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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A.  SIMPULAN 

  Berdasarkan uraian hasil analisis pembahasan pada bab IV dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pada tuturan ceramah Ustadz Wijayanto di YouTube bulan 

Februari 2017, mengandung  ke tujuh belas wujud pragmatik imperatif yang 

berjumlah 382 tuturan. Wujud pragmatik imperatif  yang terdapat pada tuturan 

Ustadz Wijayanto meliputi: (1)tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

perintah,(2)tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif suruhan,(3) tuturan 

yang mengandung makna pragmatik imperatif  permintaan,(4)tuturan yang 

mengandung makna pragmatik imperatif permohonan, (5) tuturan yang mengandung 

makna pragmatik imperatif desakan, (6) tuturan yang mengandung makna pragmatik 

imperatif bujukan,(7)tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif imbauan, 

(8) tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif persilaan, (9) tuturan yang 

mengandung makna pragmatik imperatif ajakan,(10) tuturan yang mengandung 

makna pragmatik imperatif permintaan izin, (11) tuturan yang mengandung makna 

pragmatik imperatif mengizinkan, (12) tuturan yang mengandung makna pragmatik 

imperatif larangan, (13)tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

harapan, (14) tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif umpatan, (15) 

tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif pemberian ucapan selamat, 

(16) tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif anjuran, (17) tuturan yang 

mengandung makna pragmatik imperatif  “ngelulu”.  
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  Dari ke tujuh belas tuturan Ustadz Wijayanto yang mengandung wujud 

pragmatik imperatif,  tuturan yang sering muncul adalah tuturan yang mengandung 

makna pragmatik imperatif larangan dengan jumlah tuturan sebanyak 59 ( lima puluh 

sembilan)  tuturan. Banyaknya tuturan Ustadz Wijayanto tersebut sejalan dengan 

tujuan dari ceramah itu sendiri,  yaitu setelah para jamaah mengetahui larangan-

larangan yang ada di dalam ajaran agama Islam diharapkan para jamaah tidak 

melakukan larangan-larangan tersebut, sehingga nantinya menjadi manusia yang 

lebih beriman dan taat kepada Allah SWT. Sedangkan tuturan yang paling sedikit 

adalah tuturan  yang mengandung makna pragmatik imperatif pemberiaan ucapan 

selamat yaitu dengan 2 (tiga) tuturan, karena tuturan dengan makna pragmatik 

imperatif pemberiaan ucapan selamat hanya di ucapkan pada kesempatan-

kesempatan tertentu.  

 

B.  SARAN 

  Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan kepada para peneliti 

untuk  mengembangkan lagi penelitian tentang wujud pragmatik imperatif agar lebih 

dalam lagi, terutama penelitian wujud pragmatik imperatif dalam kegiatan sosial, 

seperti:  penyuluhan, seminar dan kegiatan lainnya yang kemungkinan dapat diteliti. 

Tuturan yang mengandung wujud pragmatik imperatif  juga dapat ditemukan pada 

kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan perintah penutur kepada mitra tuturnya 

dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran untuk lebih memahami tentang  bagaimana kesantunan berbahasa 

terutama kesantunan berbahasa imperatif atau perintah, dengan demikian tidak ada 

yang disakiti dan dirugikan. Tujuannya sama, yaitu agar komunikasi berjalan dengan 

baik dan lancar.  
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