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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan manusia 

untuk berkomunikasi, pada hakikatnya setiap manusia tidak dapat hidup sendiri, 

bersosialisasi dengan manusia lain adalah sebuah keharusan dan sudah menjadi fitrah 

bagi setiap manusia. Manusia dalam bersosialisasi tidak terlepas dari peristiwa 

komunikasi. Mereka tidak akan mencapai tujuannya tanpa melakukan komunikasi, 

baik komunikasi secara lisan maupun komunikasi secara tertulis. Suatu peristiwa 

komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila lawan bicara dapat memahami makna 

yang disampaikan oleh si penutur. Penyampaian makna tersebut dapat dilakukan 

dengan bermacam-macam ujaran, ujaran yang dituturkan penutur dalam proses tindak 

ujar hendaknya disampaikan dengan baik. Tindak ujar yang baik dan benar yakni 

tindak ujar yang tidak melukai lawan bicara, dengan begitu tidak ada yang 

dikecewakan dan dirugikan dengan adanya komunikasi diantara penutur. Oleh karena 

itu, kesantunan berbahasa di dalam komunikasi penting sekali untuk dipahami dan 

dipelajari.  

Kesantunan adalah bagaimana bahasa menunjukkan jarak sosial diantara para 

penutur dan hubungan peran mereka di dalam suatu masyarakat (Rahardi, 2005: 6). 

Kesantunan berbahasa tercermin dalam tata cara berkomunikasi verbal. Ketika 

berkomunikasi, penutur tunduk pada norma-norma budaya, tidak hanya sekedar 

menyampaikan ide yang ada dalam pikiran. Tata cara berbahasa harus sesuai dengan 

norma-norma budaya yang ada dalam masyarakat tempat hidup dan dipergunakannya 
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suatu bahasa dalam berkomunikasi. Misalnya, dalam sebuah proses percakapan, 

penutur dan mitra tutur menerapkan sikap saling menghargai satu sama lain. Dengan 

demikian akan tercipta komunikasi yang baik. 

Kesantunan berbahasa dalam berkomunikasi juga berlaku pada talk show religi 

dalam acara televisi. Hal ini peneliti lihat dalam salah satu acara pada salah satu 

stasiun televisi yaitu Indosiar. Acara yang dimaksud adalah talk show “Mamah dan 

Aa Beraksi”. Mamah dan Aa beraksi adalah sebuah program acara religi di Indosiar 

yang mengupas berbagai permasalahan yang sering dihadapi umat muslim sehari-hari. 

Solusi permasalahan dihadirkan dari sudut pandang yang sesuai dengan ajaran agama 

dan syariat Islam. Dengan dipandu oleh dua sejoli, Mamah Dedeh dan Aa Abdel, talk 

show “Mamah dan Aa Beraksi” di stasiun televisi Indosiar akan memberikan 

penyegaran rohani islami di pagi hari.Program yang tayang setiap hari Senin-Sabtu 

pukul 06.00-07.30 WIB ini sangat diminati masyarakat khususnya umat Muslim. Hal 

ini dibuktikan dengan banyaknya kelompok Majlis Ta’lim yang ingin hadir dalam talk 

show “Mamah dan Aa Beraksi”. Apabila dibandingkan dengan acara religi lainnya 

yang menggunakan komunikasi satu arah, talk show “Mamah dan Aa Beraksi” ini 

lebih menarik karena talk show tersebut sangat komunikatif. Talk show “Mamah dan 

Aa Beraksi” melibatkan audiens, nara sumber, dan presenter yang mengatur jalannya 

acara. Para pengisi talk show tersebut terlibat secara langsung dalam percakapan 

sehingga suasana talk show menjadi interaktif. 

Program  Mamah dan Aa Beraksi pasti memiliki tujuan tertentu untuk 

kalangan masyarakat tertentu juga. Agar tujuan tersebut bisa diterima masyarakat 

salah satu usaha yang dimanfaatkan acara tersebut adalah melalui bahasa yang 
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digunakan. Ketika Mamah Dedeh dan Aa Abdel mengisi talk show, kata-kata atau 

tuturan yang digunakan mengandung beragam kalimat. Salah satu bentuk kalimat 

yang digunakan adalah kalimat berdasarkan nilai komunikatifnya, yaitu kalimat 

perintah atau kalimat imperatif.  

Alisjahbana (dalam Rahardi, 2005: 19) mengungkapkan bahwa kalimat 

perintah atau kalimat imperatif merupakan kalimat yang isinya memerintah, memaksa, 

menyuruh, mengajak, meminta agar orang yang diperintah itu melakukan apa yang 

dimaksudkan di dalam perintah itu. Kalimat imperatif bermaksud memerintah atau 

meminta agar mitra tutur melakukan sesuatu seperti yang diinginkan si penutur. 

Kalimat imperatif dalam bahasa Indonesia dapat berkisar antara suruhan yang sangat 

keras atau kasar sampai dengan permohonan yang sangat halus atau santun. Kalimat 

imperatif dapat pula berkisar antara suruhan untuk melakukan sesuatu sampai dengan 

larangan untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian,kalimat imperatif dapat berupa 

perintah, ajakan, permintaan, suruhan, permohonan,sampai dengan larangan untuk 

melakukan sesuatu. 

Kesantunan berbahasa sangat erat kaitannya dengan penggunaan kalimat 

imperatif dalam rangka mengurangi kadar tuturan imperatif tersebut. Salah satu aspek 

yang dikaji dalam kesantunan penggunaan tuturan imperatif dalam bertutur adalah 

wujud pragmatik imperatif. Wujud pragmatik uti sendiri merupakan realisasi wujud 

imperatif dalam bahasa Indonesia apabila dikaitkan dengan konteks situasi tutur yang 

melatarbelakanginya (Rahardi, 2005: 6). Ketika peneliti melihat tayangan Mamah dan 

Aa Beraksi pada 20 Desember 2013, peneliti menjumpai beberapa tuturan yang 

mengandung wujud pragmatik imperatif yang dituturkan oleh Mamah Dedeh dan Aa 

Abdel dalam mengisi acara. Tuturan kalimat imperatif tersebut terlihat dalam dialog: 
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(1) Aa : “Siapa yang mau nanya?” 

 Peserta : “Saya...” 

 Aa  : “Cimareme ada lagi yang mau nanya meh? Ya, silakan.     

Tolong pinjem micnya, mana tadi? Ya...” 

 

Pada tuturan (1) diatas, bentuk tuturan imperatif yang diucapkan Aa Abdel terdapat 

pada kalimat “Tolong pinjem micnya”. Tuturan tersebut menunjukkan adanya bentuk 

perintah berupa permintaan yang dilakukan Aa Abdel kepada peserta. Aa Abdel 

bermaksud meminta kepada salah satu peserta untuk meminjamkan mic kepada 

peserta lain yang akan bertanya. Imperatif permintaan tersebut diungkapkan Aa Abdel  

dengan disertai sikap yang lebih merendah. Selain itu terdapat penggunaan penanda 

kesantunan tolong yang memperjelas bahwa tuturan tersebut merupakan tuturan yang 

mengandung wujud pragmatik imperatif permintaan.  

Pada kesempatan lain yaitu pada 24 Desember 2013, peneliti menjumpai 

beberapa tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif yang tuturkan oleh 

Mamah Dedeh dan Aa Abdel dalam mengisi acara. Tuturan imperatif tersebut terlihat 

dalam dialog: 

(2) Peserta : “Curhat dong mah!” 

 Peserta lain : “Iya dong” 

 Peserta : “Mah, saya mau bertanya. Bagaimana agar iman kitatetap 

mantap?” 

 Mamah : “Bagaimana agar iman kita tetap mantap? Rasul 

mengajarkan ada empat cara, empat resep biar iman kita 

mantep! 

1. Selalu duduk dengan orang soleh, banyak baca qur’an, 

ngedengerin acara kita tiap pagi. 

2. Tadabbarul qur’an, bacalah Al-qur’an! Maka pada hari 

kiamat akan diberikan syafa’at pertolongan bagi 

siapapun yan membacanya. Qur’an bukan hanya 

dibaca, ditadabburkan! Dibaca terjemahannya apa? 

Asbabunnujulnya apa? Maksudnya apa? Isinya 

amalkan. 

3. Banyak mengosongkan perut! Selain puasa wajib puasa 

sunah. 
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4. Qiyamullail, banyak shalat malam. Setiap punya 

permasalahan hidup jangan pergi ke dukun! Pergilah 

kepada Allah, bangun tengah malam, kontak Allah 

langsung nyambung. Cepet shalat! Jangan pake entar-

entar siapa tau entar jam 1 sebelum dzuhur keburu 

sakit.” 

 

Pada tuturan (2) diatas, bentuk tuturan imperatif yang diucapkan mamah Dedeh 

terdapat pada kalimat “Bacalah alqur’an!”. Tuturan tersebut menunjukkan adanya 

bentuk perintah berupa imbauan yang dilakukan Mamah Dedeh kepada umat Muslim 

untuk membaca Al-qur’an supaya mendapat syafa’at dari Allah SWT. Selain itu 

terdapat penanda partikel -lah yang memperjelas tuturan tersebut merupakan tuturan 

yang mengandung wujud pragmatik imperatif imbauan. Bentuk tuturan imperatif yang 

kedua dalam tuturan (2) di atas terdapat pada kalimat  “Setiap punya permasalahan 

hidup jangan pergi ke dukun!” tuturan tersebut menunjukkan adanya perintah dari 

Mamah Dedeh yang berupa larangan bagi umat Muslim pergi ke dukun. Selain itu 

penanda jangan juga memperjelas tuturan tersebut merupakan tuturan yang 

mengandung wujud pragmatik imperatif larangan.  

Peneliti juga menjumpai wujud pragmatik imperatif lain pada 30 Desember 

2013. Aa Abdel sebagai presenter menggunakan kalimat yang mengandung wujud 

pragmatik imperatif dalam mengisi acara. Berikut tuturan yang dilakukan oleh 

keduanya. 

(3) Aa  : “Mungkin bisa dibacakan dari An-nabawi, siapa yang 

maumembacakan?” 

 Agus : “Terserah” 

 Aa : “Ya, boleh silakan mas Agus.” 

 

Pada tuturan (3) diatas, bentuk tuturan imperatif yang diucapkan Aa Abdel terdapat 

pada kalimat “Ya, boleh silakan mas Agus”. Tuturan tersebut menunjukkan adanya 

bentuk perintah yang dilakukan Aa Abdel kepada Agus anggota An-nabawi. Aa Abdel 

sebagai presenter bermaksud mempersilakan Agus untuk membacakan pertanyaan 
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dari e-mail agar segera mendapat jawaban yang tepat dari Mamah Dedeh. Selain itu 

terdapat penggunaan penanda kesantunan silakan yang memperjelas tuturan tersebut 

merupakan tuturan yang mengandung wujud pragmatik imperatif persilaan. 

Penggunaan penanda kesantunan silakan menjadikan tuturan imperatif persilaan 

menjadi lebih santun. 

(4) Aa : “Masih ada lagi e-mailnya?” 

 Agus : “Ada. Boleh dibacain lagi?” 

 Aa : “Ya.” 

 

Tuturan (4) di atas, terlihat seorang presenter menanyakan pertanyaan dari e-mail 

kepada Anngota An-Nabawi. Kemudian Agus menjawabnya dengan menggunakan 

sebuah kalimat imperatif. Tuturan tersebut menunjukkan adanya bentuk permintaan 

izin yang disampaikan oleh Agus kepada Aa Abdel. Agus sebagai anggota An-nabawi 

yang sebelumnya membacakan pertanyaan dari e-mail bermaksud meminta izin 

kepada Aa Abdel untuk membacakan kembali pertanyaan dari e-mail seperti terdapat 

pada kalimat “Ada. Boleh dibacain lagi?”. Penggunaan penanda kesantunan boleh 

juga memperjelas bahwa tuturan tersebut termasuk ke dalam tuturan yang 

mengandung wujud pragmatik imperatif permintaan izin. 

Uraian fenomena diatas, menunjukan penggunaan kalimat imperatif 

olehpengisi talk show “Mamah dan Aa Beraksi” dengan berbagai penanda kesantunan 

seperti penanda kesantunan tolong, silakan, jangan, dan partikel -lah. Tuturan yang 

digunakan presenter, nara sumber, dan peserta yang mengikuti acara dimungkinkan 

adanya wujud pragmatik imperatif lain. Untuk membuktikan kebenaran asumsi 

tersebut perlu dilakukan kajian secara empirik. Oleh karena itu, penelitian dengan 

judul “Analisis Wujud Pragmatik Imperatif pada Talk Show Mamah dan Aa Beraksi di 

Stasiun Televisi Indosiar Episode Januari 2014” penting untuk dilakukan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana wujud pragmatik imperatif pada talk show “Mamah dan Aa 

Beraksi” di stasiun televisi Indosiar episode Januari 2014? 

 

C. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan wujud pragmatik imperatif pada talkshow“Mamah dan Aa 

Beraksi”di stasiun televisi Indosiar episode Januari 2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untukmenambah khazanah kepustakaan 

pragmatik yang selama ini sudah ada. 

b. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan penelitian pragmatik 

sebagai ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antara bahasa dengan 

konteksnya. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembaca, hasil penelitian wujud pragmatik imperatif ini dapat digunakan 

sebagai referensi dalam mengetahui tuturan yang santun di dalam masyarakat. 

Dengan begitu, penelitian ini akan memudahkan pembaca sebagai anggota 
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masyarakatdalam membina dan menjalin relasi, komunikasi, dan interaksi dengan 

sesamanya. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi pengajaran 

bahasa Indonesia untuk para siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, 

serta untuk para mahasiswa di perguruan tinggi. Dengan begitu, siswa dapat 

menerapkan penggunaan bahasa santun dalam komunikasi sehari-hari. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi berjudul “Analisis Wujud Pragmatik Impertif pada Talk 

Show Mamah dan Aa Beraksi di Stasiun Televisi Indosiar Episode Januari 2014” ini 

disusun dalam lima. Dari masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa subbab. 

Masing-masing bab mengandung satu pokok pembicaraan yang berbeda-beda, tetapi 

secara keseluruhan saling berhubungan. Hal ini untuk mempermudah pembahasan dan 

membantu pembaca memahami maksud penelitian ini. Selain itu, pembuatan 

sitematika penulisan ini juga bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam mencari 

bab atau subbab yang dibutuhkan. Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 

Bab I atau bab pendahuluan menyajikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar 

belakang masalah menguraikan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu 

berisi tentang alasan penulis melakukan penelitian. Masalah-masalah dalam penelitian 

ini akan dibahas dalam rumusan masalah, selanjutnya diuraikan tujuan penelitian yaitu 

dengan mendeskripsikan untuk apa penelitian dilakukan. Kemudian dalam manfaat 

penelitian menjelaskan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis serta sistematika 
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penulisan yang dilanjutkan mengenai gambaran langkah penelitian juga dijabarkan 

dalam bab I. 

Bab II berisi landasan teori. Sebuah penelitian ilmiah tentu membutuhkan teori 

sebagai pendukungnya. Landasan teori digunakan dalam penelitian ini sebagai 

pemecahan masalah penelitian. Landasan teori tersebut menguraikan tentang teori-

teori yang digunakan peneliti dalam kegiatan penelitian. Landasan teori ini terdiri dari 

pengertian bahasa, fungsi bahasa, pragmatik, pengertian komunikasi, jenis 

komunikasi, pengertian kesantunan berbahasa,imperatif, wujud pragmatik imperatif, 

aspek tutur, dan pengertian talk show. Dari teori-teori tersebut yang paling mendasar 

dalam pnelitian ini adalah teori mengenai wujud pragmatik imperatif.  

Bab III berisi tentang metodologi penelitian, keterangan ini dibuat secara rinci, 

lengkap, dan jelas agar peneliti dapat memahami proses penelitian yang dilakukan. 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti juga dijabarkan dalam bab ini. 

Metodologi penelitian tersebut mencakup beberapa hal yaitu jenis penelitian, data 

penelitian, sumber data penelitian, dan metode penelitian (tahap penyediaan data, 

tahap penganalisisan data, tahap penyajian hasil analisis data). Semua bagian-bagian 

tersebut juga akan dijabarkan lebih detail dalam bagian ini. 

Bab VI berisi hasil analisis dan pembahasan yang menyajikan penjelasan 

tentang tuturan-tuturan yang mengandung makna wujud pragmatik imperatif pada talk 

show “Mamah dan Aa Beraksi”. Tuturan tersebut diklasifikasikan berdasarkan wujud 

pragmatik imperatif yang meliputi; tuturan yang mengandung makna (1) pragmatik 

imperatif perintah, (2) pragmatik imperatif suruhan, (3) pragmatik imperatif 

permintaan, (4) pragmatik imperatif permohonan, (5) pragmatik imperatif desakan, (6) 

pragmatik imperatif imbauan, (7) pragmatik imperatif persilaan, (8) pragmatik 

Analisis Wujud Pragmatik...,  Lusiana Setiowati Ningsih, FKIP UMP, 2014



10 

 

imperatif ajakan, (9) pragmatik imperatif permintaan izin, (10) pragmatik imperatif 

mengizinkan, (11) pragmatik imperatif larangan, (12) pragmatik imperatif harapan, 

(13) pragmatik imperatif pemberian ucapan selamat, (14) pragmatik imperatif anjuran, 

(15) pragmatik imperatif “ngelulu”. 

Bab V berisi penutup. Pada bab ini akan diuraikan mengenai simpulan. 

Simpulan sendiri berisi mengenai keseluruhan hasil analisis yang telah dilakukan dan 

pembahasan penelitian ini. Selain simpulan, juga berisi dan saran yang menyinggung 

tentang pentingnya untuk memahami dan mempelajari bagaimana kesantunan 

berbahasa untuk melakukan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga 

dengan tuturan imperatif yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam 

menggunakannya pun kita harus memperhatikan kesantunan di dalamnya baik dalam 

situasi formal maupun non formal. Pada akhir skripsi ini juga akan dicantumkan daftar 

pustaka dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian. 
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