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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian  yang Relevan 

Penelitian yang relevan memberikan pemaparan mengenai penelitian yang 

telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Para peneliti bahasa yang telah 

melakukan penelitian serupa yaitu di bidang pragmatik khususnya pada kesantunan 

imperatif antara lain penelitian yang dilakukan oleh Entin Atikasaridari program studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan judul “Kesantunan Berbahasa dalam 

Acara Indonesia Lawyers Club di Stasiun Televisi TV One” pada tahun 2012. Tujuan 

dari penelitian tersebut adalah mendeskripsikan kepatuhan dan penyimpangan prinsip 

kesantunan serta tingkat kesantunan berbahasa dalam acara diskusi Indonesia Lawyers 

Club. Sumber data pada penelitian tersebut berupa acara diskusi Indonesia Lawyers 

Club. Metode yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan metode padan 

dengan teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC), teknik rekam, dan teknik catat. 

Sedangkan dalam penelitian ini, tujuannya adalah untuk mendeskripsikan wujud 

pragmatik imperatif pada talk show “Mamah dan Aa Beraksi”. Selain itu sumber data 

yang digunakan berupa talk show “Mamah dan Aa Beraksi”. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Riyana Mustikasari dari program studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan judul “Kajian Kesantunan Tuturan 

Imperatif pada Komunikasi Pemilik dan Karyawan Toko di Pasar Majenang Cilacap” 

pada tahun 2012. Dalam penelitian tersebut, sumber data yang digunakan adalah 

11 

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



12 

 

pemilik dan karyawan toko di pasar Majenang. Metode yang digunakan metode padan 

pragmatis dengan teknik dasar Pilah Unsur Penentu (PUP) dan teknik lanjutan 

Hubung Banding Menyamakan (HBS) dalam menganalisis data. Berbeda dengan 

penelitian tersebut, dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berupa talk show 

“Mamah dan Aa Beraksi”. Metode yang digunakan adalah metode padan dengan 

teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC), teknik rekam, dan teknik catat. 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah data, sumber data, dan tujuan penelitian. Dalam 

penelitian ini data yang digunakan yaitu tuturan para pengisi talk show “Mamah dan 

Aa beraksi”. Antara lain tuturan yang digunakan oleh Aa Abdel sebagai presenter, 

Mamah Dedeh sebagai penyampai tausiah atau nara sumber, dan para peserta yang 

mengikuti acara tersebut serta tuturan seorang tamu yang dihadirkan untuk bersama-

sama dengan Mamah Dedeh menyampaikan tausiah. Sumber data pada penelitian ini 

adalah acara talk show “Mamah dan Aa Beraksi”. Tujuan yang membedakan 

penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya yaitu bahwa pada penelitian 

sebelumnya bertujuan mendeskripsikan kepatuhan dan penyimpangan prinsip 

kesantunan serta tingkat kesantunannya. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan wujud kesantunan imperatif pada talk show “Mamah dan Aa 

Beraksi” di stasiun televisi Indosiar episode Januari 2014. Dari pemaparan di atas, 

dapat dilihat bahwa penelitian di bidang pragmatik khususnya pada kesantunan 

imperatif sudah dilakukan beberapa peneliti. Namun, penelitian mengenai wujud 

pragmatik imperatif pada talk show religi seperti talk show “Mamah dan Aa Beraksi” 

belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penelitian tentang wujud pragmatik 

imperatif pada talk show “Mamah dan Aa Beraksi” di stasiun televisi Indosiar ini 

dapat melengkapi penelitian sebelumnya. 
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B. Bahasa 

1. Pengertian Bahasa 

Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi 

yang dihasilkan oleh alat ucap manusia (Keraf, 2004: 1). Dalam hal ini bahasa 

diartikan sebagai simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang dapat 

dijadikan seabagai alat untuk berkomunikasi oleh manusia dalam kehidupan sehari-

hari. Sejalan dengan pengertian tersebut, Sumarsono (2012: 18) mengungkapkan 

bahwa bahasa adalah sistem lambang berupa bunyi yang bersifat sewenang-wenang 

(arbitrer) yang dipakai oleh anggota masyarakat untuk saling berhubungan dan 

berinteraksi.  Dengan demikian bahasa merupakan simbol yang bersifat arbitrer, 

artinya tidak ada hubungan wajib antara bahasa dengan konsep yang dilambangkan 

dan bahasa juga digunakan oleh manusia sebagai alat untuk saling berhubungan satu 

sama lain. 

Menurut Chaer (2013: 14) bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang 

bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan manusia sebagai alat komunikasi atau alat 

interaksi sosial. Batasan ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. 

Pada dasarnya manusia butuh bantuan orang lain dalam rangka bersosialisasi dengan 

lingkungan. Dalam bersosialisasi manusia tidak dapat lepas dari bahasa untuk 

berkomunikasi. Oleh karena itu, dengan bahasa manusia dapat membina relasi, 

bekerjasama, dan berinteraksi serta memperkenalkan diri dengan manusia lainnya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer dan konvensional, 

artinya tidak ada hubungan wajib antara bahasa dengan konsep yang dilambangkan 
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dan semua pengguna bahasa mematuhi konvensi (kesepakatan) tersebut. Bahasa 

dijadikan sebagai alat komunikasi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari karena 

manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia butuh bantuan orang lain dalam rangka 

bersosialisasi. Bahasa digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pikiran dan 

perasaan agar saling berhubungan dan berinteraksi. Selain itu, dengan bahasa manusia 

juga dapat bekerjasama dan memperkenalkan diri satu sama lain dengan baik. 

 

2. Fungsi Bahasa 

Berkaitan dengan fungsi bahasa dalam komunikasi, Keraf (2004: 3) 

mengungkapkan bahwa bahasa mempunyai empat fungsi yaitu: (1) sebagai alat untuk 

menyatakan ekspresi diri, (2) sebagai alat komunikasi, (3) sebagai alat mengadakan 

integrasi dan adaptasi sosial, dan (4) sebagai alat mengadakan kontrol sosial. Berikut 

uraian dari keempat fungsi bahasa tersebut. 

a. Sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri. Ekspresi diri berarti mengungkapkan 

segala hal yang dirasakan oleh pikiran dan perasaan manusia. Bahasa menyatakan 

secara terbuka segala yang tersirat di dalam dada kita, sekurang-kurangnya untuk 

memaklumkan keberadaan kita. Unsur-unsur yang mendorong ekspresi diri 

antaralain untuk menarik perhatian orang lain terhadap kita, yaitu digunakan 

sebagai alat untuk mencari perhatian orang lain terhadap hal-hal yang sedang 

dirasakan. Selain itu bahasa untuk menyatakan ekspresi diri juga bertujuan untuk 

membebaskan diri kita dari semua tekanan emosi. Artinya bahasa dapat 

mengontrol emosi yang terjadi pada diri manusia. 

b. Sebagai alat komunikasi. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi bersifat 

intrapersonal karena bahasa digunakan sebagai alat untuk saling bertukar pikiran 
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dan perasaan manusia. Selain itu, bahasa juga dapat memungkinkan menciptakan 

kerja sama antar penggunanya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan 

lepas dari peristiwa komunikasi dengan media bahasa sebagai alat penyampainya. 

Bahasa yang digunakan manusia dapat mengatur berbagai macam aktivitas 

kemasyarakatan, merencanakan dan mengarahkan masa depan penggunanya. 

c. Sebagai alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Dalam kehidupan manusia 

selalu membutuhkan eksistensi untuk diterima dan diakui oleh masyarakatnya. 

Dalam pembentukan eksistensi itulah, manusia akan melakukan integrasi 

(pembaharuan) dan adaptasi (penyesuaian diri) dengan masyarakat. Dalam proses 

integrasi dan adaptasi ini manusia selalu menggunakan bahasa sebagai 

perantaranya, dengan bahasa seorang anggota masyarakat akan mengenal dan 

belajar terhadap segala adat istiadat, tingkah laku dan tata krama masyarakatnya. 

Oleh karena itu, secara sosial kolektif bahasa mempunyai peran penting sebagai 

media untuk membentuk keharmonisan kehidupan masyarakat dalam proses 

integrasi dan adaptasi sosial. 

d. Sebagai alat mengadakan kontrol sosial. Kontrol sosial itu sendiri adalah usaha 

untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan seseorang. Semua kegiatan sosial akan 

berjalan dengan baik karena diatur dengan mempergunakan bahasa. Misalnya 

saja, orang tua menasehati anaknya, kepala desa yang memberikan penerangan 

dan penyuluhan pada warganya. Tentunya keberhasilan seseorang dalam 

melakukan kontrol sosial sangat dipengaruhi oleh penggunaan bahasa yang tepat. 

Dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, maka seseorang dapat 

mempengaruhi pikiran dan tindakan orang lain sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi bahasa yang 

sesungguhnya adalah alat untuk mengungkapkan segala hal yang dirasakan oleh 

pikiran dan perasaan manusia. Bahasa dapat mengatur berbagai macam aktivitas 

kemasyarakatan, merencanakan dan mengarahkan masa depan penggunanya. Bahasa 

digunakan sebagai alat komunikasi bagi manusia dalam bermasyarakat. Selain itu 

bahasa digunakan sebagai kontrol sosial dalam usaha untuk mempengaruhi pikiran 

dan tindakan seseorang. Dengan demikian, manusia dapat memperkenalkan diri, 

menyatakan pikiran dan perasaan serta dapat bekerjasama dengan manusia lain. 

 

C. Komunikasi 

1. Pengertian Komunikasi 

Komunikasi merupakan suatu proses berbagi makna melalui perilaku verbal 

dan nonverbal. Segala perilaku dapat disebut komunikasi jika melibatkan dua orang 

atau lebih (Mulyana, 2008: 3). Sejalan dengan pengertian tersebut, Lasswell (dalam 

Effendy, 2006: 10) menyatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan 

oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. 

Dengan demikian, di dalam komunikasi terdapat penyampaian pesan yang bermakna 

yang dikemukakan oleh komunikator kepada komunikan melalui perilaku verbal 

maupun nonverval.  

Lebih lanjut Webster (dalam Chaer dan Leonie Agustina, 2004: 17) 

menyebutkan bahwa komunikasi merupakan proses pertukaran informasi antar 

individu melalui sistem simbol, tanda atau tingkah laku yang umum. Di dalam 

komunikasi paling tidak melibatkan dua orang atau lebih. Proses perpindahan pesan 

dapat dilakukan dengan menggunakan cara-cara berkomunikasi yang biasa dilakukan 

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



17 

 

oleh seseorang melalui lisan, tulisan maupun sinyal-sinyal nonverbal. Batasan ini 

menunjukkan bahwa komunikasi merupakan pertukaran pesan antara dua orang atau 

lebih melalui sistem simbol, tanda, dan cara-cara berkomunikasi seseorang melalui 

lisan, tulisan maupun sinyal-sinyal nonverbal. Komunikasi dikatakan berhasil apabila 

pesan tersebut dapat dimengerti oleh peserta tuturan. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa 

komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang bermakna oleh komunikator 

kepada komunikan melalui perilaku verbal maupun nonverbal. Perilaku verbal berarti 

yang menggunakan bahasa sebagai alatnya. Dalam penyampaian pesan melalui 

perilaku verbal harus sama-sama dipahami oleh para penutur. Sedangkan perilaku 

nonverbal berarti menggunakan alat bukan bahasa, seperti bunyi peluit, cahaya 

(lampu, api), semafor dan bahasa binatang dalam penyampaian pesan. Penyampaian 

pesan melalui perilaku nonverbal juga harus sama-sama dimengerti oleh para penutur 

dan pihak pendengar karena perilaku nonverbal itu dapat terjadi apabila rangsangan 

nonverbal ditanggapi secara nonverbal pula. 

 

2. Jenis Komunikasi 

a. Komunikasi Verbal 

Komunikasi verbal atau komunikasi bahasa adalah komunikasi yang 

menggunakan bahasa sebagai alatnya. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi itu 

tentunya harus berupa kode yang sama-sama dipahami oleh pihak penutur dan pihak 

pendengar (Chaer dan Leonie Agustina, 2004: 20). Dengan demikian, di dalam 

komunikasi verbal, bahasa dijadikan alat untuk menyampaikan pesan oleh para 

penuturnya. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi harus sama-sama 
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dimengerti oleh para penutur agar pesan tersebut dapat tersampaikan. Ketika pesan 

tersampaikan, maka komunikasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

 

b. Komunikasi Nonverbal 

Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang menggunakan alat bukan 

bahasa, seperti bunyi peluit, cahaya (lampu, api), semafor, dan termasuk juga alat 

komunikasi dalam masyarakat hewan (Chaer dan Leonie Agustina, 2004: 20). 

Berbeda dengan komunikasi verbal, komunikasi jenis ini menggunakan alat bukan 

bukan bahasa, seperti bunyi peluit, cahaya (lampu, api), semafor, dan termasuk juga 

alat komunikasi dalam masyarakat hewan dalam penyampaian pesan. Setelah pesan 

tersampaikan maka akan tercipta komunikasi yang baik diantara penutur. Bahasa yang 

digunakan dalam komunikasi ini tentunya harus berupa kode yang sama-sama 

dipahami oleh pihak penutur dan pihak pendengar karena komunikasi nonverbal itu 

dapat terjadi apabila rangsangan nonverbal ditanggapi secara nonverbal pula. 

 

D. Pragmatik 

1. Pengertian Pragmatik 

Menurut Nadar (2009: 2) pragmatik adalah cabang linguistik yang 

mempelajari bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. 

Dengan demikian, pragmatik mempelajari bahasa manusia yang pada dasarnya 

ditentukan oleh konteks yang mewadahi dan melatarbelakangi bahasa itu. Konteks 

yang dimaksud adalah konteks sosial dan konteks sosietal. Konteks sosial itu sendiri 

berupa konteks yang timbul sebagai akibat dari munculnya interaksi antar anggota 

masyarakat dalam suatu masyarakat sosial dan budaya tertentu. Sedangkan konteks 
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sosietal berupa konteks yang faktor penentunya adalah kedudukan anggota 

masyarakat sosial dan budaya tertentu. Kedua konteks tersebut sangat menentukan 

penggunaan bahasa dalam tuturan keseharian. 

Pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur (atau 

penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar (pembaca). Sebagai akibatnya studi ini lebih 

banyak berhubungan dengan analisis tentang apa yang dimaksudkan orang dengan 

tuturan-tuturannya daripada dengan makna terpisah dari kata atau frasa yang 

digunakan dalam tuturan itu sendiri (Yule, 2006: 3). Dengan demikian, pragmatik 

pada batasan ini mengkaji tentang apa yang dimaksud penutur di dalam konteks atau 

situasi khusus dan bagaimana konteks tersebut mempengaruhi tuturannya. Sejalan 

dengan pengertian tersebut, Levinson (dalam Tarigan, 2009: 31)menyatakan 

pragmatik adalahtelaah mengenai relasi antara bahasa dan konteks yang merupakan 

dasar bagi suatu catatan atau laporan pemahaman bahasa, dengan kata lain telaah 

mengenai kemampuan pemakaian bahasa menghubungkan serta penyerasian kalimat-

kalimat dan konteks secara tepat. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa pragmatik 

merupakan ilmu atau telaah bahasa yang mempelajari hubungan antara kondisi 

penggunaan bahasa dengan konteks yang mewadahi dan melatarbelakanginya. 

Konteks tersebut berupa konteks sosial dan konteks sosietal. Konteks sosial berupa 

konteks yang timbul sebagai akibat dari munculnya interaksi antar anggota 

masyarakat. Sedangkan konteks sosietal berupa konteks yang faktor penentunya 

adalah kedudukan anggota masyarakat sosial dan budaya tertentu. Dengan demikian, 

pragmatik mengkaji tentang apa yang dimaksud penutur di dalam konteks atau situasi 

khusus dan bagaimana konteks tersebut mempengaruhi tuturannya. 
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2. Kesantunan Berbahasa 

Richards (dalam Rahardi, 2005: 6) mengungkapkan bahwa kesantunan adalah 

bagaimana bahasa menunjukkan jarak sosial diantara para penutur dan hubungan 

peran mereka di dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, kesantunan merupakan 

tata krama yang berlaku dalam masyarakat yang akan menunjukkan jarak sosial antar 

penuturnya. Sejalan dengan pengertian tersebut, Lakoff (dalam Chaer, 2013: 46) 

mengatakan bahwa sebuah tuturan akan terdengar santun apabila mematuhi tiga 

kaidah yaitu formalitas (formality), ketidaktegasan (hesitancy) dan persamaan atau 

kesekawanan (equality or cameraderie). Ketiga kaidah itu apabila dijabarkan, maka 

yang pertama formalitas, yang berarti jangan memaksa atau angkuh (aloof); yang 

kedua, ketidaktegasan yang berarti buatlah sedemikian rupa sehingga lawan tutur 

dapat menentukan pilihan (option) dan yang ketiga persamaan atau kesekawanan, 

yang berarti bertindaklah seolah-olah penutur dan mitra tutur sama. Batasan ini 

menunjukkan bahwa kesantunan berbahasa berarti bertindak tutur yang tidak 

memaksa, memberikan kesempatan kepada mitra tutur untuk menentukan pilihan serta 

memperlakukan sama dengan diri kita. 

Selanjutnya Fraser (dalam Rahardi, 2005: 40) melihat kesantunan sebagai 

tindakan untuk memenuhi persyaratan terpenuhinya sebuah kontrak percakapan 

(conversational contract). Kontrak percakapan itu sangat ditentukan oleh hak dan 

kewajiban peserta tutur yang terlibat di dalam kegiatan bertutur itu. Dalam hal ini 

Fraser memandang bertindaksantun itu sejajar dengan bertutur yang penuh 

pertimbangan etiket berbahasa. Kesantunan pada batasan ini merupakan kontrak 

percakapan yang ditentukan oleh hak dan kewajiban para penutur dalam 
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berkomunikasi. Apabila hak dan kewajiban telah dipenuhi oleh masing-masing 

penutur maka tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan. 

Berdasarkan pengertian para pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kesantunan berbahasa adalah tata cara atau kaidah yang ditetapkan dan disepakati 

bersama oleh suatu masyarakat tertentu. Tata cara yang telah ditetapkan dan 

disepakati digunakan untuk memenuhi sebuah kontrak percakapan yang ditentukan 

oleh hak dan kewajiban para peserta tutur. Hak merupakan sesuatu yang menjadi 

milik penutur atau mitra tutur. Sedangkan kewajiban merupakan keharusan yang harus 

dilakukan oleh peserta tuturan. Hak dan kewajiban diantara penutur merupakan kunci 

untuk mencapai keberhasilan dalam berkomunikasi sehingga tidak ada pihak yang 

merasa dirugikan dalam bertutur. Selain itu kesantunan juga dapat menunjukkan jarak 

sosial dan hubungan peran mereka di dalam suatu masyarakat. 

 

E. Imperatif  

1. Pengertian Imperatif 

Kridalaksana (2011: 91) menyatakan imperatif adalah bentuk kalimat atau 

verba untuk mengungkapkan perintah, keharusan atau larangan melaksanakan 

perbuatan. Pada batasan ini imperatif berarti kalimat berupa perintah sampai kalimat 

berupa larangan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, di dalam imperatif tidak 

hanya mengungkapkan kalimat berupa perintah, tetapi dapat berupa larangan untujk 

melakukan sesuatu. Dalam Depdiknas (2008: 579), imperatif adalah bersifat 

memerintah atau memberi komando bersifat menguatkan. Dengan demikian, imperatif 

merupakan komando yang diberikan oleh penutur kepada mitra tutur untuk melakukan 

sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh si penutur.  
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Imperatif mengandung maksud memerintah atau meminta agar mitra tutur 

melakukan sesuatu sebagaimana diinginkan si penutur. Kalimat imperatif 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. Dapat dikatakan bahwa kalimat imperatif bahasa Indonesia itu kompleks dan 

banyak variasinya (Rahardi, 2005: 79-85). Dalam hal ini imperatif dapat diartikan 

sebagai kalimat yang mengandung perintah agar mitra tutur melakukan sesuatu sesuai 

dengan keinginan penutur. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa imperatif 

merupakan kalimat untuk mengungkapkan perintah, keharusan atau larangan untuk 

melakukan sesuatu. Imperatif tersebut bersifat memerintah atau memberi komando 

yang menguatkan agar mitra tutur melakukan sesuatu sebagaimana diinginkan si 

penutur. Dengan begitu, imperatif dapat berkisar antara suruhan yang sangat keras 

atau kasar sampai dengan permohonan yang sangat halus atau santun. Imperatif juga 

dapat berupa larangan untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa kalimat 

imperatif bahasa Indonesia itu kompleks dan bervariasi, artinya kalimat imperatif 

terdiri dari berbagai macam jenis. 

 

2. Aspek Kesantunan Tuturan Imperatif 

Pada bagian awal telah dijelaskan bahwa kesantunan berbahasa merupakan tata 

cara atau kaidah yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat 

tertentu untuk memenuhi sebuah kontrak percakapan. Kontrak percakapan itu sendiri  

ditentukan oleh hak dan kewajiban para peserta tutur. Kontrak percakapan dijadikan  

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



23 

 

kunci dalam melakukan sebuah komunikasi yang baik. Kesantunan berbahasa sangat 

erat kaitannya dengan penggunaan kalimat imperatif dalam rangka mengurangi kadar 

tuturan imperatif tersebut. Rahardi (2005: 6) mengungkapkan bahwa terdapat tiga 

aspek di dalam kesantunan penggunaan tuturan imperatif dalam bertutur, ketiga aspek 

tersebut meliputi; wujud, peringkat, dan faktor penentu kesantunan tuturan imperatif. 

 

F. Wujud Pragmatik Imperatif  

Wujud pragmatik imperatif dalam bahasa Indonesia dapat berupa konstruksi 

imperatif dan dapat pula berupa konstruksi nonimperatif. Sedangkan wujud pragmatik 

itu sendiri adalah realisasi wujud imperatif dalam bahasa Indonesia apabila dikaitkan 

dengan konteks situasi tutur yang melatarbelakanginya. Makna pragmatik imperatif 

itu sendiri ditentukan oleh konteksnya yang bersifat ekstralinguistik dan 

intralinguistik. Menurut Rahardi (2005: 93) sedikitnya terdapat tujuh belas makna 

pragmatik imperatif di dalam bahasa Indonesia. Ketujuh belas macam makna 

pragmatik itu adalah sebagai berikut. 

16. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Perintah 

17. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Suruhan 

18. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Permintaan 

19. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Permohonan 

20. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Desakan 

21. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Bujukan 

22. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Imbauan 

23. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Persilaan 

24. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Ajakan 
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25. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Permintaan Izin 

26. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Mengizinkan 

27. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Larangan 

28. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Harapan 

29. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Umpatan 

30. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Pemberian Ucapan 

Selamat 

31. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Anjuran 

32. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif “Ngelulu” 

Makna pragmatik imperatif tersebut digunakan oleh penggunanya yaitu 

manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Ditemukan baik di dalam tuturan imperatif 

langsung maupun tuturan imperatif tidak langsung dengan berbagai penanda 

kesantunan. Penanda kesantunan tersebut dapat menurunkan kadar tuturan imperatif di 

dalamnya sehingga tuturan imperatif dapat menjadi lebih halus dan santun. Pada 

bagian-bagian berikut ini, masing-masing wujud makna pragmatik imperatif tersebut 

diuraikan secara terperinci. 

 

1. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Perintah 

Tuturan yang mengandung makna Imperatif perintah berupa tuturan imperatif 

langsung. Pada tuturan jenis ini, penutur bermaksud memerintah secara langsung 

kepada mitra tutur untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan si 

penutur. Di dalam imperatif perintah tidak digunakan penanda kesantunan seperti 

pada wujud pragmatik imperatif lainnya. Tuturan imperatif yang tidak menggunakan 

penanda kesantunan tentunya tidak sehalus imperatif yang menggunakan penanda 

kesantunan. Misalnya pada contoh tuturan berikut ini. 
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(1) “Diki, maju!” 
 
Konteks Tuturan: 
Tuturan seorang guru kepada muridnya bernama Diki ketika ia melihat 
Diki memainkan handphone saat pembelajaran berlangsung.  
 

(2) “Buka saja May. Kita sudah tidak sabar ingin melihatnya. Buka! Buka!” 
 
Konteks Tuturan: 
Tuturan yang disampaikan teman-teman Maya saat merayakan ulang 
tahunnya dan meminta Maya untuk segera membuka kado dari pacarnya. 
 

 

2. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Suruhan 

Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif suruhan bermaksud 

menyuruh kepada mitra tutur untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang 

diinginkan si penutur. Berbeda dengan imperatif perintah, secara struktural, tuturan 

imperatif jenis ini ditandai oleh pemakaian penanda kesantunan coba. Dengan 

digunakannya penanda kesantunan coba akan mengurangi kadar tuturan imperatif 

suruhan. Dengan demikan, penanda kesantunan tersebut akan menjadikan tuturan 

imperatif menjadi lebih santun seperti pada contoh tuturan (3) dan tuturan (4) berikut. 

(3) “Coba ambilkan buku itu!” 
(4) “Saya menyuruhmu supaya mengambilkan buku itu!” 

 
Konteks Tuturan: 
Dituturkan oleh seorang kakak kepada adiknya yang sedang belajar bersama. 

 

Tuturan (3) di atas, dapat diparafrasakan menjadi tuturan (4). Tujuan dari parafrasa 

tersebut adalah untuk menegetahui secara pasti apakah benar tuturan tersebut 

merupakan imperatif dengan makna suruhan. Makna pragmatif imperatif suruhan 

tidak selalu diungkapkan dengan konstruksi imperatif seperti pada tuturan di atas. 

Akan tetapi, imperatif susruhan dapat juga diungkapkan dengan bentuk tuturan 

deklaratif dan tuturan interogatif. Imperatif suruhan dengan bentuk deklaratif dapat 

dilihat pada contoh berikut. 
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(5) Dosen : “Wah kebetulan absensinya ketinggalan dimeja saya.” 
Mahasiswa : “Baik Pak, saya akan mengambilnya di meja Bapak.” 
 

Konteks Tuturan: 
Dituturkan oleh seorang dosen kepada mahasiswanya di dalam ruang kuliah 
kampus di awal perkuliahan. 
 

 

3. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Permintaan 

Tuturan yang mengandung makna pragmatik Imperatif permintaan berupa 

permintaan dari penutur kepada mitra tutur untuk melakukan sesuatu. Lazimnya, 

tuturan imperatif permintaan disertai dengan sikap penutur yang lebih merendah pada 

waktu menuturkan tuturan tersebut. Tuturan jenis ini ditandai dengan pemakaian 

penanda tolong atau frasa lain yang bermakna minta. Makna pragmatik permintaan 

yang lebih halus diwujudkan dengan penanda mohon. Tuturan imperatif yang dilekati 

dengan penanda kesantunan tolong, mohon dan frasa lain yang bermakna minta akan 

menjadikan tuturan imperatif tersebut menjadi lebih santun seperti pada tuturan (6) 

dan (7) berikut ini. 

(6) Dian : ”Tolong antarkan saya ke kantor pos, Pak!” 
Sopir : “Baik Mbak.” 

 
Konteks Tuturan: 
Tuturan ini disampaikan oleh Dian kepada sopirnya di halaman rumah supaya 
mengantarkan ia ke kantor pos. 
 
(7) Sandra : “Ini jaketnya Bu.” 

Ibu : “Tolong bawa kesini San!” 
 
Konteks Tuturan: 
Dituturkan oleh seorang anak kepada Ibunya pada saat Ibunya akan  berangkat 
bekerja dan jaketnya tertinggal di ruang tamu. 
 

 

4. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Permohonan 

Tuturan yang mengandung makna pragmatik Imperatif permohonan lazimnya 

terdapat ungkapan mohon. Selain itu, imperatif jenis ini juga ditandai dengan hadirnya 
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partikel –lah yang digunakan untuk memperhalus kadar tuturan imperatif 

permohonan. Pada tuturan jenis ini, penutur bermaksud memohon sesuatu kepada 

mitra tutur untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan si penutur. 

Dengan digunakannya penanda kesantunan mohon akan mengurangi kadar tuturan 

imperatif di dalamnya. Dengan demikian, akan menjadikan tuturan imperatif menjadi 

lebih halus dan santun seperti yang terdapat pada tuturan (8) dan (9) berikut ini. 

(8) “Mohon do’a restu, minggu depan akan ada ujian!” 

 

Konteks Tuturan: 

Tuturan seorang anak yang memohon do’a restu kepada orang tuanya di rumah 

pada saat akan ujian. 

 

(9) “Mohon antri sesuai nomor antrian!” 

 

Konteks Tuturan: 

Bunyi tuturan peringatan pada sebuah Bank di daerah Purwokerto. 

 

 

5. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Desakan 

Tuturan imperatif yang mengandung makna desakan lazimnya menggunakan 

kata ayo atau mari sebagai pemarkah makna. Selain itu juga digunakan kata harap 

atau harus untuk memberi penekanan maksud desakan tersebut. Intonasi yang 

digunakan untuk menuturkan imperatif desakan ini lazimnya cenderung lebih keras 

dibandingkan dengan intonasi pada tuturan imperatif lainnya. Pada imperatif jenis ini, 

penutur bermaksud mendesak mitra tutur untuk melakukan sesuatu dengan segera 

sesuai dengan apa yang diinginkan si penutur. Tipe tuturan imperatif tersebut dapat 

dilihat pada tuturan-tuturan berikut ini. 

(10) Guru kepada murid : “Ayo, cepat selesaikan. Waktunya tinggal 5 
menit lagi!” 

 
Konteks Tuturan: 
Tuturan ini dituturkan oleh seorang guru kepada murid-muridnya pada saat 
ulangan harian di kelas akan selesai.  
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(11) Ibu kepada Bela : “Ayo, minumobatnya. sudah waktunya kamu 
minum obat. Ayo! Minum dulu.” 

 
Konteks Tuturan: 
Dituturkan oleh seorang Ibu kepada anaknya agar segera meminum obat 
karena sedang sakit. 
 

 

6. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Bujukan 

Imperatif bujukan biasanya diungkapkan dengan penanda kesantunan ayo atau 

mari. Selain itu juga imperatif tersebut diungkapkan dengan penanda kesantunan 

tolong. Pada tuturan jenis ini, penutur bermaksud membujuk mitra tutur dengan cara 

mengalihkan perhatiannya dan memberi sebuah imbalan. Pengalihan perhatian dan 

pemberian imbalan dilakukan dengan tujuan agar mitra tutur melakukan sesuatu 

sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan digunakannya penanda kesantunan ayo, 

mari, atau tolong dalam tuturan imperatif, menjadikan tuturan tersebut menjadi lebih 

santun seperti yang terdapat pada tuturan-tuturan berikut ini. 

(12) Ibu kepada tamu : “Masuk dulu, yuk, nanti saya panggilkan Dina.”  
 

Konteks Tuturan: 
Tuturan ini disampaikan oleh seorang Ibu kepada teman anaknya agar masuk 
rumah dan menunggu anaknya yang sedang bersiap-siap untuk belajar bersama 
di sekolah. 

 
(13) Adik kepada Kakaknya : “Mas, tolong jangan pergi dulu ya. Tunggu  

Ayah dan Ibu pulang, Aku takut sendirian di 
rumah.” 

Konteks Tuturan: 
Tuturan ini berlangsung pada malam hari di sebuah rumah, disampaikan oleh 
seorang adik yang bermaksud membujuk kakaknya agar tidak keluar rumah 
sebelum orang tuanya pulang. 
 

 

7. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Imbauan 

Pada tuturan imperatif imbauan, penutur bermaksud menghimbau kepada 

mitra tutur untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang didinginkan si penutur. 
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Imperatif yang mengandung makna imbauan biasanya ditandai dengan partikel –lah. 

Selain itu penanda kesantunan harap dan mohon juga sering digunakan pada imperatif 

jenis ini. Tuturan imperatif yang dilekati dengan partikel –lah dan penanda kesantunan 

harap dan mohon akan menurunkan kadar tuturan imperatif tersebut. Dengan 

demikian, imperatif imbauan akan menjadi lebih santun dibanding dengan tuturan 

imperatif yang tidak menggunakan penanda kesantunan seperti dapat dilihat pada 

contoh tuturan (14) dan (15) berikut ini. 

(14) “Buanglah sampah pada tempatnya!” 
 
Konteks Tuturan: 
Bunyi tuturan peringatan di sebuah sekolah di daerah Purwokerto 
 
(15) “Mohon jangan mendekat ke bibir pantai! Cuaca sedang buruk.” 
 
Konteks Tuturan: 
Bunyi tuturan peringatan di sebuah pantai di daerah Cilacap. 
 

 

8. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Persilaan 

Imperatif persilaan dalam bahasa Indonesia, lazimnya digunakan dengan 

penanda kesantunan silakan. Seringkali digunakan pula bentuk pasif dipersilakan 

untuk menyatakan maksud pragmatik imperatif persilaan itu. Imperatif jenis ini sering 

digunakan pada acara-acara formal yang sifatnya protokoler. Pada tuturan imperatif 

jenis ini, penutur bermaksud mempersilakan mitra tutur untuk melakukan sesuatu. 

Dengan digunakannya penanda kesantunan silakan akan menjadikan tuturan menjadi 

lebih santun seperti terdapat pada tuturan-tuturan berikut. 

(16) Presenter : “Yang mau bertanya. Ya. Ibu silakan!” 
 Peserta : “Baik. Terima kasih.” 
 
Konteks Tuturan: 
Dituturkan oleh presenter kepada peserta dengan maksud mempersilakan 
peserta tersebut untuk bertanya. 
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(17) Pemilik restauran : “Silakan, silakan! Meja yang sebelah pojok masih 

kosong. Silakan pesan makanannya di sebelah 

sana.” 

 

Konteks Tuturan: 

Tuturan ini berlangsung di sebuah restauran. Disampaikan oleh pemilik 

restauran kepada pengunjung dengan maksud menunjukkan tempat pemesanan 

makanan dan meja yang masih kosong. 

 

 

9. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Ajakan 

Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif ajakan ditandai dengan 

pemakaian penanda kesantunan mari atau ayo. Kedua penanda kesantunan tersebut 

bermakna ajakan. Dalam hal ini, penutur bermaksud mengajak mitra tutur melakukan 

sesuatu. Tuturan imperatif ajakan dituturkan dengan kalimat yang panjang dan bersifat  

tidak dilakukan dengan segera. Tuturan imperatif yang dilekati dengan penanda 

kesantunan mari atau ayo akan menjadikan tuturan tersebut lebih halus dan santun. 

Pemakaian penanda kesantunan tersebut dapat dilihat pada tuturan berikut ini. 

(18) Pembantu kepada tamu: “Mari masuk, Ibu sudah menunggu di dalam.” 

 

Konteks Tuturan: 

Dituturkan oleh seorang pembantu kepada tamu yang telah di tunggu oleh 

majikannya dengan maksud mengajak tamu tersebut untuk segera masuk 

rumah. 

 

(19) Anak kepada Ibunya: “Ibu disana ada gajah. Ayo lihat Bu!” 

 

Konteks Tuturan: 

Tuturan ini berlangsung di sebuah kebun binatang. Disampaikan oleh seorang 

anak yang sangat menyukai gajah dan bermaksud mengajak  Ibunya untuk 

melihat lebih dekat gajah tersebut. 

 

 

10. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Permintaan Izin 

Imperatif yang mengandung makna permintaan izin, biasanya ditandai dengan 

penggunaan ungkapan penanda kesantunan mari dan boleh. Kedua penanda tersebut 
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sama-sama berarti meminta izin. Pada tuturan jenis ini, penutur bermaksud meminta 

izin kepada mitra tutur untuk melakukan sesuatu. Permintaan izin tersebut 

disampaikan dengan menggunakan penanda kesantunan mari dan boleh sehingga akan 

menurunkan kadar tuturan imperatif di dalamnya. Dengan demikian, imperatif 

permintaan izin terdengar lebih santun. Tuturan-tuturan berikut ini dapat memperjelas 

hal tersebut. 

(20) Petugas kepada penumpang pesawat : “Maaf Bu, boleh saya periksa 

tasnya! 

 

Konteks Tuturan: 

Tuturan ini berlangsung di sebuah bandara. Petugas meminta izin kepada 

penumpang untuk memeriksa tasnya sebelum masuk ke pesawat. 

 

(21) Mahasiswa kepada dosen : “Pak, mari saya bawakan bukunya!” 

 

Konteks Tuturan: 

Tuturan ini disampaikan oleh seorang mahasiswa kepada dosen ketika dosen 

akan meninggalkan ruang kuliah. 

 

 

11. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Mengizinkan 

Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif mengizinkan, biasanya 

ditandai dengan penanda kesantunan silakan. Pada tuturan imperatif jenis ini, penutur 

bermaksud mengizinkan mitra tutur untuk melakukan sesuatu. Selain itu, penanda 

kesantunan boleh juga dapat digunakan dalam tuturan jenis ini. Kata boleh berarti 

mengizinkan seseorang melakukan sesuatu. Dengan digunakannya penanda 

kesantunan silakan dan boleh dalam tuturan imperatif, dapat menjadikan tuturan 

tersebut menjadi lebih santun seperti terdapat pada tuturan (22) dan (23) berikut ini. 

(22) “Silakan merokok di tempat ini!” 

 

Konteks Tuturan: 

Tuturan ini ditemukan di tempat tertentu yang khusus disediakan untuk para 

perokok. Di lokasi itu orang tidak diperkenankan merokok selain disitu. 
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(23)  “Silakan membuang sampah di lokasi ini!” 

 

Konteks Tuturan: 

Tuturan ini ditemukan di lokasi yang disediakan khusus untuk tempat 

pembuangan sampah. 

 

 

12. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Larangan 

Pada tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif larangan ini, 

penutur bermaksud melarang mitra tutur melakukan sesuatu. Imperatif yang bermakna 

larangan dalam bahasa Indonesia, biasanya ditandai oleh penggunaan penanda 

kesantunan jangan. Tujuan dari imperatif larangan ini tentunya melarang mitra tutur 

melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Imperatif larangan lazimnya 

dituturkan dengan nada yang lebih keras dibanding imperatif lainnya untuk 

mempertegas larangan di dalamnya.  Wujud pragmatik imperatif larangan tersebut 

dapat dilihat pada contoh tuturan berikut. 

(24) Ibu kepada anaknya: “Jangan terlalu banyak garamnya, nanti keasinan!” 

 

Konteks Tuturan: 

Tuturan ini berlangsung di dapur. Disampaikan oleh seorang Ibu kepada 

anaknya yang sedang belajar memasak untuk tidak memberi garam terlalu 

banyak karena takut keasinan. 

 

(25) Ayah kepada putrinya : “Jangan pulang terlalu malam, tidak baik untuk 

anak perempuan!” 

 

Konteks Tuturan: 

Dituturkan oleh seorang ayah kepada putrinya agar tidak pulang terlalu malam 

karena tidak baik untuk anak perempuan. 

 

 

13. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Harapan 

Pada tuturan imperatif harapan ini, penutur bermaksud mengharapkan sesuatu 

terjadi pada mitra tutur. Sesuatu tersebut tentunya mengenai hal-hal yang baik yang 
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diharapkan oleh semua orang. Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

harapan lazimnya ditunjukkan dengan penanda kesantunan harap dan semoga. Kedua 

penanda tersebut di dalamnya mengandung makna harapan. Seperti yang terlihat di 

dalam tuturan-tuturan berikut ini. 

(26) Ayah kepana anak : “Jaga diri baik-baik ya nak! Semoga kamu sukses! 

Sering-sering kasih kabar.” 

 

Konteks Tuturan: 

Dituturkan oleh seorang ayah kepada anaknya saat berpamitan kerja ke luar 

kota agar menjaga diri dengan baik dan tidak lupa memberi kabar serta 

mengharapkan anaknya suskes. 

 

 

14. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Umpatan 

Imperatif yang menyatakan makna umpatan banyak ditemukan pada 

komunikasi keseharian. Imperatif jenis ini tidak berlaku dalam lingkungan formal 

seperti diskusi, proses belajar-mengajar dan sebagainya. Tuturan imperatif umpatan 

tidak dilekati penanda kesantunan, melainkan umpatan atau kata-kata kasar yang 

disampaikan langsung oleh si penutur kepada mitra tutur. Dengan demikian, imperatif 

jenis ini berisi kata-kata kasar yang disampaikan penutur kepada mitra tutur. Imperatif 

umpatan tersebut terdapat pada contoh tuturan berikut ini. 

(27) Antar anak muda: “Rasakan kamu sekarang!” 

 

Konteks Tuturan: 

Tuturan antar anak muda yang saat itu sedang berkelahi dan saling memukul. 

 

(28) Mona kepada Lisa: “Kurang ajar! Lihat saja nanti.” 

 

Konteks Tuturan: 

Tuturan ini muncul ketika keduanya bertengkar, satu sama lain saling 

memaki. 
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15. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Pemberian Ucapan 

Selamat 

 

Tuturan impertatif pemberian ucapan selamat banyak ditemukan di dalam 

pemakaian bahasa Indonesia sehari-hari. Tuturan ini sangat melekat dan telah menjadi 

budaya masyarakat Indonesia bahwa dalam peristiwa-peristiwa tertentu anggota 

masyarakat Indonesia saling mengucapkan salam atau selamat kepada anggota 

masyarakat lain. Pada imperatif pemberian ucapan selamat ini, penutur bermaksud 

memberi ucapan selamat kepada mitra tutur atas sesuatu yang telah diperoleh. Sesuatu 

yang diperoleh tersebut tentunya mengenai hal-hal yang baik. Selain itu, imperatif 

pemberian ucapan selamat juga dapat berupa salam yang diberikan oleh penutur 

kepada mitra tutur seperti yang terdapat pada tuturan-tuturan berikut ini. 

(29) Istri kepada suami : “Selamat jalan sayang. Cepat pulang ya.” 

 

Konteks Tuturan: 

Dituturkan oleh seorang istri kepada suaminya ketika berpamitan pergi ke luar 

kota. 

 

(30) Dara kepada adiknya : “Selamat ulang tahun adikku manis. Semoga 

panjang umur, sehat selalu. 

 

Konteks Tuturan: 

Tuturan ini berlangsung pada saat perayaan ulang tahun. Disampaikan oleh 

seorang kakak kepada adiknya yang genap berumur 8 tahun. 

 

 

16. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Anjuran 

Pada tuturan imperatif anjuran, penutur bermaksud menganjurkan mitra tutur 

untuk melakukan sesuatu. Dengan imperatif anjuran tersebut, penutur berharap agar 

mitra tutur melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dianjurkan. Tuturan jenis ini 

biasanya ditandai dengan penggunaan penanda kesantunan hendaknya dan sebaiknya. 

Keduan penanda kesantunan tersebut sama-sama berarti mengaanjurkan. Penggunaan 
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penanda kesantunan hendaknya dan sebaiknya dapat menjadikan tuturan imperatif 

lebih halus dan santun seperti yang terlihat pada tuturan (31) dan (32) berikut ini. 

(31) Dosen kepada mahasiswa : “Sebaiknya Anda bimbingan nanti siang 
saja!” 

 
Konteks Tuturan: 
Tuturan ini disampaikan oleh seorang dosen kepada mahasiswanya yang 
menganjurkan agar melakukan bimbingan di siang hari karena pagi itu sedang 
sibuk. 
 
(32) Suami kepada istri : “Sebaiknya pintu depan dikunci saja, saya pulang 

malam.” 
 

Konteks Tuturan: 
Tuturan ini  disampaikan oleh seorang suami kepada istrinya yang 
menganjurkan agar pintu depan dikunci karena di lingkungan tempat mereka 
tingal sedang tidak aman. 
 

 

17. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif “Ngelulu” 

Kata “ngelulu” berasal dari bahasa Jawa yang bermakna menyuruh mitra tutur 

untuk melakukan sesuatu tetapi sebenarnya yang dimaksud adalah melarang 

melakukan sesuatu. Pada imperatif jenis ini, penutur menyampaikan perintah atau 

suruhan kepada mitra tutur untuk melakukan sesuatu akan tetapi maksud yang 

sebenarnya ialah larangan kepada mitra tutur untuk melakukan sesuatu. Imperatif jenis 

ini biasanya tidak ditandai dengan penanda kesantunan, melainkan tuturan imperatif 

biasa. Selain itu, imperatif “ngelulu” juga kerap digunakan dalam tuturan keseharian 

terutama dalam situsasi non formal. Imperatif “ngelulu” terdapat pada tuturan-tuturan 

berikut. 

(33) Ibu kepada anaknya : “Teruskan saja mainnya sampai malam! 

 

Konteks Tuturan: 

Dituturkan oleh seorang Ibu kepada anaknya yang terlambat pulang dari 

sekolah. Anak tersebut bergegas masuk ke kamar seolah-olah tidak mendengar 

apa yang Ibunya katakan. 
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G. Aspek Tutur 

Pada sebuah komunikasi, manusia saling menyampaikan pesan berupa pikiran, 

gagasan, maksud, perasaan, maupun emosi secara langsung. Maka, dalam setiap 

proses komunikasi ini terjadilah apa yang disebut peristiwa tutur (konteks tuturan) dan 

tindak tutur. Chaer dan Leonie Agustina (2004 :47) mengungkapkan bahwa peristiwa 

tutur (konteks tuturan) adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik 

dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak. Dengan demikian, di 

dalam peristiwa tutur terdapat penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan, di 

dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Sebuah percakapan baru dapat disebut 

sebagai peristiwa tutur apabila memenuhi syarat yang disebutkan tersebut. 

Senada dengan pendapat pendapat tersebut, dalam kajian sosiolinguistik, Dell 

Hymes (dalam Chaer dan Agustina, 2004: 48-49) merumuskan suatu peristiwa tutur 

harus memenuhi delapan komponen, yang bila huruf-huruf pertamanya dirangkaikan 

menjadi akronim SPEAKING. Kedelapan komponen itu adalah sebagai berikut: 

S : Setting and scene, yaitu latar dan suasana. Latar (setting) lebih bersifat fisik, 

yang meliputi tempat dan waktu terjadinya tuturan. Sementara scene adalah latar 

psikis yang lebih mengacu pada suasana psikologis yang menyertai peristiwa 

tuturan. 

P :  Partisipants, peserta tuturan, yaitu orang-orang yang terlibat dalam percakapan, 

baik langsung maupun tidak langsung. Hal-hal yang berkaitan dengan 

partisipan, seperti usia, pendidikan, latar sosial, dan sebagainya. 

E :  Ends, hasil, yaitu hasil atau tanggapan dari suatu pembicaraan yang memang 

diharapkan oleh penutur (ends as outcomes) dan tujuan akhir pembicaraan itu 

sendiri  (ends inviews goals). 
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A :  Act sequences, pesan atau amanat, terdiri dari bentuk pesan (mesagge from) dan 

isi pesan (message content). Dalam kajian pragmatik, bentuk pesan meliputi: 

lokusi, ilokusi, dan perlokusi. 

K :  Key, meliputi cara, nada, sikap, atau semangat dalam melakukan percakapan. 

Semangat percakapan natara lain, misalnya: serius, santai, dan akrab. 

I :  Instrumentaslities atau sarana, yaitu sarana percakapan. Maksudnya dengan 

media apa percakapan tersebut disampaikan, misalnya: dengan cara lisan, 

tertulis, surat, radio, dan televisi 

N : Norsm, atau norma, menunjuk pada norma atau aturan yang membatasi 

percakapan. Misalnya, apa yang boleh dibicarakan dan tidak, bagaimana cara 

membicarakan: halus, kasar, terbuka, jorok, dan sebagainya. 

G : Genres, atau jenis yaitu jenis atau bentuk wacana. Hal ini langsung menunjuk 

pada jenis wacana yang disampaikan, misalnya: wacana telepon, wacana koran, 

ceramah, dan sebagianya. 

Sosiolinguistik merupakan bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa 

dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat (Chaer dan 

Agustina, 2004: 3). Pragmatik itu sendiri merupakanilmu atau telaah bahasa yang 

mempelajari hubungan antara kondisi penggunaan bahasa dengan konteks yang 

mewadahi dan melatarbelakanginya. Konteks tersebut adalah konteks sosial berupa 

konteks yang timbul sebagai akibat dari munculnya interaksi antar anggota 

masyarakat dan konteks sosietal berupa konteks yang faktor penentunya adalah 

kedudukan anggota masyarakat sosial dan budaya tertentu (Rahardi, 2005: 49). Dalam 

sosiolinguistik, dipelajari tentang makna penutur yang terikat konteks. Dari penjelasan 

tersebut dapat diketahui bahwa sosiolinguistik dan pragmatik merupakan dua bidang 

ilmu yang memiliki keterkaitan.  
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H. Talk Show 

Wibowo (2007:82-83) mengungkapkan bahwa talk show merupakan salah satu 

program televisi yang menyajikan pembicaraan tiga orang atau lebih mengenai suatu 

permasalahan. Program ini dipandu seorang moderator (presenter) dan nara sumber 

serta menghadirkan tokoh yang dapat berpartisipasi mengemukakan pendapat atas 

permasalahan yang dibahas. Daya tarik talk show terdapat pada topik pembicaraan 

atau permasalahan yang dibahas, yakni permasalahan yang sedang menjadi 

pergunjingan di dalam masyarakat, permasalahan yang mengandung kontroversial dan 

konflik diantara masyarakat, dan tentunya menyangkut kepentingan orang banyak. 

Selain permasalahan yang menarik, tokoh yang dihadirkanpun juga harus menarik 

dalam rangka menarik perhatian penonton atau penikmat acara televisi. Dengan 

demikian, talk show merupakan program televisi atau radio yang menyajikan 

pembicaraan tiga orang atau lebih mengenai suatu permasalahan atau topik dengan 

suasana santai tapi serius, dipandu oleh moderator dan menghadirkan nara sumber 

atau ahli serta diikuti dengan menerima telpon dari para pendengar/penonton yang 

berada di rumah, mobil, ataupun ditempat lain. 

 

I. Kerangka Pikir Penelitian 

Penelitian wujud pragmatik imperatif pada talk show “Mamah dan Aa 

Beraksi” di stasiun televisi Indosiar menganalisis tuturan yang mengandung wujud 

pragmatik imperatif yang digunakan pengisi talk show tersebut. Data penelitian 

berupa tuturan yang mengandung wujud pragmatik imperatif. Setelah data terkumpul 

kemudian diklasifikasikan ke dalam wujud pragmatik imperatif. Setelah data 

diklasifikasi, kemudian dianalisis sehingga dapat disimpulkan wujud pragmatik 

imperatif apa saja yang sering digunakan dalam talk show “Mamah dan Aa Beraksi”. 

Kerangka pikir penelitian ini ditunjukkan melalui bagan I berikut. 
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Bagan I. Kerangka Pikir Penelitian 

 

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

 di Stasiun Televisi Indosiar Episode Januari 2014 

 

 

    Bahasa                                                                                                                                                          Komunikasi 

  Fungsi Bahasa                           Pengertian bahasa                                                                               Jenis Komunikasi     Pengertian Komunikasi 

                                                                                                                                                       Kom. Verbal               Kom. Non Verbal  

                                                                                                                                                         Pragmatik 

                                                                                                            Pengertian Pragmatik    Kesantunan Berbahasa    Wujud Pragmatik Imperatif 

                                                               
1. Pragmatik Imperatif Perintah 

2. Pr agmatik Imperatif Suruhan 

3. Pragmatik Imperatif 

Permintaan 

4. Pragmatik Imperatif 

Permohonan 

5. Pragmatik Imperatif Desakan 

6. Pragmatik Imperatif Bujukan 

7. Pragmatik Imperatif Imbauan 

8. Pragmatik Imperatif Persilaan 

9. Pragmatik Imperatif Ajakan 

10. Pragmatik Imperatif 

Permintaan Izin 

11. Pragmatik Imperatif 

Mengizinkan 

12. Pragmatik Imperatif Larangan 

13. Pragmatik Imperatif  Harapan 

14. Pragmatik Imperatif Umpatan 

15. Pragmatik Imperatif 

Pemberian Ucapan Selamat 

16. Pragmatik Imperatif Anjuran 

17. Pragmatik Imperatif 

“Ngelulu” 
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