
BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1    Simpulan 

Setelah menganalisis data-data yang diperoleh berdasarkan teori-teori yang 

berhubungan dengan fungsi ujaran direktif, maka penulis dapat menyimpulkan 

beberapa hal mengenai fungsi ujaran direktif dalam jenis imperatif, interogatif dan 

deklaratif,  faktor sosial dan dimensi sosial dalam novel Harry Potter and The 

Chamber of Secrets. 

1. Fungsi ujaran direktif yang digunakan oleh karakter utama pada dialog dalam 

novel Harry Potter and The Chamber of Secrets antara lain adalah dalam 

kalimat imperatif, interogatif dan deklaratif. Pada fungsi ujaran direktif dalam 

jenis imperatif, terdapat dua jenis yakni  imperatif dan you imperatif. 

Sedangkan pada fungsi ujaran dalam kalimat interogatif dan deklaratif tidak 

terdapat jenis lainnya. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

fungsi ujaran direktif yang ditemukan pada novel tersebut 95 yang terdiri dari 

87 (82.65%) imperatif, 4 (20.66%) interogatif dan 4 (20.66%) deklaratif 

sehingga dapat disimpulkan fungsi ujaran direktif imperatif sering digunakan 

dalam dialog tersebut.  

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

direktif tersebut. Faktor sosial meliputi 4 bagian yakni the participants: siapa 



yang bicara (penutur) dan kepada siapa dia bicara (mitra tutur), the setting: 

Konteks sosial dari interaksi atau dimana pembicaraan terjadi, the topic: Topik 

atau apa yang sedang dibicarakan. dan the function: Mengapa sesuatu itu 

dibicarakan. Pada  dimensi sosial yakni a social distance: Skala jarak sosial, 

berkaitan dengan jauh dekatnya hubungan sosial antara si penutur dengan mitra 

tuturnya., a ststus scale: Skala status, skala ini berkaitan dengan sosial 

seseorang., a formality scale: Skala formalitas, skala ini berkaitan dengan 

tingkat formalitas atau jenis interaksi., dan two functional scale: Dua skala 

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

interaksi. Sehingga Faktor sosial dan dimensi sosial yang berpengaruh pada 

ujaran direktif pada novel Harry Potter and The Chamber of Secrets adalah 

pengguna bahasa sedangkan pada dimensi sosial adalah jarak sosial. 

 

 

4.2    Saran  

Pada penulisan skripsi ini, pembahasan mengenai fungsi ujaran direktif hanya 

difokuskan  menganalisis ujaran dalam jenis kalimat imperatif, interogatif dan 

deklaratif. Untuk memahami fungsi ujaran direktif dengan faktor sosial dan dimensi 

sosial yang dapat mempengaruhi ujaran tersebut dan sebagai latar belakang pada 

novel Harry Potter and The Chamber of Secrets. Dalam fungsi ujaran direktif, dapat 

dianalisis kembali dengan memfokuskan ujaran dalam interogatif ataupun deklaratif. 

Selain fungsi ujaran direktif terdapat juga fungsi ujaran lainnya seperti ekspresif, 



metalinguistik, poetic atau phatic. Maka dari itu, penulis berharap semoga para 

peneliti bahasa dapat melanjutkan dan mengkaji lebih dalam lagi. 

 


