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1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting bagi manusia untuk 

menyampaikan pesan atau informasi dan berinteraksi dengan sesamanya, maka 

dari itu manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat lepas dari bahasa terutama 

dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa juga berhubungan dengan konteks sosial 

contohnya bahasa yang digunakan dalam masyarakat sebagaimana yang dipelajari 

dalam bidang sosiolinguistik.  

Bahasa sebagai sarana komunikasi melibatkan dua pihak, yaitu pengirim 

pesan dan penerima pesan. Pesan dapat disampaikan oleh siapapun, dimanapun, 

dan kapanpun. Selain itu, pesan tersebut ditujukan untuk siapa, dimana, kapan, 

dan apa tujuannya. Bahasa yang merupakan pesan atau informasi dapat ditemukan 

dalam bentuk media massa baik cetak seperti koran, majalah maupun elektronik 

seperti televisi dan radio.  

Dalam sosiolinguistik, bahasa dengan jenis kelamin memiliki hubungan 

yang sangat erat, yaitu ketika perempuan dan laki-laki sedang berkomunikasi dan 

berujar. Keterikatan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan “Apakah berbeda 

bahasa yang digunakan antara perempuan dan laki-laki dalam berujar?”. Hal ini 

dapat terlihat berdasarkan pendapat Holmes (2001:251), 

“People‟s speech reflects not only aspect of their identity such as their 

ethnicity, age, gender, and social background, it is also reflects the 

contexts in which they are using the language. The way people talk in 

court, in school, at business meeting and at graduation ceremonies reflects 

the formality of those contexts and the social roles people take in them.” 

 



Ujaran pada setiap orang tidak hanya merefleksikan aspek dari identitas mereka 

seperti etnis, jender, umur dan latar belakang sosialnya, ini juga merefleksikan 

konteks bahasa yang mereka pakai. Cara bicara orang berbicara di pengadilan, di 

sekolah, di pertemuan bisnis, dan pada upacara wisuda merefleksikan keformalan 

dari konteks dan peran sosial manusia yang ada di dalamnya. 

Robin lakoff dan beberapa pakar sosiolinguistik menemukan ciri bahasa 

yang digunakan oleh perempuan berbeda dengan yang digunakan oleh laki-laki. 

Mereka melihat cara perempuan dan laki-laki berbicara itu berbeda walaupun 

mereka menggunakan bahasa yang sama. Itu semua dapat dilihat dari struktur 

kalimat, kata-kata yang digunakan bahkan dari intonasinya. Cara laki-laki 

cenderung lebih kasar dan menggunakan pilihan bahasa yang hanya dapat 

dimengerti oleh komunitasnya. Sedangkan cara perempuan dalam menyampaikan 

bahasa lebih halus, sopan serta menggunakan pilihan bahasa yang lebih standar.  

Robin Lakoff, seorang professor linguistik, menyebutkan 10 ciri bahasa 

perempuan pada bukunya Language and Women‟s place. Kesepuluh ciri ini 

adalah 1. lexical hedges or fillers, 2. tag questions, 3. „hypercorrect‟ grammar, 4. 

rising intonations on declaratives, 5. „empty‟ adjectives, 6. precise color terms, 7 

intensifiers, 8. „super polite‟ forms, 9. avoidance of strong swear words, dan 10. 

emphatic stress. Dari kesepuluh ciri tersebut perempuan cenderung lebih sering 

menggunakannya daripada laki-laki. Contohnya pada ujaran di bawah ini yang 

disampaikannya oleh perempuan yang memiliki ciri tersendiri yang dapat 

membedakan dengan seorang laki-laki. 

a. They did the right thing, didn‟t they?. 

b. My goodness, there‟s the Prime Minister!. 



Contoh di atas merupakan contoh kalimat yang digunakan oleh perempuan 

karena kalimat tersebut merupakan bentuk pertanyaan ketidakyakinan seperti pada 

contoh a, dan pada contoh b dapat dilihat terdapat umpatan my goodness yang 

biasanya diucapkan oleh perempuan daripada laki-laki. 

Dari pembahasan tersebut maka penulis ingin membahas mengenai ciri 

bahasa perempuan. Ciri bahasa perempuan tersebut salah satunya dapat ditemukan 

di novel. Novel yang akan digunakan yaitu novel berbahasa inggris P.S I LOVE 

YOU karya Cecelia Ahern. Dalam novel P.S I LOVE YOU terdapat ciri bahasa 

perempuan yang digunakan oleh karakter Holly Kennedy. Alasan mengapa novel 

ini dipilih oleh penulis karena novel ini merupakan novel yang mudah untuk 

dipahami dan dapat ditemukan ciri bahasa perempuan tersebut. Oleh karena itu 

novel ini  mempermudah penulis dalam mencari data yang dibutuhkan untuk 

bahan karya ilmiah yang ditulisnya. Secara sosiolinguistik banyak hal yang bisa 

diuraikan dalam topik ini sehingga penelitian dengan topik ini berpotensi untuk 

menghasilkan kesimpulan bermaanfaat dan menarik. Novel ini menceritakan 

tentang seorang perempuan bernama Holly Kennedy yang mempunyai suami 

bernama Gerry. Gerry yang ternyata memiliki penyakit kanker pada otaknya 

akhirnya meninggal setelah 10 tahun mereka bersama. Tanpa diketahui Holly 

ternyata Gerry memberikannya hadiah setelah ia meninggal dunia. Hadiah itu 

membuat Holly dapat hidup lebih tegar dan merasakan bahwa Gerry masih 

bersamanya. Namun, setelah sukses pun Holly masih belum juga mendapatkan 

pengganti Gerry dalam hidupnya. Dia masih menyimpan kenangan indah bersama 

Gerry dan dia masih memiliki orang-orang yang dia sayangi dan menyayangi dia.  

 



 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah yang 

akan dibahas lebih lanjut di dalam makalah ini sebagai berikut: 

1. Ciri bahasa perempuan apa sajakah yang ditemukan pada karakter 

Holly Kennedy dalam novel P.S I LOVE YOU? 

2. Ciri bahasa perempuan apa yang dominan digunakan oleh karakter 

Holly Kennedy?  

 

1.3.Batasan Masalah  

Sesuai dengan judul penelitian, yaitu “Ciri bahasa perempuan pada 

karakter Holly Kennedy dalam novel P.S I LOVE YOU”, maka data yang 

dianalisis didapat dari novel P.S I LOVE YOU yang diterbitkan pada tahun 1996 

dan dikaji berdasarkan kajian secara sosiolinguistik. Dari kesepuluh ciri bahasa 

perempuan: 1. lexical hedges or fillers, 2. tag questions, 3. „hypercorrect‟ 

grammar, 4. rising intonations on declaratives, 5. „empty‟ adjectives, 6. precise 

color terms, 7 intensifiers, 8. „super polite‟ forms, 9. avoidance of strong swear 

words, dan 10. emphatic stress, masalah yang diteliti oleh penulis yaitu kesemua 

ciri bahasa perempuan berdasarkan teori Lakoff yang terdapat dalam novel.  

Sumber data yang dipakai yaitu novel P.S I LOVE YOU. 

 

1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut: 



1. Mengidentifikasi ciri bahasa perempuan yang dipakai oleh karakter Holly 

Kennedy dalam novel P.S I Love You. 

2. Mencari tahu pada data ciri bahasa perempuan yang dominan dipakai oleh 

karakter Holly Kennedy. 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat membandingkan dengan kehidupan sehari-hari yang kita lihat. 

2. Membuktikan bahwa perempuan memiliki ciri bahasa perempuan yang 

digambarkan oleh Lakoff. 

 

1.5. Objek dan Metode Penelitian 

Objek penelitian pada makalah ini adalah tentang ciri bahasa perempuan 

dalam novel P.S I LOVE YOU. Alasan digunakannya novel P.S I LOVE YOU ini 

adalah karena dalam novel tersebut mempunyai contoh kalimat yang cukup untuk 

menunjukkan ciri bahasa perempuan maka novel P.S I LOVE YOU ini layak untuk 

dianalisa menurut identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas. 

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 

yaitu metode yang menggambarkan suatu keadaan, hal-hal atau peristiwa secara 

sistematis, aktual, dan akurat. Menurut Nazir (1988: 63), metode deskriptif 

merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, 

suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. 

 



 

 

 

Ada pula Maxwell (1996:78) mengatakan,  

“I will begin with an overview of qualitative analysis and then discuss 

some specific issues in making decisions about analytic methods. The analytic 

options fall into three main groups: memos, categorizing strategies (such as 

coding and thematic analysis), and contextualizing strategies (such as narrative 

analysis, individual case studies, and ethnographic microanalysis).” 

Dari penjelasan Maxwell dan Nazwir di atas maka langkah-langkah yang 

dilakukan: 

1. Memilih dan merumuskan masalah yang akan diteliti 

2. Menentukan tujuan dari penelitian yang akan dikerjakan 

3. Memberikan pembatasan dari area atau scope atau sejauh mana penelitian 

deskriptif tersebut akan dilaksanakan. 

4. Menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang ada hubungannya dengan 

masalah yang ingin dipecahkan 

5. Membaca novel yang akan diteliti dan dipahami. 

6. Mencari data dari novel. 

7. Mengklasifikasikan data yang sudah didapat dari novel. 

8. Menganalisis data yang sudah ada sesuai dengan pembatasan yang 

ditentukan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bab I yang membahas pendahuluan, yang mencakup latar belakang 

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

objek dan metode penelitian, dan sistematika penulisan. 



Bab II yang membahas tentang kajian pustaka berisi tentang landasan teori 

yang dipakai, dalam hal ini termasuk didalamnya teori analisis. 

Bab III analisis data tentang ciri bahasa perempuan berdasarkan karakter 

Holly Kennedy. 

Bab IV hasil dari analisis pada Bab III diambil simpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


