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Menurut bentuknya kalimat dibagi menjadi tiga tipe yaitu kalimat berita, 
kalimat tanya, dan kalimat perintah. Secara konvensional kalimat berita digunakan 
untuk memberikan suatu informasi, kallimat tanya digunakan untuk menanyakan 
sesuatu, dan kalimat perintah digunakan menyatakan perintah, ajakan dan permintaan. 
Dilihat dari sudut pandang komunikasi, selain untuk menanyakan sesuatu kalimat 
tanya juga dapat digunakan untuk keperluan lain yang tujuannya untuk memperhalus 
suatu maksud tertentu agar dirasa lebih sopan. Korpus yang berupa kalimat tanya 
banyak ditemukan dalam novel Tout le Monde l’Aimait karya Exbrayat. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui maksud dan fungsi kalimat tanya yang 
terdapat dalam novel Tout le Monde l’Aimait karya Exbrayat. 

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah menentukan korpus data, 
mengumpulkan data, dan menganalisis data. Teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah teknik pustaka. Korpus data diambil dari semua kalimat 
tanya yang terdapat dalam novel Tout le Monde l’Aimat karya Exbrayat. Data yang 
diperoleh dicatat dalam kartu data, kemudian dianalisis menggunakan teknik Pilah 
Unsur Penentu 

Dari hasil analisis ditemukan data sebanyak 78 buah yang terdiri dari 33 
data (42,30%) kalimat tanya yang berfungsi untuk mendapatkan suatu informasi, 21 
data (26,92%) untuk mengkonfirmasi suatu inforamasi, 14 data (17,94) untuk 
meminta suatu penjelasan, 2 data (2,56%) untuk meminta suatu layanan, satu data 
(1,28%) untuk memperhalus suatu ancaman, 3 data (3,84%) untuk memperhalus suatu 
teguran, 4 data (5,12%) untuk menjaga perasaan orang lain, 3 data (3,84%) untuk 
menyapa seseorang, 9 data (11,53%) untuk menawarkan sesuatu kepada seseorang, 
satu data (1,28%) untuk menyamarkan suatu pernyataan. 

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 
kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu yang dalam penelitian ini 
didomoinasi oleh kalimat tanya yang berfungsi untuk mendapatkan suatu informasi. 
Dalam penelitian ini tidak ditemukan kalimat tanya yang berfungsi untuk membuka 
suatu perbincangan. 
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