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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada bab ini akan dijabarkan wujud pragmatik imperatif pada tuturan ceramah 

Ustdaz Wijayanto di Youtube bulan Februari 2017. Peneliti mengambil data tuturan 

Ustadz Wijayanto dari 19 video utama yang berbeda untuk dikaji secara empirik 

dengan teori Kunjana Rahardi. Wujud pragmatik imperatif yang akan diteliti 

meliputi; tuturan yang mengandung makna (1) pragmatik imperatif perintah, (2) 

pragmatik imperatif suruhan, (3) pragmatik imperatif permintaan, (4) pragmatik 

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

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”. Dari ke tujuh belas wujud pragmatik tersebut, peneliti menemukan semua 

wujud pragmatik imperatif. Ke tujuh belas wujud pragmatik  imperatif yang 

ditemukan peneliti akan dijelaskan sebagai berikut.   

 

A. Tuturan  Wijayanto  yang  Mengandung  Makna  Pragmatik  Imperatif 

Perintah 

 

Ciri-ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif perintah 

lazimnya dituturkan dengan intonasi datar tinggi [==], selain itu juga didukung 

dengan kata kerja dasar. Sebagaimana terdapat pada tuturan no.data 30 berikut ini:  
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No. Data 30 

(1) Kayaknya tempatnya agak kurang, ada yang harus begitu, bagaimana 

kalau dirapatkan geser atau boleh saya atur sofnya sebentar? boleh. Saya 

kalau mahu mulai mending merapikan sof barisan lurus rapat, silahkan 

dirapikan kalau sudah penuh kita berangkat atau gini ajah, saya punya 

tradisi, hadap kiri semuanya! Semuanya hadap kiri! Semua tangan 

ditaruh pundak depan-nya ayo maju-maju! Jadi tidak ada lagi yang 

berdiri di sana   (sambil nunjuk) agak maju 

 

Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah ketika 

beliau mengatur sof  barisan karena belum rapi.  

 

Pada tuturan no.data 30, Ustadz Wijayanto bermaksud memerintahkan kepada para 

jamaah, supaya menghadap ke kiri. Perintah tersebut dilakukan Ustadz Wijayanto 

sebagai salah satu kebiasan yang dilakukannya, apabila sof atau barisan dari para 

jamaahnya belum rapi. Ustadz Wijayanto memerintah supaya menghadap ke sebelah 

kiri kemudian dilanjutkan dengan perintah lainya. Untuk membuktikan bahwa 

tuturan no.data 30 mengandung makna pragmatik imperatif perintah, maka tuturan 

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

digunakan dalam analisis linguistik struktural. Jadi apabila tuturan tersebut diubah 

ujudkan menjadi “Ustadz Wijayanto memerintahkan kepada para jamaah supaya 

menghadap ke kiri”. Dengan demikian tuturan no.data 30 mengandung makna 

pragmatik imperatif perintah. 

Ciri-ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif perintah 

lazimnya dituturkan dengan intonasi datar tinggi [==], selain itu juga didukung 

dengan kata kerja dasar. Sama halnya terdapat  pada tuturan no.data 25. Berikut 

kutipan tuturannya: 

 No. Data 25 
 (2) Hallo ! yang berikutnya keluarga sakinah mawaddah warrahmah, satu 

hubungan-nya suami istri, kedua bagaimana mendidik anak yang baik. 
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Inilah pesan moral keluarga harapan, keluarga yang idaman yang sakinah 
mawaddah warrahmah. Didik anak-anaknya! sekarang anak-anak lebih 
taat kepada handphone apa taat kepada orang tua ? HP, orang tuanya 
manggil tiga kali ga dateng, tapi handphone bunyi terus lari, betul ga ?  
anak lebih taat kepada hanphone. 

 
Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah ketika 
membahas bagaimana menjadi keluarga yang Sakkinah Mawaddah 
Warrahmah. 
 

Melalui tuturan no.data 25, Ustadz Wijayanto bermaksud memerintahkan kepada 

para jamaah, supaya mendidik anak-anaknya, karena mendidik anak-anak merupakan  

salah satu cara membangun keluarga yang sakkinah mawaddah warrahmah. Untuk 

membuktikan bahwa tuturan no.data 25 mengandung makna imperatif perintah, 

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

yang lazim digunakan dalam analisis linguistik struktural. Jadi apabila tuturan 

tersebut diubah ujudkan menjadi “ Ustadz Wijayanto memerintahkan kepada para 

jamaah supaya mendidik anak-anaknya”. Dengan demikian, tuturan no.data 39 

mengandung makna pragmatik imperatif perintah. 

Ciri-ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif perintah 

lazimnya dituturkan dengan intonasi datar tinggi [==], selain itu juga didukung 

dengan kata kerja dasar. Ciri-ciri tersebut  terdapat  pada tuturan no.data 14. Berikut 

kutipan tuturannya: 

 No. Data 14 
(3) Saya bahas dulu suroh, Rosululloh ini menjadi pribadi yang mempesona 

satu, dari penampilan. Mohon maaf ibu-ibu penampilan kita harus 
penampilan yang mempesona jaga kebersihan!, jaga keindahan! 
terutama hubungan suami istri, kapan-kapan saya akan bahasa lebih lanjut. 

 
Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto ketika membahas tentang cara 
meneladani Rosululloh dari segi penampilan (suroh).  
 

Lewat tuturan no.data 14, Ustadz Wijayanto bermaksud memerintahkan kepada para 

jamaah, supaya menjaga kebersihan dan menjaga keindahan, sebagaimana 
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penampilan (suroh) Rosululloh SAW yang selalu bersih dan indah. Sudah menjadi 

pengetahuan umum, bahwa dalam diri Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya 

contoh bagi umat muslim khususnya, baik dari segi penampilan, sikap dan akhlak. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Qalam ayat  4 yang artinya “Dan 

sesungguhnya kamu benar-benar mempunyai akhlak yang agung.”.Untuk 

membuktikan bahwa tuturan no.data 14 mengandung makna imperatif perintah, 

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

yang lazim digunakan dalam analisis linguistik struktural. Jadi apabila tuturan 

tersebut diubah ujudkan menjadi “ Ustadz Wijayanto memerintahkan kepada para 

jamaah supaya menjaga kebersihan dan keindahan”. Dengan demikian, maka 

tuturan no.data 14 merupakan tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

perintah. 

 

 

B. Tuturan Wijayanto yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif  

Suruhan 

 

Secara struktural, ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

suruhan dapat ditandai oleh pemakaian penanda kesantunan coba atau penanda 

lainnyayang memiliki makna sejajar. Sama halnya pada tuturan no.data 3 berikut ini : 

No. Data 3 
(1) Sebelumnya saya mahu ngecek suara saya cukup jelas atau engga? jelas, 

yang di belakang jelas ? jelas, bapak-bapak yang di samping jelas?  jelas, 
yang di sebelah kiri jelas? jelas. Coba jawab pertanyaan saya kalau 
pertanyaan ini cukup jelas. 

Konteks tuturan:  Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah ketika 
beliau mengecek suaranya apakah cukup terdengar jelas atau tidak oleh para 
jamaah. 
 

Melalui tuturan no.data 3, Ustadz Wijayanto bermaksud menyuruh para jamaah 

supaya menjawab pertanyaannya jika cukup jelas dengan tujuan untuk memastikan 
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seberapa jelas suara Ustadz Wijayanto sampai di barisan belakang, sebab apabila 

suaranya tidak terdengar jelas oleh para jamaah membuat materi yang 

disampaikannya tidak masuk dan terkesan oleh para jamaah karena media 

penyampaiannya menggunakan media lisan. Untuk membuktikan bahwa tuturan 

no.data 3 mengandung makna wujud pragmatik imperatif suruhan, maka dapat 

dikenakan teknik parafrasa atau ubah ujud, sehingga menjadi “Ustadz Wijayanto 

menyuruh para jamaah supaya menjawab pertanyaannya kalau pertanyaan tersebut 

cukup jelas”. Dengan demikian tuturan no.data 3 merupakan tuturan yang 

mengandung makna pragmatik imperatif suruhan. 

Secara struktural, ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

suruhan dapat ditandai oleh pemakaian penanda kesantunan coba atau penanda 

lainnya yang memiliki makna sejajar. Sama halnya pada tuturan no.data 5. Berikut 

ini: 

No. Data 5 

(2) Hallo? Coba Bu, lihat ke atas lihat ke atas, ternit warnanya apa? putih, 

kalau gigi sering disikat warananya apa? putih, semuanya jawab-

semuanya jawab, kalau gigi sering disikat warananya apa? putih, kalau 

ternit warnanya apa? putih, layar ini warnanya apa? putih, kalau kapas 

warnanya apa? putih,  tulang warnanya apa? putih, susu warnanya apa? 

putih, kain ihkrom warnanya apa? putih, kain kafan warnanya apa? putih,  

mukena warnanya apa? putih, jadi sapi minumnya? susu,  koyo ngene 

kok mau pengajian. 

 

Konteks tuturan:  Dituturkan Ustadz Wijayanto di tengah pengajian kepada  

para jamaah, guna mengecek konsentrasi para jamaah. 

 

Pada tuturan no.data 5, Ustadz Wijayanto bermaksud menyuruh para jamaah supaya 

melihat ke atas yaitu melihat ke ternit, karena beliau akan menanyakan warna ternit 

tersebut dengan tujuan untuk mengecek konsentrasi para jamaah. Penggunaan kata 

coba  pada tuturan di atas menjadikan tuturan imperatif  suruhan menjadi lebih halus 
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dan lebih santun, sebab mitra tutur dalam hal ini para jamaah yang berbeda dari 

mulai perbedaan usia, latar belakang sosial, ekonomi, jenis kelamin, dan tingkat 

pendidikan. Untuk membuktikan bahwa tuturan no.data 5 mengandung makna wujud 

pragmatik imperatif suruhan dapat menggunakan teknik parafrasa atau ubah ujud, 

sehingga menjadi “Ustadz Wijayanto menyuruh para jamaah supaya melihat ternit 

di atasnya”. Dengan demikian, tuturan no.data 5 mengandung makna pragmatik 

imperatif suruhan. 

Secara struktural, ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

suruhan dapat ditandai oleh pemakaian penanda kesantunan coba. Sama halnya pada 

tuturan no.data 2. Berikut ini: 

No. Data 2 

(3) mas operator, coba keraskan volume mic saya, soalnya yang di belakang 

kurang jelas. 

 

Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada operator audio, ketika 

suara beliau tidak terdengar oleh para jamaah yang berada di barisan 

belakang. 

 

Melalui tuturan no.data  2, Ustadz Wijayanto bermaksud menyuruh operator audio 

supaya mengeraskan volume mikrofonnya, agar suaranya dapat terdengar jelas 

sampai ke barisan belakang. Penggunaan kata coba  pada tuturan di atas menjadikan 

tuturan imperatif suruhan tersebut menjadi lebih halus dan lebih santun. Untuk 

membuktikan bahwa tuturan no.data 2 mengandung makna wujud pragmatik 

imperatif suruhan dapat dikenakan teknik parafrasa atau ubah ujud, sehingga menjadi 

“Ustadz Wijayanto menyuruh operator audio supaya mengeraskan volume micnya, 

karena di belakang kurang jelas”. Dengan demikian, tuturan no.data 2 merupakan 

tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif suruhan. 
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C. Tuturan Wijayanto yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif 

Permintaan 

 

Ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif permintaan secara 

struktural dapat ditandai oleh pemakaian penanda kesantunan tolong atau penanda 

lainnya yang memiliki makna minta.Seperti halnya pada tuturan no.data 1 berikut ini:  

No. Data 1 

(1) Di luar-luar wanitanya seksi-seksi pakai rok mini-mini, dulu belahan di 
depan Bu, sekarang belahan pakai di belakang. Terutama anak-anak ibu, 
saya tidak nasehati ibu-ibu, kalau ibu ga mungkin pakai minimalis gitu. 
Tolong anak-anaknya dinasehati, ibu-ibunya pakaianya rapi-rapi, tapi 
anaknya seksi-seksi, mohon maaf kadang bajunya adik dipakai, yang atas 
kurang ke bawah, yang bawah kurang ke atas, pating pecotot, urung dadi 
di enggo kroak separo kaya sindil bolong, Masya Allah. 

 
Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz wijayanto kepada jamaah pengajian 
ketika membahas tentang tata cara berpakaian dalam Islam.  

 

Melalui tuturan no.data 1, Ustadz Wijayanto bermaksud meminta kepada para 

jamaah terutama jamaah ibu-ibu supaya menasehati anaknya agar tidak 

menggunakan pakaian yang seksi-seksi, sebab di dalam ajaran Islam wanita tidak 

boleh mengumbar aurat terkecuali kepada pasangannya. Sebagaimana dijelaskan 

dalam Al-qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 “Hai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, 

anak-anak perempuanmu dan istri orang mukmin: hendaklah mereka mendekatkan 

jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah 

dikenali, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”.  Untuk membuktikan bahwa tuturan  no.data 1 mengandung makna 

wujud pragmatik imperatif  permintaan dapat dikenakan teknik parafrasa atau ubah 

ujud, sehingga menjadi “Ustadz Wijayanto meminta kepada jamaah ibu-ibu supaya 

menasehati anaknya agar tidak menggunakan pakaian yang seksi”. Dengan 

demikian, tuturan no.data 1 merupakan tuturan yang mengandung makna pragmatik 

imperatif permintaan. 
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Ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif permintaan secara 

struktural dapat ditandai oleh pemakaian penanda kesantunan tolong atau penanda 

lainnya yang memiliki makna minta.Seperti halnyapada tuturan no.data14 berikut ini:  

No. Data 14 
(2) Saya itu kadang-kadang risih Bu di pesawat ke sana ke mari, kadang-

kadang foto bareng selfie bareng, ehh duduk di pesawat sebelah saya 
persis, anaknya nangis langsung ditoke, masih muda kalau sudah tua 
mending tak tokke wae, nonton ya gimana, kalau engga dilihat yaa? 
maka tolong toh Bu kalau menyusui di tempat yang tepat. 
 

Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah, terutama 
jamaah ibu-ibu yang masih menyusui. 
 

Pada tuturan di atas, Ustadz Wijayanto bermaksud meminta kepada para jamaah 

terutama jamaah ibu-ibu yang masih menyusui supaya tidak menyusui di sembarang 

tempat, karena tempat-tempat umum seperti bandara, terminal ataupun stasiun sudah 

disediakan tempat khusus untuk menyususi. Menyusui di sembarang tempat dirasa 

tidak sopan dan dapat mengundang syahwat pada kaum laki-laki, karena 

memperlihatkan bagian yang seharusnya ditutup rapat. Untuk membuktikan bahwa 

tuturan  no.data 14 mengandung makna wujud pragmatik imperatif  permintaan, 

maka dapat dikenakan teknik parafrasa atau ubah ujud, sehingga menjadi “Ustadz 

Wijayanto meminta kepada jamaah ibu-ibu supaya menyususi di tempat yang tepat”. 

Dengan demikian, tuturan no.data 14 merupakan tuturan yang mengandung makna 

pragmatik imperatif permintaan.  

Ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif permintaan secara 

struktural dapat ditandai oleh pemakaian penanda kesantunan tolong atau penanda 

lainnya yang memiliki makna minta.Seperti halnyapada tuturan no.data48 berikut ini:  

No. Data 48 
(3) Ibu kenapa ini seharusnya merapat ke depan, supaya yang datang tidak 

mengganggu fokus konsentrasi, makanya lain kali mau siapapun yang 
ngajar di sini mau Mama Dedeh apa Mama Lauren siapapun pokoknya 
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kalau pengajian di sini tolong semuanya merapat ke depan sehingga yang 
datang belakangan tidak menggangu konsentrasi. 

 
 Konteks tuturan:  Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah, ketika 
ada beberapa jamaah yang baru datang, namun terhalang oleh jamaah yang 
berada di pintu masuk, padahal tempat yang tersedia di depan masih longgar.  
 

Tuturan no.data 48 jika dikaitkan dengan konteks tuturan bermaksud meminta 

kepada para jamaah ibu-ibu supaya merapat ke depan karena ada beberapa jamaah 

yang baru datang namun harus melompati jamaah di depannya. Penggunaan kata 

tolong pada tuturan di atas menjadikan tuturan imperatif  permintaan menjadi lebih 

halus dan lebih santun, karena tuturan tersebut ditujukan kepada para jamaah yang 

berbeda-beda dari perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, jenis kelamin, dan 

tingkat pendidikan.  Untuk membuktikan bahwa tuturan  no.data 48 mengandung 

makna wujud pragmatik imperatif  permintaan, maka dapat dikenakan teknik 

parafrasa atau ubah ujud, sehingga menjadi “Ustadz Wijayanto meminta kepada 

jamaah ibu-ibu supaya merapat ke depan, sehingga yang datang belakangan tidak 

menggangu konsentrasi”. Dengan demikian, tuturan no.data 48 merupakan tuturan 

yang mengandung makna pragmatik imperatif permintaan. 

 

D. Tuturan Wijayanto yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif 

Permohonan 
 

Secara struktural, ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

permohonan ditandai oleh pemakaian penanda kesantunan mohon serta penutur yang 

memposisikan dirinya lebih rendah dari lawan tuturnya. Ciri tersebut terdapat pada 

tuturan no.data 32 berikut ini: 

No. Data 32 

(1) Saya rasa gitu saja, saya kembalikan, setahu saya itu belum masuk ke 

dalam kontrak kemarin, engga Bu, karena ada ustadz saya ada kiyai saya, 
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ada sesepuh saya, sepuh inikan asepnya lebih ampuh, saya juga numpang 

doa karena saya masih doif. Bu saya juga mohon doanya kepada ibu 

supaya saya istikomah Bu, karena orang seperti saya godaanya banyak, 

serius Bu, dari godaan harta dari godaan wanita, juga kaitanya dengan 

tahta. Mohon maaf pak, saya di Jogja ini empat-empatnya calon wali kota 

meminang saya untuk jadi wakil wali kota, saya tidak mahu bukan apa-

apa, tapi saya tidak sanggup masuk neraka, maka saya mohon doanya. 

 

Konteks tuturan:  Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah ketika 

panitia menyuruh beliau untuk langsung memimpin doa. 

 

Melalui tuturan no.data 32, Ustadz Wijayanto bermaksud memohon kepada para 

jamaah supaya didoakan agar selalu istikhomah, karena beliau menyadari apabila 

dirinya masih banyak kesalahan, masih banyak godaan-godaan seperti godaan 

wanita, tahta dan harta sehingga memposisikan dirinya lebih rendah dibandingkan 

lawan tuturnya. Penggunaan penanda kesantunan mohon pada tuturan di atas 

menjadikan tuturan imperatif  permohonan menjadi lebih halus dan lebih santun, 

karena tuturan tersebut ditujukan kepada para jamaah yang berbeda-beda dari 

perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. 

Untuk membuktikan bahwa tuturan  no.data 32 mengandung makna wujud pragmatik 

imperatif  permintaan, maka dapat dikenakan teknik parafrasa atau ubah ujud, 

sehingga menjadi “Ustadz Wijayanto memohon kepada para jamaah supaya 

didoakan agar isthikhomah”. Dengan demikian, tuturan no.data 32 merupakan 

tuturan yang menggunakan tuturan yang mengandung wujud pragmatik imperatif 

permohonan. 

Secara struktural, ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

permohonan ditandai oleh pemakaian penanda kesantunan mohon serta penutur yang 

memposisikan dirinya lebih rendah dari lawan tuturnya. Sama halnya pada tuturan 

no.data 38 berikut ini: 
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No. Data 38 
(2) Ya Allah jika kita mempunyai kesalahan kepada diri sendiri atau kepada 

orang lain maka mohon ampunilah dosa-dosa kami. 
 

Konteks tuturan: Dituturkan oleh Ustadz Wijayanto ketika sesi doa bersama. 
 

Berdasarkan tuturan no.data 38 tersebut, Ustadz Wijayanto bermaksud memohon 

supaya Allah mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa para jamaahnya, karena 

kesalahan kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Pada tuturan tersebut Ustadz 

Wijayanto dan para jamaah memposisikan dirinya lebih rendah dari mitra tuturnya, 

karena mitra tuturnya adalah Allah SWT selaku tuhan bagi umat Islam. Untuk 

membuktikan bahwa tuturan no.data 38 mengandung makna wujud pragmatik 

imperatif  permohonan dapat dikenakan teknik parafrasa atau ubah ujud, sehingga 

menjadi “Ustadz Wijayanto memohon supaya Allah mengampuni dosa-dosanya 

serta dosa-dosa para jamaahnya karena kesalahan kepada pada diri sendiri atau 

kepada orang lain”. Dengan penjelasan tersebut, maka tuturan no.data 38 merupakan 

tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif permohonan. 

Ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif permohonan secara 

struktural, ditandai oleh pemakaian penanda kesantunan mohon serta penutur yang 

memposisikan dirinya lebih rendah dari lawan tuturnya. Sama halnya pada tuturan 

no.data 21 berikut ini: 

No. Data 21 

(3) Saya mohon maaf yang sepuh betu-betul saya mohon ridhonya, mohon 

izinnya karena sebenarnya saya sedang berhadapan dengan harimau-

harimau yang sedang menyembunyikan kukunya. Di depan saya ini 

banyak tokoh-tokoh yang jauh lebih alim lebih paham dari saya terutama 

Ustadz Ali mohon maaf. 

  

Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto di awal pengajian kepada para 

sesepuh dan ustadz-ustadz terutama Ustadz Ali yang hadir pada pengajian 

tersebut.  
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Berdasarkan tuturan tersebut, Ustadz Wijayanto bermaksud memohon izin kepada 

para sesepuh terutama Ustadz Ali untuk mengisi pengajian tersebut, karena 

jamaahnya adalah orang-orang yang jauh lebih alim dan lebih paham tentang agama 

Islam dari pada Ustadz Wijayanto. Pada tuturan tersebut, Ustadz Wijayanto 

memposisikan dirinya lebih rendah dari para sesepuh terutama Ustadz Ali, karena 

mereka adalah orang yang jauh lebih alim dan lebih paham tentang agama Islam. 

Untuk membuktikan bahwa tuturan no.data 21 mengandung makna wujud pragmatik 

imperatif  permohonan dapat dikenakan teknik parafrasa atau ubah ujud, sehingga 

menjadi “Ustadz Wijayanto memohon izin kepada para sesepuh terutama Ustadz Ali 

supaya diizinkan mengisi pengajian”. Sesuai dengan penjelasan tersebut,  maka 

tuturan no.data 21 merupakan tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

permohonan.  

 

E. Tuturan Wijayanto yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif 

Desakan 

 

Secara struktural, ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

dengan makna desakan lazimnya menggunakan penanda kata ayo sebagai pemarkah 

makna. Serta penggunaan intonasi lebih keras dibandingkan dengan tuturan imperatif 

lainnya. Sebagaimana terdapat pada tuturan no.data 10 berikut ini: 

No. Data 10 
(1) Dilanjut ga nih? para Irmas siapkan hadrohnya naik ke sini, karena saya 

mahu break nanti saya lanjutkan, ayo sini cepet. 
Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para Irmas karena 
Ustadz Wijayanto akan berhenti sejenak.  
 

Jika dikaitkan dengan konteks tuturan, tuturan no.data 10 tersebut bermakna desakan 

supaya para Irmas untuk mempersiapkan peralatan musik sebelum mereka tampil di 
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panggung sekaligus pada saat itu juga Ustadz Wijayanto  akan berhenti sejenak 

untuk istirahat. Sebagai selingannya yaitu pertunjukan hadroh dari para anggota 

Irmas. Untuk membuktikan bahwa tuturan  no.data 10 mengandung makna wujud 

pragmatik imperatif desakan dapat dikenakan teknik parafrasa atau ubah ujud, 

sehingga menjadi “Ustadz Wijayanto mendesak para Irmas untuk mempersiapkan 

hadrohnya”. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tuturan no.data 10 termasuk 

tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif desakan. 

Ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif desakan secara 

struktur lazimnya menggunakan kata ayo sebagai pemarkah makna. Sebagaimana 

terdapat pada tuturan no.data 12 berikut ini: 

No. Data 12 

(2) Niki teksih rame mawon, lah pripun carane, panitia diantisipasi dulu 

yang memang mahu kehujanan, lah mriki saged monggoh. Dari pada 

berdiri, mriki-mriki, Bu mbekto anak cilik mriki munggah, ayo gawa 

anak cilik meksake. Gawa anak cilik ditutupi malah mati, wehh anak 

cilik malah dibungkus plastik, ayoo maju-maju sini-sini, ayo naik di sini-

sini, ayo-ayo munggah-munggah, mpun insya Allah niki tidak deres, 

insya Allah. 

 

Konteks tuturan:  Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada salah satu jamaah 

yang  menggendong anaknya pada saat turun hujan karena tempat duduk 

jamaah tidak terdapat atap untuk berlindung. 

 

Berdasarkan konteks tuturan tersebut, maka tuturan no.data 12 mempunyai makna 

desakan yaitu mendesak kepada salah seorang jamaah yang membawa anak kecil 

untuk segera naik ke panggung karena akan segera turun hujan. Desakan tersebut  

dilakukan karena tempat yang disediakan untuk para jamaah tidak terdapat atap. 

Untuk membuktikan bahwa tuturan No.data 12 mengandung makna wujud pragmatik 

imperatif  desakan dapat dikenakan teknik parafrasa atau ubah ujud, sehingga 

menjadi “Ustadz Wijayanto mendesak salah satu jamaah yang membawa anak kecil 
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untuk segera naik ke panggung supaya anaknya tidak terkena hujan”. Dilihat dari 

penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tuturan no.data 12 merupakan 

tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif.  

Selain menggunakan kata ayo atau mari, penggunaan kata harus juga menjadi 

ciri bahwa tuturan tersebut merupakan tuturan yang mengandung makna pragmatik 

imperatif desakan. Sama halnya pada tuturan no.data 4 berikut ini: 

No. Data 4 

(3) semua amalan ini tergantung keridhoan bersama tiga hal. pertama, 
seluruh amalan manusia ini akan dibawa kelangit oleh malaikat kalau dia 
saling ridho terutama ada hormat dari anak-anak kepada orang tuanya. 
Kalau ada anak durhaka kepada orang tua maka pasti seluruh amalanya  
tidak dilihat oleh Allah dan malaikat tidak akan membawa ke langit, 
maka pesan pertama yang harus dihalal bihalali adalah kedua orang tua 
dulu. 

 
Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah, ketika 
membahas tentang  penyebab amalan tidak akan sampai kepada Allah. 

 

Halal bihalal yang dimaksud yaitu merajut kembali hubungan yang membeku dengan 

cara saling memaafkan dan menyadari kekhilafan masing-masing antara anak kepada 

orang tua dan orang tua kepada anak, sebab apabila orang tua tidak pernah 

memaafkan kesalahan anaknya, maka amalan anak tersebut tidak akan diterima. Oleh 

karena itu, melalui tuturan no.data 4, Ustadz Wijayanto mendesak kepada para 

jamaah untuk segera halal bihalal kepada orang tuanya dulu sebelum halal bihalal 

kepada orang lain, supaya semua amalan dapat diterima. Untuk membuktikan bahwa 

tuturan no.data 4 mengandung makna wujud pragmatik imperatif  desakan dapat 

dikenakan teknik parafrasa atau ubah ujud, sehingga menjadi “Ustadz Wijayanto 

mendesak para jamaah supaya terlebih dulu halal bihalal kepada orang tua”. Maka 

dari itu, tuturan no.data 4 termasuk tuturan yang mengandung makna pragmatik 

imperatif desakan. 
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F. Tuturan Wijayanto yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif 

Bujukan 

 

Secara struktural, imperatif yang bermakna bujukan di dalam bahasa 

Indonesia, biasanya diungkapkan dengan penanda kesantunan ayo atau mari. Makna 

pragmatik imperatif bujukan tersebut diwujudkan dengan adanya janji dan iming-

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

Sebagaimana terdapat pada tuturan berikut ini:  

No. Data 4 

(1) Mari bapak ibu semuanya, untuk selalu belajar dan menuntut ilmu 

dimanapun dan kapanpun supaya kita ditinggikan derajatnya disisi Allah 

SWT. 

 

Konteks tuturan: Dituturkan oleh Ustadz Wijayanto pada saat membahas 

masalah kewajiban menuntut ilmu. 

 

Pada tuturan  no. data 4 tersebut, Ustadz Wijayanto bermaksud membujuk para 

jamaah supaya selalu belajar dan menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun supaya 

dapat ditinggikan derajatnya di sisi Allah SWT. Di dalam Islam, menunut ilmu 

hukumnya wajib yaitu agar dapat menambah dan memperluas wawasan ilmu 

pengetahuan. Jika dapat menuntut ilmu tersebut, balasannya yaitu bisa terangkat 

derajatnya dan mendapat kehormatan di sisi Allah SWT. Hal tersebut dijelaskan 

dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 “Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat”. Dengan demikian, tuturan no.data 4 termasuk tuturan yang mengandung 

makna pragmatik imperatif bujukan. 

Secara struktural, tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

bujukan bisa juga dimaknai imperatif  bujukan  jika dikaitkan dengan konteks tuturan  
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walaupun tidak  ditandai dengan penanda kesantunan ayo atau mari  karena adanya 

janji dan iming-iming ketika mitra tutur mahu melakukan apa yang diinginkan oleh 

si penutur. Sama halnya pada tuturan no.data 7 berikut ini: 

No. Data 7 
(2) Bapak ibu yang saya mulyakan mudah-mudahan ini menambah rasa 

syukur kita, makanya kalau kepengin rezeki kita berkah, pertolongan 

Allah ada pada keluarga kita, kasih sayang Allah ada pada diri kita, 

diantaranya kepedulian kita kepada orang-orang yang tidak 

mampu.   

 
Konteks tuturan: Dituturkan kepada para jamaah pengajian, setelah beliau 

menayangkan sebuah video yang menceritakan seorang ibu yang harus 
mengurus tiga orang anak yang cacat semua dan suami yang terkena struk. 

 

Melalui tuturan  no.data 7, Ustadz Wijayanto bermaksud membujuk para jamaah 

supaya  lebih peduli kepada orang-orang yang tidak mampu, karena jika para jamaah 

mau melakukan hal tersebut, maka dijanjikan akan mendapat pertolongan dari Allah, 

akan mendapat kasih sayang Allah SWT, dan rezeki yang didapatkan akan berkah.  

Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang artinya “Barangsiapa 

yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah (biji atom) pun, niscaya dia akan 

mendapat balasannya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat 

dzarrah pun, niscaya dia akan mendapat balasannya.”. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka tuturan no. data 7 termasuk tuturan yang mengandung makna 

pragmatik imperatif bujukan. 

 

G. Tuturan Wijayanto yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif 

Imbauan 

 

Secara struktural, ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

imbauan lazimnya menggunakan partikel –lah. Selain itu, tuturan dengan maksud 
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imperatif imbauan sifatnya umum dan ditujukan kepada masyarakat luas. 

Sebagaimana terdapat pada tuturan no.data 4 berikut ini: 

No. Data 4 
(1) Ingatan itu penting, maka dalam Al-quran Faddakir Fainna Dikrotal 

Fainullilmukminin, berilah peringatan karena peringatan itu penting bagi 
orang mukmin, ada dua makna. Satu, peringatan hanya bermanfaat bagi 
orang mukmin. Kedua, dikatakan orang itu beriman, kalau diingatkan 
menjadi lebih baik, tapi kalau diingatkan ga diingatkan sama saja, 
Sawaun Ngalaihim Aandartahum Amlamtumdirhum Wallayu‟minun, 
diingatkan ga diingatkan sama saja, ikut pengajian ga ikut pengajian 
sama saja, orang itu ikut ceramah tidak ikut ceramah sama saja, diberi 
nasihat ga diberi nasihat itu sama saja, itu berarti sama dengan orang 
kafir.            

 
Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah pengajian 
ketika membahas pentingnya memberikan peringatan. 
 

Pada tuturan  no.data 4, Ustadz Wijayanto bermaksud menghimbau kepada para 

jamaah pengajian serta umat Islam pada umumnya untuk senantiasa memberi 

peringatan ataupun nasehat kebenaran dan kebaikan kepada orang lain, karena 

peringatan itu penting bagi orang mukmin agar tidak terjerumus ke hal-hal yang 

maksiat. Sebagaimana dalam surat Al-A‟la ayat 9-11 yang artinya “Maka berilah 

peringatan, karena peringatan itu bermanfaat, akan diingat oleh orang-orang yang 

takut dan akan dijauhi oleh orang yang celaka.”. Ayat tersebut terdapat di dalam Al-

quran, sehingga ditujukan kepada semua ummat sehingga bersifat umum tidak 

terbatas pada jamaah yang mengikuti pengajian tersebut. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka tuturan no.data 4 termasuk tuturan yang mengandung makna 

pragmatik imperatif imbauan. 

Ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif imbauan secara 

struktural lazimnya menggunakan partikel –lah. Selain itu, tuturan dengan maksud 

imperatif imbauan sifatnya umum dan ditujukan kepada masyarakat luas. Sama 

halnya terdapat pada tuturan no.data 3 berikut ini: 
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No. Data 3 

(2) Hiasilah rumah itu dengan bacaan Al-quran, suami istri anak setiap hari 

semuanya baca Al-quran antara maghrib dan isya kalau kaya gitu 

suasananya akan teduh, tentram damai semuanya. 

 

Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah pengajian 

ketika membahas tentang bagaimana cara agar suasana keluarga menjadi 

teduh, tentram, dan damai. 

 

Melalui tuturan tersebut, Utadz Wijayanto bermaksud menghimbau kepada para 

jamaah supaya senantiasa menghiasi rumahnya dengan bacaan Al-quran yaitu 

dengan membaca Al-quran setelah sholat maghrib sampai Isya. Hal ini sebagaimana 

sabda Rosululloh SAW “Tidak berkumpul sauatu kaum di salah satu rumah Allah 

SWT, sedang mereka membaca kitab-Nya dan mengkajinya, melainkan mereka akan 

dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjungi oleh 

Allah di hadapan para makhluk dan di sisi-Nya.”. Sabda Rosululloh tersebut 

ditujukan kepada semua ummat, sehingga sifatnya umum dan luas, tidak terbatas 

pada jamaah yang mengikuti pengajian tersebut. Dengan demikian, tuturan no.data 3 

termasuk tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif imbauan. 

Secara struktural, ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

imbauan lazimnya menggunakan partikel –lah. Selain itu, tuturan dengan maksud 

imperatif imbauan sifatnya umum dan ditujukan kepada masyarakat luas. 

Sebagaimana terdapat pada tuturan no.data 35 berikut ini: 

No. Data 35 
(3) Okeh, supaya pesannya sampai salah satu puasa yang bisa bermakna 

ketika dia membangun sifat sabar, Innaloha Mangassobirin, sesungguhnya 
Allah bersama orang-orang yang mempunyai sifat sabar, kamu 
bersabarlah dan tetaplah sabar. Kesabaran ini salah kaprah, maka saya 
ingin membenarkan mainset, salah kaprah di Indonesia. Orang itu kalau 
sabar artinya itu tidak marah “ loh kok kamu tidur, ga dimarahi sama 
bapakmu?”  “engga, bapakku itu sabar” itu bukan bapak sabar, tapi 
gembleng. 
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Konteks tuturan:  Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah, ketika 
membahas tentang sifat sabar sebagai makna dari puasa. 

 

Pada tuturan di atas,  Ustadz Wijayanto bermaksud menghimbau kepada para jamaah 

agar selalu bersabar dan tetap bersabar dalam menjalani hidup di dunia, apalagi 

bersabar dalam berpuasa, sebab berpuasa itu dapat membangun sifat sabar. Sabar 

dalam pandangan Islam itu ada tiga, yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah 

SWT, sabar dari apa yang dilarang Allah SWT, dan sabar terhadap apa yang telah 

ditakdirkan Allah SWT. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 

153 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat 

sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”. Surat 

Al-Baqoroh ayat 153 berada di dalam Al-quran, sehingga ditujukan kepada semua 

ummat, sifatnya umum dan luas, tidak terbatas pada jamaah yang mengikuti 

pengajian tersebut. Oleh karena itu, tuturan no.data 35 merupakan tuturan yang 

mengandung makna pragmatik imperatif imbauan. 

 

H. Tuturan Wijayanto yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif 

Persilaan 

 

Pada dasarnya, ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

persilaan secara struktural  lazimnya menggunakan penanda kesantunan silakan yaitu 

mempersilakan mitra tutur untuk melakukan sesuatu pada saat itu juga. Sebagaimana 

terdapat pada tuturan berikut ini: 

No. Data 2 

(1) kenapa Halal Bihalal ini disegerakan? Ingin tahu jawabannya. Musik 
dulu, lagunya yang menyelamatkan dunia dan akhirat, karena kalau lagu 
mboten jelas pesane kulo mboten seneng. Silakan Mas Islam Yanto satu 
Album saja kira-kira enamn belas lagu saja. 

 

Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada mas Islam Yanto 

selaku pemimpin group rebana. 
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Melalui tuturan no.data 2, Ustadz Wijayanto bermaksud mempersilakan kepada Mas 

Islam Yanto untuk  menyanyikan lagu satu buah lagu sebagai selingan ceramah, 

sehingga Ustadz Wijayanto berkesempatan untuk istirahat sejenak. Penggunaan kata 

silakan  pada tuturan di atas menjadikan tuturan imperatif persilaan menjadi lebih 

halus dan lebih santun, sebab mitra tutur dalam hal ini Mas Islam Yanto  dari segi 

usia, latar belakang sosial, ekonomi berbeda dengan Ustadz Wijayanto. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka tuturan no.data 2 termasuk tuturan yang mengandung 

makna pragmatik imperatif persilaan. 

Ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif persilaan secara 

struktural lazimnya menggunakan penanda kesantunan silakan yaitu mempersilakan 

mitra tutur untuk melakukan sesuatu pada saat itu juga. Ciri tersebut terdapat pada 

tuturan no.data 3 berikut ini: 

No. Data 3 
(2) Bahkan saya bisa menebak karakter seseorang, bisa dilihat dari garis 

tangan, tanda tangan, tulisan, pupil mata, wajah semuanya bisa ditebak. 
Ada yang mahu saya tebak garis tangan-nya? okeh satu aja Bu, silakan 
naik. 

  
Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada salah salah satu jamaah 
yang akan dilihat karakternya dari telapak tangan. 
 

Pada tuturan di atas, Ustadz Wijayanto menjelaskan kepada para jamaah bahwa 

dirinya dapat menebak karakter seseorang melalui garis tangan, tanda tangan, tulisan, 

pupil mata, wajah bahkan semuanya bisa ditebak. Oleh karena itu, untuk 

membuktikannya beliau mempersilakan kepada salah satu jamaah untuk naik ke atas 

panggung, supaya beliau dapat dengan mudah menebak karakternya. Penggunaan 

kata silakan  pada tuturan di atas menjadikan tuturan imperatif persilaan menjadi 

lebih halus dan lebih santun, sebab mitra tutur nya adalah seorang wanita yang sudah 
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tua sehingga dari segi usia berbeda dengan Ustadz Wijayanto. Oleh karena itu, maka 

tuturan no.data 3 merupakan  tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

persilaan. 

Secara struktural, ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

persilaan lazimnya menggunakan penanda kesantunan silakan yaitu mempersilakan 

mitra tutur untuk melakukan sesuatu pada saat itu juga. Sama halnya pada tuturan 

no.data 7 berikut ini: 

No. Data 7 
(3) silakan iklan dulu. 

 
Konteks tuturan: Dituturkan oleh Ustadz Wijayanto kepada kru dari TV9 
ketika Ustadz Wijayanto berhenti sejenak untuk minum, sebab ceramah 
tersebut disiarkan oleh TV9 secara langsung.  

Melalui tuturan  “silakan iklan dulu”  Ustdaz Wijayanto bermaksud mempersilakan 

kepada kru TV9 untuk menayangkan iklan terlebih dahulu, karena acara pengajian 

tersebut disiarkan langsung oleh TV9. Penggunaan kata silakan  pada tuturan di atas 

menjadikan tuturan imperatif persilaan menjadi lebih halus dan lebih santun, sebab 

mitra tuturnya adalah kru dari TV9  yang berbeda dari segi usia, latar belakang 

sosial, keakraban, dan tingkat pendidikan dengan Ustadz Wijayanto. Dengan 

demikian, maka tuturan no.data 7 merupakan tuturan yang mengandung makna 

pragmatik imperatif persilaan.  

 

I. Tuturan Wijayanto yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Ajakan 

Secara struktural, ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif  

ajakan biasanya ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan ayo atau mari yaitu  

berupa ajakan kepada lawan tutur supaya bersama-sama melakukan sesuatu yang 

diinginkan penutur. Sama halnya pada tuturan di bawah ini: 
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No. Data 3 
(1) Hallo? hai, ini mau diajak serius malah nunduk, mending kalau berdoa 

berdzikir, produksi Aqua cas-ces cas-ces, masya Allah. Ayo pelan-pelan 
yoo pelan-pelan.    
 

Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wjayanto kepada para jamaah ketika 

akan melanjutkan materi ceramahnya, tetapi ada beberapa jamaah yang sudah 

nunduk atau mengantuk. 

 

Tuturan tersebut dituturkan Ustadz Wijayanto ketika beliau melihat ada beberapa 

jamaah yang mengantuk, padahal materi ceramahnya belum selesai disampaikan. 

Oleh karena itu, melalui tuturan no.data 3 Ustadz Wijayanto bermaksud mengajak 

para jamaah untuk membahas pelan-pelan materi ceramahnya. Membahas materi  

ceramah tersebut dilakukan bersama-sama antara Ustadz Wijayanto dan para 

jamaahnya. Adanya Penanda kesantunan ayo pada tuturan di atas menjadikan tuturan 

imperatif ajakan menjadi lebih halus dan lebih santun, sebab mitra tuturnya adalah 

para jamaah yang berbeda-beda, baik berbeda dari segi usia, latar belakang sosial, 

keakraban, dan tingkat pendidikan dengan Ustadz Wijayanto. Oleh karena itu, 

tuturan no.data 3 merupakan tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

ajakan. 

Ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif  ajakan biasanya 

ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan ayo atau mari yaitu  berupa ajakan 

kepada lawan tutur supaya bersama-sama melakukan sesuatu yang diinginkan 

penutur. Sama halnya pada tuturan di bawah ini: 

No. Data 4 
(2) Biasanya awal-awal nikah sampai punya anak satu, yang banyak 

ngomong adalah istri, suami menjadi pendengar yang baik “antar sana-
antar sini” tapi kalau anaknya sudah dua suami ngomong istri yang 
mendengarkan ”pijet sana-pijet sini” tapi kalau anaknya sudah tiga suami 
ngomong istri juga ngomong, dua-duanya ngomong yang mendengarkan 

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



93 
 

 
 

tetangganya, maka ini lah pasutri perjalanannya, maka pelan-pelan mari 
kita perhatikan. 

 
Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah ketika 
beliau menjelaskan perjalanan suami istri ketika sudah berumah tangga. 
 

Melalui tuturan no.data 4 tersebut, Ustadz Wijayanto bermaksud mengajak  para 

jamaah untuk bersama-sama memperhatikan materi ceramah tentang permasalahan-

permasalahan yang muncul dalam perjalanan hidup rumah tangga. Adanya Penanda 

kesantunan mari pada tuturan di atas menjadikan tuturan imperatif ajakan menjadi 

lebih halus dan lebih santun, sebab mitra tuturnya adalah para jamaah yang berbeda-

beda, baik berbeda dari segi usia, latar belakang sosial, keakraban, dan tingkat 

pendidikan dengan Ustadz Wijayanto. Maka dari itu, tuturan no.data 4 termasuk ke 

dalam tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif ajakan. 

Berdasarkan teori, ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif  

ajakan biasanya ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan ayo atau mari yaitu  

berupa ajakan kepada lawan tutur supaya bersama-sama melakukan sesuatu yang 

diinginkan penutur. Sebagaimana terdapat pada tuturan no.data 5 di bawah ini: 

No. Data 5 
(3) Seluruh ibadah itu mempunyai nilai transformasional, artinya apabila dia 

tidak berubah perilakunya maka ibadahnya sia-sia. Sholat, itu sholat 
dikatakan berfungi kalau menjauhi dari keji dan munkar, tapi kalau habis 
sholat itu masih saja keji dan munkar, maka dia sia-sia sholatnya. Haji 
akan bermakna kalau dia Mabrur, pulang haji kalau di lebih baik, Mabrur 
itu bertambah kebaikanya, jangan tomat, berangkatnya tobat, pulangnya 
kumat. Sebelum haji suka beli nomer, sepulang haji malah bandar, jadi 
tidak punya transformasi. Nah, puasa juga begitu, oleh karena itu mari 
kita benahi dulu puasa kita, supaya kita berpuasa tapi tidak mendapat 
apa-apa. Gugur kewajiban-nya, tapi kita tidak punya nilai puasa kita. 
Ibarat kita masuk ke mall, boleh, tapi kalau kita tidak bawa uang ngapain 
masuk ke Mall. Cuma lola,lolo tulalit, maka inilah pentingnya makna 
puasa. 
 

Konteks tuturan:  Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah, ketika 
membahas semua ibadah itu mempunyai nilai transformarsial, yaitu adanya 
perubahan ke arah yang lebih baik, terutama ibadah puasa. 
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Lewat tuturan no.data 5 tersebut, Ustadz Wijayanto bermaksud mengajak para 

jamaah untuk bersama-sama membenahi puasa terlebih dahulu, supaya puasa yang 

dijalankan itu tidak hanya menahan haus dan lapar, akan tetapi dapat merubah diri ke 

arah yang lebih baik, karena ibadah puasa tidak hanya menahan haus dan lapar, akan 

tetapi juga menahan dari perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa mengurangi  bahkan 

menghilangkan pahala puasa. Sebagaimana hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah 

Radhiallahu„anhu, bahwa  Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang tidak 

meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannnya, maka Allah tidak memerlukan 

orang itu untuk meninggalkan makanan dan minumannya (puasanya).”. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka tuturan no.data 5 merupakan tuturan yang mengandung 

makna pragmatik imperatif ajakan. 

 

J. Tuturan Wijayanto yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif 

Permintaan Izin 

 

Secara struktural, ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik  imperatif 

permintaan izin, biasanya ditandai dengan penggunaan penanda kesantunan mari dan 

boleh. Sebagaimana terdapat pada tuturan berikut ini: 

No. Data 6 
(1) Kayaknya tempatnya agak kurang, ada yang harus begitu, bagaimana 

kalau dirapatkan geser atau boleh saya atur sofnya sebentar?  Boleh. 
Saya kalau mau mulai mending merapikan sof barisan lurus rapat, silakan 
dirapikan kalau sudah penuh kita berangkat atau gini ajah, saya punya 
tradisi, hadap kiri semuanya! Semuanya hadap kiri! Semua tangan 
ditaruh pundak depan-nya ayo! maju-maju! Jadi tidak ada lagi yang 
berdiri di sana ( sambil nunjuk) agak maju. 
 

Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah ketika 
akan memulai pengajian, namun masih ada beberapa jamaah yang berdiri 
karena tidak kebagian tempat duduk. 
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Tuturan tersebut dituturkan Ustadz Wijayanto, karena beliau melihat beberapa 

jamaah yang baru datang tidak mendapatkan tempat duduk, sehingga harus berdiri. 

Hal tersebut dikarenakan sof dan barisan para jamaah yang tidak lurus, sehingga 

memakan tempat yang begitu banyak. Oleh karena itu, melalui tuturan no.data 6 

Ustadz Wijayanto bermaksud meminta izin kepada para jamaah untuk merapikan sof 

dan barisan terlebih dulu, supaya jamaah yang baru datang bisa mendapatkan tempat 

duduk. Penggunaan kata kesantunan  boleh pada tuturan di atas menjadikan tuturan 

imperatif permintaan izin menjadi lebih halus dan lebih santun, sebab mitra tuturnya 

adalah para jamaah yang berbeda-beda, baik berbeda dari segi usia, latar belakang 

sosial, keakraban, dan tingkat pendidikan dengan Ustadz Wijayanto. Dengan 

demikian, tuturan no.data 6 merupakan tuturan yang mengandung makna pragmatik 

imperatif permintaan izin. 

Berdasarkan teori, ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

permintaan izin lazimnya ditandai dengan penggunaan penanda kesantunan  mari 

dan boleh. Sebagaimana terdapat pada tuturan berikut ini: 

No. Data 4 

(2) Ibu bapak semuanya, kenapa menjadi penting karena Rosululloh 

bersabda “Baiti Jannati”  surga ada di rumah, boleh ga saya luruskan 

dulu ada beberapa hal kesalahan di Indonesia ini, satu kata-kata halal 

bihallal dulu. 

 
Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah ketika 
akan membahas topik keluarga, namun terlebih dahulu beliau meluruskan 
makna kata halal bihalal yang salah di kalangan masyarakat. 

 

Melalui  tuturan no.data  4  tersebut, Ustadz Wijayanto meminta izin terlebih dahulu 

untuk meluruskan makna kata halal bihalal, karena makna kata halal bihalal di 

masyarakat Indonesia erat kaitanya dengan hari raya idul fitri, yaitu saling maaf 

memaafkan. Pada dasarnya, makna kata halal bihalal dalam bahasa Arab yaitu 
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membolehkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya ada pembeli dan 

penjual di pasar korma, kemudian si pembeli berniat mencoba korma tersebut lalu 

bilang “halal” kepada penjual, setelah itu si penjual menjawab “halal” baru si 

pembeli boleh memakan korma tersebut. Penggunaan kata kesantunan  boleh pada 

tuturan di atas menjadikan tuturan imperatif permintaan izin menjadi lebih halus dan 

lebih santun, sebab mitra tuturnya adalah para jamaah yang berbeda-beda, baik 

berbeda dari segi usia, latar belakang sosial, keakraban, dan tingkat pendidikan 

dengan Ustadz Wijayanto. 

Secara struktural,  ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

permintaan izin, lazimnya ditandai dengan penggunaan penanda kesantunan  mari 

atau boleh. Sebagaimana ciri tersebut terdapat pada tuturan no.data 3 berikut ini: 

No. Data 3 

(3) Pak Muhajid menteri pertama yang diresahkan karakter, maka ingin kursi 

di beberapa tempat, tapi yang sudah siap, itupun yang sudah begitu rupa, 

karena mohon maaf Bu yang namanya tawuran, narkoba. Kalau boleh 

bapak ibu nanti saya tayangkan filmnya, itu ngeri sekali.  

 

Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah ketika 

membahas kekerasan dan kenakalan remaja, namun disela-sela Ustadz 

Wijayanto menyampaikan materi tersebut, ternyata beliau berkeinginan untuk 

menayangkan film terkait dengan kenakalan dan kekerasan remaja. 

 

Melalui  tuturan no.data 3  Ustadz Wijayanto bermaksud meminta izin terlebih 

dahulu kepada para jamaah sebelum menayangkannya, sebab film tersebut 

menayangkan kejadian yang sangat mengerikan, seperti tawuran, narkoba, seks 

bebas, dan kekerasan lainnya. Kemudian penggunaan penanda kesantunan boleh 

pada tuturan di atas menjadikan tuturan imperatif permintaan izin menjadi lebih 

halus dan lebih santun, sebab mitra tuturnya adalah para jamaah yang berbeda-beda, 

baik berbeda dari segi usia, latar belakang sosial, keakraban, dan tingkat pendidikan 
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dengan Ustadz Wijayanto. Dengan demikian, maka tuturan no.data 3 termasuk 

tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif permintaan izin. 

 

 

K. Tuturan Wijayanto yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif 

Mengizinkan 

 

Berdasarkan teori, tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

mengizinkan, lazimnya ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan silakan atau 

boleh juga dapat digunakan dalam tuturan jenis ini. Ciri tersebut terdapat pada 

tuturan no.data 16  berikut ini:  

No. Data 16 
(1) Mau sholat dulu? Ada yang mahu sholat ga papa, meskipun juga ada 

hadistnya shoheh riwayat Bukhari dan Muslim boleh mengakhirkan 
sholat untuk taklim, hadistnya jelas shoheh bahkan boleh menjamak 
sholat bahkan Tirmidzi juga meriwayatkan. Tak kala Ibnu Abbas 
mengajarkan pengajian tiba-tiba ada yang nyindir “ sholat-sholat” bahkan 
ada yang menjatuhkan buku, akhirnya Ibnu Abbas marah “siapa itu 
sholat-sholat? Memang saya budek apa, saya jelas denger adzan dan tahu 
ini waktu sholat”  tapi  Rosululloh biasa pada saat sedang taklim itu 
boleh mengakhirkan sholat bahkan menjamaknya, dari pada ditinggal 
sholat terputus pembicaran-nya, meskipun itu tidak dilakukan setiap hari. 

 
Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah ketika ada 
beberapa jamaah yang mau sholat, namun pengajian belum selesai.  
 

Melalui hadist riwayat Bukhari dan Muslim tersebut, Ustadz Wijayanto bermaksud 

mengizinkan kepada jamaah untuk mengakhirkan bahkan boleh menjamak sholat 

ketika sedang dalam majelis taklim, supaya pembicaraannya tidak terputus. Selain 

itu, Rosululloh juga melakukannya meskipun tidak setiap hari. Dengan, Penggunaan 

penanda kesantunan boleh pada tuturan di atas menjadikan tuturan imperatif 

mengizinkan menjadi lebih halus dan lebih santun, sebab mitra tuturnya adalah para 

jamaah yang berbeda-beda, baik berbeda dari segi usia, latar belakang sosial, 

keakraban, dan tingkat pendidikan dengan Ustadz Wijayanto. 
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Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif mengizinkan, 

lazimnya ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan silakan atau boleh juga 

dapat digunakan dalam tuturan jenis ini. Sebagaimana terdapat pada tuturan no.data 

11 berikut ini:  

No.Data 11 
(2) Dan kita tidak tahu paket pulsa kita berapaan, dan itu dirahasiakan oleh 

Allah dalam surat Al-Luqman ayat 34, bahwa salah satu rahasia Allah 
tidak boleh duduk di depan pintu, karena ada dua larangan, satu,  surat 
Al-Mujahadah ayat 11, ibu boleh merapat lagi ke depan, karena dari tadi 
kasihan nengak-nengok ga dapet tempat, ayo merapat ke depan, yang 
bening-bening maju. 

 
Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah ibu-ibu 
yang berada di barisan paling depan, karena ada jamaah yang baru datang 
namun  sudah tidak ada tempat duduk yang tersedia. 
 

Jika dikaitkan dengan konteks tuturan, tuturan  no. data 11 yang disampaikan Ustadz 

Wijayanto tersebut bermaksud mengizinkan jamaah ibu-ibu yang berada di barisan 

depan supaya lebih merapat ke depan lagi, sehingga ada ruang kosong di barisan 

belakang untuk jamaah yang baru datang. Selain itu, Ustadz Wijayanto juga  

melarang ibu-ibu untuk duduk di depan pintu, karena hal tersebut  dapat menghalangi 

jamaah yang akan masuk ke suatu majelis ilmu. Kemudian, penggunaan penanda 

kesantunan boleh pada tuturan di atas menjadikan tuturan imperatif mengizinkan 

menjadi lebih halus dan lebih santun, sebab mitra tuturnya adalah para jamaah yang 

berbeda-beda, baik berbeda dari segi usia, latar belakang sosial, keakraban, dan 

tingkat pendidikan dengan Ustadz Wijayanto. Dengan demikian, maka tuturan 

no.data 11 merupakan tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif  

mengizinkan. 

Secara struktural, ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

mengizinkan, lazimnya ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan silakan. Ciri 

sebagaimana terdapat pada tuturan berikut ini:  
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No. Data 5 

(3) Inilah kita, kesalahan yang ketiga “Minal Aidzin walfa Idzin mohon maaf 

lahir batin”  seolah-olah Minal Aidzin walfa Idzin bahasa Arab yang 

artinya mohon maaf lahir batin, padahal ga ada hubungannya. Persis 

wong Jawa Timur, neng ana kesed bahasa Inggrisnya Welcome, kalau 

ada pom bensin No Smooking, kalau ada gelas I love You,  kalau ada 

handuk Good Morning, itu ga ada hubungannya tapi ya ga papa, silakan 

asal ada kesepakatan, saya ga akan bid‟ahkan silakan saja, walaupun 

saya tidak setuju karena dengan ucapan itu menggradasi mengurangi nilai 

hubungan anak kepada orang tua. 

 

Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah ketika 

membahas makna “Minal Aidzin Walfa Idzin”. 

 

Melalui tuturan “silakan asal ada kesepakatan, saya ga akan bid’ahkan silakan 

saja” Ustadz Wijayanto bermaksud mengizinkan kepada para jamaah untuk 

menggunakan makna “Minal Aidin Wal Faizin” dengan “mohon maaf lahir batin” 

sebagai ungkapan permintaan maaf, karena penggunaan bahasa itu sesuai dengan 

kesepakatan bersama. Kemudian, penggunaan penanda kesantunan silakan pada 

tuturan di atas menjadikan tuturan imperatif mengizinkan menjadi lebih halus dan 

lebih santun, sebab mitra tutur  Ustadz Wijayanto  adalah para jamaah yang berbeda-

beda, baik berbeda dari segi usia, latar belakang sosial, keakraban, dan tingkat 

pendidikan dengan Ustadz Wijayanto. Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka 

tuturan no.data 5 termasuk tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif  

mengizinkan. 

 

L. Tuturan Wijayanto yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif 

Larangan 

 

Secara struktural, ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

dengan makna larangan dalam bahasa Indonesia, biasanya ditandai oleh pemakaian 

kata jangan. Sebagaimana terdapat pada tuturan berikut ini:   
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No. Data 5 
(1) Tapi kadang-kadang Bu, krudung ga cukup menjulang tinggi kayak 

punuk unta, padahal Rosululloh melarang jangan sampai berkrudung 
sambil berjalan seperti punuk unta, dibikin bercula kaya badak gitu, dan 
dulu lurus-lurus sekarang dibikin separoh, jadi kena mripat siji kaya 
bajak laut. 

 
Konteks tuturan:  Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah, terutama 
jamaah ibu-ibu ketika membahas tentang cara berpakaian dalam Islam 
terutama tata cara berkrudung.  

 

Melalui tuturan no. data 5, Ustadz Wijayanto bermaksud melarang jamaah ibu-ibu 

menggunakan krudung dengan gaya atau model yang berlebihan sampai menyerupai 

punuk unta, bahkan sampai dibikin bercula kaya badak. Selain itu, model krudung 

juga dibikin miring-miring sehingga menutup sebelah mata, padahal di dalam ajaran 

Islam, perempuan dilarang menggunakan pakaian yang berlebihan, karena hal 

tersebut akan menarik dan mengundang nafsu bagi lawan jenisnya serta 

menjauhkannya dari surga. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Muslim, 

Rosululloh bersabda :“Ada dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah saya 

lihat keduanya, yaitu 1) kaum yang membawa cambuk seperti seekor sapi yang 

mereka pakai buat memukul orang (penguasa yang kejam, 2) perempuan-perempuan 

yang berpakaian, tetapi telanjang, yang cenderung kepada perbuatan maksiat, 

rambutnya sebesar punuk unta. Mereka itu tidak bisa masuk surga dan tidak akan 

mencium bau surga padahal bau surga itu dapat tercium sejauh perjalanan demikian 

dan demikian. Dengan demikian, maka tuturan no.data 5 tergolong tuturan yang 

mengandung makna pragmatik imperatif larangan. 

Ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif dengan makna 

larangan dalam bahasa Indonesia, biasanya ditandai oleh pemakaian kata jangan. 

Sama halnya pada tuturan no.data 47 berikut ini:   
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No. Data 47 
(2) Temen-temen BMI kalau pulang ke tanah air jaga sikapnya jangan 

membawa budaya-budaya sini, karena itu juga faktor kenapa banyak 
orang dipalak, bersikaplah biasa. Oke lah mau ikut-ikutan modis, tapi pas 
di pesawat ganti yang biasa, karena ini juga kadang-kadang temen-temen 
dari Hongkong terutama Hongkong, apalagi Taipe, tolong jangan 
mencolok-colok seperti itu, biasa saja yah? 

 
Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah, yang 
bekerja sebagai TKI di Hongkong ketika membahas cara berpakaian dalam 
Islam.  

 
Melalui tuturan tersebut, beliau bermaksud melarang para jamaah untuk membawa 

budaya-budaya dari Hongkong jika sudah kembali ke tanah air. Budaya tersebut 

yaitu tentang tata cara berpakaian orang Hongkong  yang menggunakan pakaian 

ketat, tipis, bahkan sampai menggunakan perhiasan yang berlebih, padahal hal 

tersebut dilarang di dalam ajaran Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah 

SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya " janganlah berpakaian dan 

bertingkah laku seperti umat jahiliyah, mereka berpakaian dan bertingkah laku 

untuk menarik perhatian laki-laki". Maka dari itu, pentingnya menggunakan pakaian 

sesuai syariat agama Islam supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. 

Sesuai penjelasan tersebut, maka tuturan no.data 47 merupakan tuturan yang 

menggandung makna pragmatik imperatif larangan. 

Secara struktural, ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

dengan makna larangan dalam bahasa Indonesia, biasanya ditandai oleh pemakaian 

kata jangan. Sebagaimana terdapat pada tuturan berikut ini:   

    No. Data 52 

(3) Aqidah ini tidak terbebas karena 5 hal, satu kalau masih ada zat, maka 

Islam tidak pernah mengenal simbol-simbol ketuhanan, artinya jangan 
ada tuhan selain Allah yang kaitanya dengan benda (baik itu kayu, keris, 

batu, dll) kalau orang masih diperbudak itu belum merdeka. Lah itu 
Kabbah? Kabbah bukan simbol ketuhanan, maka sholat dulu tidak 
menghadap Kabbah, menghadapnya ke Yurissalem ke Baitu Maqdis, tapi 

suruh pindah ke Kabbah, makanya kalau orang sudah di puncak gunung, 
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berada dikendaraan tidak usah mencari Kabbah, sesuai arah kendaraan, 
atau misalnya Anda mahu terbang ke Inggris posisi Kabbah di bawah ga 

usah tengkurep, bahkan kalau orang mendewa-dewakan Kabbah 
dianggap syirik oleh Askar-Askar di sana. 

 
Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah, ketika 
membahas tentang muslim yang merdeka.   

 

Pada tuturan no.data 52, Ustadz Wijayanto bermaksud melarang para jamaah 

menyembah selain Allah SWT, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan 

syirik, dan balasanya tidak akan diampuni. Sebagaimana dalam firman Allah 

SWT  dalam surat An-Nisa ayat 48 yang artinya “Sesungguhnya Allah tidak akan 

mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) 

itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, 

Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.”. Surat tersebut, membuktikan 

bahwa syirik merupakan dosa besar, bahkan Allah SWT tidak mengampuni 

perbuatan syirik seorang muslim. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tuturan 

no.data 52 termasuk tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif larangan.  

 

M. Tuturan Wijayanto yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif 

Harapan 

 

Secara struktural, ciri tuturan yang mengandung makna imperatif yang 

menyatakan makna harapan, biasanya ditunjukkan dengan penanda kesantunan 

harap dan semoga. Selain itu, peneliti juga menemukan penanda kesantunan  mudah-

mudahan yang dapat digunakan dalam tuturan imperatif jenis ini. Sebagaimana 

terdapat pada tuturan berikut ini:  

No. Data 1 

(1) Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya mulyakan mudah-

mudahan Allah berkahi hidupnya dunia akhirat, para senior-senior kami, 
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para sesepuh kami, bapak kepala sekolah, bapak komite, utamanya para 

ulama, ustadz-ustadz saya sesepuh saya. 
 

Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah ketika 

beliau mengucapkan salam pembuka di awal pengajian. 

 

Pada tuturan tersebut, Ustadz Wijayanto berharap kepada Allah SWT agar para 

senior-senior, bapak kepala sekolah, bapak komite, utamanya para ulama, para 

ustadz dan para sesepuh supaya mereka semua diberkahi hidupnya dunia sampai 

akhirat. Maksud harapan supaya hidupnya diberkahi dunia sampai akhirat tidak 

hanya terdapat pada tuturan no. data 1, tetapi juga ditemukan pada tuturan no. data 

6,7,9,12,17,21,23,24, dan no.data 28, namun harapan tersebut ditujukan kepada 

orang yang berbeda. Harapan tersebut di dalam Islam sekaligus sebagai ungkapan 

doa agar Allah SWT senantiasa memberi keberkahan hidup di dunia sampai akhirat. 

Dengan demikian, no.data tersebut termasuk ke dalam tuturan yang mengandung 

makna pragmatik imperatif harapan. 

Ciri tuturan yang mengandung makna  pragmatik  imperatif harapan, biasanya 

ditunjukkan dengan penanda kesantunan harap dan semoga. Selain itu, peneliti juga 

menemukan penanda kesantunan  mudah-mudahan yang dapat digunakan dalam 

tuturan imperatif jenis ini. Sama halnya pada tuturan no.data 30 berikut ini:  

No. Data 30 

(2) Hari ini ada orang yang lebih pandai dari kita, tetapi belum mampu sholat 

dhuhur bersama kita. Inilah hidayah yang selalu kita minta, mudah-

mudahan Allah memberikan kita hidayah. Apa kita belum punya 

hidayah, punya tetapi kekuatan-nya masing-masing. Apa itu hidayah? 

Hidayah adalah suatu kekuatan untuk melakukan suatu amalan baik dan 

kekuatan untuk menolak yang jelek.  

 

Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah ketika 

membahas tentang hidayah, dalam hal ini hidayah melakukan sholat 

berjamaah. 
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Lewat tuturan no. data 30 tersebut, Ustadz Wijayanto berharap supaya beliau dan 

para jamaah diberi hidayah untuk melakukan kebaikan. Hidayah yang dimaksud 

adalah suatu kekuatan untuk melakukan suatu amalan baik dan kekuatan untuk 

menolak yang jelek. Dalam hal ini, beliau berharap supaya diberi kekuatan untuk 

selalu menjalankan  ibadah sholat berjamaah, karena pada kenyataanya Allah SWT 

tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang cantik, tampan, kaya, dan 

pandai, karena masih banyak dari mereka yang belum melaksanakan sholat 

berjamaah. Dengan demikian, maka tuturan no.data 30 termasuk ke dalam tuturan 

yang mengandung makna pragmatik imperatif harapan.  

Teori menyebutkan bahwa ciri tuturan yang mengandung makna  pragmatik 

imperatif harapan ditunjukkan dengan adanya penanda kesantunan harap atau 

semoga. Sebagaimana terdapat pada tuturan no.data 33 berikut ini:  

No. Data 33 
(3) Semua konsentarsi!  Semua turunkan, konsentrasi satu, dua tusuk! tahan 

dua, tahan dua, satu! dua!  nangkapnya kalau hitungan berapa? Tiga, tadi 
saya bilang berapa? dua,dua dengan tiga beda ga? beda, ini bukti kalau 
ibu-ibu dan bapak-bapak bertindak dengan nafsunya dari pada 
pikirannya, manusiawi tapi manusiawi yang mengalahkan pikiran, 
makannya rusaknya Indonesia itu oleh orang pinter apa orang bodo? 
pinter, pinter tapi tidak bener karena nafsunya ga terkendali. orang yang 
korupsi itu orang yang kaya apa orang yang miskin? kaya, gajinya besar 
apa kecil? besar kok dia korupsi, dia tahu ga kalau dia salah? tahu, maka 
koruptor tidak mahu kalau anaknya jadi koruptor, pelacur tahu ga kalau 
dia salah? tahu, maka tidak ada pelacur yang menginginkan anaknya jadi 
pelacur, saya sengaja memberi contoh begini ini biar berkesan di hati, 
jangan malah makanannya, maka saya datang ke sini semoga lebih baik. 

 
Konteks tuturan:  Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah ketika 
beliau mengetes para jamaah untuk membuktikan bahwa nafsu lebih dominan 
dari pikiran, sehingga orang lebih sering bertindak tanpa memikirkannya 
terlebih dahulu.   

 

Pada tuturan no.data 33 tersebut, Ustadz Wijayanto berharap agar para jamaah lebih 

baik lagi yaitu dapat berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, supaya tidak 
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terjerumus ke perbuatan buruk, setelah Ustadz Wijayanto berceramah. Sama halnya 

dengan efek yang diharapkan setelah da’i menjelaskan materi ceramahnya yaitu 

supaya para jamaah dapat merubahan dan meningkatan ketaqwaan dan keimanan 

terhadap Allah SWT. Dapat diambil conoth yaitu banyak kasus-kasus korupsi di 

Indonesia ini didominasi  oleh orang-orang pintar dan para pejabat, mereka tahu 

bahwa korupsi itu perbuatan jelek, namun karena nafsu yang dominan maka hal 

tersebut dihiraukan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tuturan no.data 33 

termasuk tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif harapan. 

 

 

N. Tuturan Wijayanto yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif 

Umpatan 

 

Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif umpatan lazimnya 

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

yang disampaikan langsung oleh si penutur kepada mitra tutur. Seperti halnya pada 

data tuturan berikut ini:  

No. Data 8 
(1) Ustadz wijayanto : Ibu tolong, saya tanya dengan jujur, ibu kalau mahu 

nyuci baju suami kok di saku ada uangnya, Ibu ambil apa diserahkan 

suami?  

Jamaah : ambil   

Ustadz Wijayanto :  Woo maling kabeh ( woo pencuri semua), diambil 

serahkan suami, siapa tahu itu uang zakat, enak saja. 

 

Konteks tuturan : Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah ibu-ibu 

setelah beliau bertanya. 
 

Pada tuturan  no.data 8 tersebut, Ustadz Wijayanto mengumpat dengan tuturan kasar 

yaitu “woo maling kabeh” (woo pencuri semua). Umpatan yang dituturkan Ustadz 

Wijayanto kepada para jamaah bukan tanpa alasan, karena jamaah ibu-ibu tersebut 
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mengambil uang yang ada di saku suami tanpa diketahui dan seizin suami. Padahal 

bisa jadi uang tersebut bukan uang milik suaminya, akan tetapi aung zakat atau uang 

infaq. Makna umpatan yang sama juga peneliti temukan pada tuturan no.data 1. 

Dengan demikian, maka tuturan no.data 8 dan no.data 1 merupakan tuturan yang 

mengandung makna pragmatik imperatif umpatan. 

Ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif umpatan lazimnya 

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

yang disampaikan langsung oleh si penutur kepada mitra tutur. Seperti halnya pada 

tuturan no.data 5 berikut ini:  

No. Data 5 

(2) jangan semuanya ngumpul ada yang di belakang, husstt cepet, panitia 

kok bodo-bodo (panitia kok bodoh-bodoh), tengah-tengah sana kalau 

ga ada uang ambil kantong-kantong di sebelahnya. 

 

Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para petugas penarik 

infaq ketika mereka menarik infaq dari para jamaah. 

 

Tuturan yang dimaksud yaitu “panitia kok bodo-bodo” (panitia kok bodoh-bodoh). 

Umpatan “panita kok bodo-bodo” yang dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para 

petugas penarik infaq bukan tanpa alasan, karena sesuai dengan isi tuturan di atas 

bahwa para petugas penarik infaq tersebut tidak berpencar ke segala arah, melainkan 

bergerombol di satu tempat, sehingga di barisan belakang dan barisan tengah tidak 

ada petugas yang menarik infaq. Melalui umpatan tersebut, dimaksudkan agar para 

petugas penarik infaq tidak bergerombol di satu barisan, melainkan di bagi ke semua 

barisan, baik barisan belakang, depan, samping kanan, samping kiri dan tempat-

tempat yang ada jamaahnya, sehingga diharapkan infaq yang terkumpul dapat 

maksimal. 

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



107 
 

 
 

Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif umpatan bercirikan 

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

disampaikan langsung oleh si penutur kepada mitra tutur. Sebagaimana terdapat pada 

tuturan no.data 4 berikut ini:  

No. Data 4 

(3) Ustadz Wijayanto :  Bapak ibu yang saya mulyakan, boleh lihat saya-

boleh lihat saya, tolong semuanya jawab semuanya jawab, peci saya 

warna apa?  

Jamaah : hitam 

Ustadz Wijayanto :  sepatu saya warnanya apa ? 

Jamaah : hitam 

Ustadz Wijayanto :  jadi kelelawar tidurnya waktu ?  

Jamaah : malam 

Ustadz Wijayanto : Pak Bupati tolong lanjutkan ini Pak, saya tidak bisa 

ceramah di sini, karena saya berhadapan dengan orang-orang yang lupa 

ingatan, edan kabeh (orang-orang yang lupa ingatan, gila semua), 

jadi kelelawar tidurnya waktu ?  

Jamaah : siang 

 

Konteks tuturan:  Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah, ketika 

para jamaah salah menjawab pertanyaan dari Ustadz Wijayanto. 

 

Umpatan yang  dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah tersebut bukan 

tanpa alasan, karena sesuai dengan konteks tuturan, para jamaah tersebut salah 

menjawab pertanyaan dari Ustadz Wijayanto. Pada saat Ustadz Wijayanto bertanya 

“jadi kelelawar tidurnya waktu?” kemudian para jamaah menjawab “malam”. 

Jawaban tersebut salah, karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pada 

malam hari kelelawar mencari makan sedangkan siang harinya digunakan untuk 

istirahat atau tidur. Karena kesalahan jawaban dari para jamaah tersebut, maka 

Ustadz Wijayanto mengumpat dengan tuturan“ orang-orang lupa ingatan, edan 

kabeh” (orang-orang lupa ingatan, gila semua). Dengan demikian, maka tuturan 

no.data 4 termasuk  tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif umpatan. 
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O. Tuturan Wijayanto yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif 

Pemberian Ucapan Selamat 

 

Secara struktural, ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

pemberian ucapan selamat lazimnya ditandai dengan ucapan selamat. Sebagaimana  

pada tuturan no.data 1 berikut ini:  

No. Data 1 

(1) Bapak ibu semuanya, selamat ulang tahun pernikahan yang ke 13 

mudah-mudahan Sakkinah Mawaddah Warrahmah, amin, supaya 

keluarga itu tentram, maka keluarga itu harus Sakkinah Mawaddah 

Warrahmah. 

 

Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada salah satu pasang 

suami istri yang ikut pengajian pada saat itu, dimana pasangan tersebut 

merupakan orang mengundang Ustadz Wijayanto.  

 

Melalui tuturan no.data 1 tersebut, Ustadz Wijayanto bermaksud memberikan ucapan 

selamat ulang tahun pernikahan yang ke 13 kepada bapak dan ibu  selaku tuan rumah 

yang mengundang Ustadz Wijayanto mengisi pengajian di tempatnya. Selain 

memberikan ucapan selamat, Ustadz Wijayanto juga mendoakan supaya bapak dan 

ibu mejadi keluarga yang sakkinah mawaddah warrahmah, sehingga menjadi 

keluarga yang tentram. Maka dari itu,tuturan no.data 1 termasuk tuturan yang 

mengadung makna pragmatik imperatif pemberiaan ucapan selamat.  

Ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif pemberian ucapan 

selamat secara struktural ditandai dengan adanya ucapan selamat. Seperti halnya 

pada tuturan no.data 2 berikut ini:  

No. Data 2 

(2) Bapak ibu yang saya mulyakan, untuk itulah maka ini berkenaan saya 

ucapkan selamat, mudah-mudahan barokah juga, karena diem-diem 

ternyata ibu Hj.Sumardi juga baru ulang tahun, saya ga tahu ulang tahun 

yang ke 20 berapa ga ngerti, 17 mungkin lebih sedikit. 
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Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada Hj. Sumardi yang  
berulang tahun pada saat pengajian.  

 

Melalui tuturan no.data 2 tersebut, Ustadz Wijayanto bermaksud memberikan ucapan 

selamat ulang tahun kepada Hj. Sumardi yang pada saat itu juga merayakan syukuran 

hari kelahiran, namun Ustadz Wijayanto tidak mengetahui ulang tahun yang ke 

berapa dari Hj. Sumardi tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tuturan 

no.data 2 termasuk tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

pemberiaan ucapan selamat. 

 

P. Tuturan Wijayanto yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif 

Anjuran 

 

Secara struktural, ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

anjuran, lazimnya ditandai dengan penggunaan kata hendaknya dan sebaiknya, 

namun peneliti juga menemukan penggunaan kata seharusnya sebagai pemarkah 

makna anjuran. Seperti halnya pada tuturan no.data 4 berikut ini:  

No. Data 4 

(1) Tidak mungkin karakter akan terbentuk kalau tidak disentuhkan dengan 

agama. Ini problem, seharusnya sekolah ini tidak hanya bicara rasional, 

tetapi juga emosional dan spiritual inilah yang diajarkan, jadi tugas 

persoalan bangsa di sekolah ini adalah pinter penting, ilmu penting, 

pinter kalau ga bener apa artinya, tapi bagaimana cinta dan kasih sayang. 

 
Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz  Wijayanto kepada para jamaah, terutama 
guru dan karyawan SMA 5 Yogyakarta ketika membahas tentang  mendidik 
karakter anak dengan agama. 

 

Melalui tuturan tersebut, Ustadz Wijayanto tidak memaksakan apabila siswa-siswi 

sekolah SMA 5 Yogyakarta dididik dengan agama, namun alangkah lebih baik lagi 

jika para guru dan karyawan selaku mitra tuturnya dapat melakukan apa yang 

diinginkan Ustadz Wijayanto. Anjuran tersebut yaitu supaya mengajarkan 
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pendidikan agama kepada siswa-siswinya, supaya mereka tidak hanya pinter dengan 

ilmu pengetahuan tetapi juga mempunyai karakter dan akhlak terpuji. Hal ini 

berkaitan dengan tugas sekolah, karena tugas sekolah tidak hanya mengajarkan ilmu 

pengetahuan tetapi juga mengajarkan  karakter terpuji, sehingga harapannya para 

siswa menjadi orang-orang yang terpelajar dengan ilmu pengetahuan serta 

mempunyai karakter terpuji.  

Ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif anjuran, secara 

struktural ditandai dengan penggunaan kata hendaknya dan sebaiknya. Sebagaimana 

pada tuturan berikut ini:   

No. Data 5 
(2) Bagaimana suami mahu betah di rumah nek angger mulih mesti umbele 

meler, luar biasa, maka ridho seorang suami tidak ditemani malaikat 
kalau dia tidur masih membawa kemarahan pada istrinya, maka halal 
bihalal pertama adalah suami istri, dan istri dilaknat malaikat sampai pagi 
kalau mau tidur masih membawa kemarahan kepada suami, maka 
sebaiknya sebelum tidur suami harus minta maaf kepada istrinya. 

 
Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah, terutama 
jamaah yang sudah berkeluarga, ketika membahas penyebab perselingkuhan. 
 

Pada tuturan no.data 5 tersebut, Ustadz Wijayanto menganjurkan kepada para suami 

supaya meminta maaf terlebih dahulu kepada istri sebelum tidur jika mempunyai 

kesalahan. Anjuran tersebut sifatnya tidak memaksa para jamaah, namun alangkah 

baiknya jika para jamaah khususnya para suami dapat melakukan keinginan dari 

Ustadz Wijayanto yaitu supaya meminta maaf terlebih dahulu kepada istri jika 

diantara keduanya masih membawa kemarahan. Dengan demikian, maka tuturan 

no.data 5 termasuk ke dalam tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

anjuran.  

Secara struktural, ciri tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

anjuran, lazimnya ditandai dengan penggunaan kata hendaknya dan sebaiknya, 
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namun peneliti juga menemukan penggunaan kata harusnya sebagai pemarkah 

makna anjuran. Sebagaimana pada tuturan no.data 12 berikut ini:  

No. Data 12 

(3) Nanti saya terangkan tentang memulai dengan Basmallah, tapi biarkan 

yang baru datang untuk nyaman buat duduk, ya ibu yang baru datang itu 

ikuti, ibu di suruh ke sana ke sana, ini alasanya tidak melaksanakan 

aturan agama harusnya orang yang datang itu merapat ke depan 

sehingga orang yang datang belakangan tidak melumpati pundak-pundak 

di depanya. Ini kan jadi lumpat-lumpat pundak sahabat ini, padahal tadi 

kalau merapat ke sini tidak ada hal seperti itu. 

 

Konteks tuturan:  Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah, ketika 

ada beberapa jamaah yang baru datang sehingga mengganggu konsentrasi 

Ustadz Wijayanto karena harus melompati pundak jamaah di depannya. 

 

Berdasarkan konteks tuturan tersebut, maka Ustadz Wijayanto bermaksud 

menganjurkan kepada para jamaah supaya di lain waktu ketika datang  lebih awal 

untuk langsung merapat ke depan, sehingga jika ada jamaah yang datang belakangan 

tidak melompati jamaah yang berada di depannya, karena hal tersebut dapat 

menggangu konsentrasi penceramah, dalam hal ini Ustadz Wijayanto. Dalam hal ini, 

Ustadz Wijayanto tidak memaksa para jamaah untuk merapat ke barisan depan jika 

datang lebih awal sebagaimana anjuran dari Ustadz Wijayanto, namun alangkah 

baiknya jika para jamaah tersebut dapat melaksanakannya, supaya para jamaah yang 

datang belakangan tidak mengganggu konsentrasi Ustadz Wijayanto karena harus 

melewati pundak jamaah di depannya. Dengan demikian, maka tuturan no.data 12 

tergolong tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif  anjuran.  

 

Q. Tuturan Wijayanto yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif  

“Ngelulu” 

 

Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif  “ngelulu” yaitu 

tuturan yang bermakna seperti menyuruh mitra tutur untuk melakukan sesuatu, tetapi 
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yang dimaksud sebenarnya adalah melarang.  Walaupun tidak menggunakan penanda 

kesantunan jangan, imperatif  jenis dapat bermakna larangan jika dikaitkan dengan 

konteks situasi tutur  yang melatar belakanginya. Sebagaimana terdapat pada tuturan 

no.data 1 berikut ini:  

No. Data 1 

(1) saya suruh nikah lagi malah ga berani Bu, padahal istri saya ndorong 

terus “mbok nikah lagi, mbok nikah lagi” tapi sayang Bu yang 

ditawarkan saya namanya Mbah Damiri, umurnya 78 tahun BU, 

setiap habis shubuh lewatnya di depan rumah saya, jalanya aja 

sambil megangi kaki begini terus “itu kasihan Mbah Damiri ga 

punya suami ga punya anak, mbok tolong dinikahi mbok Mas-Mas” 

cuma saya belum sanggup, malem pertama bisa pingsan tenanan saya. 

 

Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz  Wijayanto kepada para jamaah pengajian 

ketika mencontohkan bahwa istri Ustadz Wijayanto tidak menolak poligami. 

 

Pada tuturan di atas, walaupun  istri Ustadz Wijayanto menyuruhnya untuk menikah 

lagi, namun perempuan yang boleh dinikahi adalah perempuan yang berumur 78 

tahun yang berarti sudah tua, sehingga timbul kekecewaan Ustadz Wijayanto yang 

terbukti dari  tuturan “tapi sayang Bu”. Maka dari itu, walaupun istri Ustadz 

Wijayanto menyuruhnya untuk menikah lagi, namun makna yang sebenarnya dari 

tuturan tersebut adalah melarangnya. Selain terdapat pada no.data 1, peneliti juga 

menemukan tuturan yang mempunyai makna pragmatik imperatif yang sama dengan 

no.data 1, yaitu no.data 7 dan 9 yang terdapat pada lampiran. Dengan demikian, 

tuturan tersebut merupakan tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

“ngelulu”. 

Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif  “ngelulu” yaitu 

tuturan yang bermakna seperti menyuruh mitra tutur untuk melakukan sesuatu, tetapi 

yang dimaksud sebenarnya adalah melarang.  Walaupun tidak menggunakan penanda 
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kesantunan jangan, imperatif  jenis ini dapat bermakna larangan jika dikaitkan 

dengan konteks situasi tutur  yang melatar belakanginya. Seperti halnya terdapat 

pada tuturan no.data 2 berikut ini:  

No. Data 2 

(2) Sebaik-baiknya istri itu kalau dipandang suaminya, tapi wanita sekarang 

baiknya lebih menyenangkan suami orang lain. Mau ke Moll, mau 

resepsi, mau pertemuan, mau keluar rumah dandan-nya tiga jam, kudung 

aja kadang-kadang 12 meter hijabers-hijabers sekarang kadang-kadang 

dinaikan,  diputer-puter-puter  dadi nek mlaku kaya gawa sampahh 

(memperagakan). Kadang-kadang krudung juga “ini ga bagus cuma dua 

warna, kalau bagus itu ada gradasi 6 warna, ada hijau, kuning, 

merah, terus menjulang tinggi ada trowongan Casablanka, wuhh 

luar biasa. 

 

Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz wijayanto kepada para jamaah, terutama 

jamaah ibu-ibu ketika membahas tentang  cara  berpakaian dalam Islam. 

 

Tuturan tersebut secara langsung menyuruh  para jamaah wanita untuk menggunakan 

model krudung yang berwarna-warni sampai menjulang tinggi, dan model krudung 

yang miring setengah. Namun ketika dikaitkan dengan konteks tuturan, tuturan 

Ustadz Wijayanto tersebut justru melarang  para  jamaah ibu-ibu untuk menggunakan 

model krudung dengan gradasi warna yang terlalu banyak, dan melarang 

menggunakan model krudung yang miring setengah sehingga mengenai mata, sebab 

agama Islam melarang para wanita menggunakan krudung yang berwarna-warni 

karena dapat menarik perhatian kaum laki-laki.  Sebagaimana dijelaskan dalam surat 

An-nur ayat 31 yang artinya “Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, 

agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah 

menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan 

hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah 

menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka dan ….”. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka tuturan no.data 2 termasuk tuturan yang 

mengandung makna pragmatik imperatif “ngelulu”. 

Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif  “ngelulu” yaitu 

tuturan yang bermakna seperti menyuruh mitra tutur untuk melakukan sesuatu, tetapi 

yang dimaksud sebenarnya adalah melarang.  Walaupun tidak menggunakan penanda 

kesantunan jangan, imperatif  jenis dapat bermakna larangan jika dikaitkan dengan 

konteks situasi tutur  yang melatar belakanginya.  Sama halnya pada  tuturan no.data 

4 berikut ini:  

No. Data 4  
(3) 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. 

 
Konteks tuturan: Dituturkan Ustadz Wijayanto kepada para jamaah ketika 
membahas tentang segala sesuatu yang ingin diraih tapi dengan cara instan. 
 

Pada tuturan no.data 4 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. Makna pragmatik 

imperatif “ngelulu” yang sama juga peneliti temukan pada tuturan no.data 10 pada 

lampiran. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tuturan no.data 4 dan no.data 10 

termasuk tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif  “ngelulu”. 
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