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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Umat Islam adalah sebaik-baiknya umat yang selalu mengajak ke jalan yang 

lurus sekaligus jalan yang selalu diberkahi Allah SWT. Sebagaimana dalam 

firmanNya “Katakanlah: “Inilah jalanKu (agamaku). Aku dan orang-orang yang 

mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata (ilmu dan 

keyakinan). Maha suci Allah, dan Aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik” 

(Yusuf:108). Mengajak umat agar selalu berpijak pada jalan yang lurus tersebut 

dapat dilakukan dengan cara berdakwah. Istilah dakwah mengandung makna sebagai 

aktivitas menyampaikan ajaran Islam, menyuruh berbuat baik dan mencegah 

perbuatan mungkar, serta memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia 

(Munir dan Ilaihi, 2009:17). Dakwah dapat dilakukan dengan tiga metode yaitu 

metode bi al-hikmah, mau’izatul hasanah, dan mujadalah billati hiya ahsan. Salah 

satu metode mau’izatul hasanah adalah metode ceramah, yaitu berdakwah dengan 

memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang sifatnya 

satu arah kepada pendengar (jamaah) dengan rasa kasih sayang, sehingga nasihat dan 

ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. Nasihat-nasihat 

tersebut dapat berupa perintah, ajakan, permintaan, suruhan, permohonan, sampai 

dengan larangan untuk melakukan sesuatu.  

Menurut Alisjahbana (dalam Rahardi, 2000:17)  mengartikan kalimat perintah 

sebagai ucapan yang isinya memerintah, memaksa, menyuruh, mengajak, meminta, 
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agar orang yang diperintahkan itu melakukan apa yang dimaksudkan di dalam 

perintah.  Rahardi (2005:93) menyebutkan bahwa realisasi maksud imperatif dalam 

bahasa Indonesia apabila dikaitkan dengan konteks situasi tutur yang 

melatarbelakanginya disebut sebagai wujud pragmatik imperatif. Dengan demikian, 

kalimat imperatif perintah dalam bahasa Indonesia tidak selalu berupa konstruksi 

imperatif, sebab kalimat tersebut dapat dimaknai sebagai kalimat imperatif apabila 

dikaitkan dengan konteks  situasi tutur yang melatarbelakanginya. Wujud pragmatik 

imperatif dalam bahasa Indonesia dapat berupa konstruksi imperatif dan konstruksi 

non imperatif. Wujud pragmatik imperatif dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi 

tujuh belas macam yang mengandung makna pragmatik imperatif. 

Setiap penutur dalam hal ini penceramah mempunyai cara penyampaian 

maksud imperatif yang berbeda-beda. Penyampaian maksud imperatif ada yang 

secara langsung ada pula yang tidak langsung. Hal tersebut sangat erat kaitannya 

dengan  kesantunan dalam penggunaan tuturan imperatif. Secara umum, dapat 

dikatakan bahwa semakin panjang tuturan yang digunakan, akan semakin santunlah 

tuturan itu. Sebaliknya, semakin pendek sebuah tuturan, akan cenderung menjadi 

semakin tidak santunlah tuturan itu (Rahardi, 2005:119).  Selain itu kesantunan 

adalah bagaimana bahasa menunjukkan jarak sosial diantara para penutur dan 

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

Pada saat peneliti menonton video ceramah pengajian Ustadz Wijayanto di 

situs Youtube.com dengan judul “Ceramah Ustadz Wijayanto PKH Kab.Pekalongan”, 

peneliti menjumpai beberapa tuturan ceramah Ustadz Wijayanto yang mengandung 

wujud pragmatik imperatif. Hal tersebut terlihat dalam tuturan berikut : 
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(1) Konteks:  Dituturkan oleh Ustadz Wijayanto kepada salah satu jamaah 

wanita yang menggunakan krudung dua warna dan model krudung lurus. 

Ustadz Wijayanto  : “ itu ga bagus Buu, harusnya enam warna ini kan cuma 

dua warna, merah, kuning, hijau, menjulang tinggi” (sambil mununjuk ibu-

ibu) “bahkan Buu, yang bagus lagi ga boleh lurus, sekarang Bu kalau ke 

kota-kota, hijab krudung itu miring separo, jadi keno mripat siji kaya bajak 

lautt. 

 
Pada tuturan (1) “itu ga bagus Buu, harusnya enam warna ini kan cuma dua warna, 

merah, kuning, hijau, menjulang tinggi” ( sambil mununjuk ibu-ibu) “bahkan Buu, 

yang bagus lagi ga boleh lurus, sekarang Bu kalau ke kota-kota, hijab krudung itu 

miring separo, jadi keno mripat siji kaya bajak laut” yang dituturkan Ustadz 

Wijayanto tersebut jika dicermati lebih dalam lagi menunjukan adanya makna 

pragmatik imperatif  “Ngelulu” apabila dikaitkan dengan konteks tuturan. Kata 

“Ngelulu” berasal dari bahasa Jawa yang bermakna menyuruh mitra tutur untuk 

melakukan sesuatu, tetapi sebenarnya yang dimaksud adalah melarang melakukan 

sesuatu. Secara langsung tuturan tersebut menyuruh kepada salah satu jamaah wanita 

untuk menggunakan model krudung yang berwarna-warni sampai menjulang tinggi, 

dan model krudung yang miring separo sehingga mengenai mata. Namun ketika 

dimaknai melalui konteks tuturan yang ditujukan kepada jamaah wanita yang 

menggunakan model krudung dua warna, tuturan Ustadz Wijayanto tersebut justru 

melarang  jamaah wanita tersebut untuk menggunakan model krudung dengan 

gradasi warna yang terlalu banyak, sebab Islam melarang para wanita menggunakan 

krudung yang berwarna-warni karena akan menarik perhatian kaum laki-laki. 

Dengan demikian, tuturan Ustadz Wijayanto tersebut merupakan tuturan yang 

mengandung wujud pragmatik imperatif “Ngelulu”. 

Pada menit keempat puluh lima, peneliti menemukan tuturan ceramah Ustadz  

Wijayanto sebagai berikut :  
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(2) Konteks: Di tuturkan oleh Ustadz Wijayanto kepada para jamaahnya  

terutama ibu-ibu ketika membahas cara membahagiakan suami. 

Ustadz Wijayanto : Ibu-ibu sekarang kalau ke luar rumah dandanannya luar 

biasa, namun ketika di rumah pakai daster sampe penitinya ada enam. 

 

Pada tuturan (2) “Ibu-ibu sekarang kalau ke luar rumah dandanannya luar biasa, 

namun ketika di rumah pakai daster sampe penitinya ada enam” yang dituturkan 

Ustadz Wijayanto tersebut bermaksud memberitahukan kepada jamaahnya, bahwa 

ibu-ibu sekarang ketika ke luar rumah berpenampilan semenarik mungkin agar 

mendapatkan simpati orang, namun ketika di rumah justru hanya memakai daster 

hingga berpeniti enam yang mengisyaratkan bahwa pakaian tersebut sudah tidak 

layak pakai. Jika dicermati lebih dalam lagi, tuturan Ustadz Wijayanto tersebut 

mengandung makna pragmatik imperatif anjuran apabila dikaitkan dengan konteks 

tuturan, walaupun tidak  ditandai dengan penggunaan kata hendaknya dan sebaiknya 

sebagai ciri imperatif anjuran. Umumnya berpenampilan menarik dilakukan ketika 

akan ke luar rumah atau ketika akan berkunjung ke tempat-tempat umum, namun 

ketika di rumah pakaian yang digunakan seadanya bahkan tidak dandan. Pada tuturan 

tersebut, Ustadz Wijayanto tidak memaksa ibu-ibu untuk berpenampilan menarik 

ketika di rumah, namun alangkah baiknya jika ibu-ibu tersebut melakukan apa yang 

diinginkan Ustadz Wijayanto, yaitu menjaga penampilan dan pakaian ketika berada 

di rumah, sebab dengan menjaga penampilan di rumah  sudah termasuk cara istri 

untuk menyenangkan hati suami. Dengan demikian, tuturan tersebut merupakan 

tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif anjuran. 

      Ustadz Wijayanto merupakan seorang penceramah terkenal di Indonesia dan  

dosen di Universitas Gadjah Madha Yogyakarta yang dikenal cerdas, hal ini 

dibuktikan dari tuturan-tuturan humor yang sering disampaikan. Tuturan-tuturan 
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humor Ustadz Wijayanto tersebut terkadang mengandung makna tidak langsung. Hal 

ini didasarkan pada makna dari tuturan-tuturan humor Ustadz Wijayanto yang 

mengandung makna pragmatik imperatif. 

       Pada acara ceramah pengajian yang sama, peneliti menemukan tuturan Ustadz 

Wijayanto sebagai berikut :  

(3) Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah ketika 

membahas tentang segala sesuatu yang ingin diraih tapi dengan cara instan. 

Ustadz Wijayanto :  Hijrah kita, satu banyak yang kepengin kaya tanpa kerja, 

maka kalau kepengin kaya tidak usah kerja, cukup ketik Reg spasi weton 

kirim ke 088008, kalau pengin cepet sugih dititipke neng Dimas Kanjeng 

Taat Pribadi. 

 

Pada tuturan tersebut, secara langsung Ustadz Wijayanto menyuruh para jamaah 

supaya tidak bekerja jika ingin kaya, tetapi cukup ketik reg spasi weton kirim ke 

088008 atau menitipkan uangnya ke Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Namun jika 

dimaknai melalui konteks tuturan, tuturan Ustadz Wijayanto tersebut justru melarang 

para jamaah untuk tidak bekerja, melarang mempercayai hal-hal yang tidak masuk 

akal seperti halnya ketik reg spasi weton kirim ke 088008  dan melarang menitipkan 

uangnya ke Dimas Kanjeng Taat Pribadi jika ingin menjadi kaya, karena setiap 

kesuksesaan dan kekayaan yang diraih tidak didapatkan dengan cara instan, 

melainkan perlunya kerja keras dan ketekunan dalam bekerja. Berdasarkan 

penjelasan di atas, maka tuturan (3) termasuk tuturan yang mengandung makna 

pragmatik imperatif  “ngelulu”. 

      Pada menit-menit terakhir sebelum acara pengajian selesai, peneliti 

menemukan tuturan ceramah Ustadz Wijayanto sebagai berikut “ibu bapak yang 

saya mulyakan, tapi istri saya tidak menolak saya poligami, seriuss ! justru saya 

ANALISIS WUJUD PRAGMATIK…. IBNU RIYANA NURHIDAYATULOH, 
 FKIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWKERTO TAHUN 2017 



21 
 

 
 

didorong terus, kalau baik untuk agamamu, dan akhiratmu lakukan sekarang juga, 

tapi sayang Buu! yang ditawarkan kepada saya itu namanya Mbok Damiri umurnya 

76 tahun Buu!”. Tuturan tersebut diucapkan ketika Ustadz Wijayanto mencontohkan 

bahwa istrinya membolehkan ia untuk berpoligami kepada jamaahnya. Tuturan 

tersebut tidak semata-mata disampaikan untuk memberitahukan bahwa Ustadz 

Wijayanto boleh berpoligami, namun justru makna yang dihasilkan dari tuturan 

tersebut berbanding terbalik dengan makna yang sebenarnya. Jika dicermati lebih 

dalam lagi, tuturan tersebut  mengandung makna pragmatik imperatif  “Ngelulu”. 

Tuturan tersebut menunjukan bahwa istri Ustadz Wijayanto menyuruh dan 

membolehkan Ustadz Wijayanto untuk menikah lagi. Namun makna yang 

sebenarnya dari tuturan tersebut adalah larangan apabila Ustadz Wijayanto menikah 

lagi. Hal ini terbukti dari implikasi yang dihasilkan.  Pada tuturan tersebut, walaupun 

istri Ustadz Wijayanto membolehkan untuk menikah lagi, namun perempuan yang 

boleh dinikahi adalah perempuan yang berumur 76 tahun yang berarti sudah tua, 

sehingga timbul kekecewaan Ustadz Wijayanto yang terbukti dari  tuturan “tapi 

sayang Buu”. Dengan demikian, tuturan tersebut merupakan tuturan yang 

mengandung makna pragmatik imperatif “Ngelulu”. 

      Bertolak dari fenomena-fenomena di atas, peneliti berasumsi bahwa tuturan-

tuturan yang disampaikan Ustadz Wijayanto pada saat berceramah  mengandung 

wujud pragmatik imperatif. Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut mengenai wujud pragmatik imperatif  pada acara ceramah pengajian dengan 

penceramah Ustadz Wijayanto yang peneliti ambil dari situs Youtube.com. bulan  
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Februari 2017. Untuk mengetahui benar tidaknya asumsi peneliti tersebut, sehingga 

perlu dilakukan kajian secara empirik. Dengan demikian, penelitian dengan judul 

“Analisis Wujud Pragmatik Imperatif Pada Tuturan Ceramah Ustadz Wijayanto Di 

Youtube Bulan Februari 2017”  penting untuk diadakan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan 

masalah yaitu “Bagaimanakah wujud pragmatik imperatif pada tuturan ceramah 

Ustadz Wijayanto di Youtube bulan Februari 2017 ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah  di atas,  dapat dirumuskan tujuan penelitian 

yaitu untuk mendeskripsikan wujud pragmatik imperatif pada tuturan ceramah 

Ustadz Wijayanto di Youtube bulan Februari 2017.   

     

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan 

sekaligus menerapkan ilmu  teori-teori linguistik dan pragmatik dalam analisis 

tuturan ceramah Ustadz Wijayanto. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan tambahan dalam 

menganalisis sebuah tuturan secara pragmatik sehingga penelitian selanjutnya 

diharapkan menjadi lebih baik dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. 
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b. Bagi pembaca, penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman dan 

informasi adanya wujud pragmatik imperatif, kemudian untuk memberikan 

pengetahuan kepada pembaca makna implisit dari tuturan ceramah Ustadz 

Wijayanto sehingga harapannya dapat mengamalkan maksud imperatif tersebut. 
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