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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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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Penelitian Relevan 

1. Penelitian dengan judul Analisis Wujud Pragmatik Imperatif pada Talk Show 

“Mamah dan Aa Beraksi” Di Stasiun Televisi Indosiar Episode Januari 2014 

oleh Lusiana Setiowati Ningsih, tahun 2014. 

 

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan wujud pragmatik 

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

episode Januari 2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa tuturan 

pengisi talk show “Mamah dan Aa Beraksi” baik  presenter, nara sumber maupun 

peserta yang mengikutinya.  Talk show  “Mamah dan Aa Beraksi” ditayangkan di 

stasiun televisi Indosiar pada bulan Januari 2014 setiap hari senin-sabtu, pukul 06.00-

07.30 WIB sebanyak 27 (dua puluh tujuh) episode. Pengumpulan data menggunakan 

metode simak, dengan teknik dasar berupa teknik sadap. Dalam hal ini, peneliti 

menyadap setiap tuturan pengisi talk show “Mamah dan Aa Beraksi” baik  presenter, 

nara sumber maupun  peserta yang mengikutinya, kemudian dilanjutkan dengan 

teknik simak bebas libat cakap (SBLC) yaitu peneliti hanya menyimak tanpa terlibat 

dalam percakapan yaitu menyimak percakapan atau tuturan pengisi talk show 

“Mamah dan Aa Beraksi” baik  presenter, nara sumber maupun peserta yang 

mengikutinya. Selanjutnya dilanjutkan dengan teknik rekam yaitu merekam segala 

tuturan para pengisi talk show “Mamah dan Aa Beraksi” dengan menggunakan alat 

rekam berupa handphone dan dilanjutkan dengan teknik catat, yaitu mencatat semua 

tuturan para pengisi talk show “Mamah dan Aa Beraksi” menjadi paparan tulis. Pada 
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tahap analisis data, peneliti menggunakan metode agih dan metode padan pragmatis. 

Pada tahap penyajian hasil analisis data, peneliti menampilkan hasilnya dengan 

menggunakan metode penyajian informal yaitu perumusan kata-kata biasa supaya 

mudah dipahami dan dimengerti. Hasilnya yaitu perumusan dengan kata-kata tentang 

kesantunan berbahasa khusunya wujud pragmatik imperatif tuturan para pengisi talk 

show “Mamah dan Aa Beraksi”.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lusiana Setiowati Ningsih dengan 

penelitian ini terletak pada teori wujud pragmatik imperatif, teknik penyediaan data 

yang digunakan dan metode penyajian data. Walaupun teknik penyediaan data yang 

digunakan sama, namun objek penelitian pada karya ilmiah ini berbeda. Pada tahap 

penyediaan data, peneliti menggunakan metode simak, dengan teknik dasar berupa 

teknik sadap. Peneliti menyadap setiap tuturan ceramah Ustadz Wijayanto pada acara 

ceramah pengajian di Youtube bulan Februari 2017. Acara ceramah dengan talk show 

pun berbeda karena acara ceramah pengajian hanya bersifat satu arah, yaitu 

penyampaian yang dilakukan satu arah oleh penceramah dalam hal ini Ustadz 

Wijayanto kepada jamaahnya, sehingga tidak ada respon tiba-tiba yang dilakukan 

oleh jamaahnya,  sedangkan acara talk show merupakan salah satu program televisi 

yang menyajikan pembicaraan tiga orang atau lebih mengenai satu permasalah serta 

adanya seorang moderator (prensenter) dan nara sumber, dalam hal ini Aa Abdel 

sebagai presenter dan Mamah Dedeh sebagai nara sumber yang mengemukakan 

pendapat atas permasalahan yang dibahas, bahkan ada sesi tanya jawab yang 

diberikan kepada audiens. kemudian dilanjutkan dengan teknik simak bebas libat 

cakap (SBLC) yaitu peneliti hanya menyimak tanpa terlibat langsung, sehingga 
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peneliti hanya menyimak tuturan ceramah Ustadz Wijayanto  pada acara ceramah 

pengajian di Youtube selama bulan Februari 2017. Selanjutnya dilanjutkan dengan 

teknik rekam yaitu merekam  tuturan ceramah Ustadz Wijayanto  pada acara 

ceramah pengajian di Youtube selama bulan Februari 2017, namun sebelumnya 

peneliti mengunduh terlebih dahulu video ceramah Ustadz Wijayanto selama bulan 

Februari 2017 di Youtube agar lebih mudah untuk direkam dan pengunduhan tersebut 

sudah termasuk ke dalam teknik rekam. Kemudian dilanjutkan dengan teknik catat, 

yaitu mencatat semua tuturan ceramah Ustadz Wijayanto  pada acara ceramah 

pengajian di Youtube selama bulan Februari 2017 menjadi paparan tulis.  

Perbedaan selanjutnya adalah dari segi data dan sumber data.  Pada penelitian 

ini, data yang digunakan adalah tuturan ceramah Ustadz Wijayanto pada acara 

ceramah pengajian di Youtube selama bulan Februari 2017 dari mulai mengucapkan 

salam pembuka sampai salam penutup, terkecuali jika video ceramah yang tersedia 

tidak lengkap, maka data tuturan diambil pada saat ceramah dimulai sampai selesai. 

Dari sumber data, penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data 

primer dan sekunder. Sumber data primer berupa tuturan langsung Ustadz Wijayanto 

sebagai objek penelitian. Sedangkan sumber data sekunder yaitu video acara ceramah 

pengajian Ustadz Wijayanto selama bulan Februari 2017 yang diambil di  

Youtube.com. Pada tahap penyajian hasil analisis data, penelitian ini menyajikan 

hasil menggunakan perumusan dengan kata-kata biasa tentang wujud pragmatik 

imperatif tuturan ceramah Ustadz wijayanto dalam acara ceramah pengajian di 

Youtube bulan Februari 2017. Dengan demikian, penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Lusiana Setiowati Ningsih berbeda dan penelitian tentang wujud 
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pragmatik imperatif  pada tuturan ceramah Ustadz Wijayanto di Youtube bulan 

Februari 2017 ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya. 

 

2. Penelitian dengan judul Wujud Pragmatik Imperatif Guru dan Siswa Di 

Kelas B1 TK Pertiwi 1 Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten 

Banyumas pada April 2015 oleh Mar Atul Muvidah, tahun 2015 

 

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan wujud pragmatik 

imperatif guru dan siswa di kelas B1 TK Pertiwi 1 Sumampir Kecamatan Purwokerto 

Utara Kabupaten Banyumas pada April 2015.  Data pada penelitian ini adalah tuturan 

yang dituturkan oleh guru dan siswa di kelas B1 TK Pertiwi 1 Sumampir, Kecamatan 

Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas pada April 2015. Sumber data pada 

penelitan ini adalah guru dan siswa  di kelas B1 TK Pertiwi 1 Sumampir, Kecamatan 

Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas pada April 2015 saat melakukan Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM). Pada tahap penyediaan data, peneliti menggunakan 

metode simak, yaitu dengan teknik dasar berupa teknik sadap, dalam hal ini peneliti 

menyimak dan menyadap tuturan yang dihasilkan oleh guru dan siswa di kelas B1 

TK Pertiwi 1 Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas pada 

April 2015 saat melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Kemudian  

dilanjutkan dengan teknik simak bebas libat cakap (SBLC), teknik rekam dan teknik 

catat. Peneliti menggunakan teknik rekam dan teknik catat karena data penelitian 

merupakan tuturan lisan. Peneliti merekam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

menggunakan video. Setelah merekam, peneliti mencatat data yang diperoleh dari 

rekaman. Pada tahap analisis data, peneliti menggunakan metode padan pragmatis 

yang alat penentunya adalah mitra wicara. Pada tahap penyajian data, peneliti 

menyajikan hasil analisis dengan menggunakan metode penyajian informal yaitu 

perumusan dengan kata-kata biasa agar mudah dipahami dan dimengerti. 
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Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mar Atul Muvidah dengan 

penelitian ini terletak pada teori wujud pragmatik imperatif, teknik penyedian data 

dan tahap penyajian data. Walaupun teknik penyediaan data yang digunakan sama, 

namun objek penelitian pada karya ilmiah ini berbeda. Pada tahap penyediaan data, 

peneliti menggunakan metode simak, dengan teknik dasar berupa teknik sadap. 

Peneliti menyadap setiap tuturan ceramah Ustadz Wijayanto pada acara ceramah 

pengajian di Youtube bulan Februari 2017. Kemudian dilanjutkan dengan teknik 

simak bebas libat cakap (SBLC) yaitu peneliti menyimak tanpa terlibat langsung, 

sehingga peneliti hanya menyimak tuturan ceramah Ustadz Wijayanto pada acara 

ceramah pengajian di Youtube selama bulan Februari 2017. Selanjutnya dilanjutkan 

dengan teknik rekam yaitu merekam semua tuturan ceramah Ustadz Wijayanto  pada 

acara ceramah pengajian di Youtube selama bulan Februari 2017. Kemudian 

dilanjutkan dengan teknik catat, yaitu mencatat semua tuturan ceramah Ustadz 

Wijayanto  pada acara ceramah pengajian di Youtube selama bulan Februari 2017 

menjadi paparan tulis. Kemudian pada tahap analisis data, terdapat perbedaan dari 

segi metode, pada penelitian ini menggunakan metode agih dan metode padan 

pragmatis, sedangkan Mar Atul Muvidah hanya menggunakan metode padan 

pragmatis.  

Perbedaan selanjutnya adalah dari segi data dan sumber data. Pada penelitian 

ini, data yang digunakan adalah tuturan ceramah Ustadz Wijayanto pada acara 

ceramah pengajian di Youtube bulan Februari 2017 dari mulai mengucapkan salam 

pembuka sampai salam penutup, terkecuali jika video ceramah yang tersedia tidak 

lengkap, maka data tuturan diambil pada saat ceramah dimulai sampai selesai. Dari 
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sumber data, penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer 

dan sekunder. Sumber data primer berupa tuturan langsung Ustadz Wijayanto 

sebagai objek penelitian. Sedangkan sumber data sekunder yaitu video acara ceramah 

pengajian Ustadz Wijayanto selama bulan Februari 2017 yang diambil di  

Youtube.com. Pada tahap penyajian hasil analisis data, penelitian ini menyajikan 

hasil wujud pragmatik imperatif tuturan ceramah Ustadz wijayanto dalam acara 

ceramah pengajian di Youtube bulan Februari 2017 dengan menggunakan  

perumusan kata-kata biasa. Dengan demikian, penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mar Atul Muvidah berbeda dan penelitian tentang wujud pragmatik 

imperatif  pada tuturan ceramah Ustadz Wijayanto di Youtube bulan Februari 2017 

ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya. 

 

B. Tuturan 

1. Pengertian Tuturan 

      Tuturan adalah suatu ujaran dari seorang penutur terhadap mitra tutur ketika 

sedang berkomunikasi. Tuturan dalam pragmatik diartikan sebagai produk suatu 

tindak verbal (bukan tindak verbal itu sendiri) (Leech, 2011:20). Sementara itu 

Austin (dalam Leech, 2011:280) menyatakan bahwa semua tuturan adalah 

“performantif” dalam arti bahwa semua tuturan merupakan sebuah bentuk tindakan 

dan tidak sekedar mengatakan sesuatu tentang dunia. Tindak ujar atau tutur (speech 

act) adalah fungsi bahasa sebagai sarana penindak, semua kalimat atau ujaran yang 

diucapkan oleh penutur sebenarnya mengandung fungsi komunikatif tertentu. 

Kemudian Sperber dan Wilson ( dalam Wijana, 1996:10 ) menjelaskan bahwa 

sebuah tuturan tidak senantiasa merupakan representasi langsung elemen makna 
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unsur-unsurnya. Dengan demikian, tuturan tidak harus mempunyai makna langsung 

(eksplisit), namun juga mempunyai makna tidak langsung (implisit).  

      Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa mengujarkan 

sesuatu dapat disebut sebagai aktifitas atau tindakan. Hal tersebut dimungkinkan 

karena dalam setiap tuturan memiliki maksud tertentu yang berpengaruh pada orang 

lain. Sehubungan dengan pengertian-pengertian di atas, tuturan dapat diartikan 

sebagai ujaran yang di dalamnya terkandung suatu makna, baik makna langsung dan 

tidak langsung yang digunakan dalam situasi-situasi tertentu sehingga dapat 

mempengaruhi tindakan orang lain.  

 

2. Aspek-Aspek Situasi Tutur 

Tuturan adalah suatu ujaran dari seorang penutur  terhadap mitra tutur ketika 

sedang berkomunikasi. Tuturan dalam pragmatik diartikan sebagai produk suatu 

tindak verbal (bukan tindak verbal itu sendiri) (Leech, 2011:20). Kemudian Sperber 

dan Wilson ( dalam Wijana, 1996:10 ) menjelaskan bahwa sebuah tuturan tidak 

senantiasa merupakan representasi langsung elemen makna unsur-unsurnya. Dengan 

demikian, tuturan tidak harus mempunyai makna langsung (eksplisit), namun juga 

mempunyai makna tidak langsung (implisit). Pemaknaan makna langsung dan tidak 

langusng tersebut berkaitan dengan aspke-aspek situasi tutur yang 

melatarbelakanginya. Oleh karena itu,  Leech (dalam Wijana, 1996:10) membagi 

aspek situasi tutur atas lima bagian, yaitu:  a) penutur dan lawan tutur;  b) konteks 

tuturan;  c) tujuan tuturan;  d) tindak tutur sebagai bentuk tindakan;  dan e) tuturan 

sebagai produk tindak verbal. 
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a.   Penutur dan Lawan Tutur 

        Penutur adalah orang yang bertutur, yaitu orang yang menyatakan fungsi 

pragmatis tertentu di dalam peristiwa komunikasi. Sementara itu, mitra tutur adalah 

orang yang menjadi sasaran sekaligus kawan penutur di dalam pentuturan. Di dalam 

peristiwa tutur peran penutur dan mitra tutur dilakukan secara silih berganti, yang 

semula berperan penutur pada tahap  tutur berikutnya dapat menjadi mitra tutur, 

demikian sebaliknya. Aspek-aspek yang terkait dengan komponen penutur dan mitra 

tutur antara lain usia, latar belakang sosial, ekonomi, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, tingkat keakraban,dan sebagainya. 

 

b.  Konteks Tuturan 

       Istilah konteks diartikan sebagai setiap latar belakang pengetahuan yang 

diperkirakan dimiliki dan disetujui bersama oleh Pa (penutur) dan Pk (Penyimak) 

serta yang menunjang interpretasi  Pk (penyimak) terhadap apa yang dimaksud Pa     

(penutur) dengan ucapan tertentu  (Tarigan, 2009:33).  Di dalam tata bahasa, konteks 

tuturan mencakup semua aspek fisik atau latar sosial yang relevan dengan tuturan 

yang diekspresikan.  Konteks yang bersifat fisik, yaitu fisik tuturan dengan tuturan 

lain, biasa disebut ko-teks. Sementara itu, konteks latar sosial lazim dinamakan 

konteks. Di dalam pragmatik konteks itu berarti semua latar belakang pengetahuan 

yang dipahami bersama oleh penutur dan mitra tuturnya. Konteks ini berperan 

membantu mitra tutur di dalam menafsirkan maksud yang ingin dinyatakan oleh 

penutur. 
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c. Tujuan Tuturan 

        Tujuan tuturan adalah apa yang ingin dicapai penutur dengan melakukan 

tindakan bertutur. Komponen ini menjadikan hal yang melatarbelakangi tuturan 

karena semua tuturan memiliki suatu tujuan. Dalam hal ini bentuk tuturan yang 

bermacam-macam dapat digunakan untuk menyatakan maksud yang sama. Atau 

sebaliknya, berbagai macam maksud dapat diutarakan dengan tuturan yang sama. 

Bentuk-bentuk tuturan pagi, selamat pagi, dan met pagi dapat digunakan untuk 

menyatakan maksud yang sama, yakni menyapa lawan tutur yang ditemui pada pagi 

hari. Selain itu, Selamat pagi dengan berbagai variasinya bila diucapkan dengan nada 

tertentu, dan situasi yang berbeda-beda dapat juga digunakan untuk mengejek teman 

atau kolega yang terlambat datang  ke pertemuan, atau siswa yang terlambat masuk 

kelas, dan sebagainya. 

 

d. Tindak Tutur sebagai Bentuk Tindakan 

        Tindak tutur sebagai bentuk tindakan atau aktivitas adalah bahwa tindak tutur 

itu merupakan tindakan juga. Jika tata bahasa menangani unsur-unsur kebahasaan 

yang abstrak, seperti kalimat dalam studi sintaksis, proposisi dalam studi semantik, 

dan sebagainya, pragmatik berhubungan tindak verbal yang lebih konkret yang 

terjadi dalam situasi tertentu. Tindak tutur sebagai suatu tindakan tidak ubahnya 

sebagai tindakan mencubit. Hanya saja, bagian tubuh yang berperan berbeda. Pada 

tindakan mencubit tanganlah yang berperan, sedangkan pada tindakan bertutur alat 

ucaplah yang berperan. 
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e. Tuturan sebagai Produk Tindak Verbal 

   Tuturan itu merupakan hasil suatu tindakan. Tindakan manusia itu dibedakan 

menjadi dua, yaitu tindakan verbal dan tindakan nonverbal. Berbicara atau bertutur 

itu adalah tindakan verbal. Sedangkan tindakan non verbal lebih kepada sikap dan 

perilaku. Karena tercipta melalui tindakan verbal, maka tuturan itu merupakan 

produk tindak verbal. Sejalan dengan pendapat tersebut, Leech (2011:20) 

mengartikan tuturan dalam pragmatik diartikan sebagai produk suatu tindak verbal 

(bukan tindak verbal itu sendiri). Tindak verbal adalah tindak mengekpresikan kata-

kata atau bahasa. 

 

C. Wujud Pragmatik Imperatif 

1.   Pengertian Pragmatik  

       Pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari kondisi penggunaan bahasa 

manusia yang pada dasarnya sangat ditentukan oleh konteks yang mewadahinya dan 

melatarbelakangi bahasa itu (Rahardi, 2005:49). Sejalan dengan Wijana (dalam 

Anggraini, 2005:2) bahwa makna dalam pragmatik adalah makna eksternal, yang 

terkait konteks, atau makna yang bersifat triadis. Kemudian Rohmadi (2004:2) 

mengartikan pragmatik sebagai ilmu studi kebahasaan yang terikat konteks. Konteks 

memiliki peranan kuat dalam menentukan maksud dalam berinteraksi dengan lawan 

tutur. Istilah konteks diartikan sebagai setiap latar belakang pengetahuan yang 

diperkirakan dimiliki dan disetujui bersama oleh Pa (penutur) dan Pk (Penyimak) 

serta yang menunjang interpretasi Pk (penyimak) terhadap apa yang dimaksud Pa 

(penutur) dengan ucapan tertentu (Tarigan, 2009:33). 
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       Menurut Yule (2006:3) mengartikan pragmatik sebagai studi tentang makna 

yang disampaikan oleh penutur dan ditafsirkan oleh pendengar. Sebagai akibatnya 

studi ini lebih banyak berhubungan dengan analisis tentang apa yang dimaksudkan 

orang dengan tuturan-tuturan daripada dengan makna terpisah dari kata atau frasa 

yang digunakan dalam tuturan itu sendiri. Dengan demikian, pragmatik dalam 

batasan ini mengkaji tentang makna penutur di dalam konteks atau situasi khusus dan 

bagaimana konteks tersebut mempengaruhi tuturannya.  

       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 melatarbelakangi, sehingga 

pragmatik mempelajari struktur bahasa secara eksternal terlepas dari srtruktur di 

dalam bahasa itu sendiri. Dengan demikian, konteks suatu bahasa akan 

mempengaruhi maksud yang akan disampaikan oleh penutur kepada mitra tuturnya. 

Walaupun ucapan kalimat yang dituturkan oleh penutur kepada mitra tutur sama, 

namun apabila konteks tuturannya berbeda maka akan berbeda pula makna yang 

terkandung dalam kalimat tersebut.  

 

2.  Pengertian Imperatif  

       Kridalaksana ( 1982: 63) menyatakan imperatif adalah bentuk kalimat atau 

verba untuk mengungkapkan perintah atau keharusan atau larangan melaksanakan 

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

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

kalimat perintah, tetapi dapat berupa kalimat larangan untuk melakukan sesuatu. 
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Sependapat dengan itu,  Alisjahbana (dalam Rahardi, 2000:17)  mengartikan kalimat 

perintah sebagai ucapan yang isinya memerintah, memaksa, menyuruh, mengajak, 

meminta, agar orang yang diperintahkan itu melakukan apa yang dimaksudkan di 

dalam perintah.  

       Imperatif mengandung maksud memerintah atau meminta agar mitra tutur 

melakukan sesuatu sebagaimana diinginkan oleh si penutur. Sesuai dengan pendapat 

Rahardi (dalam Mudzakir, 2007:717) bahwa tuturan atau kalimat yang mengandung 

maksud memerintah atau meminta agar mitra tutur atau pembaca melakukan sesuatu 

sebagaimana yang diinginkan si penutur disebut kalimat imperatif. Kalimat imperatif 

bahasa Indonesia dapat berkisar antara suruhan yang sangat keras atau kasar sampai 

dengan permohonan yang sangat halus dan 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, 2000: 77). 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. Sependapat dengan Rahardi 

(2005:93) menyebutkan bahwa realisasi maksud imperatif dalam bahasa Indonesia 

apabila dikaitkan dengan konteks situasi tutur yang melatarbelakanginya disebut 

sebagai wujud pragmatik imperatif.   

     Dari beberapa pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kalimat 

imperatif  adalah kalimat yang ditujukan kepada mitra tutur atau pendengar yang  

isinya berupa perintah, keharusan atau larangan untuk melakukan sesuatu sesuai 

dengan keinginan si penutur walaupun tidak selamanya kalimat imperatif dalam 
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bahasa Indonesia berkonstruksi imperatif.  Dengan demikian, kalimat non imperatif 

pun dapat dimaknai sebagai kalimat imperatif  apabila dikaitkan dengan konteks 

situasi tutur yang melatar belakanginya.  

 

3. Wujud Pragmatik Imperatif 

Kridalaksana (1982:63) menyatakan imperatif adalah bentuk kalimat atau 

verba untuk mengungkapkan perintah atau keharusan atau larangan melaksanakan 

perbuatan. Pada batasan ini imperatif berarti bentuk kalimat atau verba berupa 

perintah sampai larangan untuk melakukan sesuatu. Menurut Alisjahbana (dalam 

Rahardi, 2000:17) mengartikan kalimat perintah sebagai ucapan yang isinya 

memerintah, memaksa, menyuruh, mengajak, meminta, agar orang yang 

diperintahkan itu melakukan apa yang dimaksudkan di dalam perintah. Makna 

imperatif tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kalimat imperatif, namun dapat juga 

dalam bentuk kalimat non imperatif.  Hal tersebut dapat terjadi karena konteks situasi 

tutur yang melatarbelakanginya, maka antara pragmatik dan imperatif tersebut saling 

berhubungan dan keterkaitan. Sependapat dengan 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. 
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Sedikitnya terdapat  tujuh belas  makna pragmatik imperatif di dalam bahasa 

Indonesia (Rahardi, 2005:93).  Ketujuh belas macam makna pragmatik imperatif itu 

antara lain: (a)Tuturan  yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif  Perintah,  

(b)Tuturan  yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif  Suruhan, (c)Tuturan 

yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif  Permintaan, (d)Tuturan yang 

Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Permohonan,(e)Tuturan yang Mengandung 

Makna Pragmatik Imperatif  Desakan, (f)Tuturan yang Mengandung Makna 

Pragmatik Imperatif  Bujukan, (g)Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik 

Imperatif  Imbauan, (h)Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif  

Persilaan,  (i)Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik  Imperatif  Ajakan, (j) 

Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif  Permintaan Izin, (k)Tuturan 

yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif  Mengizinkan, (l)Tuturan yang 

Mengandung Makna Pragmatik Imperatif  Larangan, (m)Tuturan yang Mengandung 

Makna Pragmati  Imperatif  Harapan, (n)Tuturan yang Mengandung Makna 

Pragmatik Imperatif  Umpatan, (o)Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik 

Imperatif  Pemberian Ucapan Selamat, (p)Tuturan yang Mengandung Makna 

Pragmatik  Imperatif Anjuran, (q)Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik 

Imperatif “Ngelulu”.      

 

c.  Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Perintah 

       Tuturan yang bermakna pragmatik imperatif perintah mengandung maksud 

memerintah agar mitra tutur melakukan sesuatu sebagaimana diinginkan si penutur. 

Di dalam bahasa Indonesia, tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 
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perintah lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) berintoasi keras, (2) 

didukung dengan kata kerja dasar, (3) berpartikel pengeras –lah  (Rahardi, 2005:79). 

Sedangkan Muslich (2010:62) menyatakan pada tataran kalimat, variasi-variasi nada 

pembeda maksud disebut intonasi, yang ditandai dengan [II] untuk intonasi datar 

turun, yang biasa terdapat pada kalimat berita (deklaratif), [//] untuk intonasi datar 

naik, yang biasa terdapat pada kalimat tanya, dan [==] untuk intonasi datar tinggi, 

yang biasa terdapat dalam kalimat perintah. Imperatif jenis ini dapat berkisar antara 

imperatif yang sangat halus sampai dengan imperatif yang sangat kasar. Imperatif 

yang mengandung makna perintah dapat dilihat, misalnya pada tuturan berikut ini. 

Konteks  tuturan: Tuturan seorang Polisi dengan Hansip dalam sebuah cerita 

yang pada saat itu keduanya sedang terlibat dalam pertengkaran karena suatu 

hal.  

(1) “Diam! Hansip tahu apa. orang mati kok hidup lagi. Ini bukan lenong.” 

 

Konteks tuturan:  Tuturan yang disampaikan oleh pacar Monik ketika ia 

melihat ada sebuah mobil yang menyelonong ke arahnya pada saat mereka 

berdua berjalan di sebuah lorong kota.  

(2) “ Monik, Lihat!” 

 

Untuk membuktikan bahwa tuturan (1) dan (2) mengandung makna imperatif 

perintah, maka tuturan tersebut  dapat dikenakan teknik parafrasa atau teknik ubah 

ujud seperti yang lazim digunakan dalam analisis linguistik struktural. Jadi tuturan 

(1) apabila diubah ujudkan menjadi “polisi memerintahkan Hansip supaya diam” 

dan tuturan (2) menjadi “Steve memerintahkan Monik dengan berteriak agar ia 

melihat sesuatu yang ditunjuk Steve.” 

 

d. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Suruhan 

       Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif suruhan bermaksud 

menyuruh mitra tutur untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan si 
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penutur. Secrara struktural, imperatif yang bermakna suruhan dapat ditandai oleh 

pemakaian penanda kesantunan coba ( Rahardi, 2000:96). Dengan digunakannya 

penanda kesantunan coba akan mengurangi kadar tuturan imperatif suruhan. Dengan 

demikian, penanda kesantunan tersebut akan menjadikan tuturan imperatif suruhan 

menjadi lebih santun. Hal ini terlihat pada contoh berikut: 

Konteks tuturan: Dituturkan oleh seorang montir kepada pemilik mobil yang 

kebetulan sedang rusak di pinggir jalan. 

(3)  “Coba hidupkan mesin mobil itu!” 

 

Konteks tuturan: Dituturkan seorang Ibu kepada anak gadisnya yang baru saja 

pulang sekolah, namun terlambat dari waktu yang semestinya. 

(4) “Coba duduk sini!”  

 

Untuk membuktikan bahwa tuturan (3) dan (4) mengandung makna imperatif 

suruhan, maka tuturan tersebut dapat dikenakan teknik parafrasa atau teknik ubah 

ujud seperti yang lazim digunakan dalam analisis linguistik struktural. Jadi apabila 

tuturan (3) diubah ujudkan menjadi “Saya menyuruhmu supaya menghidupkan mesin 

mobil itu”. Dan tuturan (4) menjadi “ Saya menyuruhmu supaya duduk di sini!”. 

 

 

e. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Permintaan 

      Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif permintaan bermaksud 

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

penutur. Pada tuturan imperatif yang mengandung makna permintaan lazimnya 

terdapat ungkapan penanda kesantunan tolong atau frasa lain yang bermakna minta. 

Makna imperatif permintaan yang lebih halus diwujudkan dengan penanda 

kesantunan mohon ( Rahardi, 2000: 97). Dengan demikian, tuturan imperatif yang 

dilekati dengan penanda kesantunan tolong, mohon dan frasa lain yang bermakna 
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minta akan menjadikan tuturan imperatif tersebut mejadi lebih santun. Hal ini dapat 

terlihat pada contoh berikut.  

Konteks tuturan:  Dituturkan seseorang kepada sahabatnya pada saat ia akan 
meninggalkan rumahnya pergi ke kota karena ada keperluan yang tidak dapat 
ditinggalkan. Pada saat yang sama, sebenarnya, ia harus menghadiri sebuah 
acara rapat karang taruna di desanya. 
(5) Ella       :  “Tolong pamitkan, Mbak!” 

Monik   :  “Iya, Ell. Selamat Jalan, ya!” 
 

Konteks tuturan: Dituturkan oleh seorang mahasiswa kepada seorang tukang 
becak pada saat ia dalam perjalanan menuju ke sebuah kampus. Di tengah 
perjalanan, ia berbicara kepada tukang becak itu agar diantar ke wilayah 
tertentu. 
(6) Totok  : “Pak, saya minta diantar ke Sekip dulu, Pak!” 

Tukang Becak  : “Wa, lha, ongkosnya lain, Mas”  
 

Untuk membuktikan bahwa tuturan (5) dan (6) mengandung makna imperatif 

permintaan, maka tuturan tersebut  dapat dikenakan teknik parafrasa atau teknik ubah 

ujud seperti yang lazim digunakan dalam analisis linguistik struktural. Jadi apabila 

tuturan (5) diubah ujudkan menjadi “Saya meminta tolong supaya dipamitkan, 

Mbak” dan tuturan (6) menjadi “Saya meminta supaya diantar ke Sekip dulu!”. 

 

f.  Tuturan  yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Permohonan 

       Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif permohonan 

bermaksud untuk memohon sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan si penutur. 

Imperatif yang mengandung makna pragmatik permohonan biasanya ditandai dengan 

ungkapan penanda kesantunan mohon. Selain ditandai hadirnya penanda kesantunan 

itu, partikel –lah juga lazim digunakan untuk memperhalus kadar tuturan imperatif 

permohonan ( Rahardi, 2000: 99). Pada imperatif jenis ini penutur memposisikan 

dirinya lebih rendah dari lawan tutur. Dengan digunakannya penanda kesantunan 

mohon akan mengurangi kadar tuturan imperatif di dalamnya. Dengan demikian, 
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penanda kesantunan tersebut akan menjadikan tuturan imperatif permohonan 

menjadi lebih santun. Hal ini terlihat pada contoh berikut: 

Konteks tuturan  : Dituturkan oleh seoarng Ibu yang sedang berdoa memohon 

pengampunan kepada Tuhan karena ia merasa telah membuat banyak 

kesalahan dalam hidupnya. 

(7) “mohon ampunilah segala dosa-dosa kami” 

 

Konteks tuturan: Dituturkan Adi selaku tersangka kepada hakim, pada saat ia 

menjalani proses sidang. 

(8) “saya mohon agar Bapak bisa meringankan masa tahanan saya”  

 

Untuk membuktikan bahwa tuturan  (7) dan (8) mengandung makna imperatif 

permohonan, maka tuturan tersebut dapat dikenakan teknik parafrasa atau teknik 

ubah ujud seperti yang lazim digunakan dalam analisis linguistik struktural. Jadi 

apabila tuturan (7) diubah ujudkan menjadi “Saya memohon supaya Engkau 

mengampuni segala dosa kami.” dan tuturan (8) menjadi “Saya memohon supaya 

Bapak bisa meringankan masa tahan saya” 

 

g. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Desakan 

      Pada imperatif ini, penutur bermaksud mendesak mitra tutur untuk melakukan 

sesuatu dengan segera sesuai dengan apa yang diinginkan si penutur. Imperatif 

dengan makna desakan lazim menggunakan kata ayo atau mari sebagai pemarkah 

makna. Selain itu,kadang-kadang juga digunakan kata harap atau harus untuk 

memberi penekanan maksud desakan tersebut ( Rahardi, 2000:100). Intonasi yang 

digunakan untuk imperatif jenis ini cenderung lebih keras dibandingkan dengan 

intonasi pada tuturan imperatif lainya. Tipe tuturan imperatif tersebut dapat dilihat 

pada tuturan berikut. 
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Konteks tuturan: Tuturan ini diungkapkan oleh Kresna kepada Harjuna pada 

saat mereka berada di medan laga bertempur melawan Karna dan Salya dalam 

sebuah cerita pewayangan.   

(9) “ Ayo, Harjuna segera lepaskan pusakamu sekarang juga! Nanti keduluan 

kakakmu, Karna.” 

 

Untuk membuktikan bahwa tuturan (9) mengandung makna imperatif desakan, maka 

tuturan tersebut  dapat dikenakan teknik parafrasa atau teknik ubah ujud seperti yang 

lazim digunakan dalam analisis linguistik struktural. Jadi apabila tuturan tuturan (9) 

diubah ujudkan menjadi “Aku mendesakmu agar kamu segera melepaskan pusakamu 

sekarang juga! Nanti keduluan kakakmu, Karna.” 

 

h.  Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Bujukan 

      Makna pragmatik imperatif bujukan diwujudkan dengan adanya janji dan 

iming-iming ketika mitra tutur mau melakukan apa yang diinginkan oleh si penutur. 

Imperatif yang bermakna bujukan di dalam bahasa Indonesia, biasanya diungkapkan 

dengan penanda kesantunan ayo atau mari. Selain itu juga bisa menggunakan 

penanda  kesantunan tolong (Rahardi, 2000: 102). Dengan digunakannya penanda 

kesantunan ayo, mari, atau tolong  dalam tuturan imperatif, menjadikan tuturan 

tersebut menjadi lebih santun. Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

bujukan tampak pada contoh tuturan berikut ini: 

Konteks  tuturan: Dituturkan oleh seorang Ibu kepada anaknya yang masih 

keil dan agak sulit disuruh minum susu. Tuturan itu dimaksudkan untuk 

membujuk si anak agar ia mau minum susu.  

(10) Ibu kepada anaknya yang masih kecil: “habiskan susunya dulu yoo,  

nanti  terus ke Mallioboro Mall.” 

 

Konteks tuturan: Tuturan ini terjadi dalam ruang periksa di sebuah rumah 

sakit, disampaikan oleh seorang dokter kepada pasien yang masih anak-anak 

pada waktu ia akan dicabut giginya. 

(11) “Ayo tiduran dulu di tempat tidur sebelah! Tak kasih es biar anyep 
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i. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Imbauan 

       Tuturan imperatif yang mengandung makna pragmatik imperatif imbauan 

mempunyai maksud tersirat yang ditandai dengan adanya sifat mana suka. Artinya 

lawan tutur boleh atau tidak melakukan maksud tuturan yang disampaikan oleh 

penutur. Sehubungan dengan hal tersebut, imperatif imbauan ditujukan kepada 

masyarakat luas atau umum. Imperatifyang mengandung makna prragmatik imperatif 

imbauan, lazimnya menggunakan partikel –lah. Selain itu, imperatif jenis ini sering 

digunakan bersama dengan ungkapan penanda kesantunan harap dan mohon              

(Rahardi 2000:103). Tuturan imperatif yang dilekati dengan partikel –lah dan 

penanda kesantunan harap dan mohon akan menurunkan kadar tuturan imperatif 

tersebut. Hal ini dapat dilihat pada contoh berikut. 

Konteks tuturan:  Bunyi tuturan peringatan di sebuah taman wisata di kota 
Yogyakarta.  

(12) “Jagalah kebersihan lingkungan” 
 

  Konteks tuturan : Bunyi tuturan peringatan yang terdapat di salah satu sudut 
kampus ASMII Santa Maria Yogyakarta.  

(13)  “Mohon, jangan membuang sampah di sembarang tempat!” 
 

Konteks tuturan:  Tuturan ini merupakan cuplikan percakapan dalam sebuah 
wacana iklan obat-obatan di televisi.  

(14)  “Harap hubungi dokter terdekat jika sakit berlanjut!” 

 

 

 

j. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Persilaan 

        Pada tuturan jenis ini, penutur bermaksud mempersilakan mitra tutur untuk 

melakukan sesuatu pada saat itu juga. Pada imperatif jenis ini penutur memposisikan 

dirinya lebih tinggi dari pada lawan tutur. Imperatif persilaan dalam bahasa 

Indonesia,lazimnya menggunakan penanda kesantunan silakan. Seringkali digunakan 

pula bentuk pasif dipersilakan untuk menyatakan maksud pragmatik imperatif 

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



44 
 

 
 

persilan itu. bentuk yang kedua cenderung lebih sering digunakan pada acara-acara 

formal yang sifatnya protokoler (Rahardi, 2000: 105). Dengan digunakannya 

kesantunan silakan akan menjadikan tuturan lebih santun seperti terdapat pada 

tuturan berikut.  

Konteks  tuturan:  Tuturan disampaikan oleh seorang komandan angkatan 

bersenjata kepada bawahannya, seorang letnan, pada saat ia melaporkan suatu 

kejadian sangat 

(15) Ketua senat mahasiswa  :  “Silakan Saudara Monik!” 

Monik       :   “Terima kasih Saudara Ketua.” 

 

Konteks tuturan: Tuturan ini disampaikan oleh seorang komandan angkatan 

bersenjata kepada bawahannya, seorang letnan, pada saat ia melaporkan suatu 

kejadian sangat yang penting dan mendesak. 

(16) “Tenang, tenang, Pong! Sudah, silakan duduk saja, tidak usah tegang  

berdiri di situ, dan ini rokok biar agak tenang.”  

 

 

k. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Ajakan 

        Makna pragmatik imperatif ajakan bermaksud mengajakan kepada lawan 

tuturnya supaya bersama-sama melakukan sesuatu yang diinginkan penutur. 

Imperatif dengan makna ajakan, biasanya ditandai dengan pemakaian penanda 

kesantunan ayo atau mari. Kedua penanda kesantunan itu masing-masing memiliki 

makna ajakan (Rahardi 2000:106). Tuturan yang mengandung makna pragmatik 

imperatif  ajakan apabila tuturan tersebut mempunyai maksud tersirat berupa ajakan 

kepada lawan tutur jika dikaitkan dengan konteks. Tuturan impertif yang diekati 

dengan penanda kesantunan mari atau ayo akan menjadikan tuturan lebih halus dan 

santun. Hal ini dapat dilihat pada tuturan berikut. 

Konteks tuturan: Tuturan ini terjadi dalam ruang makan pada sebuah 

keluarga, orang yang satu mengajak orang yang lain untuk makan bersama-

sama.  

(17)  Monik kepada Tante: “Mari makan, Tante!”  
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Konteks tuturan: Tuturan ini disampaikan oleh seorang dosen kepada teman- 

teman dosen lainnya pada sebuah kampus perguruan tinggi.  

(18) “Ayo sarapan sama-sama di warung” 

 
 

l. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Permintaan Izin 

 

        Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif permintaan izin 

tampak adanya permintaan agar diizinkan melakukan suatu perbuatan. Makna 

pragmatik imperatif  permintaan izin ditandai dengan adanya penutur yang 

memposisikan dirinya lebih rendah dari lawan tutur. Imperatif dengan makna 

permintaan izin, biasanya ditandai dengan penggunaan ungkapan penanda 

kesantunan mari dan boleh ( Rahardi 2000:107). Permintaan izin yang ditandai 

dengan penggunaan penanda kesantunan mari dan boleh akan menurunkan kadar 

tuturan imperatif di dalamnya. Dengan demikian, imperatif permintaan izin tersebut 

lebih santun. Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif permintaan izin 

dapat dilihat pada tuturan berikut. 

Konteks tuturan: Dituturkan oleh seorang sekretaris kepada direktunya, ia 

meminta ijin untuk membersihkan dulu meja kerja direktur yang saat itu juga 

penuh dengan kertas dan berkas-berkas.  

(19) Sekertaris kepada direkturnya: “Pak, boleh saya bersihkan dulu meja 

kerjanya?”  

 

Konteks tuturan: Tuturan ini disampaikan seorang adik kepada kakak 

perempuannya yang bertempramen keras, segala sesuatunya selalu akan 

dilakukan sendiri tanpa ikut campur tangan dan keterlibatan orang lain. 

(20) Adik kepada kakak perempuan:  “Mbak, mari saya bawakan tasnya!” 

 

 

m. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Mengizinkan. 

        Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif mengizinkan 

diungkapkan oleh penutur untuk memberi izin kepada lawan tutur supaya melakukan 

sesuatu sesuai dengan maksud dari si penutur. Pada makna pragmatik imperatif  
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mengizinkan, posisi penutur lebih tinggi dari lawan tutur.  Imperatif yang bermakna 

mengizinkan, lazimnya ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan silakan 

(Rahardi, 2000:107).  Selain itu,  penanda kesantunan  boleh  juga dapat digunakan 

dalam tuturan jenis ini. Kata boleh berarti mengizinkan seseorang untuk melakukan 

sesuatu sesuai dengan maksud dari penutur. Tuturan  yang dilekati oleh penanda 

kesantunan silakan dan boleh dalam tuturan imperatif  mengizinkan, dapat 

menjadikan tuturan tersebut lebih santun. Hal ini terlihat pada tuturan berikut ini.  

Konteks tuturan:  Tuturan ini ditemukan ditempat tertentu yang khusus 

disediakan untuk para perokok. Di lokasi itu seseorang tidak diperkenankan 

merokok selain di tempat itu.  

(21) “Silakan merokok di tempat ini!” 

 

       Konteks tuturan: Dituturkan oleh seorang adik kepada kakaknya pada saat 

sang kakak sangat membutuhkan uang. 

(22) “kakak boleh ambil uangku di bank, tapi syaratnya cepat  

dikembalikan” 

 

 

n.   Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Larangan 

        Tujuan dari imperatif larangan ini tentunya melarang mitra tutur untuk 

melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Imperatif dengan makna 

larangan dalam bahasa Indonesia, biasanya ditandai oleh pemakaian kata jangan 

(Rahardi, 2000:109). Imperatif larangan lazimnya dituturkan dengan nada yang lebih 

keras dibandingkan imperatif lainnya untuk mempertegas larangan di dalamnya. 

Wujud pragmatik larangan tersebut dapat dilihat pada contoh berikut ini. 

Konteks  tuturan:  Tuturan ini terjadi terjadi dalam perbincangan yang bersifat 

pribadi antara seorang dengan orang lainnya pada saat mereka bertemu di 

kantin perguruan tinggi.  

(23) Jangan berkata begitu Satilawati, hatiku bertambah rusak! 
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Konteks tuturan: Tuturan tersebut biasanya dipakai sebagai suatu nasihat 

yang dituturkan orang tua kepada anak-anaknya. Tuturan cuplikan pentas 

Ludruk dari Surabaya. 

(24) “jangan mengambil barang milik orang lain.” 

 

 

 

o.  Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Harapan 

        Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif harapan, bermaksud 

agar harapan-harapan atau keinginan penutur dapat terkabul dan terwujud. Imperatif 

yang menyatakan makna harapan, biasanya ditunjukkan dengan penanda kesantunan 

harap dan semoga. Kedua penanda kesantunan tersebut mengandung makna harapan 

(Rahardi, 2000:111).  Selain itu,  penanda kesantunan  mudah-mudahan  juga dapat 

digunakan dalam tuturan imperatif jenis ini. Penggunaan kata mudah-mudahan 

menunjukan  adanya maksud agar harapan ataupun keinginan penurut dapat terkabul 

dan terwujud.   

Konteks tuturan :  Dituturkan oleh seorang ayah kepada anaknya yang saat itu 
berpamitan akan pergi merantau. 
(25) “Selamat jalan anakku! Semoga kamu sukses! Jangan bimbang,  

berangkatlah!” 
 

Konteks tuturan: Dituturkan oleh seorang suami kepada istrinya setelah,  
mereka mendapatkan  hadiah rumah. 
(26) Suami kepada istrinya: “Alhamdulillah, mudah-mudahan rumah ini 

bermanfaat ya Bu.”  
 

 

p. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatilk Imperatif Umpatan 

        Imperatif jenis ini banyak ditemukan dalam bahasa Indonesia, pada 

komunikasi keseharian. Secara pragmatik, imperatif yang mengandung makna 

pragmatik umpatan dapat juga ditemukan dalam komunikasi sehari-hari. Bentuk 

tuturan yang demikian lazimnya bukan berwujud imperatif , melainkan nonimperatif 

( Rahardi, 2000: 113). Makna imperatif  umpatan yang berwujud nonimperatif ini 
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dapat bermakna imperatif umpatan apabila dikaitkan dengan konteks situasi tuturan. 

Imperatif jenis ini tidak dilekati dengan 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. Tuturan yang mengandung wujud pragmatik imperatif umpatan 

dapat dilihat pada tuturan berikut ini. 

 Konteks tuturan: Dituturkan oleh Ustadz Wijayanto setelah melatih 

konsentrasi dengan beberapa pertanyaan, namun para jamaah tidak bisa 

menjawab pertanyaan terakhir. 

(27) Si Gendut kepada Sopir: “Kurang ajar kau! Jangan lancang, ya. 

Jangan bikin tuan besar menjadi marah. Ayo belok!” 

 

Konteks tuturan: Tuturan ini disampaikan oleh seorang anak muda yang saat 

itu mendengarkan kabar bahwa temannya dijemput polisi dan diangkut ke 

kantor polisi. 

(28) “Mampus kamu sekarang!”   

 

 

 

q. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Pemberian 

Ucapan  Selamat 

 

        Imperatif pemberiaan ucapan selamat bermaksud memberikan selamat kepada 

mitra tutur atas apa yang diperolehnya. Imperatif jenis ini cukup banyak ditemukan 

di dalam pemakaian bahasa Indonesia sehari-hari. Telah menjadi bagian dari budaya 

masyarakat Indonesia saling menyampaikan ucapan salam atau ucapan selamat 

kepada anggota masyarakat lain (Rahardi, 2005:112). Dalam imperatif pemberian 

ucapan selamat dapat diwujudkan dengan berbagai cara, seperti: pujian, rasa simpati, 

kekaguman, suka cita, serta dapat ditandai dengan penggunaan penanda selamat. 

Berikut tuturan yang mengandung wujud pragmatik imperatif. 

 Konteks tuturan: Disampaikan pada saat ibunya Neti berangkat ke kota lain, 
sedangkan Neti harus tinggal di rumah. 
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(29)  Neti kepada Ibu: “Mami! Selamat jalan, dan oleh-olehnya, ya, nanti.” 
 

Konteks tuturan: Dituturkan ini disampaikan dalam acara penutupan acara 
pesta pernikahan pada saat setiap tamu menyalami mempelai sebelum para 
tamu pulang. 
(30) “Selamat bahagia, selamat menempuh hidup baru! Proficiat, ya!” 

 

 

r. Tuturan  yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Anjuran 

    Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif anjuran mempunyai 

makna tersirat yang menghendaki lawan tutur untuk melalukan keinginan si penutur, 

walaupun tidak harus dilakukan namun sebaiknya dilakukan. Imperatif yang 

mengandung makna anjuran, biasanya ditandai dengan penggunaan kata hendaknya 

dan sebaiknya. Imperatif yang bermakna anjuran mudah ditemukan di dalam 

komuniksi sehari-hari. Maksud atau makna pragmatik imperatif dapat pula 

diwujudkan dengan tuturan nonimperatif (Rahardi, 2000:115-116). Selain itu juga 

dapat ditandai denga penanda seharusnya dan harusnya. Dengan menggunakan 

penanda kesantunan hendaknya, sebaiknya, seharusnya dan harusnya dapat 

menjadikan tuturan imperatif  anjuran lebih halus dan santun seperti yang terlihat 

pada tuturan berikut ini.  

 Konteks  tuturan:  Tuturan disampaikan oleh Ibu kepada anaknya yang masih 
kecil. Ia baru saja mendapatkan uang saku dari saudaranya.  
(31) Orang tua kepada anak: “Sebaiknya uang ini kamu simpan saja di 

almari.” 
 

Konteks tuturan: Dituturkan oleh seorang bapak kepada anaknya, ketika 
mereka sedang memilih lauk makanan. 
(32) Bapak kepada anaknya: “ hendaknya makan sesuai kemampuan” 

 

 

s.   Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif “Ngelulu” 

        Kata “ngelulu” berasal dari bahasa jawa, yang bermakna seperti menyuruh 

mitra tutur untuk melakukan sesuatu, tetapi sebenarnya yang dimaksud adalah 
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melarang. Di dalam bahasa Indonesia terdapat tuturan yang memiliki makna 

pragmatik “ngelulu”. Makna imperatif larangan lazimnya menggunakan penanda 

kesantunan jangan, namun dalam imperatif  yang bermakna “ngelulu” di dalam 

bahasa Indonesia lazimnya tidak diungkapkan dengan penanda kesantunan  jangan, 

melaikan berbentuk tuturan imperatif biasa (Rahardi, 2000:117). Tuturan yang 

mengandung makna pragmatik imperatif  “ngelulu”  dapat diketahui maknanya 

berdasarkan konteks situasi tutur  yang melatarbelakanginya. Tuturan di bawah ini 

merupakan tuturan  yang mengandung makna pragmatik imperatif  “ngelulu”. 

Konteks tuturan: Pertuturan antara seorang Ibu dengan anaknya yang senang 
makan banyak. Kalau makan, ia sering lupa dengan anggota keluarga yang 
lain, demikian pula dengan ayahnya yang biasanya pulang dari tempat kerja 
pada sore hari. 
(33) Ibu    : “Makan saja semuanya biar ayahmu senang kalau nanti pulang 

              Kerja!”   
Anak  : Ahh, …. Ibu. Nanti benjut kepalaku!” 

   
Konteks tuturan: Mahasiswa itu diam-diam menyembunyikan buku 
catatannya seolah-olah tidak mendengar suara sang dosen yang sebenarnya 
sudah sejak lama memperhatikannya. 
(34) “Tersukan saja meyonteknya biar nanti dapat nilai A!”  

 

 

D. Ceramah 

1.  Pengertian Ceramah 

      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 
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aktivitas menyampaikan ajaran Islam, menyuruh berbuat baik dan mencegah 

perbuatan mungkar, serta memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia 

(Munir dan Ilaihi, 2009:17). Selain itu, menurut Usman (2013:109) dakwah 

merupakan ajakan, seruan, panggilan, bujukan, kepada kebajikan sesuai fitra 

manusia, sekaligus seirama dengan tuntutan Al-quran dan hadist. Sependapat dengan 

itu, menurut Syekh Ali Mahfudz (dalam Herfi dkk, 2003:7) dakwah yaitu mangajak 

manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka 

berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan jelek agar mereka mendapat 

kebahagiaan di dunia dan akhirat.  

       Agar dakwah dapat mencapai sasaran-sasaran  strategis jangka panjang, maka 

diperlukan suatu sitem manajerial komunikasi baik dalam penataan perkataan 

maupun perbuatan yang dalam banyak hal sangat relevan dan terkait dengan nilai-

nilai keislaman, dengan adanya kondisi seperti itu maka para da’i harus mempunyai 

pemahaman yang mendalam, diantaranya mencari materi yang cocok, mengetahui 

psikologis objek dakwah secara tepat, memilih metode yang representatif, 

menggunakan bahasa yang bijaksana dan sebagainya. Khusus pada metode, Arifin 

(dalam Hefri, dkk, 2003:6), mengartiakn metode sebagai cara atau jalan yang harus 

dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Lain halnya menurut Tafsir (dalam 

Namsa,2000:3), mengartikan metode sebagai istilah yang digunakan untuk 

mengungkapkan pengertian “cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan 

sesuatu”. Metode yang digunakan di dalam berdakwah dapat dilakukan dengan tiga 

metode yaitu metode bi al-hikmah, mau’izatul hasanah, dan mujadalah billati hiya 

ahsan (Minur dan Ilaihi, 2009:34). Lain halnya dengan Rafidun dan Maman Abdul 

Jalil (dalam Ridla, 2008:154), menyebutkan ada tiga metode yang dapat dipakai di 
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dalam berdakwah, antara lain (1) dakwah billisan yaitu dakwah yang digunakan 

menggunakan bahasa lisan; (2) dakwah bilkitab yaitu dakwah yang dilakukan dengan 

menggunakan ketrampilan tulis-menulis berupa artikel atau naskah, brosur, bulletin 

dan sebagainya; (3) dakwah bilhal yaitu dakwah yang dilakukan melalui berbagai 

kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat sebagai objek dakwah dengan 

karya subjek dakwah serta ekonomi sebagai material dakwah. 

Metode mau’izatul hasanah yaitu berdakwah dengan memberikan nasihat-

nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan rasa kasih sayang, sehingga 

nasihat dan ajaran islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka (Munir 

dan Ilaihi, 2009:34). Kemudian Hefri, dkk (2003:18), mengartikan mau’izatul 

hasanah  mengandung arti kata-kata yang masuk ke dalam kalbu dengan penuh kasih 

sayang dan ke dalam perasaan dengan penuh kelembutan; tidak membongkar atau 

membeberkan kesalahan orang lain sebab kelemahan-kelemahan dalam menasehati 

seringkali dapat meluluhkan hati yang keras dan menjinakkan kalbu yang liar, ia 

lebih mudah melahirkan kebaikan daripada larangan dan ancaman. Dakwah yang 

dilakukan dengan cara menyampaikan ajaran-ajaran Islam ini dapat dikerucutkan lagi 

dengan menggunakan metode ceramah yaitu suatu penyampaian yang sifatnya 

searah, yakni dari penceramah kepada hadirin (Lunandi, 1982:29). Sependapat 

dengan hal tersebut, Slamet Muhaimin Abda (1994:81) mengartikan dalam metode 

ceramah ini da’i aktif berbicara dan mendominir situasi sedangkan komunikan hanya 

pasif saja, mendengarkan apa yang disampaikan dan dipidatokan da’i. Komunikasi 

berlangsung hanya satu arah yaitu dari komunikator/da’i kepada komunikan. Selain 

itu, Yusuf  Tayar dan Syaiful Anwar (1995:41) mengartikan metode ceramah sebagai 

metode atau cara menyampaikan suatu pelajaran tertentu dengan jalan penuturan 
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secara lisan kepada anak didik atau khalayak ramai. Dengan demikian, metode 

ceramah dapat diartikan sebagai metode dakwah yang dilakukan dengan cara 

menyampaikan nasihat-nasihat dan ajaran agama Islam melalui lisan yang sifatnya 

searah. Selain itu, ceramah dibatasi dalam kelompok, sehingga tidak untuk 

masyarakat luas.  

       Pada metode ini, penceramah lebih banyak memegang peran untuk 

menyampaikan dan menjelaskan materi dengan sedikit memberikan kesempatan 

kepada sasaran untuk menyampaikan tanggapannya. Maksudnya adalah pada metode  

ceramah keagamaan, seorang da’i atau ustadz memegang peran utama dalam 

menyampaikan informasi dan pengetahuan tentang  ajaran agama islam dengan 

sedikit memberikan kesempatan kepada jamaahnya untuk menyampaikan 

tanggapanya, sehingga ceramah dengan acara talk show itu berbeda. Acara talk show. 

termasuk program televisi yang menyajikan pembicaraan tiga orang atau lebih 

mengenai suatu permasalahan (Wibowo, 2007:82-83). Acara talk show biasanya 

dipandu oleh moderator (presenter) dan nara sumber serta menghadirkan tokoh yang 

dapat berpartisipasi mengemukakan pendapat atas permasalahan yang dibahas. 

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ceramah merupakan salah 

satu metode dalam berdakwah yang dilakukan dengan cara menyampaikan nasihat-

nasihat dan ajaran agama melalui lisan yang sifatnya searah, sehingga tidak ada 

reaksi sesaat dalam bentuk tanggapan atau respon. 

 

2. Unsur-Unsur Ceramah   

        Mengajak umat agar selalu berpijak pada jalan yang lurus sesuai dengan Al-

quran dan Hadist dapat dilakukan dengan cara ceramah, karena ceramah merupakan 
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salah satu metode yang digunakan dalam berdakwah. Berdakwah dapat diartikan 

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). Dengan metode ceramah, sesorang dalam hal ini da’i 

dan penceramah dapat menyampaikan ajaran Islam kepada umat secara searah. 

Dalam ceramah terdapat beberapa unsur-unsur yang harus ada dan terpenuhi agar 

kegiatan ceramah dapat terlaksana. Unsur-unsur ceramah sama dengan unsur-unsur 

dalam dakwah Islam. Dengan demikian, Munir dan Ilaihi (2009:21), menyebutkan 

bahwa unsur-unsur dakwah atau ceramah ada enam, antara lain sebagai berikut: 

 

a. Da’i  (Pelaku dakwah atau ceramah) 

       Da’i adalah orang yang melaksanakan dakwah atau ceramah, baik lisan, lewat 

organisasi/lembaga. Dalam kegiatan ceramah agama, da’i berarti orang yang 

menyapaikan ajaran islam kepada jamaah (umat islam) secara lisan yang dilakukan 

secara individu. 

 

b. Mad’u ( Penerima Dakwah atau Ceramah) 

       Mad’u, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau ceramah, sebagai 

individu maupun kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak atau 

dengan kata lain, manusia secara keseluruhan. Kepada manusia yang belum 

beragama Islam, dakwah atau ceramah bertujuan untuk mengajak mereka untuk 

mengikuti agama Islam, sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam 

dakwah atau ceramah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan. 

Dalam kegiatan ceramah agama, mad’u berarti orang yang menerima ceramah agama 
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Islam yang disampaikan oleh da’i  atau dapat dikatakan jamaah, baik muslim dan 

muslimat. 

 

c. Maddah ( Materi Dakwah atau Ceramah) 

        Maddah dakwah atau ceramah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan 

da’i kepada mad’u. Dalam hal ini, yang menjadi Maddah dakwah atau ceramah 

adalah ajaran Islam.  

 

d. Wasilah ( Media Dakwah atau Ceramah ) 

Wasilah ( media dakwah atau ceramah ) adalah alat yang digunakan untuk 

menyampaikan materi dakwah (ajaran Islam) kepada mad’u (penerima). Untuk 

menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai 

wasilah (media). Salah satunya menggunakan lisan. Dalam hal ini, ceramah agama 

menggunakan lisan atau ucapan sebagai alat untuk meyampaikan materi dakwah 

(ajaran Islam) kepada umat Islam. 

 

e. Thariqah ( Metode Dakwah ) 

        Metode dakwah adalah jalanatau cara yang dipakai da’i untuk menyampaikan 

ajaran Islam. Dalam meyampaikan suatu pesan dakwah, metode sangat penting 

peranannya, karena suatu pesan walaupun baik, tetapi disampaikan lewat metode 

yang tidak benar, maka pesan itu bisa saja ditolak oleh si penerima pesan (mad’u). 

Metode dakwah sangat beragam, salah satunya ceramah. Dalam hal ini, ceramah 

merupakan metode atau cara yang digunakan da’i untuk menyampaikan ajaran Islam 

kepada penerima (mad’u). 
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f. Atsar ( Efek Dakwah atau Ceramah ) 

        Dalam setiap aktivitas dakwah atau ceramah pasti akan menimbulkan reaksi. 

Artinya, jika dakwah atau ceramah telah dilakukan oleh seorang da’i dengan meteri 

ceramahnya, maka akan timbul respons dan efek pada mad’u (penerima). Dengan 

demikian, setelah dakwah atau ceramah sudah dilakukan oleh da’i dengan 

menyampaikan ajaran Islam kepada mad’u, diharapkan adanya perubahan dan 

peningkatan, baik dari segi ketaqwaan dan keimanan terhadap Allah SWT. 

 

E. Biografi Ustadz Wijayanto       

       Ustadz Wijayanto pendakwah  yang juga seorang dosen di Universitas Gadjah 

Mada ( UGM ). Ustadz Wijayanto lahir di kota Solo tanggal 27 Desember 1968. 

Beliau sekarang tinggal di  Pesantren Bina Anak Sholeh Jalan Wirosaban Barat no 5, 

Umbulharjo Yogyakarta. Ustadz Wijayanto mempunyai pekerjaan sebagai salah satu 

penceramah  di Indonesia, selain itu beliau juga menjadi dosen di Universitas Gadjah 

Mada pada program Master. Pendidikan terakhir yang ia tempuh adalah Master 

Sosiologi pada Universitas Islam Internasional Islamabad. 

      Berbeda dengan Habib Syekh, dalam menyampaikan dakwahnya Ustadz 

Wijayanto tidak menggunakan media musik dan sholawatan. Ustadz Wijayanto lebih 

menggunakan pendekatan sosial dan kejadian sehari-hari yang sering dijumpai. 

Banyak orang yang menyebutkan bahwa menjadi pendakwah di televisi merupakan 

salah satu pekerjaan yang dibilang instan, artinya hanya belajar beberapa buku lalu di 

dakwahkan begitu saja. Namun hal ini tidak berlaku bagi Ustadz Wijayanto, beliau 

memiliki kemampuan dalam bidang keilmuan yang tidak bisa diragukan lagi. Selain 

karena beliau alumni dari pondok pesantren, beliau memang keluaran dari universitas 
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luar negeri. Jiwa penceramah yang selama ini ada pada Ustadz Wijayanto bukan 

hanya datang dengan sendirinya, namun hasil belajar di pondok pesantren Al Islam 

yang pernah ia tekuni selama enam tahun sejak SMP dan SMA. Selain itu, dia juga 

pernah menekuni beberapa macam ilmu untuk mengembangkan dirinya sendiri.  

      Salah satu hal yang paling membedakan antara beliau dengan ustadz-ustadz 

yang lain adalah gaya bahasa dan juga metode ceramah Ustadz Wijayanto. Beliau 

sangat mengurangi dalil dalam berceramah. Alasan beliau melakukan itu, karena ia 

ingin agar jamaahnya tidak bosan dengan ceramahnya. Ustadz Wijayanto lebih 

mengutamakan menggunakan pendekatan dunia sosial dalam setiap ceramahnya. 

Dalil-dalil yang ada dalam Al-quran beliau terjemahkan ke dalam bahasa sosial yang 

sangat dekat dengan jamaah.  Sehingga semua pesan yang ada di dalam Al-quran dan 

As-sunnah mudah sekali dipahami oleh masyarakat. Kalaupun terpaksa 

menggunakan dalil maka beliau akan menjelaskan terlebih dahulu apa asbabun nuzul 

dan asbabul wurud nya terlebih dahulu, kemudian baru mengungkapkan dalil. Dari 

hal itulah menjadikan beliau sangat dinanti-nantikan oleh jamaahnya setiap hari.  

Selain hal itu, salah satu yang membuat Ustadz Wijayanto sangat dinanti-

nantikan adalah humor-humor yang benar-benar segar dan tak menyinggung siapa-

siapa. Humor-humor  yang beliau lontarkan merupakan sindiran yang sederhana dan 

juga menghibur, sehingga membuat siapa saja bahkan sampai terpingkal-pingkal. 

Sependapat dengan itu, salah satu pengguna di dalam situs diskusi online 

Kaskus.co.id, berpendapat bahwa Ustadz Wijayanto sering menyisipkan humor-

humor segar sesuai dengan topik ceramah, namun humor-humor tersebut bersifat 

kritikan yang di dalamnya berisi sindiran atau makna yang bersifat implisit. 
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Selain aktif dalam dunia ceramah dan juga berdakwah, Ustadz Wijayanto juga 

mempunyai karya lain yang juga bisa dibilang fantastis, dia mencetak sebuah buku 

yang sangat laris di pasaran. Judulnya “Jodohku Maunya Kamu” buku tersebut 

beliau buat untuk mengatasi masalah pacaran anak muda yang kadang sangat salah 

jalan dan juga keliru dalam menilai arti dari hakikat pacaran yang sebenarnya, dan 

membenarkan konsep pacaran yang benar dan juga sangat baik buat anak muda. 

Selain dengan membuat karya yang berbentuk tulisan, Ustadz Wijayanto juga 

membuat karya yang bisa didengarkan oleh banyak khalayak, diantaranya dengan 

merekam, dan juga mempublikasikan beberapa rekaman dari video dan juga MP3 

yang bisa diunduh oleh siapa saja dan dimana saja. Dengan demikian, Ustadz 

Wijayanto dapat membuat jamaah yang jauh dan belum bisa bertemu beliau secara 

langsung bisa dapat mendengarkan dan juga melihat bagaimana cara ia berdakwah. 

Cara itulah yang benar-benar efektif dalam merangkul banyak jamaah agar 

senantiasa bisa  mendengar tausiyah yang beliau sampaikan. 

   

F. Youtube 

Youtube  adalah sebuah situs web video sharing (berbagi video) populer yang 

didirikan pada Februari 2005 oleh tiga orang bekas karyawan PayPal: Chad Hurley, 

Steven Chen, dan Jawed Karim. Menurut perusahaan penelitian Internet Hitwise, 

pada Mei 2006 Youtube memiliki pangsa pasar sebesar 43 persen.Para pengguna 

dapat memuat, menonton dan berbagi klip video secara gratis. Umumnya video-

video di Youtube adalah klip musik (video klip), film, TV, serta video buatan para 

penggunanya sendiri. Format yang digunakan video-video di Youtube adalah .flv 
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yang dapat diputar di penjelajah web yang memiliki plugin Flash Player 

(www.anneahira.com dalam Siswa, 2015:4). Video yang sengaja diunggah oleh 

seseorang bertujuan untuk menampilkan hasil kreativitas dan karyanya.  Youtube 

memiliki kelebihan yakni dapat digunakan secara berulang-ulang dan dapat disimpan 

sebagai dokumentasi. Sedangkan video ceramah yang terdapat di Youtube berarti 

video tersebut sengaja diunggah agar dapat dilihat oleh ribuan masyarakat tanpa 

kenal batas-batas wilayah negara dalam waktu sekejab untuk mengakses 

kebutuhannya.   

Youtube memiliki jangkauan luas sehingga dapat digunakan sebagai media 

berdakwah untuk menyeru kepada kebajikan dan mencegah yang munkar. Maka 

tidak mustahil apa yang didakwahkan dapat menjelajah bangsa manapun tanpa 

disadari telah hadir dihadapan kita hanya dalam hitungan detik ceramah tersebut 

dapat menjadi konsumsi umat dibelahan dunia. Situs internet yang menyediakan 

berbagai informasi berupa gambar bergerak serta dapat menontonnya secara 

langsung tidak hanya diperoleh dari situs Yuotube. Beberapa diantaranya yaitu situs  

Dailymotion.com, Metacafe.com, Vuclip.com, dan masih banyak lagi. Situs-situs 

tersebut sama-sama menyediakan berbagai macam jenis video, namun  tidak sebebas 

situs Youtube.com, karena pada situs-situs tersebut terdapat batasan sehingga video 

yang disediakan tidak begitu banyak serta jumlah pengguna yang tidak begitu banyak 

pula.  

G.  Kerangka Berpikir 

       Penelitian dengan judul  “Analisis Wujud Pragmatik Imperatif  pada Tuturan 

Ceramah Ustadz Wijayanto Di Youtube Bulan Februarai 2017”  akan memusatkan 
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analisis pada tuturan yang mengandung wujud pragmatik imperatif yang terdiri dari 

17 wujud pragmatik imperatif.  Data penelitian ini berupa tuturan ceramah Ustadz 

Wijayanto yang dimbil dari video ceramah di Youtube bulan Februari 2017. Setelah 

data diklasifikasi, kemudian dianalisis, sehingga dapat disimpulkan  wujud pragmatik 

imperatif  apa sajakah yang terdapat pada tuturan ceramah Ustadz Wijayanto di 

Youtube selama bulan Februari 2017. Kerangka Berpikir penelitian ini ditunjukan 

melalui bagan G di bawah ini.  
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