakta thirsty mengacu pada tenggorokan 

kering yang perlu dibasahi tanpa bermaksud untuk meminta minum. 

b. Tindak Tutur Ilokusi  

Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang diidentifikasikan dengan kalimat 

performatif yang eksplisit. Tindak tutur ilokusi ini berkenaan dengan pemberian 



izin, mengucapkan terimaksaih, menyuruh, menawarkan, mengingatkan dan 

menjanjikan.  

 Contoh: 

Di dalam ruang kelas udara terasa panas dan jendela tertutup. Dengan 

melihat ke arah jendela guru berkata; 

(2) It is hot here. 

Pada contoh nomor dua kalimat ‗It is hot here‘, bukan hanya sekedar 

pernyataan saja yang mengacu pada udara yang panas, tetapi mungkin saja 

berarti meminta seseorang melakukan sesuatu, misalnya, membukakan jendela, 

mengaktifkan AC atau yang lainnya.  

c. Tindak Tutur Perlokusi  

Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang berkenaan dengan 

perilaku non-linguistik dari orang lain sehubungan dengan ucapan atau ujaran 

penutur. 

Contoh: 

(3) I‘m hungry. 

Pada contoh nomor tiga kalimat tersebut dituturkan oleh si penutur 

yang kemudian menimbulkan efek kepada mitra tuturnya, misalnya 

dengan reaksi memberikan atau menawarkan makanan kepada penutur. 

Reaksi tersebut disebut perlokusi. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur adalah melakukan 

suatu aksi atau tindakan melalui tuturan. Tindak tutur lokusi merupakan tindak tutur 

yang berkaitan dengan bahasa yang ditetapkan, sedangkan tindak tutur ilokusi 



merupakan tindak tutur yang berkaitan dengan nilai atau tujuan si penutur dan tindak 

tutur perlokusi merupakan tindak tutur yang berkaitan dengan sesuatu yang dapat 

memberi pengaruh atau dampak terhadap mitra tuturnya. 

 

2.1.2 Klasifikasi Tindak Tutur 

Dari Searle dalam bukunya Speech Acts: An essay in the philosoph of language 

menjelaskan bahwa, ada lima klasifikasi tindak tutur yaitu (a) representatif, (b) 

direktif, (c) ekspresif, (d) komisif, dan (e) deklarasi: 

a. Representatif / Asertif 

Representatif/asertif yaitu tuturan yang mengikat penuturnya akan kebenaran 

atas apa yang diujarkan. Tindak tutur jenis ini juga disebut dengan tindak tutur 

asertif. Yang termasuk tindak tutur jenis ini adalah tuturan menyatakan, 

menuntut, mengakui, menunjukkan, melaporkan, memberikan kesaksian, 

menyebutkan, atau berspekulasi. 

Contoh: 

(4) – The earth is flat.  

 – Chomsky didn‘t write about peanuts.  

 – It was a warm sunny day. 

Pada contoh nomor empat kalimat tersebut termasuk tuturan menyatakan, 

karena tuturan yang mengikat penuturnya akan kebenaran atas apa yang 

diujarkan. 

b. Direktif / Impositif 



Yaitu tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar si pendengar melakukan 

tindakan yang disebutkan di dalam tuturan itu. Tindak tutur direktif disebut 

juga dengan tindak tutur impositif. Yang termasuk ke dalam tindak tutur jenis 

ini antara lain tuturan meminta, mengajak, memaksa, menyarankan, mendesak, 

menyuruh, menagih, memerintah, mendesak, memohon, menantang, atau 

memberi aba-aba. 

Contoh: 

(5) Could you lend me a pen, please? 

Contoh nomor lima dimaksudkan penutur agar si pendengar 

meminjamkan pena kepada penutur. 

c. Ekspresif / Evaluatif 

Tindak tutur ini disebut juga dengan tindak tutur evaluatif. Tindak tutur 

ekspresif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar tuturannya 

diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam tuturan itu. 

Tindak tutur ini meliputi tuturan mengucapkan terima kasih, mengeluh, 

mengucapkan selamat, menyanjung, memuji, meyalahkan, dan mengkritik. 

Contoh: 

(6) Congratulations for your wedding anniversary!  

Contoh nomor enam merupakan tuturan yang disampaikan penutur untuk 

mengucapkan selamat kepada mitra tuturnya atas perayaan ulang tahun 

pernikahannya. 

d. Komisif 



Komisif ialah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan 

segala hal yang disebutkan dalam ujarannya, misalnya bersumpah, berjanji, 

mengancam, menyatakan kesanggupan, atau berkaul. 

Contoh:  

(7) a. I‘m going to get it right next time. 

  b. If you don‘t stop fighting I‘ll call the police. 

Pada contoh nomor tujuh kalimat pertama penutur berjanji kepada mitra 

tutur, sedangkan kalimat kedua penutur mengancam mitra tutur bahwa jika 

perkelahiannya tidak berhenti penutur akan melaporkannya kepada polisi. 

e. Deklarasi / Establisif / Isbati 

Tindak tutur ini yaitu tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk 

menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang baru. Tindak tutur ini 

disebut juga dengan istilah isbati. Yang termasuk ke dalam jenis tuturan ini 

adalah tuturan dengan maksud mengesankan, memutuskan, membatalkan, 

melarang, mengabulkan, mengizinkan, menggolongkan, mengangkat, 

mengampuni, memaafkan. 

 

2.2   Fungsi Ujaran (Speech Function) 

Apabila dilihat perbedaan antara tindak tutur dan fungsi bahasa jelas terlihat 

bahwa, tindak tutur berfokus pada tindak yang terjadi dan apa akibatnya dalam 

bentuk kalimat pertanyaan, kalimat perintah, dan juga kalimat ekslamasi, sedangkan 

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



Dalam sebuah dialog bisa terdapat dua fungsi (afektif dan referensial) 

pertukaran informasi atau untuk kedekatan sosial dan menjadi berbagai macam fungsi 

ujaran, seperti dalam Holmes pada bukunya An introduction to Sociolinguistics: 

1. Ekspresif  

Ekspresif yaitu berfungsi untuk mengungkapkan perasaan pembicara. 

Contoh: I‘m feeling great today. 

2. Direktif  

Direktif ialah ujaran yang dimaksudkan untuk mengarah bagaimana menyuruh 

seseorang melakukan sesuatu. Ujaran ini bertindak mengungkapkan gaya 

direktif yang bervariasi dalam ucapan. Kita dapat mencoba untuk membuat 

orang untuk tunduk, misalnya, dengan menyarankan atau mengundang mereka 

untuk melakukannya, atau dengan tindakan umum yang dinyatakan dalam 

bentuk imperatif. Jadi direktif yaitu ungakapan seseorang untuk mencoba atau 

memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Contoh: Clear the table. 

Fungsi direktif ini akan diuraikan lebih lanjut. 

3. Referensial 

Referensial yaitu ujaran atau ungkapan yang meberikan informasi. 

Contoh: At the third stroke it will be three o‘clock precisely.  

4. Metalinguistik 

Metalinguistik yaitu mengomentari pada bahasa itu sendiri. 

Contoh: ‗Hegemony‘ is not a common word. 

5. Poetic  



Poetic yaitu tuturan fokus pada fitur estetika bahasa, seperti puisi yang enak 

didengar dan berirama. 

Contoh: Peter Piper picked a peck of pickled peppers.   

6. Phatic  

Phatic yaitu ucapan yang hanya untuk mengekspresikan solidaritas dan emapti 

terhadap orang lain. 

Contoh: Hi, how are you, lovely day isn‘t it! 

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

bahasa karena fungsi tersebut sangat fundamental dan berasal dari komponen-

komponen yang sangat mendasar, yaitu pembicara (ekspresif), yang diajak berbicara 

(direktif), dan pesan (referensial). Namun demikian fungsi phatic juga dianggap sama 

pentingnya dengan fungsi-fungsi tersebut dalam sudut pandang sosiolinguistik. 

Komunikasi phatic lebih menitikberatkan pada pesan sosial atau afektif ketimbang 

fungsi referensial.    

 

2.3    Direktif 

Telah diuraikan sebelumnya bahwa direktif adalah fungsi ujaran yang 

dimaksudkan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Dengan demikian, 

direktif ini bertujuan untuk menghasilkan efek berupa tindakan yang dilakukan oleh 

petutur agar mitra tutur melakukan tindakan-tindakan yang dikehendakinya. Holmes 

menjelaskan bahwa,  

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

which express directive force very in strength. We can attempt to get people to sit 

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



commanding them to sit down. Orders and commands are speech acts which are 

generally expressed in imperative form‖(Holmes, 2001:261). 

 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, direktif adalah tindak tutur 

yang berkaitan dengan cara seseorang membuat orang lain melakukan sesuatu. 

Misalnya meminta seseorang untuk duduk dengan cara memberikan saran atau 

meminta mereka untuk duduk atau dengan menyuruh mereka untuk duduk yang pada 

umumnya dinyatakan dalam bentuk imperatif. 

Jadi direktif, merupakan tindak tutur yang dapat membuat orang agar 

melakukan sesuatu atau untuk mendapatkan sesuatu dilakukan. Ada tiga cara untuk 

mengungkapkan direktif yaitu dengan menggunakan imperatif, deklaratif dan 

interogatif. Seperti pada contoh di bawah ini: 

Sit down 

You sit down 

Imperative 

You Imperative 

Could you sit down?  

Sit down will you? 

Won‘t you sit down? 

Interrogative with modal verb 

Interrogative with tag 

Interrogative with negative modal 

I want you to sit down.  

I‘d like you to sit down. 

You‘d be more comfortable sitting 

down 

Declarative 

Declarative 

Declarative 

 

(Holmes, 2001:261) 

 



Tabel tersebut menunjukkan banyak cara untuk mengekspresikan direktif. 

Selanjutnya Holmes menyatakan bahwa,  

―And although we can say that in general the interrogatives and declarative 

are more polite than the imperatives, a great deal depends on intonation, tone of 

voice and context. A gentle sit down may be far more polite than a thundered I want 

you all sitting down more.‖ 

 

Jadi, secara umum interogatif dan deklaratif lebih sopan daripada imperatif, 

tergantung pada intonasi, nada suara dan konteks. Holmes mencontohkan dengan 

mengatakan bahwa sit down yang diucapkan dengan lembut atau terasa lebih sopan 

dibandingkan dengan menggunakan bentuk kalimat deklaratif I want you all sitting 

down. Misalnya sit down lebih lembut atau sopan tetapi mungkin jauh lebih sopan 

lagi dengan I want you all sitting down now. Akan tetapi suasana di toko antara 

pembeli dan pnenjual, contoh: 

 (8) Box of a matches 

(9) Could you possibly give me a box of matches? 

Pada contoh nomor delapan kalimat tersebut dianggap biasa saja, dibandingkan 

dengan contoh nomor sembilan yang dapat dianggap sebagai sarkastik. 

Dengan demikian, ujaran direktif dapat menggunakan bentuk kalimat imperatif, 

interogatif atau deklaratif. 

 

2.3.1 Imperatif  

Imperatif merupakan kata kerja yang digunakan untuk memberikan perintah, 

peringatan, nasehat, intruksi atau petunjuk, dan permintaan. Menurut Murcia, et al 

(1999: 232) bahwa, “Commands are imperative, also known as directive, whose 



function is to get someone to do something‖. Dari pendapat Murcia ini dapat 

disimpulkan bahwa imperatif adalah perintah penting yang juga dikenal sebagai 

direktif yang berfungsi untuk menyuruh, meminta, atau membuat seseorang 

melakukan sesuatu.   

Kalimat imperatif sering diawali dengan kata kerja seperti contoh berikut ini: 

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 quite 

(Be+adjective), Be a good student (Be+Noun), Be happy, Be on time (Be+Adverb) 

dan lain sebagainya. Kalimat diatas 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 contoh kalimat tersebut melanggar kaidah atau aturan tata bahasa 

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

nomina pada kalimat tersebut. Pernyataan tersebut didukung oleh Murcia-Celce 

bahwa,  

‖When we analyze a command like ―Go away‖ or ―be quite‘ 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‖.  

 

Oleh karena itu, pada umumnya setiap kalimat perintah itu memiliki subyek 

yaitu orang kedua atau orang yang diajak bicara baik tunggal ataupun jamak namun 

subjek tersebut sering kali tersembunyi atau tidak diucapkan. Namun demikian dalam 

peraktiknya kita bisa menyebutkan subyek, kata benda atau kata ganti orang untuk 

membuat jelas siapa yang diajak berbicara. 



Menurut Swan dalam bukunya The Practical English Grammar (1995: 254) 

menyebutkan bahwa, ―The imperative does not usually have a subject, but we can 

use a noun or pronoun to make it clear who we are speaking in 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 permission 

or anger. Example: You just sit down and relax for a bit, You make your hand off 

me!‖  

 

Terkait dengan isu orang yang diajak berbicara, pada umumnya tidak 

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

jenis lain kalimat imperatif yang disebut imperatif berdifusi. Kalimat imperatif 

diarahkan kepada siapapun dari semua orang yang hadir dan mendengarkan kalimat 

imperatif tersebut.  

Contoh: 

Di ruang guru ada beberapa orang, kemudian seseorang bertutur:  

(10) Somebody open the door  

Yang dimaksud dengan somebody disini adalah salah seorang atau salah satu di 

antara yang berada diruang guru. 

Lebih lanjut Murcia menyebutkan bahwa ―Related to the issue of addressee is a 

special kind of imperative called the diffuse imperative‖. 

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

yang sedang melakukan pembicaraan, melainkan kepada siapapun yang mendengar 

kalimat tersebut.  

Contoh lain:  

(11) Somebody help me! 



Kalimat nomor sebelas ini dapat menjadi kalimat imperatif yang lebih spesifik 

yaitu dimulai dengan vokatif, nama orang yang dimaksud seperti pada nomor dua 

belas.. 

Contoh: 

(12) Mac, open the door 

Swan kemudian dalam bukunya berjudul Practical English Use mengatakan 

bahwa imperatif bisa saja menggunakan nomina atau kata ganti untuk memperjelas 

dengan siapa kita berbicara.  

+ Mary come here - everybody else stays where you are. 

+ Relax, everybody 

Penggunaan kata Mary, nomina memperjelas kalimat. Sedangkan everybody 

menunjukkan kepada siapa saja yang mendengar tuturan tersebut. 

Penggunaan pronominal ―You‖ sebelum imperatif dapat menunjukan persuasi tegas 

atau kemarahan. Contoh: 

(13)  You just sit down and relax for a bit.  

(14) 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) 

Dalam kasus tertentu, penyebutan nama orang dapat pula disertai dengan 

pronominanya seperti terlihat dibawah ini: 

Mac, you open the door  



Lebih jauh lagi, Swan menjelaskan bahwa ―After imperative, the normal 

question tags are will you? won‘t you? would you? can you?can‘t you dan could you? 

After negative imperatives will you?, is used‖. Oleh karena itu, kalimat imperatif 

sering kali digunakan dengan question tag seperti: will you? won‘t you? would you? 

can you?can‘t you dan could you?. Dan setelah pernyataan negatif, hanya will you? 

yang digunakan. 

Contoh: 

(15)  a. Give me a hand, will you?  

b. Sit down, won't you? 

c. Get me something to drink, can you? 

(16) a. Don't tell anybody, will you? 

 b. Don't tell anybody, won’t you?
*) 

Dengan demikian penggunaan imperatif beragam, diawali dengan kata kerja go 

away, diawali dengan pronomina ―you‖ dan seterusnya. Terkait dengan orang yang 

diajak bicara atau mitra tutur dapat mengucapkan langsung kepada orang tertentu 

dengan menyebutkan namanya atau menggunakan pronomina ―you‖, atau dapat juga 

mengacu kepada salah satu saja dari sekelompok orang. 

 

2.3.1.1 Fungsi Kalimat Imperatif 

Kalimat imperatif sebagai salah satu bentuk tindak tutur direktif  berfungsi 

membuat orang melakukan sesuatu. Murcia (1999: 232) menyebutkan beberapa 

fungsi imperatif selain sebagai kalimat imperatif penentuan kategori ini sangat 



tergantung pada konteks situasi saat kalimat-kalimat tersebut digunakan. Berikut 

beberapa contoh kategori imperatif, fungsi-fungsi tersebut antara lain adalah:  

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: 232) 

 

 

2.3.2 Interogatif 

Interogatif adalah kalimat pertanyaan yang berkaitan dengan tempat, waktu, 

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

―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‖. 



Kalimat interogatif dapat menggunakan dengan huruf wh- (wh- words) atau 

dalam bahasa Inggris dengan wh- question seperti; who, when, where, what, which, 

whose, dan how. Di bawah ini adalah contoh-contoh yang menggunakan kata-kata 

pertanyaan dalam bahasa Inggris: 

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. 

 

2.3.3 Deklaratif 

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

2001: 692). Menurut Fromkin, deklaratif atau 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. 

Merujuk kepada pendapat Holmes (2001: 261) deklaratif juga berfungsi sebagai 

direktif, tidak hanya berfungsi untuk memberi pernyataan, melainkan juga dapat 

berfungsi meminta seseorang melakukan sesuatu. 

Contoh:  

(19) I want you to sit down. 



(20) I‘d like you to sit down. 

(21) You‘d be more comfortable sitting down. 

 

2.4   Faktor-faktor Sosial dan Dimensi Sosial 

Faktor sosial yang akan menjadi penentu dalam menggunakan bahasa antara 

lain umur, jenis kelamin, latar belakang, ekonomi, tempat dan sebagainya.  

Contoh: 

(22) Sit down. 

(23) Would you please to sit down Mr. Smith? 

Contoh 25 dan 26 adalah kalimat yang berfungsi sebagai direktif yang 

dikategorikan sebagai offering, karena dua-duanya mengandung pemahaman yang 

sama yaitu menawarkan tempat duduk. Tetapi menggunakan variasi bahasa yang 

berbeda. 

Contoh nomor 25 bisa jadi diucapkan oleh atasan kepada bawahannya, orang 

tua kepada anaknya, guru kepada bawahannya dan sebagainya. Sedangkan contoh 

nomor 26 kebalikan dari contoh nomor 25 yaitu bisa jadi diucapkan oleh bawahan 

kepada atasannya, murid kepada gurunya dan sebagainya.  Pemilihan bahasa tersebut 

dipengaruhi juga oleh mitra tutur dan kepada siapa mereka bertutur. 

Menurut Holmes (2001:8-10) menyebutkan ada dua faktor yang dapat 

mempengaruhi seseorang dalam menggunakan variasi-variasi bahasa yang berbeda. 

Kedua faktor tersebut adalah Faktor Sosial dan Dimensi Sosial. 

 

2.4.1 Faktor Sosial 



Faktor sosial meliputi: 

a. The participants: menurut Holmes; yang dimaksud dengan participants adalah 

who is speaking and who are they speaking to?. Artinya “siapa yang bicara 

(penutur) dan kepada siapa dia bicara (mitra tutur)”.  Misalnya, apakah dia 

seorang mahasiswa, guru, anggota keluarga, teman dan sebagainya. Dengan 

siapa dia berbicara apakah seorang dokter berbicara dengan pasiennya, suami 

dengan istrinya, guru dan siswanya. 

b. The setting or social context of the interaction: where are they speaking?. 

konteks sosial dari interaksi atau dimana pembicaraan terjadi. Misalnya, apakah 

dia berbicara di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan lain-lain. 

c. The topic: what is being talked about?. Topik atau apa yang sedang 

dibicarakan. Topik yang dibicarakan dapat bermacam-macam seperti ekonomi, 

politik, hiburan, musik, dan lain-lain. 

d. The function: why are they speaking?. Mengapa sesuatu itu dibicarakan. 

Komponen ini berkaitan dengan komponen topik. Karena pemilihan topik 

tergantung pada fungsi pembicaraan, apakah suatu pembicaraan mempunyai 

fungsi sosial atau bermaksud menjalin hubungan.  

Teori tersebut menunjukan adanya komponen-komponen yang menyebabkan 

terjadinya perubahan cara berbicara pada setiap percakapan yaitu faktor pelaku 

percakapan, tempat percakapan, topik pembicaraan dan manfaat dari pembicaraan 

mereka. 

Dengan ringkas dapat disimpulkan bahwa faktor sosial adalah The 

Participans,The Setting, The Topic dan The Function. 



 

2.4.2 Dimensi Sosial 

Dimensi sosial sedikit berbeda dengan faktor sosial yang lebih  menekakankan 

pada topik pembicaraan, tempat berbicara atau orang yang terlibat dalam percakapan. 

Dimensi sosial lebih menitik beratkan pada hubungan para pelaku percakapan, status 

sosialnya atau bahkan keformalitasan pembicara. Seperti klasifikasi yang diuraikan 

oleh Holmes (2001:9) berikut ini: 

a. A social distance scale concerned with participant relationships. Skala jarak 

sosial, berkaitan dengan jauh dekatnya hubungan sosial antara si penutur 

dengan mitra tuturnya. Hal ini disadarkan oleh Holmes sebagai berikut.  

 

The solidarity – social distance scale 

                  Intimate            Distant 

  High solidarity     Low solidarity 

 

        (Holmes, 2001:9) 

 

Skala ini menunjukan semakin dekat (intim) hubungan penutur dengan mitra 

tuturnya akan semakin tinggi tingkat sosialitasnya atau sebaliknya. 

Skala ini berguna dalam menekankan seberapa dekat kita mengenal seseorang 

yang merupakan faktor yang signifikan dalam pilihan variasi bahasa seseorang.  Kita 

memanggil seseorang dengan nama panggilan seperti, Mr, Mrs, Brother, Sister atau 



langsung dengan menyebutkan namanya dapat menunjukkan seberapa dekat 

hubungan kita dengan orang yang diajak bicara. 

b. A status scale concerned with participant relationships. Skala status, skala ini 

berkaitan dengan sosial seseorang. Misalnya pimpinan dengan setatusnya 

sebagai atasan tentu akan lebih tinggi dibandingkan statusnya sebagai bawahan. 

Sehingga akan lebih jelas tingkat kestatusannya. 

Holmes menggambarkan hal ini sebagai berikut: 

 

The status scale 

   

    Superior          High status 

 

 

Subordinate         Low status 

 

           

(Holmes, 2001:9) 

 

Perbedaan skala ini akan menyebabkan seseorang menggambarkan bahwa 

semakin tinggi status sosial seseorang, semakin tinggi pula tingkat kestatusannya. 

Skala ini cara seseorang menunjukan status sosialnya dalam masyarakat antara 

penutur dan mitra tutur. 

c. A formality scale relating to the setting or type of interaction. Skala formalitas, 

skala ini berkaitan dengan tingkat formalitas atau jenis interaksi. 



 

The formality scale  

 

Formal          High formality 

 

 

Informal  Low formality 

 

(Holmes, 2001:9) 

 

Skala ini berguna dalam menilai pengaruh lingkungan sosial atau jenis interaksi 

pada pilihan bahasa. Dalam latar formal seperti kantor perbankan, atau melaksanakan 

ritual di gereja membutuhkan bahasa yang tepat. Bahasa resmi merupakan bahasa 

yang tepat dalam interaksi perbankan atau peritualan, sedangkan vernakular 

merupakan bahasa informal. Meskipun status dan solidaritas sangat mempengaruhi 

seseorang dalam menentukan bahasa yang tepat, tempat atau situasi tutur formal 

dapat mengesampingkan kedua hal tersebut. Misalnya, dalam sebuah upacara 

pernikahan, tentunya bahasa yang digunakan oleh kedua mempelai ditentukan oleh 

upacara ritual, bukan oleh kedekatan hubungan mereka.  

d. Two functional scales relating to the purposes or topic of interaction. Dua skala 

fungsional (referensial dan afektif), skala ini berkitan dengan tujuan  

atau topik interaksi. 

 

The referential and affective scales 



 

Referential 

High      Low 

information      information 

content      content 

 

Affective 

Low      High 

   affective           affective 

content      content 

 

(Holmes, 2001:10) 

 

Meskipun bahasa menyediakan banyak fungsi, dua fungsi diatas merupakan hal 

dasar. Bahasa dapat menyampaikan informasi obyektif dan dapat juga 

mengekspresikan perasaan seseorang. Pada umumnya, semakin banyak sebuah 

interaksi berorientasi secara referensial atau memberikan informasi, cenderung 

semakin sedikit mengekspresikan perasaan penutur. Misalnya, ramalan cuaca 

cenderung menekankan informasi atau fungsi referensial, sedangkan pembicaraan 

antara tetangga tentang cuaca sebagaian besar berfungsi afektif, yaitu berisi itikad 

baik terhadap tetangga daripada menyampaikan informasi penting. Contoh-contoh 

lain dari fungsi referensial misalnya siaran berita, komentar olahraga, dan dokumen 

legal. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dimensi soaial 

berkaitan dengan status hubungan kedekatan antara pembicara dengan lawan bicara, 



status sosialnya, fungsi pembicaraan dan keformalitasan bahasa yang mereka 

gunakan dalam melakukan percakapan. 

 

2.5    Karakter Utama 

Tokoh ceritanya (character), menurut Abrams (1981:20),adalah orang-orang 

yang ditampilkan dalam suatukarya naratif, atau drama, yang oleh pembaca 

ditafsirkan  memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang di 

ekpresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Dari kutipan di 

atas dapat mengetahui bahwa antara seorang tokoh atau karakter dengan kualitasa 

pribadinya erat berkaitan dengan penerimaan pembaca, khususnya dari pandangan 

teori resepsi, pembacalah yang memberi arti semuanya. Untuk kasus kepribadian 

sang  tokoh pemaknaan itu dilakukan berdasarkan kata-kata (verbal) dan tingkah laku 

lain (nonverbal). 

Ada beberapa karakter utama pada novel Harry Potter the Chamber of Secrets, 

diantaranya sebagai berikut: 

 Harry Potter adalah seorang yatim piatu yang dibuat Rowling sebagai seorang 

yang “kurus, berambut hitam, anak laki-laki polos yang tidak mengetahui kalau dia 

adalah seorang penyihir”. Dia mengembangkan beragam cerita dan karakter, 

termasuk Voldemort, untuk menjelaskan bagaimna Harry berada dalam situasi seperti 

ini dan bagaimana hidupnya terbentang dari sana. Sebagian dari bab pertama, 

kejadian di buku pertama mengambil bagian sebelum dan pada tahun yang diikuti 

dengan ulang tahun Harry yang kesebelas. Serangan Voldemort meninggalkan 

potongan bekas luka Z pada dahi Harry. Yang menghasilkan sakit yang sangat 



menyiksa ketika Voldemort atau rekan dekat dari penyihir gelap merasakan emosi 

yang kuat. Harry memiliki kemampuan alami yang luar biasa pada Quidditch dan 

kemampuan meyakinkan teman-teman dengan kecakapan berbicaranya. 

 Petunia Dursley, saudara perempuan dari ibu Harry yang bernama Lily, 

adalah seorang wanita kurus dengan leher yang panjang yang dia gunakan untuk 

mengintai tetangganya. Dia menganggap kekuatan sihir perempuannya sangat aneh 

dan mencoba untuk berpura-pura bahwa dia tidak pernah hidup. Suaminya yang 

bernama Vernon adalah pria bertubuh gemuk yang lekas marah mempersempit 

pikirannya dan takut akan sesuatu yang tidak biasa. Anak mereka yang bernama 

Dudley adalah anak yang kelebihan berat, pengganggu yang manja. 

 Walaupun menjadi badut sekolah, si kembar serupa Fred dan George Weasley 

mendapat nilai bagus dalam ujian dan pemain Quidditch yang luar biasa. Saudara 

laki-laki mereka Ron Weasley seumuran dengan Harry dan Rowling 

menggambarkannya sebagai teman yang paling baik. “selalu ada ketika kamu 

membutuhkannya.” Ron kurang percaya diri pada kemungkinan mengalahkan ketiga 

prestasi kakak-kakaknya atau kepopuleran Fred dan George, tetapi kemampuannya 

dan keberanian dalam permainan sihir catur dimana hidupnya menjadi taruhan untuk 

menolong Harry ketika melewati salah satu rintangan ke jalan menuju Batu Bertuah. 

 Hermione Granger, anak perempuan dari keluarga Muggle murni, adalah 

seorang perempuan yang suka memerintah yang rupanya telah mengingat sebagian 

besar buku pelajaran sebelum masa sekolah dimulai. Rowling menggambarkan 

Hermione sebagai seorang yang berkarakter “ berpikiran logis, jujur dan baik” 

dengan “kegelisahan yang sangat dan ketakutan besar jika gagal dalam kerja 



kerasnya”. Walaupun upaya omelannya untuk menjaga Harry dan Ron keluar dari 

masalah, dia menjadi teman dekat dari mereka, dan sihirnya dan kemampuan 

menganalisanya bermain pada bagian yang berbahaya dalam menemukan Batu 

Bertuah. 

 Draco Malfoy adalah anak laki-laki pucat bertubuh ramping yang berbicara 

dengan cara berbicaranya yang dipanjang-panjangkan dengan membosankan. Dia 

sombong tentang kemampuannya dalam Quidditch, dan memandang rendah siapapun 

yang bukan penyihir berdarah murni – dan penyihir yang tidak sependapat 

dengannya. Orang tuanya mendukung Voldemort, tetapi berubah pihak setelah 

penyihir kegelapan menghilang. Draco menghindari konfrontasi langsung, dan 

mencoba untuk membuat Harry dan teman-temannya dalam kesulitan. 

 Neville Longbottom adalah anak laki-laki gemuk yang pemalu, begitu 

pelupanya dia sehingga neneknya memberinya Remembrall. Kemampuan sihir 

Neville sangat lemah dan muncul tepat pada waktunya untuk menyelamatkan 

hidupnya ketika ia berusia delapan tahun. Meskipun sifatnya penakut, Neville akan 

melawan siapapun setelah dia mendapat dorong semangat atau jika dia piker itu benar 

dan penting. 

 Albus Dumbledore adalah pria tinggi kurus yang mengenakan kacamata bulan 

separo dan memiliki rambut dan jenggot perak yang panjang sehingga jenggotnya 

bisa dilipat ke sabuk, adalah kepala sekolah Hogwarts, dan hanya dia satu-satunya 

penyihir yang ditakuti Voldemort. Dumbledore, yang terkenal karena prestasinya 

dalam sihir, sulit untuk menolak permen Muggle dan memiliki selera humor yang 



aneh. Meskipun dia cuek terhadap pujian yang diberikan padanya, dia sadar terhadap 

ide-ide gilanya. Rowling menggambarkan dirinya sebagai “lambang kebaikan”. 

 Minerva McGonagall, wanita tinggi bertampang keras dengan rambut hitam 

diikatkan dalam sanggul ketat, mengajar Transfigurasi, dan kadang-kadang 

mengubah dirinya menjadi seekor kucing. Dia adalah kepala asrama Gryffindor dan 

tidak seperti Professor Snape, tidak menunjukkan pilih kasih pada murid-murid di 

asramanya, tetapi di lain kesempatan dia membantu Griffindor dengan cara yang adil. 

Menurut penulis, “dibawah sikapnya yang keras terdapat sedikit kelembutan orang 

tua”. 

 Severus Snape, memiliki hidung bengkok, berkulit pucat dan berambut hitam 

berminyak, mengajar Ramuan, tetapi berambisi untuk mengajar Pertahanan Terhadap 

Ilmu Hitam. Snape memuji murid – murid Slytherin, asramanya. Dia selalu mencari 

kesempatan untuk menghina lainnya, terutama Harry. Beberapa kejadian terjadi, 

dimulai dengan sakit dibekas luka Harry dekat dengan berakhirnya makan malam 

pertama. Yang pasti dia dan teman – temannya berpikir kalau Snape adalah pengikut 

Voldemort. 

 Rubeus Hagrid, setengah raksasa dengan tinggi mencapai 12 kaki (3,7 m), 

dengan rambut dan janggut hitam awut – awutan, diusir dari Hogwarts dan tongkat 

sihirnya patah, tetapi Professor Dumbledore membiarkannya tinggal sebagai 

pengawas binatang liar, pekerjaan yang membuatnya mencurahkan kasih sayangnya 

dan menamai bintang gaib yang paling berbahaya. Hagrid setia pada Dumbledore dan 

dengan cepat menjadi teman dekat dari Harry, Ron dan kemudian Hermione, tetapi 

kecerobohannya membuatnya tidak dapat dipercaya. 



 Penjaga sekolah, Argus Filch, mengetahui jalan pintas rahasia sekolah lebih 

baik daripada orang lain selain si kembar Weasley. Kucingnya, Mrs. Norris, 

membantunya dalam memburu murid yang melanggar peraturan. Anggota guru 

Hogwarts yang lain termasuk: Pomona Sprout, guru Herbologi yang pendek gemuk; 

Filius Flitwick, guru Mantra yang mungil yang dengan hati – hati ramah terhadap 

Harry; guru Sejarah yang membosankan, Professor Binns, hantu yang tidak 

memperhatikan kematiannya; dan Madam Hooch, pelatih Quidditch, yang meskipun 

keras tapi baik hati. Hantu jail Peeves melayang berkeliling bangunan menyebabkan 

masalah kepada siapapun yang dia bisa jaili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


