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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kalimat memiliki peran penting sebagai wujud tuturan dalam 

komunikasi dan wujud interaksi dengan sesama manusia. Penutur dalam 

berkomunikasi perlu memperhatikan pilihan kalimat yang digunakan agar 

mitra tutur dapat dengan mudah memahami yang disampaikan oleh 

penutur baik secara lisan maupun tulisan.  

Ketika seseorang melakukan tindak komunikasi, ada dua hal yang 

harus diperhatikan. Pertama, bahasanya sendiri. Kedua, sikap atau 

perilaku ketika berkomunikasi (Markhamah, 2010:2).  Ada beberapa 

kaidah kebahasaan yang harus diperhatikan oleh seorang penutur bahasa, 

antara lain kaidah fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik yang sesuai 

dengan bahasa yang digunakan oleh seorang penutur untuk berkomunikasi 

dengan mitra tutur.  

Kaidah sintaksis diperlukan berkaitan dengan penggunaan kalimat. 

Kaidah penggunaan kalimat yang baik dan benar perlu diperhatikan dalam 

penulisan karya tulis ilmiah dan komunikasi pada situasi formal. Kalimat 

yang digunakan dalam situasi nonformal perlu diperhatikan norma-norma 

dan etika berbahasa agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara 

penutur dengan mitra tutur. 
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Kalimat dalam novel digunakan sebagai media komunikasi dalam 

sebuah alur cerita. Melalui kalimat, pesan yang disampaikan oleh penulis 

dalam novel dapat tersampaikan dengan jelas kepada pembaca. Kalimat 

menjadi unsur terpenting yang berperan sebagai wujud interaksi antara 

tokoh satu dengan tokoh yang lain dalam suatu dialog dan monolog pada 

novel. Kalimat yang digunakan sebagai dialog dalam novel dapat berupa 

kalimat tanya. Bentuk kalimat tanya dalam novel dapat digunakan untuk 

menanyakan suatu hal, memerintah, mencari informai atau berita, meminta 

suatu penjelasan, memperhalus suatu ancaman, memperhalus suatu 

teguran, menyapa seseorang, dan lain-lain sesuai dengan konteks kalimat 

tanya yang digunakan.  

Kalimat tanya dalam novel dapat berbentuk kalimat langsung dan 

tidak langsung. Kalimat tanya yang berupa kalimat langsung diucapkan 

oleh penutur dan mendapat respon dari mitra tutur sebagai dialog. Kalimat 

tanya yang berupa kalimat tidak langsung diucapkan oleh penutur sebagai 

monolog dalam novel. Kalimat tanya dalam novel ada yang sengaja tidak 

mendapat respon karena kalimat tanya memang ada yang bersifat retoris 

atau tidak membutuhkan jawaban.  

Penelitian ini menggunakan sumber data berupa wacana novel 

Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur! karya Muhidin M. Dahlan. Novel 

ini terdapat kalimat tanya yang dapat dianalisis pembentukan dan 

maknanya. Kalimat tanya dalam novel ini ada yang berbentuk kalimat 

langsung dan tidak langsung. Kalimat tanya yang dituturkan secara 



3 
 

langsung misalnya terdapat dalam kalimat: “Saya punya pengajian yang 

mengajarkan hal-hal yang demikian. Kamu mau ikut Kiran?” (TIAMP: 

24). Kalimat tanya yang dituturkan secara tidak langsung misalnya 

terdapat dalam kalimat: Pahamkah mereka bahwa Indonesia membutuhkan 

daulah yang berqanunkan Islam? (TIAMP: 79) dan masih ada bentuk 

kalimat tanya yang lain dalam novel ini.  

Kalimat tanya yang dituturkan melalui kalimat langsung dan tidak 

langsung yang dikutip dari novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur! 

Karya Muhidin M. Dahlan mempunyai dua unsur pokok. Unsur yang 

pertama yakni unsur segmental yang berupa susunan kata dan unsur kedua 

yakni unsur suprasegmental yang berwujud intonasi. Setiap susun kata dan 

intonasi kalimat tanya dalam novel memiliki makna yang berbeda. 

Penulis meneliti tentang penggunaan kalimat tanya dalam novel 

Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur! karya Muhidin M. Dahlan karena 

belum ada peneliti sebelumnya yang menggunakan analisis kalimat tanya 

pada novel ini. Penelitian ini mendeskripsikan pembentukan kalimat tanya 

dan mendeskripsikan makna kalimat tanya dalam novel Tuhan, Izinkan 

Aku Menjadi Pelacur! karya Muhidin M. Dahlan. 

 

B. Pembatasan Masalah  

Masalah dalam penelitian dibatasi pada pembentukan kalimat tanya 

dan makna kalimat tanya yang terdapat dalam wacana novel Tuhan, 

Izinkan Aku Menjadi Pelacur! karya Muhidin M. Dahlan. 
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki dua 

rumusan masalah antara lain sebagai berikut. 

1. Bagaimana pembentukan kalimat tanya dalam wacana novel Tuhan, 

Izinkan Aku Menjadi Pelacur! karya Muhidin M. Dahlan? 

2. Apa makna kalimat tanya dalam wacana novel Tuhan, Izinkan Aku 

Menjadi Pelacur! karya Muhidin M. Dahlan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini antara 

lain sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan pembentukan kalimat tanya yang terdapat dalam 

wacana novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur! karya Muhidin M. 

Dahlan. 

2. Mendeskripsikan makna kalimat tanya yang terdapat dalam wacana 

novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur! karya Muhidin M. Dahlan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah manfaat 

teoretis dan manfaat praktis. 
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a. Manfaat Teoretis 

  Manfaat toretis dari penelitian ini dapat diketahui pembentukan 

dan makna kalimat tanya dalam wacana novel Tuhan, Izinkan Aku 

Menjadi Pelacur! karya Muhidin M. Dahlan. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan  

tentang kajian ilmu bahasa terutama kajian mengenai analisis 

kalimat tanya dalam wacana novel. 

2. Bagi penulis, penelitian ini dapat memperkaya wawasan bahasa 

Indonesia dan menambah khazanah penelitian bahasa Indonesia. 

3. Bagi pembelajaran bahasa Indonesia, penelitian ini dapat 

memberikan pengetahuan tentang kalimat tanya dan dapat 

menjadikan siswa berminat untuk mengapresiasi karya sastra 

Indonesia.  

 

F. Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, 

masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab. Sistematika penulisan 

laporan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian , dan sistematika penulisan laporan. 
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BAB II : Landasan Teori. Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian ini, teori-teori dan kepustakaan yang dijadikan 

sebagai dasar maupun landasan dalam penelitian, dan kerangka berpikir 

dalam penelitian. 

BAB III : Metode Penelitian. Bab ini menguraikan tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan pelaksanaan penelitian meliputi, jenis dan strategi 

penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, teknik validitas data, dan teknik analisis data. 

BAB IV : Hasil dan Pembahasan. Bab ini diuraikan tentang deskripsi 

pembentukan kalimat tanya dan deskripsi makna kalimat tanya. 

BAB V : Penutup. Bab ini berisi tentang simpulan dari penelitian yang 

dilakukan serta saran-saran bagi pihak yang berkepentingan dalam 

hubungan dengan hasil yang dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


