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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan bahasa yang merupakan alat komunikasi utama di dunia 

tidak pernah berhenti hingga saat ini. Begitu pun yang terjadi di dalam bahasa 

Inggris. Sudah banyak sekali kaidah dan teori mengenai linguistik bahasa Inggris 

yang dikembangkan oleh para ahli bahasa dunia, salah satunya adalah tata bahasa 

fungsional yang dikembangkan oleh linguis asal Inggris, Michael A. K. Halliday.  

Tata bahasa fungsional merupakan salah satu teori bahasa yang termasuk 

ke dalam jajaran linguistik modern. “They are concered not only with the 

structures but also with how those structures construct meaning.” (Gerot & 

Wignell, 1994:6) Menurut Gerot dan Wignell, dalam tata bahasa fungsional, 

bahasa tidak hanya dipelajari strukturnya saja atau maknanya saja, melainkan 

keduanya. Hal inilah yang menjadikannya berbeda dengan tata bahasa tradisional 

lainnya. 

Di dalam tata bahasa fungsional, Halliday membagi klausa menurut 

fungsionalitasnya ke dalam tiga perspektif utama. Ketiga perspektif tersebut 

dikenal dengan istilah metafunction. Di dalam teori metafunction tersebut, salah 

satunya menjelaskan bahwa bahasa dalam sebuah klausa dapat berfungsi sebagai 

pesan, yang mana di dalamnya terdapat istilah yang disebut dengan tema. Tema 

adalah komponen yang pertama hadir pada awal klausa yang memberikan 

karakter pada klausa tersebut sebagai sebuah pesan. Dengan kata lain, tema 

merupakan inti atau ide yang ingin disoroti pada awal suatu pesan atau kalimat 
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oleh si penuturnya. Hal ini senada dengan Sujatna (2008:40) bahwa tema di dalam 

sebuah klausa adalah suatu pesan yang ingin diutamakan/dipentingkan oleh penutur 

atau penulis. 

Tema pasti selalu muncul di dalam setiap pesan atau klausa. Akan tetapi 

unsur-unsur yang membentuk tema di dalam setiap klausa tersebut tidak selalu 

sama. Hal ini tergantung pada modus yang muncul dalam klausa-klausa tersebut, 

apakah itu modus deklaratif, modus interogatif, ataukah modus imperatif. 

Dengan mempelajari teori mengenai penggunaan tema, penulis berharap 

dapat memahami lebih lanjut mengenai keanekaragaman unsur klausa yang dapat 

membentuk tema pada klausa di dalam setiap modusnya. Selain itu, penulis juga 

dapat memahami lebih lanjut mengenai ide pokok yang ingin ditekankan seorang 

penutur di dalam pesan atau klausa yang disampaikannya, baik itu dalam modus 

deklaratif, modus interogatif, maupun modus imperatif. 

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk 

membahas permasalahan mengenai penggunaan tema, khususnya tema yang 

terdapat di dalam tagline judul film berbahasa Inggris pada poster film tahun 2011 

ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “Tema dalam Tagline Film Berbahasa 

Inggris Bergenre Drama pada Tahun 2011: Kajian Tata Bahasa Fungsional.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu “Tema dalam Tagline Film 

Berbahasa Inggris Bergenre Drama pada Tahun 2011: Kajian Tata Bahasa 

Fungsional.”, maka kajian data dalam  penelitian ini dibatasi dari segi tata bahasa 

fungsional saja. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 
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1. Tema dengan modus apakah yang dominan muncul dalam tagline film 

berbahasa Inggris bergenre drama yang tayang pada tahun 2011? 

2. Berjenis apa dan diisi unsur apa sajakah tema tersebut? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini tidak meluas, maka 

penulis membuat batasan-batasan dari objek penelitian dalam proses penyusunan 

skripsi ini. Objek yang diteliti dalam skripsi ini berupa klausa pada tagline judul 

film bahasa Inggris. Judul film diambil dari film-film yang bergenre drama saja dan 

yang mulai ditayangkan pada tahun 2011. 

 Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan kajian tata 

bahasa fungsional dimana sumber-sumber teori dari kajian ini mengacu pada teori 

Halliday (1985), Bloor dan Bloor (1997), Martin, et al (1997), Gerot dan Wignell 

(1995), Brown dan Yule (1983) dan Sujatna (2008). 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian pada identifikasi masalah, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai penggunaan tema dalam 

tagline film bahasa Inggris bergenre drama yang tayang pada tahun 2011, yaitu 

dengan: 

1. Mengidentifikasi modus tema yang dominan muncul dalam tagline film 

berbahasa Inggris bergenre drama yang tayang pada tahun 2011. 

2. Menganalisis jenis-jenis tema yang dapat muncul pada modus tersebut 

dan unsur-unsur yang dapat membentuk tema dalam setiap jenis tema-

tema tersebut. 
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Penulis berharap, semoga penelitian ini dapat mempermudah pengguna 

bahasa, khususnya bahasa Inggris, dalam memahami perbedaan unsur-unsur pengisi 

tema pada klausa, baik klausa dalam modus deklaratif, interogatif maupun 

imperatif. Dari hasil penelitian ini, semoga para pengguna bahasa dapat lebih 

memahami penggunaan tema yang terdapat pada teks, khususnya teks berupa 

tagline judul film berbahasa Inggris. Lebih lanjut lagi, diharapkan hasil penelitian 

ini dapat bermanfaat untuk memahami sebuah pesan sesungguhnya yang 

terkandung di balik judul-judul film berbahasa Inggris. 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Objek pada penelitian ini berupa tema yang terdapat di dalam tagline film 

berbahasa Inggris bergenre drama yang ditayangkan pada tahun 2011. Data-data 

yang berupa tagline judul film yang mengandung tema tersebut diambil dari poster 

film. Seluruh sumber data yang berupa poster film tersebut penulis dapatkan dari 

website http://www.impawards.com. 

Dalam penulisan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode 

deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang menjelaskan suatu hal secara 

sistematis dengan mengklasifikasikan, menganalisis, dan menjelaskan data yang 

diperoleh. Nazir (2003:54) mengungkapkan bahwa metode deskriptif adalah suatu 

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, 

suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 

Sebelum menganalisis dan mendeskripsikan seluruh data yang diperoleh, 

penulis terlebih dahulu mengklasifikasikannya ke dalam tiga kelompok utama, 

yakni tema yang terdapat di dalam modus deklaratif, tema yang terdapat di dalam 
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modus interogatif, dan tema yang terdapat di dalam modus imperatif. Data-data 

tersebut selanjutnya akan penulis analisis menurut kajian tata bahasa fungsional.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini meliputi empat bab, yaitu: 

Bab I Pendahuluan 

Dalam bab ini, penulis membahas mengenai latar belakang penelitian, identifikasi 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, objek dan metode 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini. 

Bab II Kajian Pustaka 

Dalam bab ini diuraikan kajian teori yang mendasari skripsi ini. 

Bab III Analisis Data 

Dalam bab ini, penulis mengklasifikasikan, mendeskripsikan, dan menganalisis 

data-data yang diperoleh. 

Bab IV Simpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data pada bab III, 

dan berisi saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca. 

  


