
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berkomunikasi melalui perantara bahasa dapat terjadi dengan baik bila 

setiap individu tersebut memahami dan menggunakan bahasa yang baik dan 

benar, sesuai dengan tata bahasa dan kaidah yang berlaku di suatu masyarakat. 

Komunikasi melalui bahasa merupakan cara utama manusia dalam menjalin 

hubungan antarsesama.  

Setiap bahasa di dunia ini memiliki tata bahasa dan kaidah yang sudah 

ditetapkan, tak terkecuali dengan bahasa Inggris yang menerapkan tema dalam 

penggunaan bahasa lisan maupun tulisan. 

Pada skripsi ini penulis akan membahas penggunaan tema dalam modus 

interogatif. Halliday (1985:38) mengemukakan bahwa Of the various structures 

which, when mapped on to each other, make up a clause, we will consider first the 

one which gives the clause its character as a message. This is known as 

THEMATIC structure”. Menurut Halliday tema adalah elemen pertama pada 

sebuah klausa yang dapat memberikan karakter atau ciri klausa tersebut sebagai 

sebuah pesan. 

Sebuah tema bisa terdapat dalam modus. Sujatna (2008:29) 

mengemukakan bahwa Modus adalah kategori gramatikal dalam bentuk verba 

yang mengungkapkan suasana psikologis perbuatan menurut tafsiran pembicara 

atau sikap pembicara tentang apa yang diucapkannya.  Sebuah tema bisa terdapat 

dalam klausa yang berjenis modus deklaratif, interogatif, imperatif dan ekslamatif 



seperti yang dikemukakan oleh Bloor dan Bloor (1997:259) bahwa Mood is a 

system involving the choices declarative, interrogative, imperative. 

Salah satu jenis tema yang penulis anggap menarik untuk dibahas adalah 

jenis tema dalam klausa yang bermoduskan interogatif. Tema dalam modus 

interogatif ini dapat dibentuk oleh beberapa elemen pembentuk yang penulis 

anggap menarik pula untuk dibahas.    

Penulisan skripsi ini dianalisis dengan menggunakan kajian tata bahasa 

fungsional grammar. Tata bahasa fungsional grammar ini berbeda dengan tata 

bahasa tradisional grammar dan juga formal grammar. Fungsional grammar 

adalah tata bahasa yang diperkenalkan oleh Halliday yang melihat bahasa sebagai 

suatu sistem makna. Hal ini disampaikan oleh Bloor dan Bloor (1997: 1) yang 

mengatakan bahwa For Halliday, language is a ‘system of meanings’. That is to 

say that when people use language, their language acts are the expression of 

meaning.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat 

permasalahan mengenai penggunaan tema dalam modus interogatif ini, khususnya 

penggunaan tema dalam modus interogatif dalam bahasa Inggris ke dalam sebuah 

penelitian yang berjudul “Penggunaan Tema dalam Modus Interogatif dalam 

Novel Hot Money Karya Dick Francis (Kajian Tata Bahasa Fungsional 

Grammar)”. 

 

 

 

 



1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu “Penggunaan Tema dalam Modus 

Interogatif pada Novel Hot Money Karya Dick Francis (Kajian Tata Bahasa 

Fungsional)”, maka data dalam penelitian ini dikaji dan dibatasi dari segi 

fungsional grammar. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Elemen – elemen apa saja yang dapat membentuk tema dalam modus 

interogatif yang terdapat dalam Novel Hot Money Karya Dick Francis? 

2. Jenis tema topikal apakah yang dapat muncul pada tema dalam modus 

interogatif yang terdapat dalam Novel Hot Money Karya Dick Francis? 

 

1.3 Ruang Lingkup /Batasan Masalah 

Untuk mencegah meluasnya permasalahan, Penulis membuat batasan-

batasan dari objek penelitian dalam proses penyusunan skripsi ini. Objek yang 

diteliti dalam skripsi ini ialah mengenai penggunaan tema dalam modus 

interogatif pada Novel Hot Money karya Dick Francis. 

Dimana dalam melakukan penelitian ini, penulis  mengacu pada teori-teori 

yang relevan dengan analisa penulis. Untuk mengkaji Tema penulis mengacu pada 

teori Halliday (1985), Bloor dan Bloor (1997) , Gerot dan Wignell (1995), 

Hewings dan Hewings (2005), Brown dan Yule (1983), O’Grady (1993), dan juga 

Sujatna (2008).  Sedangkan untuk menganalisis Modus Interogatif, penulis 

mengacu pada teori Halliday (1985), Bloor dan Bloor (1997), dan Sujatna (2008). 

 

 

 



1.4 Tujuan Penelitian 

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan mengenai elemen – elemen apa saja yang dapat 

membentuk tema dalam modus interogatif yang terdapat dalam Novel Hot 

Money Karya Dick Francis. 

2. Mendeskripsikan jenis tema topikal apa saja yang dapat muncul pada tema 

dalam modus interogatif yang terdapat dalam Novel Hot Money Karya 

Dick Francis. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Skripsi ini dimulai dengan Bab I yang membahas pendahuluan, yang 

mencakup latar belakang penelitian, identifikasi masalah, ruang lingkup/batasan 

masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Pada Bab II diuraikan 

kajian teori yang berisi seluruh teori yang digunakan mengenai tema dalam modus 

interogatif dalam bahasa Inggris dan penggunaannya menurut kaidah bahasa 

Inggris. 

 Penulis akan menganalisis data dari novel karya Dick Francis kaitannya 

dengan penggunaan tema dalam modus interogatif dalam Bab III. Dari analisa-

analisa tersebut penulis akan menemukan beberapa klausa yang menggunakan 

tema dalam modus interogatif. Dari hasil analisis tersebut akan di ambil 

kesimpulan dan saran yang kemudian dikaji dalam Bab IV. 

 

 

 


