
119 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 
 

 

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



120 
 

 
 

LAMPIRAN 1. Data dan  Sumber  Data  Tuturan Ceramah  Ustadz Wijayano di 

Youtube Bulan Februari 2017 

 

 

1. Data dan sumber data pada video utama 1 

 

 

Ceramah Ustadz Wijayanto 

Tema Keluarga   Islami di Tengah Perkembangan Teknologi 

1:33:18 

 

 

 

Assalamualikum Wr.Wb. 

 Mohon maaf, bapak ibu semuanya saya tadinya suruh di belakang, 

cuman rasanya kalau di belakang itu terlalu jauh dari audiens itu saya merasa kaya 

pertunjukan ledek munyuk topeng monyet gitu, jadi saya tadi memang request agak 

deket aja gitu. Ga papa, saya gimana, saya mau tawarkan dulu ibu, saya tetep di 

belakang apa di sini? di sini yaa. Tamu itu harus seperti jenazah, jadi harus ngikut 

tuan rumahnya. Jenazah itu kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur 

ngikut, saya pun suruh di situ ngikut suruh di sini mau, suruh pulang pun saya 

pulang. Mohon maaf mau cek suara dulu, apakah suara saya cukup jelas terdengar. 

Ibu-ibu yang di belakang jelas? Tidak, ya yang disamping jelas? Jelas, okeh, bapak-

bapak jelas cukup suaranya. Mas operator, coba keraskan volume Mic saya soalnya 

yang di belakang kurang jelas. Boleh cek suara saya dulu, ibu-ibu setuju ga dengan 

poligami Bu? ga, bapak-bapak setuju ga dengan poligami? setuju, owh jelas-jelas. 

Udah berarti ga usah ditanya lagi, ini ngecek suara. Jadi ibu-ibu setuju ga dengan 

poligami? ga, bapak-bapak setuju ga ? setuju, nah, mesti ini ga bawa istrinya, 

setujunya kenceng, masya Allah, kalau saya sih yes.  

 Ibu bapak semuanya, pertama mohon maaf yang saya banggakan, saya 

mulyakan mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat, amin. para 

senior kami, sesepuh kami, para orangtua kami, karena tadi saya ketemu diruang 

transit ada angkatan 66 dimana saya belum lahir, Masya Allah. Saya belum lahir ibu 

sudah lulus SMA, saya belum lahir, makannya mohon maaf para sesepuh kami, saya 

dahulukan yang sepuh karena yang sepuh ini asepnya lebih ampuh dan saya 

dahulukan karena kemungkinan besar akan mendahului saya, kemungkinan besar, 

tapi ya belum tentu, bisa saja yang sepuh duluan saya belakangan bisa, bisa juga saya 

belakangan yang sepuh duluan, monggoh silahkan, karena kematian di tangan Allah, 

betul Pak? Betul, berapa banyak orang yang gak mengira mati ternyata juga mati, ada 

orang enak-enak makan belum selesai mati, ada ga? ada, kematian itu kapanpun, 

untung kita tidak tahu matinya kapan, karena kalau tahu matinya kapan, maka mohon 

maaf ini untuk memaknai reoni ini dulu, maka kita ga ada kehidupan, ga ada 

dinamika karena kalau ketemu orang pasti akan “kapan matinya-kapan matinya” owh 
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masih setahun, masih tiga hari, nanti diajak makan enak, ga mau, wong mau mati 

kok, sholat terus, tapi juga seneng kalau kita tahu matinya kapan, bisa broadcast 

nyebar undangan “hadirilah pemakaman kami” . Saya pernah diadu dengan Mama 

Lauren di Stasiun TranTV satu sofa dengan saya. Katanya Mama Lauren itu bisa 

nrawang, maka begitu dateng ke saya, saya tanya duluan “Mama lauren tahu ga 

matinya dimana?” “owh kalau itu saya ga bisa nrawang” sebab kalau tahu matinya 

dimana ga bisa mati.  

 Saya hidup mobilitas cukup tinggi, terutama yaa sepuluh tahun terakhir ini, 

jam ini setengah dua harus sudah berangkat ke Australi dan pinternya panitia tidak 

menghubungi saya, karena saya tidak pernah melayani hari sabtu, ahad, sama senen. 

Urusan fakultas dan keluarga saya, karena saya tidak ingin kalau saya pulang anak 

bilang “Mah mah mah bang Toyib pulang” jadi saya ga mau, tetapi Bu Een yang 

menghubungi menejer saya di Jakarta, jadi saya ga tahu, tahu-tahu harus ke sini, ya 

sudah kok ga konsul saya, karena kalau konsul saya pasti saya tolak, jadi ini 

rezekinya Bu Een bisa sabtu ini, dan mohon maaf mungkin dhuhur saya harus sudah 

meninggalkan sini, karena saya besok pagi jam 8 sudah di Sydney University dan ke 

Sydney, Melbourne, Edelit, ada 6 kota di sana tugas Universitas, pulang dua hari 

terus pergi ke Korea kebetulan semuanya, habis itu dua hari Full untuk rekaman di 

Trans7 hitam putih sama Kompas TV sama Inews sama MNCTV, jangan di hitung 

itu rezeki saya. 

 Ini mohon maaf, ini temu alumni jadi jangan terlau tegang-tegang Bu, tegang-

tegang ga nyaman Bu semuanya. mohon maaf, kalau orang tegang itu mudah stress 

kalau sudah sters mudah struk, kalau sudah struk terus stop kalau sudah stop Billahi 

Tofiq Walhidayyah, maka dibikin santai dulu. Saya sering Bu, kenapa kematian saya 

ingatkan karena sering saya duduk menunggu pesawat di bandara, duduk bareng 

enak-enak telfon, telfonya belum selesai mati, hallo-hallo-hallo langsung mati, iya 

HPnya, pulsanya habis. Di pesantren saya Alhamdulillah Bu, di rumah saya ada 

anak-anak santri ada 170 anak. Saya dua puluh empat tahun jadi dosen gaji pokok 

saya 7 juta, tako homepenya 7 juta lebih sedikit, tapi Alhamdulillah sampai sekarang 

170 anak belum pernah kelaparan sampai hari ini, dari mana? Allah kasih rezeki dari 

mana-mana untung diundang ke Semarang hari ini, mudah-mudahan paham maksud 

saya.Tolong Bu Een semuanya perhatikan baik-baik, toh di sini ada Pak Bowo 

pengusaha, nanti habis ini boleh saya traktir gratis, karena saya punya saham di 

Deam Light itu punyanya Pak Bowo dan ambil pakaian di tempatnya Pak Zaki di 

Pen yah! semuanya boleh ambil, nanti dicoba kalau sudah cocok ke kasir, okeh. 

 Bapak ibu yang saya mulyakan, maka Alhamdulillah hari ini Allah masih 

pertemukan kita pada kesempatan yang luar biasa, paling tidak hari ini harus ada 5 

manfaat yang harus keluar dari pertemuan ini, tapi ga Fair dong kalau saya berdiri di 

sini, semuanya enak-enak duduk sambil menikmati makanan hidangan begitu rupa, 

snack malah saya ga dikasih, masya Allah, kalau gitu tolong biar semua refresh 

sebentar semuanya berdiri dulu semuanya, semua hadap kiri, tasnya ditaruh Bu, ga 

ilang ga ilang. Semua tangan ditaruh dipundak depannya, ini baru reoni, tangannya 
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ditaruh di pundak depannya. Saya ingin ada keberkahan di sini, kita baca Tasbih 

Subhanaulloh 33 kali supaya berkah turun di tempat ini semuanya, kita baca 

subahanulloh 33 kali sambil memijit-mijit pundak depan kita, Ayoo! Subhanaulloh 6 

kali, ibu pijetnya kurang kenceng yg ikhlas yang ikhlas, ibu kelihatannya mijetnya 

kurang ikhlas, Ayo-Ayo Mba yang ikhlas,   Subhanaulloh 6 kali, Subhanaulloh 6 kali 

yang kenceng yang ikhlas Subhanaulloh 6 kali, baru pertama kali ini senior mijiti 

yuniornya, stop, sekarang Alhamdulillah dipukul-pukul, rata kanan kiri atas bawah 

Alhamdulillahstop, Alluhuakbar ditonjok-tonjok Yoo, Alluakbar 10 kali, kenakan 

batu akiknya, Stoppp. Sekarang balik kanan, Yo Subhanaulloh 10 kali yang kenceng 

yang ikhlas, stop, sekarang Alhamdulillah dipukul-pukul, Stopp, sekarang 

Alluhuakbar ditonjok-tonjok Yoo, Stop sekarang bonus ditekan diputer, YA Allah 10 

kali, Stop hadap kiri duduk, tepuk tangan/ untuk kebersamaan kita, udah, tugas saya 

sudah selesai, ga usah banyak ngomong, karena orang-orang sekarang hanya OMDO 

(omong doang ) pinter ngomong tapi jarkoni, iso ngajar tapi ora nglakoni. 

 Bapak ibu sudah reoni  semuanya saling meletakan, sebetulnya Bu, pertama 

saya bangun kemesraan. Tolong karena temanya adalah tema keluarga, nanti ibu-ibu 

yang saya mulyakan Hallo? [hallo] hallo itu jawabannya Hai, Hallo? [hai] hai [hallo] 

hallo hallo hai [hai hai hallo] hallo hai hallo [ hai halo hai] hei hei hallo [ halo halo 

hai] hallo hei hei hallo hei [hha] ini alumni wis tuek-tuek ora cerdas, setahu saya 

lulusan sini cerdas-cerdas, sudah ga cerdas. Hallo? [hai] mohon maaf Bu, memang 

saya sengaja membuat kondisi yang enak, baru saya sampaikan, karena susah untuk 

membangun konsentrasi. Pertama Bu Bapak semuanya, saya bangun kemesraan, 

tolong nanti suami istri terutama yang masih punya, nanti di rumah Subahanaulloh-

Subhanaulloh  Alhamdulillah itu saling mijit. Cuma nanti suami istri pas Ya Allah-

Ya Allah jangan dipunggung tapi berhadap-hadapan, Ya Allah-Ya Allah gitu, nanti 

suaminya  Ya Allah-Ya Allah istrinya Alhamdulillah-Alhamdulillah  yang masih 

muda. Kalau ibu sudah sepuh, Masya Allah Innalillahi semuanya, bapak tertawa 

beneran itu mbayangin sapa? dah ga punya istri nanti pakai tembok digambarin. 

 Hallo? [hai] yang kedua, sebetulnya sudah saya tanamkan, saya tidak ingin 

bangsa ini tercabik-cabik Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah, 

persaudaraanya  karena hanya, beda suku ras dan agama, maka dengan memijit tadi 

bapak-ibu ga sadar yang dipijit itu partainya apa, ga peduli, agamanya apa ga peduli, 

kita satu alumni semuanya kompak untuk membangun negeri ini setuju? setuju, 

Alhamdulillah, sehingga nanti kalau ibu jadi dokter kalau mau nolong orang ga usah 

lihat suku, ras, agamanya, ga usah lihat wajahnya. Oh pinsan, cantik, kasih bantuan 

pernapasan, owh tapi kalau sudah tua pakai sedotan aja, ga boleh. Kalau ada 

kebakaran, tolong-tolong saja, ini namanya ikatan persaudaraan, nda usah lihat 

partainya, Oh kebakaran PDIP, Oh modar  biarin, Oh PKB kita tolong, ga boleh. 

Meskipun bapak ibu bukan polisi, kalau ada kecelakaan kira-kira nolong ga? nolong 

dan itulah kemanusiaan, nda perlu pada agama, maka kalau ada bom goblok, ngebom 

siapa tujuanya apa, kita harus nolong orang kok malah ngebom ga jelas sasarannya. 
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Mohon maaf ibu kalau ada, tabrakan, tolong-tolong ga usah lihat polisi, tolong-

tolong saja, mau nolong sebentar, kamu Jawa, Ndayak? Jawa, Jawa Tengah, Jawa 

Timur apa? Jawa Tengah, Islam apa Kristen? Islam, Islam NU apa Muhammadiyah? 

NU NU, PKB PT3 atau Golkar ? Golkar, Golkar ARB apa Agung Laksono? ARB, 

lebarane selasa apa rebo kowe? Rebo, tarwehe 20 apa 8? 20, tarwehe nganggo kunut 

ora? Nganggo kunut, pilih Jokowi apa Prabowo? Udah modar duluan dan ini 

kemanusiaan dan ini saya tanamkan, karena mohon maaf Bu Bu saya sudah keliling 

ke 26 negara, saya sudah keliling ke seluruh wilayah dari Ujung Biak Numfor 

sampai Papua sampai ujung Aceh semua sudah saya datengin, ini tidak semudah 

tidak senyaman ini, saya di Malino di Poso ngomong gini-ni ga nyaman, tapi 

Alhamdulillah Semarang kondusif, ini alumni-alumni yang insya Allah ga ada yang 

bawa curiga, kasih minum minum saja, ga takut diracun dan isnya Allah ga ada yang 

bawa tas ransel, maka tas saya buka tas ransel itu karena kalau ada ransel semua 

orang lari semuanya. Ibu bapak yang saya mulyakan, ini yang kita tanamkan 

Humanisem ini dengan alumni ini menghilangkan kedudukan, kasta ga ada, maka 

saya suruh mijit walaupun dia senior, karena pangkat jabatan hanya sementara, betul 

Bu? betul, apakah mentang-mentang Jenderal, kalau sudah ke warung bawa 

Jenderalnya? Tidak, apakah seorang jenderal Pak Bahruddin seorang kapolri dengan 

Bu Bahrudin kira-kira apa masih bawa kapolrinya?  “Istri masuk! siap komandan, 

tidur!  Siap komandan! Buka! Minum gitu.  

Mohon maaf  saya minum dulu, ayo disambi Bu. Alhamdulillah rasanya kaya 

Aqua. Kalau di surga Bu, sekali minum ga bakal haus selamanya, tapi kalau di 

Semarang masih haus, jadi harus minum lagi mudah-mudahan yang memberi minum 

saya hidupnya di Mulyakan oleh Allah mudah-mudahan yang melihat saya minum 

hidupnya diberkahi oleh Allah mudah-mudahan yang minum ini hidupnya diberkahi 

oleh Allah, giliran saya yg amini Cuma 5 orang Ya Allah, mudah-mudahan yang 

minum ini hidupnya diberkahi oleh Allah, amin nah gitu, amin aja pelit, 

Alhamdulillah Hirobbilngalamin.Bapak ibu yang saya mulyakan, bahwa apapun 

yang kita miliki hanya sementara, jabatan juga, begitu pensiun ilang, begitu dikubur, 

bahkan kadang-kadang tidak lagi jenderal pakaiannya sama, mentang-mentang 

jenderal terus pakai Jas, engga, tetep kain kafan, sudah gitu istri pun ga ngantar, apa 

mending yang mati suami, istri masih setia masih nganter tiga bulan ga menikah, tapi 

kalau yg mati ibu-ibu, mohon maaf Bu laki-laki ga lama, tiga hari aja udah nikah 

lagi. Kadang-kadang baru sakit saja, sudah cari cadangan, ngantar istrinya ke 

kuburan masih lirak-lirik, “mana gantinya-mana gantinya” luar biasa. Tiga hari 

ditinggal mati langsung kawin lagi, sampai mertuanya bilang, mbok tunggu sampai 

kuburannya kering, langsung ke toko elektronik Bu, beli Hairdryer, dasar laki-laki 

sudak menangnya sendiri, betul ga Bu? betul, suka egois, betul ga Bu?  betul 

makannya saya ga suka sama laki-laki. 

 Hallo? [hai] hai? [hallo] coba, semua lihat saya, tangan kanannya diangkat, 

gerakan-gerakan. Saya ajari tari Sufi ada kekuatan tuhan pada diri kita, mohon maaf  

ya, semua lihat saya semua lihat saya, gerakan-gerakan agak condong dikit 

tegakkkan–tegakkan, saya ajari tari Sufi . Bapak ibu kalau ke Yordan ke Mesir ada 
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tari Sufi ada orang muter ratusan kali ga jatuh, karena ada kekuatan tuhan, lebih 

kenceng lagi kaya mau copot, seolah-olah tuhan yang menggerakan, kaya mau copot, 

ikuti perintah saya, agak condong dikit-dikit, tegakkan-tegakan, semua lihat saya, 

ikuti perintah saya, lebih kenceng lagi, pegang dagu! dagu! bapak pegang dagu! ibu 

pegang dagu Bu! Nah masya Allah, Ya Allah-Ya Allah, ini alumni kemarin lulus 

bener apa engga sih ini? Ini dagu apa jidad? jidad ibu denger ga saya suruh pegang 

apa? dagu loh kok megangnya gini, kenapa? pertama apa yang dilihat lebih terkesan 

dari pada apa yang didengar, betul ? Makannya saya tidak yakin suasana seperti ini 

sudah panas-panas, saya tidak yakin ilmu saya masuk belum tentu, paling yang 

mengesan makanannya. Bahkan mohon maaf, suaminya boleh dua minggu tugas, 

tapi istrinya ga ada kacamata dua jam saja, kiamat hidupnya, maka saya tahu persis 

secara psikologi ini yang sulit bagi saya bukan materinya, tapi membuat kesan, 

ternyata apa yang dilihat lebih terskesan dari pada apa yang didengar sehingga 

sehebat apapun ceramah saya kalu bapak ibu tidak fokus ternyata tidak sampai pesan 

saya, makannya bapak ibu saya baru dateng transit lama bukan karena saya disuruh 

makan, wong ada makanan ga disuruh makan kok [hha] yg lama adalah di ajak foto-

foto, saya menyadari karena saya sering di TV kalau saya di radio ga pernah di TV 

ga ada yg minta foto sama saya, betul ga Bu? Karena yg diihat lebih terkesan. Yang 

ketiga pentingnya pemimpin, ternyata pemimpin begini semua ikut begini, betul ga 

Bu? [betul]. 

 Hallo? [hai] semua boleh lihat saya semua boleh lihat saya, bisa lihat saya? 

Bisa. Peci saya warna apa? [hitam] microfon ini warna apa? [hitam] semuanya 

jawab! Microfon ini warna apa? [hitam] Peci saya warna apa? [hitam] celana saya 

warna apa? [hitam] sepatu saya warna apa? [hitam] kalau aspal warna apa? [hitam] 

kalau semut di kegelapan warnanya apa? [hitam] orang Negro di malam hari 

warnanya apa? [hitam] aspal warnanya apa? [hitam] arang warnanya apa? [hitam] 

celana saya warnanya apa? [hitam] jadi kelelawar tidurnya waktu? [malam] jadi 

kelelawar tidurnya waktu? [siang] mbentak-mbentak. Kayanya saya ga bisa 

melanjutkan ceramah ini, mohon maaf sekali karena saya harus berhadapan dengan 

orang-orang yang lupa ingatan, baru di sini jidad dikira dagu dan baru di seluruh 

dunia, di sini ada kelelawar tidurnya waktu malam hari baru disni-ini, jadi kelelawar 

tidurnya waktu? [siang]. Jadi ibu bapak mudah dipengaruhi, maka saya dengan mas 

Ganjar dua hari kemarin mbahas Ghafatar, kenapa orang pada ikut disitu, mohon 

maaf Bu, ternyata orang Indonesia itu gampang banget dipengaruhi “kalau pengen 

surga? Gampang” nah itu sederhana sekali Bu. (dituturkan Ustadz Wijayanto kepada 

para jamaah ketika membahas orang Indonesia itu sangat mudah dipengaruhi). Ada 

mahasiswa saya yg ikut organisasi radikalism, karena mohon maaf BU, saya ini 

termasuk staf ahli di bidang kepolisian untuk membahas radikalism, jadi mohon 

maaf saya ini tim ITK, ITK itu Indeks Tata Kelola Kepolisian. Kepolisian di seluruh 

Indonesia ini Kapoldanya dinilai, jadi Kapolda ini pelayanannya gimana, 

penganyomannya bagaimana, itu oleh Internal dan eksternal yang eksternal saya 

terus Andi Efnoyas itu ngasih nilai, jadi Kapolda itu dinilai, ini oke apa engga ada 

rapotnya. (dituturkan kepada Ustadz Wijayanto kepada para jamaah pengajian ketika 

memberitahukan kepada jamaah bahwa Ustadz wijayanto adalah anggita dati tim 

ITK). Mohon maaf Bu, salah satu radikalism itu gampang sekali “kamu mahasiswa 
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pinter ga,lulus belum, pekerjaan belum tentu, terkenal tidak, kekuasaan ga punya, 

kaya juga tidak, popularitas ga punya, terus surgamu darimana? Padahal surga itu ga 

gratis, 70 bidadari menunggu kamu, kamu ikut ISIS, kamu mati tapi namamu 

dikenang di Surga, langung ikut mbawa ransel ke Sarinah BU, dan ternyata tidak 

hanya mahasiswa, ibu-ibu juga gampang dipengaruhi, ini saya kasih 20 pertanyaan 

ibu salah njawab, tapi kalau ga saya hentikan ga sadar, nyatanya 9 kali dagu ga tahu 

tempatnya. 

 Bapak ibu yang saya mulyakan, Hallo? [hai] hai? [hallo] bapak ibu yang saya 

mulyakan, bahwa pesan penting bagi saya, adalah pertama saya mengapresiasi 

menghargai alumni ini dan tentu tahun depan harus lebih meriah, lebih baik dan lebih 

konkreat. Setiap kali datang harus ada makna sosial makna gerakan, misalnya dateng 

ke sini walaupun kepala sekolahnya ga ada, bangunlah satu Lab.Komputer itu semua 

dari alumni bangunlah tempat misalnya fasilitas umum itu semua dari alumni, semua 

mengumpulkan masing-masing 10 20 juta cukup, masa punya PEN, punya Deam 

Light, punya usaha cabai, punya usaha macem-macem, nah disitu nanti mbangun 

kegiatan yang real untuk kemanfaatan masyarakat, daripada orang-orang ikut 

Ghafatar. Kegiatan sosial itu penting, pertama: bapak ibu kumpul begini-ni dikatakan 

akan diberkahi. Silaturahhim seperti ini membawa berkah, rezeki yang dipentingkan 

bukan banyaknya, tapi berkahnya. Ibu gaji 20 juta cukup untuk tinggal di Semarang, 

tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Tahu narkoba BU? Narkoba 

itu alat untuk mabuk yang namanya putau itu 300 ribu, sabu-sabu 250 ribu satu gram 

yg impor, yg murah itu Leksotan, Margaden, Mensen itu agak murah, yg lebih murah 

lagi Mentilon, Paman Gober agak murah, dan yang murah lagi Ciu, Jenewer, Topi 

Miring. Hanya untuk mabuk 300 ribu satu gram, padahal zaman angkatan ibu muda 

mabuk cuma 1000  naik bus menghadap ke belekang langsung muntah goblok, 

mabuk kok larang ngono. Gaji 20 juta anak kena narkoba, istrinya bawel, mentel, 

crikis, makannya banyak, ngentutan, ngileran, ngantukan. Punya istri ngantukan juga 

sudah berat BU. Bu Mohon maaf, saya punya teman dosen, istrinya ngantukannya 

luar biasa dia itu pelor (nempel langung molor) asal masuk mobil itu diajak pergi 

empat pertanyaan paling dua pertanyaan terjawab “kemana ini? “ke Mall” “beli 

apa?” “Kho0” pernah arisan di tempat saya, itu semuanya sudah pulang, tinggal satu 

orang yang sedang mencari  istrinya, ternyata istrinya itu sedang nyusoni anaknya  

sambil tidur di mushola saya, padahal anaknya sudah pergi. Gaji 20 juta anak kena 

narkoba, istrinya bawel, mentel, crikis, makannya banyak, ngentutan, ngileran, 

ngantukan begitu rupa, suaminya galak, maka hilang berkahnya. Pilih mana, gaji 20 

juta keluarganya ga tenang, dengan gaji 40 juta, tapi keluarganya tenang? pilih yang 

tenang. Ketenangan dapat diraih kalau ibu sering silaturahim seperti ini, berkah 

rezekinya, mohon maaf  Bu, mohon maaf Bu, salah satu keberkahan dari rezeki saya 

Alhamdulillah saya merasakan keberkahan karena silaturrahim, kemanapun kota 

sudah banyak yg menghubungi saya, saya ganti status saja, baik bekas mahasiswa, 

baik itu jamaah umroh, jamaah haji, di sini aja sudah banyak nemui orang sana sini 

dan pasti gini-ni ga perlu uang, pasti lumpia dapet, pasti bandeng presto gitu, tapi 

karena saya langsung ke Australi, tolong yang mau ngasih dititipkan ke Pak 

Darmawan untuk dikirim ke rumah ya Pak! Tolong. Nanti saya cek istri saya, 

nyampai apa engga, kalau engga berarti Pak Darmawan yg tanggung jawab ini yang 

njemput saya, serius ini Pak tolong ini.  
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Kedua, orang yang biasa datang kumpul berkegiatan sosial seperti ini, dia 

tidak mudah strain ketegangan, strain kalau berkumpul jadi strees, steers kalau 

berkumpul jadi struk, struk kalau berkumpul jadi stop tadi, maka orang-orang yang 

gila, mohon maaf  Bu, Professor Kuncoro bikin desertasi salah satunya 95% orang 

yang gila adalah orang yang terhambat komunikasinya, yaitu ga pernah sillaturrahim, 

ga pernah datang dipertemuan alumni, maka dengan kumpul begini orang ga 

gampang strees. Ketiga akan bertambah ilmunya, ibu kalau di rumah terus kapan, 

maka datang ke pengajian, datang ke perkumpulan, datang ke arisan segala  macem, 

itu bagian dari menambah ilmu. Yang berikutnya akan dipanjangkan umurnya, 

mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang lebih penting lagi, akan langgeng 

amalan sampai di akhirat. Di surga mohon maaf, tidak ada lagi orang sholat, di surga 

tidak ada orang puasa, tidak ada lagi orang haji, tidak ada lagi orang zakat, tapi 

masih ada orang yg silaturrahim seperti ini, maka mohon maaf bapak-bapak kalau 

masuk surga Pak, besok semua akan nyari saya keliling “ketemu Wijayanto? Ga” 

“apa ga masuk surga” ternyata bapak di bawah, saya di atas, beda-beda Pak 

tingkatannya, iya dong, dateng telat aja malah ndobel, itu malah tiga, masya Allah.  

 Ibu bapak yg saya mulyakan, sampai Rosul bersabda “ jangan pernah mimpi 

masuk surga kalau kamu memutuskan hubungan persaudaraan” rahim itu ada tiga, 

satu persaudaraan, dua kasih sayang, tiga peranakan, tempat tumbuhnya bayi, janin 

itu rahim. Mengapa kita harus menyambung satu rahim, karena ibu mohon maaf  itu, 

karena kalau semuanya di Bu Een itu semuanya saudara saya, Pak Dermawan, Pak 

Bowo itu semua saudara saya “ Oh ga mungkin, beda bapak ibu?” “simbahnya sama” 

mbah buyut beda mbah canggah, mbah canggah beda ureng-ureng, kalau beda nenek 

moyang kita sama-sama seorang pelaut, nenek orang kita seorang pelaut, kalau beda 

ketemu adam dan hawa, maka bahasa Al-quran untuk mempersatukan manusia “Ya 

Banni Adam” hai keturunan Adam, jadi kalau ada reoni banni adam yang dateng 

berapa orang? Kebetulan yg punya yayasan Banni Adam di Boyolali itu juga alumni 

sini ternyata, ga tau ini dateng apa engga, umroh ngajak saya tapi ga ngasih apa-apa. 

  Bapak ibu yang saya mulyakan hallo? [hai] hari ini saya disuruh bicara 

tentang keluarga, sampai di sini dulu, ada pertanyaan mungkin? Tidak ada kita lanjut, 

ibu ada pertanyaan mungkin? Tidak ada baik, bapak ada pertanyaan mungkin? Tidak 

ada baik, kita lanjut. Bagaimana tentang membuat keluarga, mohon maaf ibu, 

detik.com menulis keluarga di Indonesia ini terganggu oleh 4 gangguan predator 

utama keluarga, baik di kota maupun desa, baik artis maupun rakyat biasa, baik 

pejabat maupun penjahat, baik kondektur maupun insiyur, semuanya bahwa mohon 

maaf bapak ibu semuanya, suatu perkawinan hubungan suami istri terganggu 

banyaknya perceraian. Di Indonesia ini setiap satu jam ada 52 pasang yang bercerai, 

ibu duduk di sini sudah 2 jam, berarti sudah 104 orang bercerai, 105 ditambah Nazar 

dan Musdalifa. Begitu banyaknya perceraian, nanti saya kasih, kenapa bercerai? 

Karena ikatan pernikahannya bukan untuk ibadah , rata-rata ikatannya bukan 

Mawaddah tapi Mahabbah, cinta karena harta, cinta karena wajah, kalau wajahnya 

keceblugan kompor minta cerai itu Mahabbah, sing sugih sugihe ilang bangkrut 

njaluk cerai, toko busanane bangkrut njaluk cerai, itu yang namanya Mahabbah, 

karena hubungan Anda bukan Mahabbah, maka sering ada istilah “ada uang abang 

disayang, ga ada uang abang ditendang”. Ibu-ibu jujur kalau nyuci baju suami 

sakunya kok ada uang, ibu ambil apa dikasih suami? [ambil] wahai para maling-
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maling, diambil terus? Dikasih suami apa untuk sendiri? suami, halah di sini aja 

bohong apa lagii maka jangan heran para suami modern sekarang, bukan ibu tapi 

untuk anak-anak ibu mohon maaf, anak-anak usia muda ini, suami memandang 

istrinya ini sesuai umur, Bu kalau sudah sepuh Alhamdulillah Masya Allah ini 

kakek-kakek nenek insya Allah keluarganya Sakkinah Mawaddah Warrahmah, tapi 

yang muda-muda mohon maaf. Heh perhatikan jangan makan terus, tolong yang 

muda-muda perkawinan sekarang ini mohon maaf, suami hanya memandang istri 

tergantung wajah. Ibu-ibu dihargai ibarat bola saja, kalau usia di bawah 20 tahun, 

ibarat bola sepakbola, jadi yang rebutan 22 orang rebutan satu bola, tapi kalau 

umurnya 21 sampai 25 tahun ibarat kaya bola basket bola futsal paling 10 orang yang 

rebutan, tapi kalau umurnya 25 sampai 30 tahunan mohon maaf yang di tengah-

tengah itu ibarat bola paling bola tenis-bola pingpong, sing rebutan 4 rata-rata cuma 

2, kutunggu jandamu kutunggu jandamu, tapi kalu sudah umur 35 tahunan ke atas 

mohon maaf Bu, ibarat bola ini bola Golf penginya suami itu mbuang saja, werr 

ganti bola, kalau ga ada taruh lagi, tapi ya dibuang maneh werr. Di usia-usia gini, 

dulu masih bau parfum sekarang sudah bau balsem, PPO, remason, minyak kayu 

putih, kerokkan terus, masya Allah, kudunge ayu-ayu ke buka putih, ternyata salon 

pass ting trembel masya Allah, ngono ngajak foto aku Ya Allah, nyedak-nyedak bau 

balsem, nempel-nempel, masya Allah, nanti yg bau balsem fotonya jauh dari saya, 

yang bening-bening saja sama saya.  

Bapak ibu yang saya mulyakan, Hallo? [hai] ibu menertawakan diri sendiri, 

ibu bapak semuanya mohon maaf. Ibu-ibu masih hidup BU? [masih] hallo Pak masih 

hidup Pak? [masih] punyanya masih hidup Pak, nyawanya masih hidup Pak? 

[masih]. Bapak ibu yg saya mulyakan, perkawinan rata-rata mengenai 4 tahap, satu: 

di usia awal dari pacaran sampai punya anak satu, rata-rata yang banyak ngomong 

adalah istri, suami menjadi pendengar yg baik sampai anak satu, anter sana, anter 

sini, belikan ini belikan itu, tolong dijemput sana, dijemput sini, owhh suami 

pendengar yg baik, tapi kalau anaknya sudah mulai dua, yang banyak ngomong 

gantian jadi yang banyak ngomong suami istri mendengarkan, bikinkan ini bikinkan 

itu, kerokin sini kerokin situ, pijit sana pijit sini, tp kalau anak mulai 3 suami banyak 

ngomong istri banyak ngomong yg ndengerin tetangganya, tapi kalau sudah empat 

tetangganya bosen dua-duanya ngomong dipengadilan agama terus ketok palu dok 

Billahi Tofiq Walhiddayah, ini yg banyak terjadi, maka untuk itu kuncinya saya tidak 

ingin menyajikan data tp tidak ada solusinya yang pertama tp saya tidak terangkan 

semuanya, karena kalau diterangkan semuanya ilmu saya habis ga diundang lagi, ini 

juga strategi marketing. Ibu bapak semuanya kunci pertama tolong bikin amalan 

kebersamaan, yaitu amalan jamaah. Mulai hari ini pesan penting dalam alumni ini 

bagaimana mewujudkan keluarga islami di tengah perkembangan teknologi. Pertama 

apapun bersama, mulai bersama, sholat bareng karena sendirian Cuma satu kalau 

berdua pahalanya berapa? 54, kalau satu orang pahalanya satu, kalau dua orang 

pahalanya 54 kan 27 kali 2, suami dapet 27 istri dapet 27, ibu ga bisa berhitung sih?. 

Bahkan sholat bareng itu indahnya kebersamaan, mohon maaf hujan aja indah kalau 

bersama, banyangkan hujan dereng Cuma satu tetes TIK, ga ada.  

Ibu bapak yg saya mulyakan, Indah maka mulai hari ini makan bareng, tidur 

bareng, pergi bareng. Mohon maaf ngecet rumah putuskan bareng, HP bersama, rata-

rata perceraian dari HP, kalau ada suami punya HP kok dipassword istri ga bisa lihat 
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dan sebaliknya ini alamat bibit perceraian. Berapa banyak HP bisa mendekatkan yg 

jauh dan menjauhkan yg dekat. Mohon maaf Bu, saya punya klien umurnya 65 

tahun, cerai gara-gara CLBK. Reoni smp, ketemu curhat-curhatan akhirnya 

menceraikan, saya tidak tahu orangnya ini, tiba-tiba dicerai baru 3 bulan dia pengin 

balik lg, ternyata istrinya sudah diambil orang, yg ngambil ini tanya ke saya “gimana 

kalau saya nglepas istri, tp minta ganti 100 juta?” “loh kok bisa?” “karena saya 

nikahi istrinya, tp mau diambil lagi, saya disuruh menceraikan, tp saya minta 100 

juta” ini orang Jakarta tanya kepada saya, serius. Kata saya “boleh, tapi bagi-bagi 

saya 50%” betapa karena HP. 

Hallo? [hai] jadi bapak ibu yg saya mulyakan, bersama kalau perlu beli mobil 

putuskan bersama, bareng “tapi gimana Pak saya pengin item, istri pengin putih” “ya 

beli dua, gitu aja kok repot”  maka Hallo? amalan bersama. Kuncinya keluarga 

Islami akan bebas dari semua perceraian, kalau ada amalan bersama. Apalagi, 

Saa‟tain, roka‟tain, khodro‟tain, jam dua malam, dua rokaat dengan dua tetes air 

mata dari dua orang suami istri, jam dua malam, sholat tahajud dua rokaat saja, 

dengan dua tetes air mata dengan penyesalan suami dan istri. Tapi ga bisa seminggu 

sekali, sebulan sekali, sebulan ga bisa, tiga bulan sekali, kalau tiga bulan ga bisa, satu 

tahun sekali pas tarweh, kalau itu ga bisa terlalu. Sholat bareng suami nangis “Ya 

Allah mungkin saya belum bisa membahagiakan istri sendiri, malah mungkin lebih 

banyak membahagiakan istri orang Ya Allah” . Ibu bapak yg saya mulyakan, jadi 

amalan bersama “tapi giman Pak, istri saya diajak sholat tahajud alesannya 

menstruasi” “ga papa, kamu menstruasi temeni sholat” suami sholat ada istri yg  

tidur di depannya, sehingga waktu sholat melihat wajah istri, waktunya berdoa istri 

suruh pindah, bantalnya dipangkuan suami, sehingga waktu suami doa itu jelas yg 

didoakan istri sendiri apa istri orang lain, jelas di situ. 

Yang kedua banyaknya perselingkuhan, ada faktor eksternal adan faktor 

internal. Secara eksternal istri tidak paham kepada suami, suami tidak paham kepada 

istri, saling pengertiannya kurang. 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, yg atas kurang ke bawah, 

yang bawah kurang ke atas, pating pecotot, urung dadi di enggo kroak separo kaya 

sindil bolong, Masya Allah, kadang rok mini 15 centi, kasih belahan 10 centi di 

depan lagi, tinggal 5 centi jadi jarak dengan ibu kotanya tinggal 3 centi sudah 

nyampe ibu kota, Masya Allah BU, nangis batin saya kalau melihat seperti itu, 

sementara di rumah istri-istri dipameri dengan rok mini-mini gitu. Di rumah kadang 

pakai daster aja seminggu digantung dipake digantung dipakai, suamine wis pegawai 

wis pengusaha istrinya di rumah daster siji penitine lima, di luar-luar bau parfum luar 

biasa, Bulgari, Lakoste,Estiloder, neng ngumah mambu balsem, remason. Posturnya 

kutilan ( kurus, tinggi, langsing) kaya biola luar biasa indah sekali, sementara yg di 

rumah pertumbuhannya melebar menyamping terus  gemuk, gendut, gembrot. Neng 

kono kaya biola neng ngumah kaya gentong, Masya Allah [hha] walaupun saya 

senang ada istri-istri yg gemuk, Alhamdulillah istri yg gemuk itu banyak kelebihan 

serius  Bu kelihatan sekali. Wong korsi satu setengah dipakai Ya Allah, maka 

pastikan suami dibahagiakan, sebaik-baik istri adalah istri yang menyenangkan hati 

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



129 
 

 
 

suaminya, tapi istri-istri sekarang lebih suka menyenangkan suami orang lain. kalau 

mahu ke luar rumah dandanannya tiga jam, tapi ketika di rumah sendiri wis umbele 

meler kalau mau ke luar wanita-wanita hijabers ini, mohon maaf  pakai krudung aja 

12 meter diputer sana puter sini, diubeng-ubeng dadi nek mlaku kaya gawa sampah 

,masya Allah. Hijabers-hijabers sekarang ada tanduknya ada sungunya eneng 

terowongan Casablanka, dan ada gradasi warna. Ibu ga bagus Bu Cuma dua warna, 

hijabers sekarang itu 6 warna: merah, kuning, hijau owhhh, jadi kaya kampanye 

enam partai gitu dan ga lurus gini, ga bagus BU, jadi miring separo kena mripat siji 

kaya bajak laut, uhh luar biasa, iya Bu. Ibu kan brosnya kecil, owh bros-bros yg 

sekarang besar-besar, kanan kiri tengah, atas aja pakai bros Bu, ada rantainya sampai 

ke bawah ada gemboknya, masya Allah.   

Bapak ibu yang saya mulyakan ,maka tolong jangan ada dusta diantara kita, 

bahagiakan suami di rumah bahagiakan istri di rumah saling pengertian, suami 

mengerti istri, istri mengerti suami. Yang ketiga banyak orang nikah lagi, sayangnya 

laki-laki kalau nikah lagi nyari yg lebih muda, lebih cantik, lebih bahenol, lebih 

seksi, sembunyi-sembunyi, secara sirih, tidak diketahui istri, kalau gitu dorongannya 

syariat apa syahwat? [syahwat] jangan ibu yang njawab, yang melakukan laki-laki 

kok ibu yang menjawab Itu menuduh,itu zhuzdon, itu busuk hatinya, saya tidak akan 

bahas, karena ibu ga siap. Ibu setuju ga sih dengan poligami? tidak , jumlah wanita 

dengan jumlah laki-laki banyak mana? Wanita, kalau wanitanya banyak, laki-laki 

sedikit ga mau poligami, harus satu-satu pasti ada wanita yang ga dapet bagian 

suami, betul ga? betul, maka wanita yang tidak mau poligami adalah wanita yang 

kejam, gak peduli pada temen sendiri. Orang yang egois itu baik apa jelek? Jelek, 

jadi ibu-ibu setuju ga dengan poligami? ga, jadi ibu-ibu ini orang baik apa orang 

jelek? Baik, angel temen ngajari wong bodo-bodo. Ini tadi titipane Pak Bima “tolong 

pak terangkan tentang poligami”. 

Hallo? [hai] ibu kalau sudah nikah pengin hidupnya berat apa ringan? 

[ringan] tolong bapak-bapak  perhatikan, semua wanita pengin diringankan, sekarang 

kalau suami satu yang nglayani tiga orang istri kan jadi ringan [hha] satu sumur, satu 

dapur, satu kasur, jadi setuju dengan poligami? [tidak] katanya pengin ringan. Ya 

sudah, ga usah dibahas, madu ditangan kananmu racun ditangan kirimi, wanita kalau 

ga mau dimadu ya diracun, owh ajarane sopo kuwe, menikahi wanita adalah untuk 

membahagiakan, betul ga? [betul] sekarang saya tanya, kalau suami nikah lagi, ibu-

ibu bahagia apa susah? [susah] berarti suami telah melanggar sumpahnya sendiri, 

orang yang melanggar sumpah disebut munafik, orang munafik lebih dalam dari 

pada orang kafir. Jadi bapak-bapak setuju dengan poligami? [setuju] tinggal tiga 

orang saja, ya wis biarin saja.  

Yang terakhir, banyaknya disharmoni, karena intensitas waktu ketemu yang 

kurang, komunikasi yang belum baik, dan kurangnya sama-sama mengaji agama, 

mulai dari panggilan yang baik. Mulai hari ini rubah, Rosul punya istri namanya 

Aisyah, tidak pernah manggil Syah Isyah Isyah. Rosul kalau manggil, Ya Si Merah 

Delima, karena pipi Aisyah putih kemerah-merahan kaya apel Australi. Mohon maaf 

ibu semuanya, maka jujur tidak boleh kalau menyakiti hati pasangan, menyakiti hati 

suami, menyakiti hati istri. Suami ibu botak terus panggil “Tak botak” ga boleh, 
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suami ibu item terus panggil “Black Si Black” ga boleh. Istri gendut terus panggil 

“Ndut sini Ndut” tapi juga jangan bohong sudah gendut panggil “Sing Langsing” 

kurang ajar itu namanya. Buatlah panggilan yang enak “Ling Darling” ya Bu, kalau 

perlu pakai bahasa Jawa “Oh diajeng, garwanipun kakang”. 

Alhamdulillah saya, sedikit curhat. Istri saya asli orang Jogja, istri saya dulu 

mahasiswi saya, jadi selisihnya dengan saya 9 tahun, habis kalau saya ngajar di 

UGM selalu duduknya paling depan, pernah saya ngajar malah bukan nulis pelajaran 

saya, tapi malah nggambar wajah saya. Terus saya lihat kelihatannya suka sama saya, 

saya kasihan akhirnya saya nikahi dia dari pada dia patah hati, ya sudah kasihan, tapi 

memang saya ancam, kalau ga mau ga saya luluskan, akhirnya mau juga, dan sudah 

saya selidiki istri saya anaknya orang kaya di Jogja, warisanya banyak, dan itu 

menjadi pertimbangan mengapa saya dulu nikahi dia [hha] tapi sayang sampai hari 

ini warisannya ga dibagi-bagi, mohon doanya mudah-mudahan tahun ini dibagi, 

paling engga 1 sampai 2 Miliar saya dapet, di tengah kota, bekas pabrik batik, luar 

biasa. Mudah-mudahan tahun ini wong sudah ga ada mertua saya, tapi jangan BU, 

istri saya ga pernah menolak poligami sampai detik ini dan tidak menerima poligami, 

karena jawabanya “terserah” “loh kok terserah?” “ kalau kamu nikah lagi baik untuk 

dunia akhirat, kamu dekat dengan Allah dekat dengan surga, dekat dengan manuisa, 

jauh dari neraka, lakukan sekarang juga, karena saya kepengin suami yang bisa 

membawa anak dan istrinya ke surga, tapi kalau kamu nikah lagi malah jauh dari 

Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka, resiko tanggung 

sendiri” malah saya takutnya luar biasa. saya suruh nikah lagi malah ga berani Bu, 

padahal istri saya ndorong terus “mbok nikah lagi, mbok nikah lagi” tapi sayang 

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, masya Allah, ini pastinya asinya mengandung sianida ini, masya Allah, 

akhirnya saya sepakati gini aja Dee, kamu empati kepada Mbah Damiri, nafkah lahir 

saya jamin, pokoknya setiap awal bulan kita kasih sembako, hidupnya kita jamin, 

tapi kalau nafkah batin Mohon maaf saya engga sanggup. Setiap awal bulan selalu 

saya cek “gimana istri kedua sudah dikirimi sembako belum? Sudah Alhamdulillah” 

tapi jangan nuntut nafkah batin, ga usah pakai ijab kabul. 

Bapak ibu semuanya, Hallo? [hai] mudah-mudahan keluarga kita menjadi 

keluarga Sakkniah Mawaddah Warrahmah dan tentu ini harapanya menjadi 

persaudaraan yang langgeng sampai akhirat, isnya Allah [amin]. Silaturrahim ini 

kecil dihadapan manusia, tetapi cukup bermakna, berarti dihadapan Allah, luar biasa. 

duduk kita seperti ini sulit, bangsa kita ini berat menyatukan hati, menyatukan ini 

semuanya, maka mudah-mudahan ini membawa kemanfaatan, membawa barokah 

yang luar biasa dan ibu-ibu semuanya yang pulang dari sini, keluarganya jadi 

keluarga yang Sakkinah Mawaddah Warrahmah, yang belum punya jodoh, mudah-

mudahan Allah dekatkan jodohnya yang kaya raya, yang sholih sholehah semuanya, 

yang warisanya banyak yang hidupnya tinggal sebentar, mudah-mudahan yang masih 

terbelit-belit hutang semua alumni, mudah-mudahan pulang dari sini Allah 

menjadikan lupa orang yang mengutanginya amine kenceng utange akeh, Amin-
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Amin. Yang belum punya keturunan mudah-mudahan pulang dari sini langsung 

hamil semuanya, kembar lima langung. 

Baik saya rasa itu saja, sudah cukup, owhh sudah jam dua belas lebih, saya 

harus langung, waktu Australi Bu. Saya rasa itu saja sudah cukup, ini kalau di 

Kompas TV di Trasns7 saya sudah tanda tangan 3 kali ini. Saya rasa itu saja yang 

perlu saya sampaikan, tapi betul di keluarga modern banyak ganguannya tentu, tidak 

ada sesuatu yang bisa mengikatkan kita, hubungan keluarga yang Islami kecuali 

karena aturan agama. 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. Baik saya rasa itu yang perlu saya 

sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf.  Kupat duduhe santen, menawa lepat 

nyuwun pangapunten, Suminten ketiba jendela, cekap semanten atur kulo. Kalau ada 

sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau umur kita panjang tolong kita 

diundang lagi yah! Dah saya rasa itu saja, pokoknya itu semuanya, kurang lebihnya 

mohon maaf. Saya juga mohon doanya, misi saya ke Australi ada dua yaitu kerja 

sama Indonesia dengan Australia kaitanya dengan pendidikan di Sydney di Melbourn 

itu yang punya adik saudara kasih tahu supaya dateng, tapi juga misi untuk 

pencitraan Islam yang disalah artikan kaitanya dengan jihad, kaitanya dengan teroris, 

kaitanya dengan itu saya akan jihad bukan seperti itu. Jihad itu Fisabilillah, kalau 

kemarin jihad bukan di jalan Allah, tapi di jalan Tamrin, jadi itu tidak masuk surga 

Insya Allah. Sudah saya rasa itu, monggoh saya serahkan, mana Mcnya? Ngilang. 

Atur sumonggoh. 

 

Wassalamualaikum Wr.Wb. 
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LAMPIRAN  2.  Pengertian Masing-Masing Makna Wujud Pragmatik Imperatif 

beserta Ciri-Ciri Penandanya 

 

 

No. Wujud Pragmatik 

Imperatif 

Pengertian dan Ciri-Ciri Penandanya 

1 
Wujud Pragmatik 

Imperatif Perintah 

Tuturan yang mengandung maksud memerintah agar 

mitra tutur melakukan sesuatu sebagaimana diinginkan 

si penutur. 

Ciri-ciri penandanya : (1) berintoasi keras, (2) didukung 

dengan kata kerja dasar, (3) berpartikel pengeras –lah  

dan dituturkan dengan intonasi datar tinggi.  

2 
Wujud Pragmatik 

Imperatif Suruhan 

Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

suruhan bermaksud menyuruh mitra tutur untuk 

melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan si 

penutur. 

Ciri-ciri penandanya: Ditandai dengan penanda kata 

Coba. 

3 

Wujud Pragmatik 

Imperatif 

Permintaan 

Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

permintaan bermaksud meminta mitra tutur untuk 

melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan si 

penutur. 

Ciri-ciri penandanya: Ditandai dengan penanda kata 

tolong atau frasa lain yang bermakna minta. 

4 

Wujud Pragmatik 

Imperatif 

Pemohonan 

Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

permohonan bermaksud untuk memohon sesuatu sesuai 

dengan apa yang diinginkan si penutur. 

Ciri-ciri penandanya: Ditandai dengan penanda kata 

mohon.  

5 

Wujud Pragmatik 

Imperatif 

Desakan 

Tuturan ini bermaksud mendesak mitra tutur untuk 

melakukan sesuatu dengan segera sesuai dengan apa 

yang diinginkan si penutur.  

Ciri-ciri penandanya: Ditandai dengan penanda kata ayo 

atau mari sebagai pemarkah makna. Selain itu juga 

digunakan kata harap atau harus untuk memberi 

penekanan maksud desakan tersebut. 

6 

Wujud Pragmatik 

Imperatif 

Bujukan 

Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

bujukan diwujudkan dengan adanya janji dan iming-

iming ketika mitra tutur mau melakukan apa yang 

diinginkan oleh si penutur. 

Ciri-ciri penandanya: Ditandai dengan penanda kata ayo 

atau mari.  

7 

Wujud 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 
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disampaikan oleh penutur. Sehubungan dengan hal 

tersebut, imperatif imbauan ditujukan kepada 

masyarakat luas atau umum. 

Ciri-ciri penandanya: Ditandai dengan menggunakan 

partikel –lah. Seain itu juga digunakannya penanda kata 

harap dan mohon.  

8 

Wujud Pragmatik 

Imperatif 

Persilaan 

Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

ajakan bermaksud mempersilakan mitra tutur untuk 

melakukan sesuatu pada saat itu juga. Pada imperatif 

jenis ini penutur memposisikan dirinya lebih tinggi dari 

pada lawan tutur.  

Ciri-ciri penandanya: Ditandai dengan penanda kata 

silakan. 

9 
Wujud Pragmatik 

Imperatif Ajakan 

Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

ajakan bermaksud mengajakan kepada mitra tuturnya 

supaya bersama-sama melakukan sesuatu sesuai 

keinginan penutur. 

Ciri-ciri penandanya:  Ditandai dengan penanda kata 

ayo atau mari. 

10 

Wujud 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. 

Ciri-ciri penandanya: Ditandai dengan penanda kata 

mari dan boleh.  

11 

Wujud Pragmatik 

Imperatif 

Permintaan izin 

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  mengizinkan, posisi penutur lebih 

tinggi dari lawan tutur.   

Ciri-ciri penandanya: Ditandai dengan penggunaan kata 

silakan dan boleh  

12 

Wujud Pragmatik 

Imperatif 

Larangan 

Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

larangan bermaksud melarang mitra tutur untuk 

melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan.  

Ciri-ciri penandanya: Ditandai dengan pemakaian kata 

jangan. 

13 
Wujud Pragmatik 

Imperatif Harapan 

Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

harapan bermaksud agar harapan-harapan atau 

keinginan penutur dapat terkabul dan terwujud. Ciri-ciri 

penandanya: Ditandai dengan pemakain penanda kata 

harap, semoga dan mudah-mudahan. 

14 Wujud Pragmatik Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 
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Imperatif 

Umpatan 

umpatan bermaksud mengumpat mitra tuturnya dengan 

menggunakan kata-kata kasar. 

Ciri-ciri penandanya: Ditandai dengan pemakaian kata-

kata umpatan atau kata-kata kasar yang disampaikan 

langsung oleh si penutur kepada mitra tutur. 

15 

Wujud Pragmatik 

Imperatif Ucapan 

Selamat 

Imperatif pemberiaan ucapan selamat bermaksud 

memberikan selamat kepada mitra tutur atas apa yang 

diperolehnya. 

Ciri-ciri penandanya: Ditandai dengan penanda kata 

selamat 

16 
Wujud 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. 

Ciri-ciri penandanya: Ditandai dengan penggunaan kata 

hendaknya dan sebaiknya. Selain itu juga dapat ditandai 

denga penanda kata seharusnya dan harusnya. 

17 

Wujud Pragmatik 

Imperatif 

“Ngelulu” 

Tuturan yang mengandung makna pragmatik imperatif 

“Ngelulu” bermakna seperti menyuruh mitra tutur untuk 

melakukan sesuatu, tetapi sebenarnya yang 

dimaksudkan adalah melarang.  

Ciri-ciri penandanya: Tidak menggunakan penanda kata 

jangan, namun dapat diketahui maknanya berdasarkan 

konteks situasi tutur yang melatarbelakanginya. 
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LAMPIRAN  3.  Klasifikasi  Data Wujud Pragmatik Imperatif  Tuturan Ceramah 

Ustadz Wijayanto Di YouTube Februari 2016 

 

No 
Wujud Pragmatik 

Imperatif 

No. 

Data 
Tuturan Ceramah Ustadz Wijayanto  

1. Tuturan yang 

Mengandung 

Makna Pragmatik 

Imperatif 

Perintah 

1 

Semua tangan ditaruh dipundak depannya, ini 

baru reoni, tangannya ditaruh di pundak 

depannya. Subhanaulloh 6 kali sampai bunyi, 

Subhanaulloh 6 kali yang kenceng yang ikhlas 

Subhanaulloh 6 kali, baru pertama kali ini senior 

mijiti yuniornya, stop, sekarang Alhamdulillah 

dipukul-pukul, rata kanan kiri atas bawah 

Alhamdulillah 10 kali stop, Alluhuakbar ditonjok-

tonjok Yoo, Alluakbar 10 kali, kenakan batu 

akiknya, stoppp. Sekarang balik kanan, Yo 

Subhanaulloh 10 kali yang kenceng yang ikhlas, 

stop, sekarang Alhamdulillah dipukul-pukul, 

Stopp, sekarang Alluhuakbar ditonjok-tonjok 

Yoo, Stop sekarang bonus ditekan diputer, ya 

Allah10 kali, Stop hadap kiri duduk, tepuk 

tangan! untuk kebersamaan kita. (VU 1) 

  

2 

Ibu bapak yg saya mulyakan, indah maka mulai 

hari ini makan bareng, tidur bareng, pergi 

bareng. Mohon maaf ngecet rumah putuskan 

bareng, HP bersama, rata-rata perceraian dari HP, 
kalau ada suami punya HP kok dipassword istri ga 

bisa lihat dan sebaliknya ini alamat bibit 

perceraian. (VU 1) 

  

3 

Maka tolong, saya apresiasi yang pertama, 

diantara panitia yang dateng ke rumah saya, 

walaupun  dianter oleh guru itu adalah anak-anak 

osis SMA 5, tepuk tangan ! untuk anak-anak!.  

(VU 2) 

  

4 

Bapak ibu semuanya, kalau kesempatan-nya agak 

panjang setiap hari ingat Allah disitu ada 

kemuliaan, minimal anak-anak yang dididik 

agama bersentuhan dengan agama, satu akan 

diberkahi rejekinya, dua tidak mudah berbuat 

maksiat. Bu ajari doa! Anak di sini ada doa, doa 

aja pengaruhnya positif, anak berbuat maksiat ga 

pernah berdoa, tawuran ga pernah berdoa, sit 

sebelum tawuran, sholat dua raka‟at dulu, “ya 

Allah berilah kemenangan dalam tawuran kami, 

matikanlah lawan-lawan kami” masya Allah. (VU 

2) 
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5 

Ibu-ibu saya yang saya hormati, sehat Bu? sehat. 

Alhamdulillah, nek kowe wis nduwe agomo 

njaluko sehat! (mintalah sehat!) soale nek wong 

agomone kuat nyatane tidak bisa beragama 

dengan baik. (VU 3) 

  

6 

Satu buat hubungan anak yang taat kepada 

orang tuanya! saya senang di Tulang Bawang 

ada program sekolah, pramuka, olahraga, kegiatan 

TPA, semua diaktifkan, karena kalau tidak itu 

anak kita sulit untuk diharapkan kebaikan-nya. 

(VU 4) 

  

7 

Semuanya tirukan! Supaya tidak ada perceraian, 

Sa‟atain, Ro‟atain, Kodrotain. keluarga kalau 

melaksanakan apa yang saya nasehati hari ini 

insya Allah ga ada perceraian, satu jam dua 

malam, dua ro‟kaat, dua orang suami istri, dua 

tetes air mata! kalau bisa seminggu sekali, kalau 

engga bisa lagi sebulan sekali, kalau engga tiga 

bulan sekali,  tapi terpaksanya ga bisa satu tahun 

sekali pas tarweh, kalau tetep ga bisa terlalu. (VU 

4) 

  

8 

Perhatikan baik-baik! Benar itu harus baik, baik 

itu harus indah, indah itu harus suci empat. (VU 

4) 

  

9 

maka saya kasih tips kali ini supaya tidak cerai 

ikutillah Rosululloh, yaitu amalan 

kebersamaan,dengarkan baik-baik terutama 

suami istri! (VU 4) 

  

10 

Hallo? hai, benar tapi tidak baik, benar baik juga 

indah, jadi di sini ada ga ekstrakurikulernya? Ada, 

apa? banyak, supaya ada keindahan, ngimami 

sholat aja perlu suara yang bagus, karena Islam 

tidak hanya benar dan baik, tapi juga indah, anak 

diajari keindahan, diajari seni walalupun seni 

juga harus benar. (VU 5) 

  

11 

Alhamdulillah pemimpin yang baik mahu datang 

ke tempat-tempat dimana siar agama ini diadakan, 

sehari dua kali ke sini, pagi sudah meresmikan 

malem sudah mahu dateng ini orang luar biasa, 

tepuk tangan! buat pak Bupati Ariyanto. (VU 5)   

  

12 

Tepuk tangan dong! kelihatanya tepuk tanganya 

ga ikhlas Bu Bu, tepuk tangan sekali lagi yang 

ikhlas. (VU 6) 

  

13 

Hallo? semua lihat saya semua lihat saya!  

semua jawab! peci saya warna apa?  salan itu 

warna apa? celana saya warna apa?  sepatu saya 
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warna apa? orang Negro di malam hari warnanya 

apa?  semut di kegelapan warnanya apa? sepatu 

saya warnanya apa?  celana saya warnanya apa?  

jadi kelelawar tidur waktu?  Malam, tolong  Pak 

Suryo diisi pengajianya sendiri aja, saya 

berhadapan dengan orang-orang lupa ingatan 

semuanya. (VU 6) 

  

14 

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. (VU 7) 

  

15 

maka kalau ingin ketahanan rumah tangga contoh 

pribadi rosululloh di dalam ketahanan berumah 

tangga! (VU 7) 

  

16 

Yang kedua bapak ibu yang saya mulyakan, tentu 

setelah menjadi pribadi adalah jadi keluarga 

yang mempesona! yakni keluarga yang Sakkinah 

Mawaddah Warrahmah tidak saya bahas 

sekarang, tapi nanti ada unsur-unsurnya. (VU 7) 

  

17 

Coba semuanya lihat saya, tangan kanannya 

diangkat semua tangan kanannya diangkat. Saya 

ajari tari sufi, tari sufi itu gerakan! gerakan! 

gerakan! semua lihat saya lebih kenceng lagi. 

Bapak kalau ke Dubai,ke Yordan ke Mesir ada 

tari sufi orang ratusan kali muter ga jatuh karena 

ada kekuatan Tuhan pada diri kita, agak condong 

dikit dikit  tegakkan-tegakkan lebih kenceng lagi 

kaya mau copot, semua lihat saya semua ikuti 

perintah saya lebih kenceng lagi, pegang dagu! 

pegang dagu! dagu! dagu! dagu! ibu pegang 

dagu!  masya Allah, ini jidat apa dagu? kok 

semua begini (sambil pegang dagu). Ini saya kasih 

tahu Bu, ternyata apa yang dilihat lebih terkesan 

dari pada apa yang didegar, betul ga Bu? betul, 

maka saya sekarang siaran live di TV Sembilan 

tiga jam tidak ada yang masuk karena yang 

ditonton tontonan udu sing dirungokke. (VU 8) 

  

18 

Di Indonesia ini setiap satu jam ada 52 pasang 

yang cerai, luar biasa dan rata-rata bu Bu 

kuncinya dari ratusan orang yang cerai satu tidak 

ada amalan kebersamaan. Ini karena sudah malam 

saya kasih kunci-kuncinya dulu supaya tidak cerai 

apapun putuskan bersama makan bersama!, 
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tidur bareng!, pergi bareng!, umroh bareng! 
kalau perlu kaya Pak Sumardi itu, Umroh bareng 

wuhh luar biasa kemana-mana bareng kue hebat, 

kebersamaan. Ngecet umah putuskan bareng, beli 

mobil putuskan bareng, tapi bagaimana suami 

pengin item istri pengin putih ya beli dua gitu aja 

kok repot. (VU 8)                

  

19 

Islam tidak hanya baik kepada Allah tapi harus 

baik kepada manusia (sesama) Habnumminaulloh 

dan Habnumminannas, maka saya luar biasa, dari 

tadi tidak ada yang mengapresiasi Pak Sumardi 

telah membagikan lebih dari 2500 sembako, 

tepuk tangan ! dong untuk Pak Sumardi! (VU 8) 

  

20 

Boleh satu saja, tolong diangkat tangannya, saya 

ingin tunjukan, satu saja jangan banyak-banyak, 

ibu saja ibu, ya agak maju Bu. Megar rapet rapet 

oke, megar satu! oke, rapet lagi! Oke,diremed 

sampai kenceng terus dilepas! lepas! sekali lagi! 

lepas!. Oke,berbahagialah suami yang 

mendapatkan ibu. ibu ini orang yang sholihah luar 

biasa, dari garis tangannya kelihatan, ibu ini 

penurut. (VU 8) 

  

21 

Semuanya lihat sini! Semuanya lihat sini! 

Semuanya lihat sini! di jawab dulu, kalau nanti 

banyak salah saya masih belum bisa melanjutkan. 

Yaa, semuaya lihat sini, nanti dijawab warnanya 

saja, jangan dijawab tulisanya, semuanya lihat! 

(VU 9) 

  

22 

Hallo?  “dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka” laki-laki jangan menyusahkan istri. 

Sekarang saya tanya, kalau suami nikah lagi, ibu 

susah apa senang? Susah, padahal perintahnya 

ulangi sekali lagi! (VU 9) 

  

23 

Coba tangan kanannya diangkat, semuanya tangan 

kanan diangkat, semua lihat saya gerakan! 

gerakan! gerakan! semua ikuti perintah saya! 

lebih kenceng lagi saya ajari tari Syufi, ibu bapak 

kalau ke Dubai ke Yordan ke Mesir ada tari Syufi 

ini muter ratusan kali ga jatuh, ini rahasia reog di 

Ponorogo, terus terus terus semua lihat saya, ikuti 

perintah saya, lebih kenceng lagi seolah-olah 

tuhan yang menggerakan, lebih kenceng lagi 

semua lihat saya, agak condong dikit semua lihat 

saya ikuti perintah saya, lebih kenceng lagi, 

pegang dagu! dagu! dagu! bapak pegang dagu! 

dagu! masya Allah. Ibu denger ga? denger ga? 
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saya suruh pegang apa? dagu,  lah kok semua 

begini. (VU 10) 

  

24 

mohon maaf saya kalau di Juanda itu ga tahan, di 

Juanda itu kan midlle sampai highclass ternyata 

banyak juga orang yang menyusui. Nyusui di 

pesawat sebelah saya persis, mau turun dilihat ya 

gimana ga dilihat ya gimana. Enak ae nyusui, lah 

nyusui kok neng angkot ya anake rewel  “nek ora 

gelem tek nehna Om loh” akhirnya harusnya si 

Om turun di Gresik tapi sampai Lamongan urung 

medun-medun. Hati-hati Bu, kadang-kadang 

jilbab sudah bagus tapi pating tloler-tloler masya 

Allah. (VU 10) 

  

25 

Hallo ! yang berikutnya keluarga sakinah 

mawaddah warrahmah, satu hubungan-nya suami 

istri, kedua bagaimana mendidik anak yang baik. 

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. (VU 11) 

  

26 

Ibu kalo sudah nikah pengin hidupnya berat atau 

ringan ?  ringan. Sekarang pengin ringan Pak, 

dengarkan!  sekarang kalo suami satu yang 

melayani tiga orang istri kan jadi ringan. satu 

sumur, satu dapur, satu kasur, ini masak, ini maca, 

ini manak. (VU 11) 

  

27 

Ibu dari pada berdiri, duduk di situ tidak apa-apa 

(sambil menunjuk)  duduk di depan sini yaa!, 

tapi ga ada fasilitas sini juga ga papa, duduk di 

sini yaa!. Nah itu di rumput-rumput juga ga papa, 

dari pada berdiri duduk yang manis ! nanti di foto 

yaa ! ohh ya oke baik. (VU 11) 

  

28 

Halo ada yang baru dateng?  Ada, gimana yah, di 

atas ga ada tempat lagi, naik aja naik tangga aja 

ga papa, yang baru dateng suruh ke sini di kasih 

jalan naik ke tangga itu.  (VU 17) 

  

29 

Assalamu‟alaikum Wr.Wb. 

Mohon maaf, maju dua langkah, maju jalan 

dua langkah ke depan!. (VU 18) 

  

30 

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 
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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. (VU 19) 

  

31 

Baik sekarang baca tasbih 30 kali! sambil 

memijit-mijit pundak depan-nya, Subhanaulloh 30 

kali, yang kenceng yang ikhlas, kelihatan-nya Ibu 

kurang iklas itu, stop sekarang Alhamdulillah 

sambil dipukul-pukul, kanan kiri atas bawah jadi 

rata, Alhamdulillah 30 kali, stop sekarang 

Allohuakbar sambil ditonjok-tonjok , stop 

sekarang balik kanan! Pegang pundak depan-nya 

lakukan seperti tadi, baca Subhanauloh, stop baca 

Alhamdulillah dipukul-pukul, stop sekarang 

ditekan diputer Ya Allah 7 kali, stop hadap kiri! 

Ini masih longgar silakan di depan, maju lagi 

maju lagi!  (VU 19) 

  

32 

Semua konsentrasi! 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 

pikiran-nya , manusiawi tapi manusiawi yang 

mengalahkan pikiran, makan-nya rusaknya 

Indonesia itu oleh orang pinter apa orang bodo? 

pinter, pinter tapi tidak bener karena nafsunya ga 

terkendali. (VU 19) 

  

33 

dua hal tidak boleh dilakukan kata Rosululloh, 

satu tidak sah sholat kamu kalau menahan 

makanan, jangan sampai begitu, kalau ada 

makanan beginini (sambil menunjuk didepan-nya 

) dimakan dulu jangan ditinggal sholat atau  

menahan dua lubang (kencing,kentut, berak) 

jangan ditahan ketika sholat, ketika ibu-ibu habis 

wudhu terasa kentut, kentut sekalian!. (VU 19)  

  

34 

Ibu punya suami item dipanggil “black si black” 

ga boleh, ibu punya suami botak “tak botak” 

walaupun jujur , istrinya gemuk manggilnya “ndut 

sini ndut!” panggil yang baik mulai hari ini 

“ling darling” jangan ling maling. (VU 19) 

  

35 

mengapa harus sabar diteruskan “ mungkin kamu 

tidak menyukai sesuatu padahal Allah 

menjanjikan padanya kebaikan yang melimpah” 
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masya Allah, nanti kalau ga suka kepada istri 

sabar! kalau ga suka kepada suami sabar! Ada 

kebaikan. (VU 19) 

  

36 

siapa yang mahu baca artinya ayo, bapak 

terjemahan-nya “Hai orang-orang yang beriman” 

ini semua orang beriman bukan hallo? Ini Allah 

memanggil orang beriman, ini beriman ga?  

denger ga?  kenapa diem aja?  Hai gitu loh, 

ulangi! (VU 19) 

  

37 

Semuanya tirukan! supaya tidak ada perceraian, 

Sa‟atain, Ro‟atain, Kodrotain. keluarga kalau 

melaksanakan apa yang saya nasehati hari ini 

insya Allah ga ada perceraian, satu jam dua 

malam, dua ro‟kaat, dua orang suami istri, dua 

tetes air mata, kalau bisa seminggu sekali, kalau 

engga bisa lagi sebulan sekali, kalau engga tiga 

bulan sekali,  tapi terpaksanya ga bisa satu tahun 

sekali pas tarweh, kalau tetep ga bisa terlalu. (VU 

19) 

2.  Tuturan yang 

Mengandung 

Makna Pragmatik 

Imperatif 

Suruhan 

 

1 

 

 

Hallo? hai?  coba, semua lihat saya, tangan 

kanannya diangkat, gerakan-gerakan. Saya ajari 

tari Sufi ada kekuatan tuhan pada diri kita, mohon 

maaf  ya, semua lihat saya semua lihat saya, 

gerakan-gerakan agak condong dikit tegakkkan–

tegakkan, saya ajari tari Sufi . Bapak ibu kalau ke 

Yordan ke Mesir ada tari Sufi ada orang muter 

ratusan kali ga jatuh, karena ada kekuatan tuhan, 

lebih kenceng lagi kaya mau copot, seolah-olah 

tuhan yang menggerakan, kaya mau copot, ikuti 

perintah saya, agak condong dikit2, tegakkan2, 

semua lihat saya, ikuti perintah saya, lebih 

kenceng lagi, pegang dagu! dagu! bapak pegang 

dagu! ibu pegang dagu Bu! Nah masya Allah, Ya 

Allah Ya Allah. (VU 1) 

  
2 

mas operator, coba keraskan volume Mic saya, 

soalnya yang di belakang kurang jelas. (VU 1) 

  

3 

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. 

(VU 4) 

  

4 

Coba lihat, tenda ini warnanya apa ? putih, kalau 

gigi sering disikat warnanya apa ? putih, kalau 

tulang warnanya apa? putih, gigi sering disikat 
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warnanya apa? putih, kain ikrhrom warnanya apa? 

putih, susu warnanya apa? putih, tulang warnanya 

apa? putih, berndera kita warnanya merah dan? 

Putih, kain ikhrom warnanya? Putih, jadi sapi 

minumnya? Susu, kamu jangan jadi peternak, ini 

jadi peternak sapi dikasih minum susu bangkrut, 

kamu nanti, makanya kamu tetep mlarat gitu, lah 

wong sapi minumnya susu, jadi sapi minumnya? 

air nah gitu. (VU 6) 

  

5 

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. (VU 9) 

  

6 

Coba tangan kanannya diangkat, semuanya 

tangan kanan diangkat, semua lihat saya gerakan 

gerakan. (VU 10) 

  

7 

Halo ada yang baru dateng?  Ada, gimana yah, di 

atas ga ada tempat lagi, naik aja naik tangga aja 

ga papa, yang baru dateng suruh ke sini di kasih 

jalan naik ke tangga itu. (VU 18) 

3 Tuturan yang 

Mengandung 

Makna Pragmatik 

Imperatif 

Permintaan  

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, yg atas kurang ke bawah, yang 

bawah kurang ke atas, pating pecotot, urung dadi 

di enggo kroak separo kaya sindil bolong, Masya 

Allah.      (VU 1) 

  

2 

Bapak ibu yang saya mulyakan , maka tolong 

jangan ada dusta diantara kita, bahagiakan suami 

di rumah bahagiakan istri di rumah saling 

pengertian, suami mengerti istri, istri mengerti 

suami. (VU 1) 

  

3 

Di pesantren saya Alhamdulillah Bu, di rumah 

saya ada anak-anak santri ada 170 anak. Saya dua 

puluh empat tahun jadi dosen gaji pokok saya 7 
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juta, tako homepenya 7 juta lebih sedikit, tapi 

Alhamdulillah sampai sekarang 170 anak belum 

pernah kelaparan sampai hari ini, dari mana? 

Allah kasih rezeki dari mana-mana untung 

diundang ke Semarang hari ini, mudah-mudahan 

paham maksud saya. Tolong Bu Een semuanya 

perhatikan baik-baik, toh di sini ada Pak Bowo 

pengusaha, nanti habis ini boleh saya traktir 

gratis, karena saya punya saham di Deam Light 

itu punyanya Pak Bowo, dan ambil pakaian di 

tempatnya Pak Zaki di Pen yah! semuanya boleh 

ambil, nanti dicoba kalau sudah cocok ke kasir, 

okeh. (VU 1) 

  

4 

kalau gitu tolong biar semua refresh sebentar 

semuanya berdiri dulu semuanya, semua hadap 

kiri, tasnya ditaruh Bu, ga ilang ga ilang.  

(VU 1) 

  

5 

pertama Bu Bapak semuanya, saya bangun 

kemesraan, tolong nanti suami istri terutama yang 

masih punya, nanti di rumah Subhanaulloh-

Subhanaulloh Alhamdulillah itu saling mijit. (VU 

1) 

  

6 

salah satu keberkahan dari rezeki saya 

Alhamdulillah saya merasakan keberkahan karena 

silaturrahim, kemanapun kota sudah banyak yg 

menghubungi saya, saya ganti status saja, baik 

bekas mahasiswa, baik itu jamaah umroh, jamaah 

haji, di sini aja sudah banyak nemui orang sana 

sini dan pasti gini-ni ga perlu uang, pasti lumpia 

dapet, pasti bandeng presto gitu, tapi karena saya 

langsung ke Australi, tolong yang mau ngasih 

dititipkan ke Pak Darmawan untuk dikirim ke 

rumah ya Pak tolong. Nanti saya cek istri saya, 

nyampai apa engga kalau engga berarti Pak 

Darmawan yg tanggung jawab ini yang njemput 

saya, serius ini Pak tolong ini. (VU 1) 

  

7 

tolong yang muda-muda perkawinan sekarang ini 

mohon maaf, suami hanya memandang istri 

tergantung wajah. (VU 1) 

  

8 

Ibu bapak semuanya kunci pertama tolong bikin 

amalan kebersamaan, yaitu amalan jamaah. (VU 

1) 

  

9 

Kupat duduhe santen, menawa lepat nyuwun 

pangapunten, Suminten ketiba jendela, cekap 

semanten atur kulo. Kalau ada sumur di ladang 

boleh kita numpang mandi, kalau umur kita 
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panjang tolong kita diundang lagi yah. (VU 1) 

  

10 

Semua lihat saya ! semua tolong jawab. Rambut 

saya warnanya apa?  hitam, celana saya warna 

apa? hitam, kalau aspal warnanya apa? hitam, 

kalau semut di kegelapan warnanya apa?  hitam, 

orang Negro di malam hari warnany apa? hitam, 

semut di malam hari warnanya apa? hitam, oke 

areng warnanya apa? hitam, celana saya warnanya 

apa? hitam, jadi kelelawar tiduranya waktu ? 

malam, ga tau mana dagu mana jidat, dan baru di 

sini kelelawar tidurnya waktu malam. Jadi 

kelelawar tidurnya waktu ? siang, kok tadi malam, 

karena orang ada asaz keterpengaruhan. (VU 2) 

  

11 

Tidak enak kalau pakai bahasa Indonesia, orang 

itu kalau ikut pengajian sama ga ikut pengajian 

podho wae ora tambah apik, berarti seperti 

binatang, ga tambah baik, berati itu seperti irunge 

pileg, mripate picek, kupinge budeg ora nduwe 

utek, maka penting hari ini kita mengadakan 

peringatan, sampai Rosululloh  bersabda seperti 

ini, tolong perhatikan baik-baik ! Wastalladina 

Yabkullu Robbahum Kamas Talbayyi Walmayit, 

orang itu kalau masih ingat agama, sekolah koh 

masih ingat agama dengan sekolah yang tidak 

punya agama, Wassola Wallasoma, ga ada orang 

sholat, ga ada orang berpuasa di sekolah itu, ndak 

ingat agama sama sekali, itu Kamas Talbayyi 

Walmayit, seprti orang hidup dan orang mati. 

(VU 2) 

  

12 

Sekarang ini pakaian-nya adiknya dipakai, kroak 

separo, dulu ada belah durian di sini    di dada, 

sekarang anak-anak SMA di Jakarta Bu, bukan di 

SMA 5 dan alhamdulillah saya tidak ketemu 

anak-anak seperti itu di SMA 5. Oleh karena itu, 

pakaian itu menentukan hijrah, sekarang di 

belakang ada belahan-nya kadang-kadang kalau 

mbonceng motor itu katok celengane, saya kalau 

di jemput stasiun TV Bu jarang duduk di belakang 

duduknya di depan biar bisa ngobrol sama sopir  

sekaligus kalau ada celengan mahu saya masuk-

masukan celengan kok mbonceng montor, 

mending nek putih, ireng-ireng dipamerke, maka 

tolong bapak ibu yang saya mulyakan hijrahnya 

istri yaitu bisa menyenangkan suami dan 

hijrahnya suami yang bisa menyenangkan istri 

terutama bagi orang tua. (VU 2) 
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13 

Tolong pak jangan berdiri di situ, kasihan bapak 

ibu yang duduk di belakang. (VU 4)   

  

14 

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. (VU 

4) 

  

15 

Maka kebutuhan pokok sejak zaman saya masih 

kecil itu yang penting adalah, sandang, papan, 

pangan, tapi sekarang ga, sekarang sandang, 

papan, pangan, dan powerbank. Kalau hidup kok 

ga ada powerbank, kiamat masya Allah, maka 

tolong perhatikan baik-baik!  Satu buat hubungan 

anak yang taat kepada orang tuanya. Saya senang 

di Tulang Bawang ada program sekolah, pramuka, 

olahraga, kegiatan TPA, semua diaktifkan, karena 

kalau tidak itu anak kita sulit untuk diharapkan 

kebaikan-nya. (VU 4)          

  

16 

Dan hebatnya istri saya ga seperti ibu-ibu di sini, 

istri saya itu ga pernah menolak saya poligami 

dan tidak menerima poligami. Kalau ga percaya, 

kapan-kapan ngundang saya kembali di sini, nanti 

saya ajak istri saya. Gimana kalau setahun saya ke 

sini dua tiga kali, setuju ga ? Setuju nanti bupati 

yang terpilih tolong janji itu dipenuhi.  (VU 4)      

  

17 

di Jakarta sekarang pakaian-nya minim-minim, 

kadang-kadang pakaian adiknya dipakai, yang 

bawah kurang ke atas yang atas kurang ke bawah. 

Roknya panjangnya 15 senti, dikasih belahan 

depan 10 senti jadi tinggal 5 senti akibatnya hanya 

3 senti dengan ibukotanyaDulu belahan yang 

dipamerkan hanya di depan sini ( di dada) tapi 

sekarang di belakang sini ( di atas pantat)  juga 

ikut-ikutan dipamerin, saya itu kalau dijemput 

stasiun TV  jarang duduk di belakang, tapi duduk 

di depan sambil ngobrol sama pak sopir sekalian 

mahu ngleboke duit ke celengan, celengan kok 

mbonceng motor, mending putih-putih, ireng-

ireng dipamerke masya Allah. Saya tidak 

menasehati bapak ibu semuanya, tapi tolong 

perhatikan anak-anak minimal pakai jilbab, tapi 

kalau ga bisa minimal pakai baju tapi jangan yang 

sensual. Tapi juga perhatikan bapak-bapak, 
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pertahankan kehormatan itu betul, jangan kadang-

kadang yang pakai jilbab diperkosa juga ada, tapi 

jauh lebih mudah kalau orang tidak menutup 

aurat, maka inilah yang pertama hubungan suami 

istri perbaiki. (VU 4) 

  

18 

Ibu bapak yang saya mulyakan, ternyata semua 

orang punya asas keterpengaruhan, saya tidak 

yakin ini bisa disaksikan dari belakang apa 

engga? mas ini tolong mas, itu disamping itu ada. 

(VU 5) 

  

19 

Saksikan anak-anak sekarang keterpengaruhanya 

luar biasa. Pak Bu, beberapa bulan yang lalu saya 

diajak polres metro untuk razia disekolah. dari 4 

sekolah ditemukan 52 anak yang tasnya terdapat 

senjata tajam anak smp, ada yang bawa golok, 

clurit, rantai, gir dan yg lain-lain. setelah 

dipanggil orangtuanya, mereka tidak tahu kalau 

anaknya tiap hari bawa clurit, untuk apa? 

pratikum, semua lihat dulu supaya konsen disini. 

Tolong suaranya mas mas. (VU 5) 

  

20 

Kalau boleh milih ibu-ibu kepengin jadi laki-laki 

apa perempuan? Permpuan, enak jadi perempuan, 

maka hormati laki-laki. Laki-laki itu berat, laki-

laki kalau punya harta untuk istrinya, tapi harta 

istri ga untuk suami, hartamu juga hartaku, 

hartaku hartaku sendiri. Dosa istri suami ikut 

nanggung, tapi dosa suami istri ga ikut nanggung, 

dosamu juga dosaku, dosamu dosamu sendiri, 

maka tolong saling menghargai, karena ini bukan 

pilihan. (VU 5)  

  

21 

Di seluruh dunia ini, baru di Batam, ada kelelawar 

tidurnya waktu malam,maka tolong konsentrasi 

sebentar, saya ga lama paling tiga jam saja. (VU 

6) 

  

22 

Ibu bapak semuanya? Kenapa peringatan itu 

penting, sampai Rosululloh bersabda, tolong ini 

didengarkan baik-baik, ini yang bersabda  

Rosullulloh, Rosullulloh kalau bersabda pasti 

benar, karena ciri nabi itu sidiq, amanah, tabligh, 

fatonah. Hallo?  beliau bersabda “orang-orang 

yang masih ada ingatan kepada agama masih 

mahu sholawat,dzikir,baca Al-quran, baca 

Asmaul husna seperti ibu-ibu ini seperti orang 

hidup, dan orang yang tidak mengenal agama, 

kata Rosululloh seperti orang mati, ga pernah 

sholawat, ga pernah dzikir, ga pernah baca Al-
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quran seperti orang mati.     (VU 7) 

  

23 

Bapak ibu yang saya mulyakan, pengajian ini  

membuat berkah amin, saya tidak anti hiburan ini 

tadi juga ada hiburan, tapi hiburannya selamat 

dunia akhirat, tari sufi itu tidak ada jorok-

joroknya, slamet dibanding yang ngebor ,ngecor, 

kayang, nglebag begitu rupa itu. Rosululloh 

pernah bersabda tolong diperhatikan sabda nabi 

pasti benar karena diri nabi itu sidiq, amanah, 

tabligh, fatonnah. Rosululloh bersabda begini 

“orang-orang yang berada dalam lingkungan 

majelis-majelis dzikir, majelis-majelis Al-quran, 

majelis-majelis pengajian seperti orang hidup,  

tapi orang yang ga pernah datang di sholawatan, 

ga pernah datang ke wirid, dzikir, pengajian, 

seperti orang mati” (VU 8)          

  

24 

 

Rosul diutus jadi manusia supaya bisa meniru, 

kalau Rosul dari malaikat kita ga bisa niru. Apa 

yang ditiru dari Rosululloh ini menjadi penting, 

karena orang yang sekarang niru yang salah. Satu 

secara suroh, suroh itu tampilan. Mohon maaf 

sekali, mohon maaf sekali, rosululloh 

berpenampilan yang rapi yang bersih, selalu 

menutup aurot, satu saja Maulid nabi ini 

mengajarkan kepada kita, tolong rusaknya akhir 

zaman diantaranya ini adalah aurot yang 

disebarluaskan begitu rupa diumbar begitu rupa, 

bahkan aurot diperdagangkan. (VU 8) 

  

25 

Hallo? hai, ibu kalau sudah nikah pengin 

hidupnya berat apa ringan? ringan, tolong bapak-

bapak  perhatikan, semua wanita pengin 

diringankan. (VU 8) 

  26 baik tolong comersial break dulu TV9 (VU 8) 

  

27 

Di dunia ini, pasangan suami istri itu ada empat, 

nanti pasangan yang diberkahi yang mana, suami 

yang sholeh dan istri yang sholihah, contohnya 

siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, suami 

istri yang sholeh dan sholihah. Kita harapkan hari 

ini kita bahas bagaimana menjadi suami istri yang 

sholeh dan sholihah tetapi tidak cukup dengan 

satu pertemuan, seharusnya nanti dilanjut dengan 

parenting, tolong panitia. (VU 9)  

  

28 

Begitu saya bukak terus masuk langsung saya 

amati, ini maksudnya siapa gitu, mungkin istri 

saya, karena istri saya ga punya anak kecil, maka 

tolong ibu kalau menyusui anak itu yang pas, 
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terutama daerah Solo Sragen Ya Allah, menyusui 

anak sembarang tempat. (VU 9) 

  
29 

Sekarang tolong Mcnya ke sini biar bisa 

membacanya. (VU 9) 

  

30 

Yang ketiga banyak orang nikah lagi dan banyak 

pertengkaran untuk itu maka tolong dibacakan 

pelan-pelan cara bergaul dengan istri, perhatikan 

baik-baik. (VU 9) 

  

31 

Bisa dikencengin panitia, tolong panitia 

antisipatif ini ada usulan dari jamaah ini 

dikencengin. (VU 10) 

  

32 

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 : wooo maling kabeh, diambil 

serahkan suami, siapa tahu itu uang zakat, enak 

saja. (VU 10) 

  

33 

Tolong perhatikan ayat ini ayat Mahdaniyah, 

pasti diturunkan di Madinah, kok tau?  nanti 

belajar di IAIN, 95%  itu ayat Mahdaniyah, yang 

kedua ayat ini mengenai hukum, yang ketiga ini 

ada penekanannya, maka tolong diperhatikan. 

(VU 10) 

  

34 

Maka tolong perhatikan baik-baik Bapak Ibu 

yang saya mulyakan, kematian itu kapan pun, 

betul ga? untung manusia tidak tahu kapan 

matinya, karena kalau orang tahu kapan matinya 

tidak ada dinamika kehidupan. Setiap orang tanya, 

kapan matinya-kapan matinya? (VU 11) 

  

35 

Tolong sampaikan ini kepada pak Bupati 

kalauPekalongan kepengin sejahtera. Pertama, 

pertanyaanya “berapa jumlah dokter?” yaitu 

kesehatan, maka kalau Pekalongan ini pengin 

maju seperti Jepang, maka anggaran yang penting 

adalah untuk kesehatan. Kalau bisa kesehatan 

gratis semua orang bisa, maka program BPJS dan 

lain-lain itu untuk membangun negara. Kedua “ 

berapa jumlah guru ?” jadi pendidikan, yang 

ketiga di jepang “ berapa jumlah hakim?” untuk 

pengadilan. (VU 11) 

  

36 

Buu sekarang ini tolong anak-anak Ibu di jaga, 

sekarang kadang-kadang masuk mall roknya 

mini-mini, rokee 15 senti, dikasih belahan depan 

10 senti, tinggal 5 senti, jadi jarak dengan ibu 
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kotanya 3 senti, Masya Allah, angger kanginan 

moni tier-tier luar biasa. Yang atas kurang ke 

bawah, yang bawah kurang ke atas sampai pusat 

peradaban dunia ketok wudele neng ngendi-endi, 

kadang-kadang kaose adine dienggo. (VU 11) 

  

37 

Mohon maaf dengan hormat mohon maaf  tolong 

berdiri sebentar, karena sudah mulai ada yang 

ngantuk. Sekarang hadap kanan, pegang 

pundaknya, saya akan membaca subhanaulloh 33 

kali. (VU 11) 

  

38 

Ibu bapak yang saya mulyakan, jadi tolong 

perhatikan karena gaji yang diminta adalah 

keberkahanya, mohon maaf gaji Anda sebesar 

apapun kalau tidak berkah, berkah itu munculnya 

apa? satu diantaranya ketenangan dalam hidup, 

dua rasa cukup, gaji besar tapi ga berkah, gaji 

Anda sebulan 20 juta cukup untuk golongan gaji 

kita, tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang 

berkahnya, istrinya bawel, crikis, mboseni, dan itu 

faktor Bu, nanti kita kapan-kapan khusus 

berbicara mengenai ketahanan rumah tangga. (VU 

11) 

  

39 

 Survei membuktikan orang yang berbuat maksiat 

tidak pernah berdoa, copet tidak pernanh berdoa 

sebelum mencopet. Saudara sekalian, ada 5 hal 

yang ingin saya sampaikan hari ini yang kedua itu 

bagaimana cara menjaga keberkahan di dalam 

rumah tangga, tapi panitia mau mengedarkan 

kotak infaq, maka tolong disiapkan temen-temen 

infaq. (VU 13) 

  

40 

dilanjut apa sudah selesai ini? dilanjut, ini 

penggalangan dana disiapkan, temen-temen 

sholawat tolong. (VU 13) 

  

41 

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? (VU 13) 

  

42 

kalau pakai sepatu aja wuhh setengah meter 

tingginya, luar biasa, itu membuat orang tidak 

baik, kalaupun ga pakai jilbab mohon maaf  

jangan sensual, malah pating pecotot ditulisi 
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bahasa Inggris Tray Me luar biasa, Cobalah Saya, 

nah maka tolong kepada suami orang begitu rupa, 

tapi kadang dengan suami sendiri umbele meler, 

maka tolong diperhatikan dengan baik. (VU 13) 

  

43 

Ulama bersepakat kalau  atas ridho suami, tidak 

ada masalah kecuali suami melarang. Demikian 

juga, sebetulnya kerja itu tanggung jawab laki-

laki apa perempuan? laki-laki, sebetulnya harta 

suami itu juga hartanya istri, tapi harta istri? ya 

harta istri. Hartaku hartamu, hartaku hartaku. 

Dosa – dosa istri suami ikut nanggung, tapi dosa 

suami istri ga ikut nanggung, maka tolong-tolong 

hormati laki-laki, jadi laki-laki itu berat. (VU 13) 

  

44 

Sekarang di Jeddah perahunya Nuh dijadikan 

restoran, perahunya Nuh itu terbuat dari kayu 

Koka yang diyakini bermanfaat, maka saya pakai 

tiga ini,  ini asli dari sana. Saya hanya nguji syirik 

tanda tak mampu, ini satu dari Maroko saya beli, 

Maroko itu Parung sana dikit saudara sekalian, 

tolong ditunjukan,  jadi di close up  heeh supaya 

jelas. (VU 15) 

  

45 

Pernah saya ngajar bukan menulis, malah 

menggambar wajah saya, terus kelihatan senang 

dan suka sama saya akhirnya saya nikahi, 

daripada patah hati walaupun saya ancam kalau 

tidak mahu ga saya luluskan, dan sudah saya 

selidiki istri saya anak orang kaya di Jogja 

anaknya ulama, bahkan bekas pabrik batik 

luasnya 4 kali parkiran, warisan-nya banyak  

sehingga menjadi pertimbangan  saya mengapa 

dulu menikah dengan dia. Tapi sayang sampai 

hari ini warisan-nya ga dibagi-bagi, karena ini 

bulan Ramadhan tolong doakan karena doanya 

mudah terkabul semoga cepat dibagi, mudah-

mudahan. (VU 16) 

  

46 

Baik Ibu,doa kepada orang tua ini tolong 

perhatikan baik-baik, karena sekarang ini kalau 

kita semuanya bisa baik kepada orang tua maka 

harapannya nanti anak bisa baik kepada kita, 

kalau kita sudah biasa baik kepada orang tua 

seharusnya kita bisa mendidik anak kita dengan 

baik. (VU 18) 

  

47 

Bu Bu Bu Bu, saya memang agak cepet karena 

memburu waktu, tapi nanti tolong kalau ga paham 

tanya, saya anggap ini semua mahasiswa saya. 

(VU 18) 
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48 

Ibu kenapa ini seharusnya merapat ke depan, 

supaya yang datang tidak mengganggu fokus 

konsentrasi, makanya lain kali mahu siapapun 

yang ngajar di sini mahu Mama Dedeh apa Mama 

Lauren siapapun pokoknya kalau pengajian di sini 

tolong semuanya merapat ke depan sehingga yang 

datang belakangan tidak menggangu konsentrasi. 

(VU 18) 

  

49 

Tolong dibaca shihot taklim dihalaman pertama 

buku nikah itu ada yang ditanda-tangani bahwa 

setelah nikah suami akan membahagiakan istri, 

dia tidak akan menyakiti badan-nya, dia tidak 

akan menyakiti hatinya, menafkahi lahir batin, 

maka kalau enam bulan tidak bisa memenuhi 

jatuhlah talak satu.   

(VU 19) 

  

50 

Bagaimana kalau saya setahuan dua tiga kali ke 

sini, setuju ga? setuju, tolong dicatat baik-baik 

pak wisnu, setuju ga? setuju, pimpinan yang baik 

harus memperhatikan aspirasi ummatnya. (VU 

19)  

  

51 

Jangan ada perselingkuhan diantara kita, jangan 

ada dusta diantara kita tolong dicatat baik-baik, 

setiap orang itu ada tiga hal kebaikan dalam 

dirinya. Satu, hidup tenang dunia sampai akhirat; 

dua, dia dimulyakan dunia sampai akhirat; tiga, 

dia akan mendapatkan ridho dari Allah. (VU 19) 

  

52 

Baik ini sudah selesai, ibu-ibu ada pertanyaan? 

Tidak baik, bapak-bapak ada pertanyaan? Tidak 

baik. Ada yang mungkin didialogkan silakan, 

mungkin terakhir tolong saya dibacakan surat An-

Nisa ayat 19, terakhir saya akan memberikan tips 

hubungan suami istri.  

(VU 19) 

4 Tuturan yang 

Mengandung 

Makna Pragmatik 

Imperatif 

Permohonan 

1 

Mohon maaf, bapak ibu semuanya saya tadinya 

suruh di belakang, cuman rasanya kalau di 

belakang itu terlalu jauh dari audiens itu saya 

merasa kaya pertunjukan ledek munyuk topeng 

monyet gitu, jadi saya tadi memang request agak 

deket aja gitu. (VU 1) 

  

2 

mohon maaf mau cek suara dulu, apakah suara 

saya cukup jelas terdengar. Ibu-ibu yang di 

belakang jelas? jelas ya yang disamping jelas? 

Jelas, okeh, bapak-bapak jelas cukup suaranya. 

(VU 1) 
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3 

mohon maaf ini untuk memaknai reoni ini dulu, 

maka kita ga ada kehidupan, ga ada dinamika 

karena kalau ketemu orang pasti akan “kapan 

matinya-kapan matinya. (VU 1) 

  

4 

Mohon maaf bapak ibu semuanya, saya 

dahulukan yang sepuh, karena dalam tradisi Jawa 

sepuh ini asepnya lebih ampuh. Yang tua saya 

dahulukan, karena kemungkinan besar akan 

mendahului saya, kemungkinan besar, walaupun 

belum tentu, kematian itu ditangan Allah, betul ga 

pak ? bisa saja yang tua duluan saya belakangan, 

bisa ga ? bisa juga, saya belakangan yang tua 

duluan, bisa ga ? bisa, karena kematian itu 

ditangan Allah. (VU 1) 

  

5 

mohon maaf mungkin dhuhur saya harus sudah 

meninggalkan sini, karena saya besok pagi jam 8 

sudah di Sydney University dan ke Sydney, 

Melbourne, Edelit, ada 6 kota di sana tugas 

Universitas, pulang dua hari terus pergi ke Korea 

kebetulan semuanya, habis itu dua hari Full untuk 

rekaman di Trans7 hitam putih sama Kompas TV 

sama Inews sama MNCTV. 

(VU 1) 

  

6 

Hallo? hai, mohon maaf  Bu, memang saya 

sengaja membuat kondisi yang enak, baru saya 

sampaikan, karena susah untuk membangun 

konsentrasi. (VU 1) 

  

7 

mohon maaf Bu Bu saya sudah keliling ke 26 

negara, saya sudah keliling ke seluruh wilayah 

dari ujung Biak Numfor sampai Papua sampai 

ujung Aceh semua sudah saya datengin, ini tidak 

semudah tidak senyaman ini, saya di Malino di 

Poso ngomong gini-ni ga nyaman, tapi 

Alhamdulillah Semarang kondusif, ini alumni-

alumni yang insya Allah ga ada yang bawa curiga, 

kasih minum minum saja, ga takut diracun dan 

yang lain. (VU 1) 

  8 mohon maaf  saya minum dulu. (VU 1) 

  

9 

mohon maaf Bu, ternyata orang Indonesia itu 

gampang banget dipengaruhi “kalau pengen 

surga? gampang” nah itu sederhana sekali Bu. 

(VU 1) 

  

10 

Mohon maaf, saya punya teman dosen, istrinya 

ngantukannya luar biasa dia itu pelor (nempel 

langung molor) asal masuk mobil itu diajak pergi 

empat pertanyaan paling dua pertanyaan terjawab 
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“kemana ini? “ke Mall” “beli apa?” “khoo” ( VU 

1) 

  

11 

mohon maaf  Bu, Professor Kuncoro bikin 

desertasi salah satunya 95% orang yang gila 

adalah orang yang terhambat komunikasinya, 

yaitu ga pernah sillaturrahim, ga pernah datang 

dipertemuan alumni, maka dengan kumpul begini 

orang ga gampang strees. (VU 1) 

  

12 

Bagaimana tentang membuat keluarga, mohon 

maaf ibu, detik.com menulis keluarga di 

Indonesia ini terganggu oleh 4 gangguan predator 

utama keluarga, baik di kota maupun desa, baik 

artis maupun rakyat biasa, baik pejabat maupun 

penjahat, baik kondektur maupun insiyur, 

semuanya bahwa mohon maaf  bapak ibu 

semuanya, suatu perkawinan hubungan suami istri 

terganggu banyaknya perceraian. (VU 1) 

  
13 

Baik saya rasa itu yang perlu saya sampaikan, dan 

kurang lebihnya mohon maaf. (VU 1) 

  

14 

Dan sudah saya selidiki, ternyata istri saya 

anaknya ulama, anaknya orang kaya raya di Jogja 

bekas pabrik batik luasnya selapangan ini, 

warisan-nya banyak dan itu salah satu 

pertimbangan, mengapa dulu saya nikah dengan 

dia. Tapi sayang Bu, sampai hari ini warisan-nya 

belum dibagi-bagi. Mohon doanya semoga tahun 

ini bisa dibagi, sebab sudah saya itung-itung tiga 

sampai empat miliar saya dapet. (VU 1) 

  

15 

Saya juga mohon doanya, misi saya ke Australi 

ada dua yaitu kerja sama Indonesia dengan 

Australia kaitanya dengan pendidikan di Sydney 

di Melbourn itu yang punya adik saudara kasih 

tahu supaya dateng, tapi juga misi untuk 

pencitraan Islam yang disalah artikan kaitanya 

dengan jihad, kaitanya dengan teroris, kaitanya 

dengan itu saya akan jihad bukan seperti itu.  (VU 

1) 

  

16 

Mohon maaf, ibu-ibu zakat malnya dengan zakat 

molnya banyak mana? Moll, kalau ke Mall bawa 

uang besar apa uang kecil ? besar, kalau ada kotak 

infaq yang beredar yang dimasukan yang besar 

apa yang kecil ? kecil, kalau kita keluarkan uang 

dari saku kok yang keluar lima ribu sama seratus 

ribu, yang dimasukan yang seratus ribu apa yang 

lima ribu ? lima ribu, jujur tapi pelit. (VU 2) 

  17 Atau pertanyaan usia berapa ? anak kecil mati ada 
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ga ? remaja mati, ada ga ? ada,  justru kalau Anda 

lihat, mohon maaf adek-adek, karena saya salah 

kira, saya pikir audiens-nya anak SMA, tapi justru 

mayoritas yang hadir adalah bapak-bapak ibu-ibu, 

ada panitia, tapi panitia biasanya ga ngaji hanya 

nyiapkan makanan. (VU 2) 

  

18 

Selanjutnya menjadi baik itu pilihan. Ini kita 

bahas pelan-pelan. Ada takdir yang Ghoiru 

Mukoyyaroh, takdir yang tidak ada pilihan, yaitu 

contoh yang gampang mawon misalnya orang tua 

kita itu siapa ga bisa milih, betul Bu?  kalau bisa 

mungkin Ridho, sudah pengin jadi anaknya SBY, 

sekarang jadi suaminya Anissa Pohan dan bisa 

nyalonin jadi gubernur DKI, kalaupun betul 

Ridho anaknya SBY Anissa Pohan ga mau sama 

dia (sambil nunjuk) kecuali katarak, yaa mohon 

maaf.  (VU 2)               

  

19 

Karena setiap orang itu tahu salah ya ga Bu Pak? 

Koruptor itu tahu ga kalau dia salah? tahu, mohon 

maaf, pelacur tahu ga kalau dia salah? tahu, maka 

tidak ada pelacur yang anaknya jadi pelacur, 

“cepet besar yah nak, nanti gantikan mamah, 

mamah sudah over size” tidak mungkin seperti itu 

sama halnya dengan koruptor tidak ingin anaknya 

jadi koruptor, maka inilah nurani harus di 

hidupkan. (VU 2) 

  

20 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

Yang sangat saya takdimi, saya hormati dan saya 

mulyakan dan dimulyakan Allah SWT, sesepuh 

saya dulu. Sepuh ini harus saya dahulukan sebabe 

asepe lewih ampuh, beberapa pejabat kapolsek 

atau yang mewakili, bapak lurah, bapak camat, 

bupati, gubernur, menteri mboten enten sing 

rawuh gih?. Dari pihak TRIPIKA TRIPIDA, siapa 

saja yang hadir yang seharusnya saya sebut, 

mohon maaf saya tidak bisa sebut satu-

persatu. (VU 3) 

  

21 

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. (VU 5) 

  
22 

Terimakasih dan mohon maaf sekali sudah jam 12 

kurang dikit dan mungkin ibu-ibu ada dialog ? 
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tidak ada baik. Mohon maaf karena besok subuh 

saya ada lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. (VU 

6) 

  

23 

Mohon maaf bapak ibu yang saya mulyakan, 

ternyata sudah diperingatkan, sudah 2 jam saya 

ngomong, sudah masuk hari lain. Undangan saya 

itu hari sabtu, ini sudah masuk hari minggu, saya 

yakin ini kurang tentang bagaimana 

mempersiapkan bekal. tapi ini sengaja strategi 

marketing biar Pak Mardi ngundang saya lagi, 

setuju ga?  (VU 8)          

  

24 

Yang pertama saya hari ini minta maaf sekali, 

karena saya dapat pesawat itu jam setengah tujuh, 

jadi saya mohon maaf  nanti tidak sampai 

sempurna, tapi saya janji punya utang 2017 saya 

akan ke sini syukur bisa di awal tahun, jadi hari 

ini nanti maksimal jam lima itupun saya sudah 

pesen patwal supaya harus ada patwal polisi 

ngejar ke bandara, karena besok saya langsung 

umroh pagi, jadi saya mohon maaf  jam lima 

nanti saya harus meninggalkan, nanti saya 

janjikan panitia hubungi saya lagi. (VU 9) 

  

25 

Ibu mohon maaf punya istri ngantukan itu saja 

sudah tidak berkah. Saya punya temen dosen bu, 

bojone ngantukane poll. Dulu golet bojo sing 

penting ayu, ternyata golet bojo ayu tenan, tapi 

sering sakit-sakitan ngantukane pol. Setiap diajak 

ke pertemuan tidak pernah diajak, kenapa? 

Karena ngantukan, pelor (nempel langsung 

molor). Pernah arisan dosen di tempat saya, arisan 

mung setengah jam turu, udah selesai saya mau 

ngunci pintunya “loh pak kok belum pulang?” 

“mencari istri saya” istrinya ilang ditelpon tidak 

diangkat-angkat padahal cuma setengah jam ilang. 

(VU 9) 

  

26 

Udah nanti lain kali kita lanjut, masih banyak 

sekali. Saya rasa itu saja waktunya sudah habis, 

mohon maaf selesai tidak selesai. sudah kurang 

lebih sekitar satu setengah jam saya sudah bicara 

dan saya harus meninggalkan karena mengejar 

pesawat, nuwun sewu. (VU 9) 

  

27 

mohon maaf saya dahulukan yang sepuh, karena 

sepuh ini asepnya lebih ampuh dan yang sepuh 

harus saya dahulukan, karena kemungkinan besar 

juga akan mendahului saya. (VU 10) 

  28 Dosa-dosa anak kepada orang tua bisa berguguran 
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ketika Musafakah dengan berjabat tangan, maka 

dosa itu berguguran dari celah-celah jari, tapi sms 

tidak bisa mengugurkan dosa, maka mohon maaf 

penting musafakah anak terhadap orang tua suami 

pada istri bahkan gandengan suami istri bisa 

mengugurkan dosa-dosanya, maka mulai besok 

biasakan, orang suami istri kalau berjalan itu 

digandeng begini (sambil memperagakan) kalau 

bergandengan seperti ini dari celah-celah jari 

mengeluarkan dosa-dosa suami istri.  

(VU 10) 

  

29 

Tapi ga papa intinya saya ingin nunjukan makna 

mudik yang penting adalah silaturrahim, 

silaturrahim itu artinya tiga, satu hubungan anak 

terhadap orang tua mohon maaf ini saya selipkan 

sebelum membahas tentang keluarga, sekarang 

saya yakin orang yang di sini berbakti kepada 

orang tuanya, masalahnya apakah kita bisa 

mendidik anak-anak bakti kepada kita ? kita udah 

taat kepada orang tua tapi belum tentu anak taat 

kepada kita. (VU 10) 

  

30 

Istri saya dulu mahasiswi saya, makanya saya 

dengan istri saya sudah ditunggu ini, sabtu 

minggu itu mohon maaf saya tidak melayani 

kemanapun kecuali melibatkan anak dan istri, 

alhamdulillah istri bisa mbolos anak bisa mbolos, 

maka ketemu di Surabaya, saya berangkat dari 

Jakarta. (VU 10) 

  
31 

mohon maaf Pak ustadz yang mendoakan, saya 

bergabung saja, dan saya mohon doanya. (VU 10) 

  

32 

Saya rasa gitu saja, saya kembalikan, setahu saya 

itu belum masuk ke dalam kontrak kemarin, 

engga Bu, karena ada ustadz saya ada kiyai saya, 

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. (VU 10) 

  
33 

Ini saya nanti jam lima harus sudah terbang, 

karena jam tujuh malam saya harus sudah 
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rekaman di Hitam Putih di Trans7 sama si Botak 

itu. Mohon doanya, moga-moga Dedy Corbuzier 

bisa masuk Islam dan segera tumbuh rambutnya. 

(VU 11) 

  

34 

Mohon maaf  Pak Afif, Pak Akrom yang saya 

dahulukan yang sepuh, karena sepuh ini asepnya 

lebih ampuh, yang tua akan saya dahulukan, 

karena kemungkinan besar akan mendahului saya, 

betul ga Buu ? belumm tentu, karena kematian 

ditangan Allah, betul gaa ? bisa saja yang mati 

yang tua duluan, yang muda belakangan, bisa ga ? 

bisa juga yang muda belakangan, yang tua duluan, 

bisa ga ? bisa, karena kematian di tangan Allah. 

(VU 11) 

  

35 

Baik semuanya pelan-pelan, kenapa ini harus saya 

sampaikan, karena kalau kepengin menjadi 

keluarga sejahtera menurut WHO, mohon maaf 

saya ulangi dulu, saya sudah enam kali ke jepang, 

ketika kaisar Hirohito mau mati, dia menanyakan 

tiga pertanyaan. (VU 11) 

  

36 

Mohon maaf dengan hormat mohon maaf  tolong 

berdiri sebentar, karena sudah mulai ada yang 

ngantuk. Sekarang hadap kanan, pegang 

pundaknya, saya akan membaca subhanaulloh 33 

kali. (VU 11) 

  

37 

mohon maaf mohon maaf, 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? (VU 

13) 

  

38 

Ya Allah jika kita mempunyai kesalahan kepada 

diri sendiri atau kepada orang lain maka mohon 

ampunilah dosa-dosa kami.  

(VU 13) 

  

39 

Yang kedua syirik dalam sifat, orang dikatakan 

tidak merdeka manakala menganggap tuhan itu 

punya sifat-sifat yang gak adil, tuhan itu lahir di 

kandang domba, mohon maaf  Yessus itu katanya 

orang Kudus “wahai orang-orang Kudus” itu 

dikatakan belum merdeka, sampai  dikatakan 

kafirlah orang yang melakukan itu, maka 
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Rosululloh mengatakan “jangan sampai 

mendirikan aku sebagai” ketika Rosul dateng 

semuanya berdiri “maka heh duduk-duduk” kalau 

sholat Rosul tidak menghadap kita tapi 

menghadap kiblat semuanya menghadap ke 

Kiblat,  maka tidak ada gambar-gambar foto-foto 

nabi Muhammad, karena memang jangan sampai 

terjebak kepada simbol ketuhanan.  

(VU 17) 

  

40 

Ibu waktu umur 15-20 tahun itu diibaratkan kaya 

sepakbola, jadi yang merebutkan 22 orang, wuh 

yang sms, bbm banyak, bahkan yang apelpun 

bergantian, tapi kalau 20-25 tahun itu ibarat bola 

basket yang ngrebutin 10 orang, tapi kalau umur 

diatas 25-30 tahun di mata laki-laki ibarat bola 

tennis, paling dua orang paling banyak 4 orang 

“kutunggu jandamu-kutunggu jandamu” tapi 

kalau usia di atas 30 tahun seperti ibu-ibu di sini, 

mohon  maaf  Bu, itu sudah kaya bola Golf 

“buang sana, buang sini, ganti bola, kalau ga ada 

diambil lagi” dan rata-rata pola pernikahan di 

Indonesia itu juga mengalami empat tahap. (VU 

19)  

5 Tuturan yang 

Mengandung 

Makna Pragmatik 

Imperatif 

Desakan  

1 

bapak ibu yang saya mulyakan, bahwa pesan 

penting bagi saya, adalah pertama saya 

mengapresiasi menghargai alumni ini dan tentu 

tahun depan harus lebih meriah, lebih baik dan 

lebih konkreat. Setiap kali datang harus ada 

makna sosial makna gerakan. (VU 1) 

  

2 

ibu pijetnya kurang kenceng yg ikhlas yang 

ikhlas, ibu kelihatannya mijetnya kurang ikhlas, 

Ayo-Ayo Mba yang ikhlas. (VU 1) 

  

3 

di Indonesia ini dari 30 negara kita urutan 29 etos 

kerja-nya, masih lumayan kita masih di atas 

Timor Leste. Dari 30 negara Asia ini di survey, 

Indonesia ini urutan 29 etos kerjanya. Orang 

Indonesia itu kalau berkeringat kalau habis 

makan, kalau laper itu lemes, kalau kenyang itu 

ngantuk, itu khas orang Indonesia, maka itu etos 

kerja kita harus ditingkatkan. (VU 2)  

  

4 

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  
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tidak dilihat oleh Allah dan malaikat tidak akan 

membawa ke langit, maka pesan pertama yang 

harus dihalal bihalali adalah kedua orang tua 

dulu. (VU 3) 

  

5 

Beli mobil saja putuskan bersama “nanging pie, 

aku kepengin tuku sing ireng, bojoku pengin tuku 

sing putih?” tukune loro, ireng karo putih, ora 

cukup tuku siji lorek-lorek item-putih item-putih. 

Mahu kemana saja putuskan bersama, makan 

bersama, wong sing cerai niku biasane: siji ora tau 

turu bareng, ora tau lungo bareng, ora tahu sholat 

berjamaah bareng ora tahu, maka mulai hari ini, 

setelah Halal Bihalal orang tua beres, hubungan 

suami istri harus dibereskan. (VU 3) 

  

6 

Yang keempat tidak akan sampai ke langit kalau 

ada hubungan sesama kita yang dia saling 

membenci, saling mendendam, saling bertengkar, 

tawuran, apalagi membunuh. Wong iku nek ra 

eneng sing akur siji lan sijine, maka Allah tidak 

akan melihat orang-orang yang bertengkar satu 

sama lain, maka bapak ibu yang saya mulyakan 

dengan Halal Bihalal ini harus ridho semuanya. 

(VU 3) 

  

7 

Kenapa kita harus segera Halal Bihalal, karena 

bapak ibu semuanya urip iku ora suwe, dan ketika 

orang punya kesalahan segera tidak saling 

memaafkan, maka akan di bawa mati,  ada dua 

urusan yang pasti ditanya di dalam kuburnya. (VU 

3) 

  

8 

kuwe anake sopo kawit mahu wira-wiri Ayo 

duduk nak, karena di depan, saya jadi 

terpengaruh. itu anaknya siapa? dari tadi mondar-

mandir, Ayo duduk nak, karena di depan saya 

jadi terpengaruh. (VU 4) 

  

9 

Hallo? hai, tim sholawat siap? karena nanti ada 

penggalangan dana. Ayo, tim sholawat maju 

dulu. (VU 4) 

  

10 

Dilanjut ga nih? para Irmas siapkan hadrohnya 

naik ke sini, karena saya mahu break nanti saya 

lanjutkan. ayo sini cepet. (VU 6) 

  
11 

Ayo naik aja ga papa bu, Mbah Simbah ngajeng 

mriki. (VU 8) 

  

12 

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 
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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. (VU 8) 

  

13 

Saya akan kembali setelah yang lewat ini Bu, 

silahkan-silahkan Bu, Ayo silahkan. Ayo-ayo 

ditunggu kok yaa, jadi lewat ga? ayo, biar ga 

ganggu konsentrasi. (VU 11) 

  

14 

Ustadz Wijayanto:  Denger ga saya suruh pegang 

apa, ini dagu apa jidat ?  

Jamaah:  jidat  

Ustadz Wijayanto:  lah kok  tadi semua pegang 

jidat?  perhatikan baik-baik, masih ada yang 

lewat, ayuh terus-terus cepet, ga papa duduk 

malah padu ngonoh pie? (VU 11) 

  
15 

Baik sudah, ayo segera meninggalkan, udah mau 

pulang di situ aja, ayo cepet. (VU 13) 

  

16 

Yang tasnya Hermes, itu yang Guci ayo maju 

lagi, tenang saya ga akan nikah lagi sama ibu 

kasihan yang di belakang. (VU 18) 

  

17 

Bu Bu Bu Bu, saya memang agak cepet karena 

memburu waktu, tapi nanti tolong kalau ga paham 

tanya, saya anggap ini semua mahasiswa saya. 

Saya sudah meningalkan pengajian-pengajian 

umum yang hanya mahu ndengerkan cari pahala 

ga, sini harus berubah menjadi lebih baik, tambah 

pemahaman, tambah keyakinan, tambah amal 

yang baik, karena pengajian sekarang hanya 

masuk kuping kanan keluar kuping kanan lagi 

karena belum masuk sudah ke luar lagi. (VU 18) 

  
18 

Ayo Bu di situ masih ada tempat lagi ayo ayo ayo 

terus itu di belakang tas juga masih ada. (VU 18)  

  

19 

Prinsip menikah ini adalah perintah, dan hal ini 

dijelaskan dalam surat An-nur ayat 32, segera 

nikah saya termasuk penganjur segera nikah, 

karena orang yang menunda nikah akan 

bertambah banyak dosa mengakumulasi dosa, 

apalagi pacaran. (VU 19) 

  

20 

Islam anti Rahbaniyyah tidak boleh jadi rahim-

rahim biarawati, tetapi juga tidak menjadi 

Afsaniyyah orang yang mukhalil, pencicip 

dimana-mana, korbanya dimana-mana jangan 

sampai, maka sejelek-jelek mayat adalah mayat 

pembujang dan malaikat malas memandikan 
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mayat yang membujang, maka yang belum nikah 

segera. Di Dubai banyak sekali yang belum 

menikah baik cowo, tapi rata-rata cewe ini 

segera, kalau bisa malam ini ada yang jadian. 

(VU 19) 

6 Tuturan yang 

Mengandung 

Makna Pragmatik 

Imperatif 

Bujukan 
1 

Orang yang biasa datang ke pengajian itu 

akan diberkahi, satu dibikin tenang, kedua 

mudah untuk berbuat baik, ketiga kenapa ada 

sholawat, ada dzikir, ada doa supaya nanti betul-

betul bersih hati, bersih jiwa, bersih desa, karena 

biasa sholawat, biasa baca doa, dengan doa 

biasanya orang akan menolak hal-hal yang jelek. 

(VU 4) 

  

2 

Hallo Bu, satu perhatikan baik-baik ini saya 

berikan yang ini, yang lain boleh dilupakan, ingat 

orang yang senantiasa pada agama itu 

hidupnya akan tenang dunia sampai akhirat, 

dua dia akan dimulyakan, tiga pasti dapat 

ridho dari Allah, “aku menyembunyikan 

keridhoanku dari ketaatan hambaku” sebaliknya 

orang yang tidak ada agama satu hidupnya tidak 

tenang, dua pasti dihinakan, tiga pasti mendapat 

murka dari Allah. (VU 6) 

  

3 

Yang lebih penting lagi, ibu bapak mohon maaf 

orang yang senantiasa bersentuhan dengan 

agama ini terproteksi dari amalan negatif  

tidak mudah maksiat, kenapa anak kita diajari 

sholawat, diajari doa, biar anak kita tidak 

berbuat maksiat. (VU 7)       

  

4 

Mari bapak ibu semuanya, untuk selalu belajar 

dan menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun 

supaya kita ditinggikan derajatnya disisi Allah 

SWT. (VU 7) 

  

5 

Maulid nabi ini bagaimana hidup kita niru 

Rosul 24 jam, karena meniru rosul ini nanti 

ada kebahagiaan siapa yang cinta pada Allah, 

ciri bukan hanya bersholawat, tapi menirukan 

bagaimana perilaku Rosul dalam keseharian. (VU 

8) 

  

6 

Maka tolong, saya senang sekali apresiasi saya 

sebelum masuk materi Alhamdulillah sebaik-baik 

tempat adalah masjid, orang yang masuk masjid 

Allah akan diberkahi dunia sampai akhirat, 
bahkan sampai Rosul bersumpah kalau ada orang 

di Pongangan ini masuk masjid saksikan berkah 

pasti turun di situ.  
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(VU 10) 

  

7 

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. (VU 

19)  

7 Tuturan yang 

Mengandung 

Makna Pragmatik 

Imperatif 

Imbauan 

1 

Setiap kali datang harus ada makna sosial makna 

gerakan, misalnya dateng ke sini walaupun kepala 

sekolahnya ga ada, bangunlah satu 

Lab.Komputer itu semua dari alumni, bangunlah 

tempat misalnya fasilitas umum itu semua dari 

alumni, semua mengumpulkan masing-masing 10 

20 juta cukup, masa punya PEN, punya Deam 

Light, punya usaha cabai, punya usaha macem-

macem, nah disitu nanti mbangun kegiatan yang 

real untuk kemanfaatan masyarakat, daripada 

orang-orang ikut Ghafatar. (VU 1) 

  

2 

Buatlah panggilan yang enak “Ling Darling” ya 

Bu, kalau perlu pakai bahasa Jawa “Oh diajeng, 

garwanipun kakang”. (VU 1) 

  

3 

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. 

(VU 1) 

  

4 

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. 

(VU 2)            

  

5 

Jadi bapak ibu yang saya mulyakan, maka jadilah 

bapak yang mempesona minimal anak itu bangga 

dengan bapak seperti bapak saya, bukan malah 

sebaliknya. (VU 2)        
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6 

Bapak nasehati anak contohnya ibunya, ibu 

nasehati anak contohnya bapaknya. “kono adus 

Lee mambumu prengus kaya wedus, persis kaya 

bapakmu” jangan sampai nasehati anak contohnya 

ibunya “kono sinau ben ora lola-lolo, oon persis 

ibumu, ngerti ra ibumu mbiyen sekolah SD 9 

tahun terus ora lulus-lulus saya nikahi hamil 

keluar kamu” bapakmu neng kantor ditelpon 

ibumu “Pah-pah” “ada apa?” “ada densus nanyain 

jumlah anak, jumlah keluarga” “itu sensus, ayu-

ayu  ora bisa mbedake sensus karo densus”, yoo 

kuwi Ibumu, maka jadilah pribadi yang 

mempesona. (VU 2) 

  

7 

Ada empat gangguan hubungan suami istri 

menurut detik.com. rumah tangga teng Indonesia 

niku gangguane wonten 4: siji, banyaknya 

perceraian, ini titipan dari kementrian agama, oleh 

pak menteri langsung dititipi kemana saja saya 

suruh mempertahankan hubungan rumah tangga, 

maka Halal Bihalal setelah kepada orang tua, 

sekarang satukan keluarga utuh dan banyak rata-

rata cerai, karena tidak ada kebersamaan, mulo 

mulai nanti biasakanlah bersama.(VU 3) 

  

8 

Umur empat puluh tahun ke atas kalau 

kemaksiatan tidak dihentikan, kebaikan tidak 

diteruskan, dia pasti tidak akan selamat dunia dan 

akhirat, maka yang sudah umur 40 tahun ke atas 

kembalillah ke jalan yang benar, 40 tahun ke atas 

masih mabuk-mabukan tidak bisa diharapkan. 

(VU 3) 

  

9 

Jangan ada perceraian, maka niatilah hubungan 

suami istri untuk ibadah,  Innasolati Wannusuki 

Wamahyaya Wammamati Wanikahi, apapun 

Lillahi Tangala, semuanya untuk Allah. (VU 4) 

  

10 

Tutuplah yang rapet, jangan salahkan kucing-

kucing, para laki-laki  bisa menerkam, karena 

wanita yang tidak bisa menutup aurat. (VU 4) 

  

11 

maka saya kasih tips kali ini supaya tidak cerai, 

ikutillah Rosululloh, yaitu amalan kebersamaan, 

dengarkan baik-baik terutama suami istri! Saya 

tidak mau tabligh akbar dimana-mana tapi 

perceraian meningkat jangan sampai! Di 

Indonesia ini setiap satu jam ada 54 perceraian, 

sekarang sudah duduk selama dua jam jadi sudah 

108 orang cerai. (VU 4) 

  12 bapak ibu yang saya mulyakan perbaikillah 
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iman, karena siapa yang  beriman pada Allah dan 

hari akhir, maka dia menghormati tentangga, 

barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir 

berarti dia menghormati tamu. 

(VU 4)  

  

13 

jangan lupa tanggal 15 Februari gunakan hak 

suara Anda! Pilih yang terbaik. Kalau saya sih 

gampang, satu pilih yang manusia, manusia itu ga 

doyan triplek, manusia itu ga doyan aspal, 

manusia itu ga makan semen, betul ga? betul, 

semua calon baik, maka pilihlah yang terbaik. 

(VU 4) 

  

14 

Tugas orang tua adalah jagalah dirimu dan 

keluargamu. Ibu bapak yang saya mulyakan, tugas 

ini tidak mudah, karena kenyataanya baik 

hubungan suami istri, baik pendidikan anak itu 

semakin banyak. (VU 5) 

  
15 

Jadilah pribadi-pribadi yang mempesona ini 

hijrah. (VU 6) 

  

16 

keempat hubungan sosial yang baik 

“habnumminauloh dan habnumminannas” maka 

Jagallah habnumminaulloh dan 

habnumminannas. (VU 6) 

  

17 

Jadilah pribadi yang Uswah Khudwah, jadilah 

ibu yang mempesona, jadilah bapak yang 

mempesona, minimal anak bangga dengan ibunya 

anak bangga dengan bapaknya, kalau saya besar 

kepengin kaya ibu saya, kepengin kaya bapak 

saya, tapi jangan sebaliknya, maka jadilah pribadi 

yang mempesona. (VU 8) 

  
18 

Kalau kamu dalam kegelapan jawablah dengan 

yang baik. (VU 8) 

  

19 

Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita 

dengan paksa, wong lanang ojo mekso-mekso 

wong wedok, sebusuk-busuknya laki-laki yaitu 

laki-laki yang menghinakan istri dan tidak ada 

kemuliaan yang lebih mulia kecuali suami yang 

memuliakan istrinya dan Aku kata Rosululloh 

orang yang memuliakan istrinya maka pesan saya 

ingin keluarganya yang Sakinnah Mawaddah 

Warrohmah mulailah dengan penghormatan. (VU 

9) 

  

20 

“dan bergaulah dengan mereka dengan saling 

pengertian” ya, suami istri harus saling 

pengertian. (VU 9) 

  21 Diteruskan “kemudian bila kamu tidak menyukai 
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mereka” inilah supaya orang tidak mudah 

poligami tidak suka berselingkuh kalau kamu 

tidak suka pada istri, istri ga suka pada suami, 

terus “maka bersabarlah”. Kalau kamu ga suka 

sabar dulu kutilan (kurus tinggi langsing) 

sekarang koh gendut, gembrot Alhamduliilah, 

kenapa? diteruskan, “karena mungkin kamu tidak 

menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan 

padanya kebaikan yang banyak”. (VU 9) 

  

22 

Hallo Bu? senangkan suami Bu, kalau suami 

seneng dengan lipstik warna hijau, maka nanti 

pulang belilah lipstik warna hijau, oleskan ke 

seluruh wajah kabeh, kalau itu memang 

menyenagkan suami, jangan seneng 

menyenangkan suami orang. (VU 9) 

  

23 

Panggilah istri itu dengan panggilan yang baik, 

panggilah suami dengan panggilan yang baik. 

(VU 9) 

  

24 

Didiklah anak untuk baik kepada orang tua, itu 

Jariyah kita, diantara amal jariyah itu apa Bu? 

selain ilmu yang bermanfaat, harta yang 

disedekahkan, adalah anak yang sholeh. Ini yang 

menjadi masalah, anak-anak sekarang sulit jadi 

anak sholeh yang mendoakan  orang tuanya, anak-

anak sekarang itu doanya kepada orang tua sudah 

kurang maka didiklah anak itu. (VU 10) 

  

25 

Pertama, rumah tangga bangunlah dengan ikatan 

ibadah, suami istri harus Innasholati Wannusiki 

Wamahyaya Wamamati Lillahitangala, itu yang 

pertama. Bu kalau ikatan suami istri hanya karna 

hartanya, istri cinta suami karena hartanya, 

bagaimana silaturahmi dunia sama akhirat ga bisa, 

nanti karena harta jadi kaya Bu Ayub, Nabi Ayub 

begitu dia sakit, gagal penen Bu Ayubnya 

langsung meninggalkan, ada uang abang disayang 

ga ada uang abang ditendang, masya Allah 

pelakunya ada di sini. (VU 10) 

  

26 

Ibu bapak semuanya ikatlah karena ibadah satu, 

suami istri ikatan ibadah, maka suami gaji istri 

jangan tergantung layanan istri, inilah semangat, 

orang sholat bisa dipamerkan, orang haji bisa 

dipamerkan, kadang-kadang kalau sudah haji 

neng ngendi-ngendi karo peci putih, puasa ga bisa 

dipamerkan “uhh kuru banget” iku kurang gizi 

“uhh lemu banget”  jarang puasa, ketoke iyaa, 

semata-mata untuk Allah. 
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(VU 10)              

  

27 

Ibu bapak semuanya ikatlah karena ibadah satu, 

suami istri ikatan ibadah, maka suami gaji istri 

jangan tergantung layanan istri, inilah semangat, 

orang sholat bisa dipamerkan, orang haji bisa 

dipamerkan, kadang-kadang kalau sudah haji 

neng ngendi-ngendi karo peci putih, puasa ga bisa 

dipamerkan “uhh kuru banget” iku kurang gizi 

“uhh lemu banget”  jarang puasa, ketoke iyaa, 

semata-mata untuk Allah, demikian juga 

berkeluarga semangat Romadhon ini niatilah 

untuk Allah, maka suami gaji istri jangan 

tergantung layanan istri, nanti dibaca surat An 

Nissa ayat 19. (VU 10)        

  

28 

Bu, istri boleh mencuri harta suami kalau 

suaminya pelit, ingat ingat ibu seneng sekali 

hadist ini , hadist riwayat Muslim adalah Hindun 

tanya kepada Rosululloh “Ya Rosululloh engkau 

tahu suamiku?”  “ya tahu wong saya yang 

menjodohkanmu” Abu Shofiyan itu kaya raya tapi 

pelit, saya dikasih makan menunya 5K (karak, 

kecap,kobis sama kangkung) teruss paling banter 

stereo (sega setengah tempe separo) saya kurus 

kering, maka saya sering mencuri harta suami 

saya, kata Rosululloh “Ambillah suamimu, 

curilah hartanya untukmu dan anak-anakmu” jadi 

kalau ada laki-laki hpnya gonta-ganti kok SPP 

aneke ora dibayar, ambil HPne itu boleh, nyolong 

HPne dienggo mbayar SPP. (VU 10) 

  

29 

“dan bergaulah dengan mereka secara patut” 

dicoret itu, saya tidak setuju dengan arti itu. 

Hubungan suami istri itu harus saling pengertian, 

patut itu koyo opo kurang jelas, saling pengertian, 

mulai dari panggilan, suami tidak boleh 

memanggil istri kalau itu menyakitkan hati 

walaupun jujur, istri tidak boleh memanggil suami 

dengan panggilan menyakitkan walaupun jujur, 

jujur tidak boleh kalau itu menyakitkan hati. ( VU 

10) 

  

30 

terus “dan bergaulah dengan mereka dengan 

saling pengertian, kemudia kalau kamu tidak 

menyukai mereka” kalau ada suami ga suka 

kepada istri, istri ga suka kepada suami karena 

dulu kutilan (kurus tinggi langsing) sekarang 

gendut gemuk gembrot ga papa, kalau ga suka 

suami, suami saya dulu ganteng tp sekarang 
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masya Allah. Terus “maka bersabarlah” sabar, 

kunci hubungan rumah tangga ini dalam surat 

Rohmi, semuanya hafalkan sabar,syukur,fikir, 

dzikir, dilanjutkan ayatnya “karena mungkin 

kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah 

menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak” 

karena kalau suami tidak suka kepada istri,istri 

tidak suka kepada suami, Allah jadikan kebaikan 

yang banyak. (VU 10) 

  

31 

Terakhir, tidak mungkin keluarga kita sejahtera 

baik, jika tidak ada hubungan sosial sosial 

diantara kita, makan-nya diantaranya adalah 

Habnumminalloh dan Habnumminannas. 

Sesungguhnya datangnya rezeki, pertolongan 

Allah, kasih sayang Allah tergantung kepada 

kepedulian kita kepada sesama. Ada infaq, 

shodaqoh setiap hari, Ibuu setiap hari keluarga 

harus mengeluarkan infaq berapapun itu. 

Sayangilah orang-orang miskin. (VU 11) 

  

32 

Di dunia Anda bisa berkilah seperti apa, tapi di 

akhirat responsibilitas Anda dijaga, karena 

bekerja sebagai amanah, bekerja sebagai ibadah, 

bekerja sebagai rahmah, syukur itu penting, maka 

Anda sudah diterima di sini, bersyukurlah, 

karena kalau Anda separoh keluar dari sini yang 

ndaftar nanti akan lebih banyak, kasih saya waktu 

satu minggu insya Allah yang ndaftar 10 kali 

lipat, bahkan yang ndaftar jauh lebih baik 

daripada yang sekarang ini, kemungkinan, maka 

itu yang harus kita syukuri. (VU 11) 

  

33 

Sedangkan di rumah kadang-kadang daster 

seminggu digantung dipakai digantung dipakai, 

kadang-kadang daster siji penitine lima, masya 

Allah. di sana baunya bulgari, lakoste begitu rupa, 

begitu di rumah baunya balsem,PPO, remason, 

kerokkan terus, di sana suasananya diskotik, di 

rumah apotikk terus, maka tolong ini diperhatikan 

betul semuanya, buatlah suasana rumah tangga 

yang indah “sebaik-baik istri itu yang 

menyenagkan bagi suaminya” tapi istri-istri 

sekarang lebih suka menyenangkan sumia orang 

lain. (VU 13) 

  

34 

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-
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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? (VU 13) 

  

35 

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. (VU 13) 

  

36 

Sodara sekalian, jadi intinya adalah kesabaran, 

umur 94 hamil ditinggal, doa memungkinkan 

yang tidak mungkin, perbanyaklah doa untuk 

menguji kesabaran, memungkinkan yang tidak 

mungkin, 94 tahun hamil, masya Allah.  

(VU 16) 

  

37 

Ibu bapak yang saya hormati, amal tidak dimulai 

dengan basmallah itu ada 3, satu ucapan itu 

sendiri yaitu standar minimal apapun yang kita 

lakukan itu bacalah dengan basmallah, mau naik 

mobil minimal bismillah, mau makan minimal 

bismillah, mahu pergi bismillah, ngunci pintu 

bismillah, amal yang tida dimulai dengan 

basmallah maka amal itu akan putus, amal itu 

akan buntu, putus berkahnya atau buntu tidak 

sampai ke langit, jadi satu tidak memulai dengan 

basmallah artinya ucapan, maka standar minimal 

sebelum melakukan sesuatu ucapkanlah 

basmallah minimal bismillah syukur doa-doa 

yang sudah biasa dilakukan. (VU 18) 

  

38 

Ibu kalau ada anak nangis di pinggir jalan ibu 

ngasih uang tapi sampai seratus ribu ga sampai 

satu juta ga? ga, ibu ngasih anak-anak jalanan 

rata-rata berapa? sepulih ribu,  tapi anaknya 

nangis padahal harus berobat, kira-kira sepuluh 

juta dibayar ga? dibayar,  sama dengan Allah, 

Allah dengan orang yg ga sabar dibersamai, tapi 

beda dengan orang yang sabar, Allah sangat-

sangat dekat perhatian luar biasa terhadapa orang 

yang punya sifat sabar, inilah maka pentingnya 
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sabar. Ratusan ayat tentang pentingnya sabar, 

sabar dan tetaplah kamu sabar karena memang 

kesabaran itu penting. Sampai semua dikasih 

musibah kecuali orang-orang yang sabar artinya 

orang yang sabar itu dikecualikan betul. (VU 19) 

8 Tuturan yang 

Mengandung 

Makna Pragmatik 

Imperatif 

persilaan 1 

Bu Bu, wanita gampang, surganya wanita itu 

gampang sekali kalau bisa menyenangkan hati 

suami. Suami itu berat, memberi nafkah lahir 

batin dan mengarahkan istrinya ke jalan yang 

benar, menjaga agama supaya agama hidup di 

dalam rumah tangga, udah itu beratnya suami, 

tapi istri gampang nyenengke Bojo. kalau suami 

ibu suka goyang ngebor, ngecor silakan ibu setiap 

hari di depan suami ngebor, ngecor gitu. (VU 2) 

  

2 

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. (VU 3) 

  

3 

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. (VU 4) 

  

4 

Sholawat silakan, saya istirahat dulu, jangan 

kemana-mana, paling saya istirahat tiga lima 

menit, balik lagi. (VU 4) 

  

5 

Bapak ibu semuanya saya akan minum sebentar 

saja, ada satu dua lagu lah, silakan pasukan infaq 

beredar dulu sini baru tahap pertama. (VU 6) 

  
6 

Silakan satu dua lagu boleh, saya mahu minum 

dulu. (VU 6) 

  7 silakan iklan dulu (VU 8) 

  

8 

Bagaimana suami mau betah di rumah, mohon 

maaf boleh di rumah mau ngebor ngecor gledag 

silakan, tapi di depan suami, karena saya ini 

nangis batin jika ada YKS (Yuks Kita Smile)  

waktu itu, ibu-ibu awe-awe eee, saya hanya 

mbayangkan Ya Allah ketika malaikat isroil 

nyabut pas awe-awe eee, kira-kira matinya sahid 

apa sangit itu? [sangit] maka bangun kerukunan 

rumah tangga. (VU 10) 

  

9 

AssalamualaikumWarahmatullohiWabarakatuh 

Jangan kemana-mana, saya akan kembali sehabis 

yang lewat satu ini, dikasih jalan Buu, silakan 
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silakan. (VU 11) 

  

10 

Ulama bersepakat kalau  atas ridho suami, tidak 

ada masalah kecuali suami melarang. Demikian 

juga, sebetulnya kerja itu tanggung jawab laki-

laki apa perempuan? laki-laki sebetulnya harta 

suami itu juga hartanya istri, tapi harta istri? ya 

harta istri. Hartaku hartamu, hartaku hartaku. 

Dosa – dosa istri suami ikut nanggung, tapi dosa 

suami istri ga ikut nanggung, maka tolong-tolong 

hormati laki-laki, jadi laki-laki itu berat, maka 

kali ini, kalau itu atas risdho suami, keamanan dan 

kehormatan terjaga, silakan. (VU 13) 

  

11 

Haji sambil dagang itu boleh ga? Boleh, haji 

sambil dagang itu boleh, yang ga boleh itu dagang 

sambil haji, ayatnya mengatakan tidak ada dosa 

diantara kamu orang yang mahu haji pulangnya 

dagang silakan, tapi jangan sampai dagang 

sambil haji. (VU 18) 

  

12 

Baik ibu-ibu mungkin ada pertanyaan? Ga ada 

baik. Saya rasa gitu saja kurang lebihnya mohon 

maaf, dilanjut monggoh mungkin kalau ada arisan 

atau dorprize atau yang lain-lain silakan. (VU 18) 

  

13 

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, 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. (VU 19) 

  

14 

Baik sekarang baca tasbih 30 kali sambil memijit-

mijit pundak depan-nya! Subhanaulloh 30 kali, 

yang kenceng yang iklas, kelihatan-nya Ibu 

kurang iklas itu, stop sekarang Alhamdulillah 

sambil dipukul-pukul, kanan kiri atas bawah jadi 

rata, Alhamdulillah 30 kali, stop sekarang 

Allohuakbar sambil ditonjok-tonjok , stop 

sekarang balik kanan! Pegang pundak depan-nya 

lakukan seperti tadi, baca Subhanauloh, stop baca 

Alhamdulillah dipukul-pukul, stop sekarang 

ditekan diputer Ya Allah 7 kali, stop hadap kiri! 

Ini masih longgar silakan di depan, maju lagi 

maju lagi! (VU 19)  

  15 Baik ini sudah selesai, ibu-ibu ada pertanyaan? 
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Tidak baik, bapak-bapak ada pertanyaan? Tidak 

baik. Ada yang mungkin didialogkan silakan, 

mungkin terakhir tolong saya dibacakan surat An-

Nisa ayat 19, terakhir saya akan memberikan tips 

hubungan suami istri. (VU 19)  

9 Tuturan yang 

Mengandung 

Makna Pragmatik 

Imperatif Ajakan 

1 

Di sinilah peran sekolah, maka hijrah kita 

adalah anak tidak hanya pinter, tetapi juga 

bener, ada tiga rongga: rongga perut, rongga 

dada, rongga kepala. Rongga kepala ini tidak 

cukup, kalau tidak ada rongga dada dan rongga 

pertut, tiga-tiganya harus isi, itu kata Allah. Orang 

tidak hanya kenyang dan pinter, tapi juga harus 

bener artinya tiga rongga ini yang harus kita 

berbaiki. (VU 2) 

  

2 

“kamu sudah puasa tapi tidak peduli” siapa orang 

yang berdosa dalam agama “dia sudah berpuasa, 

tetapi dia tidak peduli pada anak yatim, maka 

pastikan kita peduli pada orang-orang yang 

tidak punya. (VU 3) 

  

3 

Hallo? hai, ini mau diajak serius malah nunduk, 

mending kalau berdoa berdzikir, mroduksi Aqua 

cas-ces cas-ces, masya Allah. Ayo pelan-pelan 

yoo pelan-pelan. (VU 5)  

  

4 

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 tetangganya, maka 

ini lah pasutri perjalanannya, maka pelan-pelan 

mari kita perhatikan. (VU 9) 

  

5 

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 

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



172 
 

 
 

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. (VU 13) 

  

6 

Kesabaran yang pertama ini ada kaitan-nya 

dengan nabi Ayub AS. Kesabaran yang kedua 

berkaitan dengan nabi Ibrahim AS yaitu sabar 

dalam taat,sedangkan sabar dalam kemaksiatan 

nabi Yusuf AS, pelang-pelan mari kita bahas 

supaya poin-nya sampai. (VU 16) 

  

7 

Inilah pesan tiga amalan terputus kecuali tiga hal 

satu amal jariyah, amal jariyah itu apa saja? 

Sedekah, ilmu yang bermanfaat, anak yang 

sholeh. Tugas kita ga usah cari itu, tapi 

bagaimana mendidik mejadi anak yang sholeh, 

karena kalau anak sudah ga sholeh itu bukan 

jariyah. (VU 18) 

  

8 

Ingat Bu ujung-ujungnya adalah Baiti Jannati, 

ibu-ibu mahu ngaji setiap tahun sepuluh kali, 

sehari sepuluh kali ngaji ga ada artinya kalau 

keluarga berantakan, maka buat keluarga kita, 

suami kita, anak-anak kita yang Baiti Jannati 

yang mengarahkan ke surganya Allah, tetep pada 

amalan sabar syukur fikir dzikir, mudah-mudahan 

Allah kuatkan amalan-amalan kita sehingga rajin 

untuk beramal. (VU 18) 

  

9 

bapak ibu semuanya, untuk itulah maka saya akan 

membicarakan tentang keluarga ini, agak fokus 

Yoo Sudah mulai agak enak. (VU 19) 

10 Tuturan yang 

Mengandung 

Makna Pragmatik 

Imperatif 

Permintaan Izin  

1 

Ustadz Wijayanto: Boleh cek suara saya dulu, 

ibu-ibu setuju ga dengan poligami Bu? Ibu-ibu: ga 

Ustadz Wijayanto: bapak-bapak setuju ga dengan 

poligami?  

Bapak-bapak : setuju 

Ustadz Wijayanto: owh jelas-jelas  (VU 1) 

  

2 

Ustadz Wijayanto: Boleh saya tanya, bapak ibu 

denger ga? 

Ibu-ibu: dengar  

Ustad Wijayanto : saya suruh pegang apa?  

Ibu-ibu: dagu 

Ustadz Wijayanto: ini dagu apa jidat?  

Ibu-ibu: jidat. 

Ustadz Wijayanto: kok semuanya begini (sambil 

pegang dagu) termasuk pak kepala sekolah, tapi 
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lumayan, tiga kali saya bentak langsung turun. ibu 

sembilan kali ga turun itupun karena dipukul 

sebelahnya  “eh dagu-eh dagu”. (VU 2) 

  

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. 

(VU 2) 

  

4 

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. (VU 10) 

  
5 

saya foto sama istri boleh ga? boleh, kayanya ibu-

ibu pengin kita foto bareng. (VU 13) 

  

6 

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. (VU 19) 

11 Tuturan yang 

Mengandung 

Makna Pragmatik 

Imperatif 

Mengizinkan 

1 

Terutama tahajud bareng, sampai ada hadistnya 

“kalau seorang suami sudah bangun, istri belum 

bangun maka boleh dicipreti air dimukanya” di 

jek sholat, nanging nek wong wedon wis tangi, 

sing lanang urung tangi, maka boleh diguyur air 

diseluruh tubuhnya. (VU 3) 

  
2 

Boleh tangan kanan-nya semuanya diangkat, 

semua lihat saya, gerakan-gerakan.  (VU 2)   

  

3 

saya nebak karakter orang saja bisa dilihat dari 

garis tangan, ada yang mau saya tebak?  Boleh 

satu saja, tolong diangkat tangannya, saya ingin 

tunjukan, satu saja jangan banyak-banyak. (VU 8) 

  

4 

Terus “kecuali jika mereka melakukan perbuatan 

keji yang nyata” kecuali jika ada istri yang keji 

suami yang keji maka nanti hasidtnya bukhori dan 

muslim, istri boleh mencuri harta suami kalau 

suaminya pelit.  

(VU 9) 

  5 Inilah kita, kesalahan yang ketiga “Minal Aidzin 
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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. (VU 10) 

  

6 

Bu, istri boleh mencuri harta suami kalau 

suaminya pelit, ingat ingat ibu seneng sekali 

hadist ini , hadist riwayat Muslim adalah Hindun 

tanya kepada Rosululloh “Ya Rosululloh engkau 

tahu suamiku?” “ya tahu wong saya yang 

menjodohkanmu” “Abu Shofiyan itu kaya raya 

tapi pelit, saya dikasih makan menunya 5K ( 

karak, kecap,kobis sama kangkung) teruss paling 

banter stereo (sega setengah tempe separo) saya 

kurus kering, maka saya sering mencuri harta 

suami saya”. 

(VU 10)  

  

7 

Ya kalau sudah tidak ada lagi foto-foto, nanti 

boleh semuanya foto bareng saya, tapi tidak boleh 

sendirian. (VU 11) 

  

8 

Tim sholawat satu lagu dulu kalau bisa disiapkan, 

yah boleh sambil mengedarkan, tapi ini belum 

selesai loh yah. (VU 13) 

  

9 

Nah saya rasa itu, maka jaga ketahanan rumah 

tangga. Oke biar ada kesempatan dialog sudah 

jam empat, mungkin bapak-bapak ada 

pertanyaan? baik tidak ada, ibu-ibu ada 

pertanyaan? Tidak ada baik. Kalau ada yang mau 

tanya boleh.  (VU 13) 

  

10 

Puasa itu mengajari kesederhanaan, tapi tingkat 

kebutuhan sembako itu tiga kali lipat, jadi 

semangat kesederhanaan-nya ga dapet. Boleh 

belanja banyak, tapi semangatnya untuk sedekah, 

bukan memperkaya diri sendiri. Kita kadang-

kadang puasa malah peningkatan gizi, puasa 

malah lebih gemuk, karena makan-nya malem 

itupun dendam. Bakso, soto, sate begitu rupa yang 

biasanya ga ada diadakan dan khas bagi orang 

kita. (VU 13) 
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11 

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-Mujjahadah 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. (VU 

16) 

  

12 

Yang sandaran boleh ditukar sama yang punya 

KTP seumur hidup, yang muda-muda sandaran 

malah yang tua suruh di depan. (VU 16) 

  

13 

Pertama seseorang sudah dikatakan merdeka 

ketika keyakinanya,aqidahnya sudah lulus maka 

merdeka, yaitu hilangnya perbudakan kepada 

makhluk, ketika orang ketergantungan boleh 

mengabdikan diri kepada Allah, tetapi kalau dia 

masih diperbudak dengan harta, kekuasaan, jiwa 

segala macem maka dia belum merdeka,maka 

masih ada tiga hal tertanam jika masih diperbudak 

manusia, satu dia tidak merdeka, karena tidak 

merasa tenang selama hidupnya, kalau ada harta 

menjadi tujuan hidupnya, dia susah tidak pernah 

senang, harta itu tidak pernah menenangkan 

manusia.  

(VU 17) 

  

14 

Haji sambil dagang itu boleh ga? Boleh, haji 

sambil dagang itu boleh, yang ga boleh itu 

dagang sambil haji, ayatnya mengatakan tidak ada 

dosa diantara kamu orang yang mahu haji 

pulangnya dagang silahkan, tapi jangan sampai 

dagang sambil haji. (VU 18) 

  

15 

“terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji 

yang nyata” kecuali ada suami yang berbuat keji, 

istri berbuat keji, maka boleh dipukul walaupun 

tidak boleh mencederai, boleh dipisahkan 

ranjangnya, suami boleh marah kepada istri 

apabila istri melakukan sesuatu yang keji, bahkan 

istri boleh mencuri harta suami jika suami pelit 

Hadist riwayat Muslim. (VU 18) 

  

16 

Mahu 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 
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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. 

(VU 19) 

  

17 

untuk kali ini boleh sholat, karena sholat awal 

waktu juga baik, tapi kita niat nanti sholat yah?  

(VU 19) 

  

18 

Mengapa wanita banyak dosanya, apa laki-laki ga 

punya dosa? Punya, tapi sedikit. Dosa laki-laki itu 

sedikit, tapi besar-besar nanti boleh diklarivikasi 

dari surat Al-fatihhah sampai An-Nass dari 

membunuh, memperkosa, nyopet dan segala 

macem ditujukan kepada laki-laki. (VU 19) 

  

19 

Begini ibu-ibu setuju ga dengan poligami? gaa, 

bapak-bapak setuju ga poligami? setuju, baik 

sekarang voting saja, “sekarang banyak di dunia 

banyak laki-laki apa wanita?” wanita, nah maka 

kalau jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki 

maka boleh poligami, karena dimanapun harus 

ada hukum equalibrium (keseimbangan) bahwa 

supply and demands itu harus balance, kalau 

wanitanya banyak kok laki-lakinya sedikit harus 

satu-satu, kalau istri banyak itu poligami kalau 

istri satu itu monoton, massa itu terus. (VU 19) 

  

20 

Jadi bapak-bapak setuju dengan poligami? setuju. 

Jangan ditolak “ sebenarnya dalam Islam, boleh 

ga sih poligami? boleh, maka jangan ditolak, 

minimal kalau Anda tidak sanggup, jawab saja 

setuju, meskipun itu bukan suami sendiri, 

menolak hukum Islam itu bagian dari kekafiran, 

makanya  setuju ga dengan poligami Bu?  (VU 

19) 

  

21 

“terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan 

keji” kecuali suami berbuat keji yang nyata, 

ibadah sudah ga ada, jangan taati dia atau istri 

sudah berbuat maksiat boleh di pisah ranjangnya. 

(VU 19) 

12 Tuturan yang 

Mengandung 

Makna Pragmatik 

1 

Yang ketiga banyak orang nikah lagi, sayangnya 

laki-laki kalau nikah lagi nyari yg lebih muda, 

lebih cantik, lebih bahenol, lebih seksi, sembunyi-
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Imperatif 

Larangan 

sembunyi, secara sirih, tidak diketahui istri, kalau 

gitu dorongannya syariat apa syahwat?  syahwat. 

jangan ibu yang njawab, yang melakukan laki-

laki kok ibu yang menjawab. (VU 1) 

  

2 

ini temu alumni jadi jangan terlau tegang-tegang 

Bu, tegang-tegang ga nyaman Bu semuanya. (VU 

1) 

  

3 

Ibu bapak yg saya mulyakan, sampai Rosul 

bersabda “jangan pernah mimpi masuk surga 

kalau kamu memutuskan hubungan 

persaudaraan”. (VU 1) 

  

4 

Bu! Bu! wanita gampang, surganya wanita itu 

gampang sekali kalau bisa menyenangkan hati 

suami. Suami itu berat, memberi nafkah lahir 

batin dan mengarahkan istrinya ke jalan yang 

benar, menjaga agama supaya agama hidup di 

dalam rumah tangga, udah itu beratnya suami, 

tapi istri gampang nyenengke Bojo. kalau suami 

ibu suka goyang ngebor, ngecor silahkan ibu 

setiap hari di depan suami ngebor, ngecor gitu, 

tapi jangan di depan suami orang. (VU 2) 

  

5 

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. (VU 2) 

  

6 

Kalau di pasar Bu tawar salak sambil pamer 

cincin krompyang-krompyang                    yang 

jual juga ga mau kalah, untune nganggo emas jadi 

njawabnya sambil pamer gigi “sepuluh ribu 

sepuluh ribu” begitu mahu keluar Bu masya 

Allah, jadi jangan salahkan Bu kalau laki-laki 

tidak tahan di Rumah, karena di luar seksi kutilan 

(kurus, tinggi, langsing) kaya biola, sedangkan di 

rumah pertumbuhan-nya melebar menyamping, di 

luar kaya gitar di rumah kaya gentong masya 

Allah. (VU 2)    

  

7 

Bapak nasehati anak contohnya ibunya, ibu 

nasehati anak contohnya bapaknya. “kono adus 

Lee mambumu prengus kaya wedus, persis kaya 

bapakmu!” jangan sampai nasehati anak 

contohnya ibunya “kono sinau ben ora lola-lolo, 

oon persis ibumu, ngerti ra ibumu mbiyen sekolah 

SD 9 tahun trus ora lulus-lulus saya nikahi hamil 
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keluar kamu” bapakmu neng kantor ditelpon 

ibumu “ Pah-pah” “ada apa?” “ada densus 

nanyain jumlah anak, jumlah keluarga” “itu 

sensus, ayu-ayu  ora bisa mbedake sensus karo 

densus”, yoo kuwi Ibumu. (VU 2) 

  

8 

Mahu jadi laki-laki apa perempuan ga bisa milih, 

karena itu bukan pilihan. Yang kita bahas hari ini 

adalah orang hidup baik atau jelek itu pilihan. 

Inilah Hijrah, hijrah adalah sesuatu yang bisa 

dipilih, kalau ibu ga bisa jadi perempuan terus 

mau jadi laki-laki ga mungkin, hijrah orang dari 

keturunan Negro jadi Keturunan Cina ga bisa, 

karena itu takdir yang Ghoiru Mukkoyyaroh, tapi 

Anda pakai narkoba atau tidak itu hijrah, jangan 

sampai orang kena narkoba alasan-nya takdir. 

(VU 2) 

  

9 

anak-anak sekarang lebih taat kepada HP apa 

kepada orang tuanya? HP. Dipanggil orangtuanya 

tiga kali belum tentu dateng, HP nyala langsung 

nyari, maka anak kalau minta uang jangan 

dikasih, suruh minta kepada HP, karena kamu 

lebih taat kepada HP daripada aku, maka kamu 

lahirnya dari HP. Hp itu hamil terus keluar kamu, 

“loh kok bisa?” “bapakmu pergi terus ibumu bisa 

hamil” “loh kok bisa?” “disms wae wis dadi” 

karena smsnya getar langsung plentung-plentung 

luar biasa. (VU 2) 

  

10 

Kadang-kadang jujur jangan dimarahi, biarkan 

anak kalau sudah jujur jangan dimarahi. 

(VU 2) 

  

11 

Bapak ibu anak dari kecil jangan diajari bohong 

“ehh jatuh, kodoke lungo” lungo kan endi langka 

kodoke. Ngundang bayi ngapusi “tepok ame-ame 

belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau 

malam minum susu” bohong, di seluruh dunia 

bayi kalau siang minum susu kalau malam juga 

minum susu, tapi kalau siang makan nasi malam 

minum susu itu bukan bayi, bayi itu siang ya 

minum susu malam juga minum susu. (VU 2) 

  

12 

kenapa Halal Bihalal ini disegerakan? Ingin tahu 

jawabannya. Musik dulu, lagunya yang 

menyelamatkan dunia dan akhirat, karena kalau 

lagu mboten jelas perasaane kulo mboten seneng.  

Silahkan Mas Islam Yanto satu Album saja kira-
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kira enamn belas lagu saja, jangan kemana-

mana Bu. (VU 3) 

  

13 

Ada tiga makna Idul Fitri, Halal Bihalal 

dilaksanakan pada suasana Idul Fitri. Ngidul dari 

bahasa Arab, sebab Ngidul dari bahasa Jawa 

artinya keselatan, Ngidul dari kata Id, Id yang 

pertama adalah perayaan, perayaan apa? fitri dari 

kata Istor, ikut merayakan Istor hari makan 

sedunia, maka orang harus peduli kepada orang 

yang puasa 30 hari, tapi tidak mahu mengeluarkan 

zakat fitrah, maka kata Nabi mengatakan 

“janganmendekati Musholaku, jangan ikut sholat 

Id bersamaku, dia bukan golonganku”, kamu 

golongan-nya Abu Jahal, Abu Lahab. (VU 3) 

  

14 

Makan-nya hari ini pembelajaran sunnah Rossul, 

jangan pernah memanggil nama yang jelek 

kepada pasangan.  (VU 4) 

  

15 

Hallo?hai, Bu jangan kecilkan doa. Pengajian ini 

besar artinya karena tidak akan berbuat jahat, 

karena survey membuktikan orang-orang yang 

berbuat jahat tidak pernah berdoa. Bu Bu,  copet 

tidak pernah berdoa sebelum mencopet, ga da 

orang mau mencopet berdoa “nawaitu nyopetun” 

orang mahu tawuran pake doa ga? Ga, sebelum 

tawuran sholat dua ra‟kaat “ya Allah 

menangkanlah tawuran kami dan matikanlah 

musuh-musuh kami” ga mungkin. 

(VU 4)  

  

16 

hari ini saya tadi disuruh penggalangan dana, 

maka jangan kemana-mana. ini saya belum 

mulai pengajian karena ini hanya pengantar. 

Pasukan infaq mulai diedarkan dari sini, kalau ga 

bawa uang, silahkan rogoh kantong disebelahnya. 

Jangan hanya ngomong, saya juga harus ngisi. 

(VU 4) 

  

17 

Maka orang tua itu Sarhu Wakhoiruhu Makbulun, 

maka hari ini boleh Anda lupakan semua isian 

pengajian saya, tapi satu jangan pernah durhaka 

kepada ke dua orang tua. orang tua itu ada tiga, 

satu orang tua kandung, kedua mertua, ketiga 

adalah para ulama-ulama kita, para pimpinan-

pimpinan kita di sini semuanya ini orang tua kita, 

kalau itu tidak beres “Manlam Yukkabirrona 

Warham Sabirona, kalau orang tidak bisa hormat 

kepada kedua orang tua, ga bisa sayang kepada 

anak muda, jangan mengaku golonganku kata 
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nabi, dia golonganya Abu Jahal”  kata nabi. (VU 

4) 

  

18 

Jangan ada perceraian, maka niatilah hubungan 

suami istri untuk ibadah, Innasolati Wannusuki 

Wamahyaya Wammamati Wanikahi, apapun 

Lillahi Tangala, semuanya untuk Allah, karena ini 

untuk Allah jangan mencari istri karena wajahnya 

itu ga lama, betul ga? Apalagi wanita Bu Bu, 

jangan mengandalkan kecantikan, kalau nikah 

hanya dengan kecantikan, karena kecantikan ga 

lama, kalau ganteng ga lama. (VU 4)     

  

19 

Kedua jangan ada perselingkuhan, jangan ada 

dusta di antara kita. Ketiga, jangan ada 

disharmoni, hubungan yang baik mulai dari 

panggilan yang baik, mulai dari ketaatan suami 

istri dijaga. (VU 4) 

  

20 

Tugas orang tua adalah jadi contoh secara fisik 

maupun contoh secara batin. Contoh orang 

tua,mohon maaf, kalau ingin anaknya sholeh 

jangan menyuruh tapi mengajak, anake suruh ke 

masjid ibune nonton sinetron, ada ga anaknya 

pakai pakain sholihah tapi ibune njemput nganggo 

daster, ana ora? Ada, anaknya disekolah Islami 

ibune njemput karo rok mini dewehi belahan 10 

centi karo 5 senti ngarep dadi jarak karo ibukota 

tinggal 3 senti. 

(VU 5) 

  

21 

Sayangnya keluarga tidak bisa memenuhi, maka 

ini tentunya Al-Azar itu pentingnya di sini karena 

rumah tidak bisa memenuhi semuanya. Untuk 

mendidik ga bisa maka dititipkan guru, tapi kalau 

anak-anak nakal jangan menyalahkan sekolah, 

karena sekolah hanya mbantu.  

  
22 

Baik ibu jangan kemana-mana saya akan 

kembali. (VU 6) 

  

23 

Orang yang melanggar agama pasti ga tenang 

jangankan manusia, perhatikan baik-baik kucing 

saja kalau mencuri makanan dari meja, makannya 

jelalatan, tapi kalau dikasih majikannya di tempat 

yang biasa, dia makan dengan tenang, lebih 

khusyuk dari pada ibu-ibu sholat tanggal tua, ibu 

sholat tanggal tua kunci hilang saja ketemunya 

pas sholat, jadi selama sholat mencari kronologi 

hilangnya kunci, makanya Rosululloh 

mengatakan dua hal, jangan sholat kalau kamu 

dapat makanan, hai bu kalau dapat makanan 
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jangan ditinggal sholat, makan dulu. (VU 6) 

  

24 

perhatikan ibu-ibu ini yang sering terjadi, kalau 

ibu habis wudhu terasa mau kencing, berak, 

kentut sekalian wudhu lagi, jangan sampai kita 

sholat sambil nahan kentut. (VU 6)     

  

25 

Yang kedua bapak ibu yang saya mulyakan, 

pastikan hijrah itu membawa pribadi yang 

mempesona, harusnya saya menerangkan sampai 

keluarga tapi tidak sekarang. Pribadi yang 

mempesona ini pastikan semua menjadi orang-

orang terbaik, “kalau saya besar ingin seperti ibu 

saya” pribadi yang mempesona “kalau saya besar 

ingin seperti bapak saya” jangan malah 

sebaliknya, jangan sampai bapak nasehati anak 

contohnya ibunya, ibu nasihati anak contohnya 

bapaknya, “sana mandi sana, mambumu prengus 

persis bapakmu” maka tidak menjadi pribadi yang 

mempesona. (VU 6) 

  

26 

Membuka aurat aja ada aturan, nanti anak diajari 

meskipun sendirian tioletnya jauh jangan dilepas 

dulu terus jalan, ga boleh seperti itu. Nanti 

bapaknya dikasih tahu, walaupun di rumah sendiri 

jangan seperti itu, tidak boleh menghadap kiblat, 

apalagi itu di ruangan terbuka. (VU 7) 

  

27 

Yang ketiga adalah Sariroh, sariroh ini adalah 

kondisi sucinya batin. Sucinya batin adalah 

makanan untuk rohani, jangan lupa 

dzikir,sholawat, asmaul husna, dengan sholawat 

nabi akan datangkan syafangat bagi kita, 

membaca Al-quran akan ditinggikan di surga 

menggugurkan dosa-dosa, itu baru bagian dari 

Sariroh. (VU 7) 

  
28 

Ade-ade jangan ditutup jalannya biar ada yang 

naik ga papa. (VU 8) 

  

29 

Ade jangan ramai-ramai dulu Dee, di sebelah 

saya ramai terus, jangan ramai-ramai, kalau mahu 

ramai-ramai agak ke belakang sana.  

(VU 8) 

  

30 

Orang yang berpakaiannya sudah rapet tapi tipis, 

transparan dari plastik, atau pating pecotot. Pakai 

rok mini, dulu itu belahannya dipinggir di 

samping, sekarang di depan, roke 15 centi 

belahane 10 centi karing 5 centi pas, jadi jaraknya 

dengan ibu kotanya tinggal 3 centi, masya Allah. 
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Begitulah sekarang ini, tapi juga jangan over, 

krudung-krudung sekarang juga berlebihan. (VU 

8) 

  
31 

Jangan kemana-mana saya mau minum dulu yah. 

(VU 8) 

  

32 

Yang ketiga Sariroh (perasaan) hati ini kita 

jangan sampai ada iri, dengki, fitnah, bahil, 

namimah, pelit, cerewet, berprasangka buruk, 

terutama ibu-ibu banyak infotaiment gosip Nazar, 

Farhat Abbas, Regina, itu ibu-ibu, karena 

penyakit ibu-ibu biasanya dibidang mulut, kenapa 

kok kalau pengajian ibu-ibu ramai karena 

kelebihan dan kekurangan dibidang mulut. Wanita 

banyak dosanya maka rajin pengajian untuk 

mengugurkan dosa-dosanya, sariroh terutama 

penyakit sms (senang melihat orang lain susah 

atau susah melihat orang lain senang) ini kalau 

ada doorpize sebelahnya kok entuk mobil 

njenengan koh entuk payung rasane kuranga aja 

dan anehnya kalau mobilnya tabrakan rasain 

syukurin modarro, walaupun tidak diucapkan. 

(VU 8) 

  

33 

Mohon maaf bahkan kematian, ga bisa milih, 

nggih mboten? seratus tahun lalu bapak ibu ga ada 

di sini dan seratus tahun yang akan datang pasti 

tidak ada di sini, betul ga? Kullunafsin Dzaikotul 

Maut, ahh belum tentu, nanti seratus tahun masih 

hidup kekayaan saya ambil semuanya, tapi kalau 

sudah mati kekayaan ibu untuk  ahli waris saya, 

ada yang mahu? Pasti mati, ya tidak? maka 

jangan membagakan apapun gelang kalung 

cincin tiap hari melekat pada diri kita nanti juga 

akan dicopot, betul ga? 

(VU 9)  

  

34 

Terus “karena hendak mengambil kembali 

sebagain dari apa yang telah kamu berikan 

padanya” apalagi karena materi, dibentak-bentak 

ben njaluk duit belonjone sitik, karena hubungan 

suami istri bukan hubungan transaksional, maka 

suami gaji istri jangan tergantung layanan istri, 

demikian juga istri jangan melayani suami 

tergantung gaji.(VU 9)  

  

35 

Bu, nanti kalau ke pasar korma sebelum beli 

ambil saja korma rasaian halal kalau penjualnya 

bilang halal itu langsung dimakan, itu halal 

bihalal, kalau ada minuman di sini ini terus saya 
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bilang halal kemudian ketua taqmir bilang halal 

langsung boleh saya minum, itu artinya halal 

bihalal, kalau saya mahu wudhu saya ga bawa 

sendal, saya tanya halal ada bapak yang bilang 

halal maka boleh saya pakai langsung saya 

kembalikan lagi, itu Halal bihalal tapi itu makna 

asli bahasa Arab, tapi jangan di bawa di bawa ke 

Gresik sebab kalau dibawa kesini artinya jadi 

kacau, ini laki perempuan mengadakan halal 

bihalal, ketemu Ibu halal halal ya sudah tinggal 

cari kamar aja sebelah situ. (VU 10) 

  

36 

Anak kita lebih taat kepada hp apa kepada 

ibunya? hp, dipanggil tiga kali belum tentu 

dateng, tapi hpnya nyala langsung lari, maka nanti 

kalau anak minta uang jangan dikasih, suruh 

minta kepada hp, kenapa? karena kamu lebih taat 

kepada hp dari pada aku (ibu) kamu lahirnya dari 

hp, hp hamil terus keluar kamu itu. (VU 10) 

  

37 

Ini untuk edukasi Bu, jangan sampai menyusui 

disembarang tempat, mohon maaf saya kalau di 

Juanda itu ga tahan, di Juanda itu kan midlle 

sampai highclass ternyata banyak juga orang yang 

menyusui, nyusui di pesawat sebelah saya persis 

mahu turun dilihat ya gimana ga dilihat ya 

gimana. (VU 10) 

  

38 

wajar kadang-kadang suami mencintai istri hanya 

karena kecantikan, kalau itu ikatanya karena 

kecantikan ga lama, cantik dan ganteng itu ga 

lama, maka kalau itu ada dasarnya jangan nikah 

dengan laki-laki ganteng dan perempuan cantik, 

karena itu ga konsisten, ganteng 20 tahun ilang 

gantenge, cantik 20 tahun ilang cantike, golet bojo 

malah sing elek-elek insya Allah konsisten, itu 

sampai tua elek terus wuhh hebat, jangan karena 

kecantikan jangan karena ketampanan. (VU 10) 

  

39 

Tidak boleh sholat kalau menahan makanan, 

kalau ada makanan siap makan dulu, panass 

“bismillah, kluntingg waduh dipangan kucing” 

atau menahan dua lubang, kentut, kencing, berak 

jangan ditahan supaya sholat itu betul-betul 

tumakninah kepada Allah SWT, khusuk dan 

khudu kepada Allah swt. (VU 10) 

  

40 

“tidak halal bagi kamu mempusakai wanita 

dengan jalan paksa” suami jangan suka maksa-

maksa istrinya, ayat ini tidak diterangkan karena 

ulama-ulama rata-rata laki-laki. Bu alhamdulillah 
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saya punya istri sangat baik, makanya saya tidak 

akan menyakitinya tidak akan menduakannya itu 

komitmen saya, saya tidak akan menduakannya 

kecuali takdir bicara lain, lah kalau takdir mau 

gimana? (VU 10)  

  

41 

Hallo?  “dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka” laki-laki jangan menyusahkan istri. 

Sekarang saya tanya, kalau suami nikah lagi, ibu 

susah apa senang? padahal perintahnya ulangi 

sekali lagi “dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka” janganlah suami menyusahkan istri. (VU 

10) 

  

42 

“janganlah kamu menyusahkan mereka karena 

hendak mengambil kembali sebagian dari apa 

yang telah kamu berikan kepadanya” apalagi 

karena materi, karena hubungan Anda bukan 

transaksional, artinya jangan sampai gaji istri 

tergantung layanan istri. (VU 10) 

  

43 

Ibu tau ketika Hiroshima dan Nagasaki di Jepang 

yang di bom oleh sekutu, maka kaisar Hirohito itu 

mau mati, ketika dia mau nazak, tiga pertanyaan, 

nanti disampaikan oleh bapak bupati! apa yang 

tiga pertanyaan itu, saya akan kembali setelah 

yang lewat berikut ini. mau saya mulai ada yang 

lewat ada yang lewat, padahal sudah saya omongi 

kalau saya sedang ngomong jangan banyak yang 

wira-wiri di depan saya. Anaknya masih kesil 

udah mau pulang “Mau produksi lagi apa Buu?” 

anaknya masih kecil nduek adek cilik, masya 

Allah. (VU 11) 

  

44 

Pertama, jangan harap kalau anaknya mahu 

sholeh dan sholehah kalau bapak dan ibunya tidak 

sholeh dan sholehah, maka polanya jangan 

memerintah, tapi ngajak“kono neng masjid!” 

bapak ibune nonton TV, itu namanya nyuruh. 

“cah cilik aja ngrokok ”  “Bapak juga ngrokok” “ 

bapak wis tuek” ora entuk. (VU 11) 

  

45 

Surat Al-Qolam ayat 13 “orang  yang kaku, 

saklek, jutek” kata nabi surga menolak orang-

orang seperti itu, walaupun sholatnya sampai 

jidatnya item, walaupun puasa terus, tetapi 

hubungan sosialnya ga baik, maka saya jalin 

dengan hubungan ini harusnya tidak ada sekat, 

sehingga mohon maaf bapak ibu semuanya, kalau 

ada tabarkan di situ kalau mahu nolong ga usah 

lihat sukunya, kalau perlu jangan sampai lihat 
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agamanya, kemanusianya harus muncul. (VU 11) 

  

46 

Pilih mana gaji 20 juta keluarganya ga tenang, 

dengan gaji 50 juta tapi keluarganya tenang, pilih 

mana? dan orang yang ada agama hidupnya 

diberkahi, satu sesibuk apapun Anda kerja jangan 

lupa hindari maksiat dan selalu dalam ketaatan, 

kedua  Anda akan dicukupkan. (VU 13) 

  

47 

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? (VU 13) 

  

48 

kalau pakai sepatu aja wuhh setengah meter 

tingginya, luar biasa, itu membuat orang tidak 

baik, kalaupun ga pakai jilbab mohon maaf  

jangan sensual, malah pating pecotot ditulisi 

bahasa Inggris Tray Me luar biasa, Cobalah Saya, 

nah maka tolong kepada suami orang begitu rupa, 

tapi kadang dengan suami sendiri umbele meler, 

maka tolong diperhatikan dengan baik. (VU 13) 

  

49 

makanya kalau sudah ke sini jangan mengumbar 

kehormatan, terlanjur ke sini jangan pakai baju 

yang seksi-seksi pating mencotot. (VU 13) 

  

50 

Umur 94 tahun, Sitti Hajar dikabulkan, Hamill, 

umur 94 tahun hamill, ini anugrah luar biasa, 

kekuatan doa. Doa itu memungkinkan yang tidak 

mungkin dan tidak memungkinkan yang mungkin, 

inilah doa.Maka puasa itu disambung dengan doa, 

maka jangan berhenti berdoa, meskipun ada 

orang protes ke saya. (VU 14) 

  

51 

yang kedua surat Al-qolam ayat 13, janganlah 

kalian menjadi orang-orang penghalang kebaikan! 

Karena Allah melaknat orang yang menghalang 

kebaikan, banyak tafsir tentang penghalang 

kebaikan, misalnya kita bikin pengajian, 

sebelahnya konser musik, tapi juga secara fisik 

orang duduk di depan pintu majelis ilmu, karena 

orang mahu masuk terhalang, sehingga melompati 

itulah yang menjadi penghalang, makan-nya 

jangan biasakan duduk di depan pintu padahal di 

depan longgar. (VU 16) 
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52 

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.LahituKabbah? 

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, berada dikendaraantidak 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. (VU 17) 

  

53 

Ibu bapak  semuanya, syirik berikutnya adalah ciri 

dalam beribadah kalau orang itu tidak mahu 

beribadah sesungguhnya dia belum merdeka, 

maka orang itu dikatakan merdeka kalau 

ibadahnya hanya pada Allah, dia taat kepada 

Allah dan tidak ada peribadahan selain itu. Itu 

betul-betul merdeka, karena ketergantungannya 

hanya kepada Allah. Jangan pernah bergantung 

kepada manusia karena itu tidak merdeka, kita 

tergantung kepada seseorang yang tidak punya 

kekuasaan ibarat sarang laba-laba sekuat apapun 

kalau dijadikan benteng tidak bisa. (VU 17) 

  

54 

Yang berikutnya, orang itu merdeka kalau 

berjalan-nya pendidikan, Allah mengisyaratkan 

jangan sampai meninggalkan anak-anak yang 

lemah, lemah disitu kaitanya dengan lemah iman, 

tapi disitu ditegaskan juga lemah kesejahtaraanya, 

lemah pendidikan-nya begitu dalam surat Annisa 

Ayat 9. Padahal sekarang orang sudah pesimistis 

“bisa ga menyekolahkan anak waktu gaji sedikit” 

dan anehnya di sini saja di timur tengah tertawa 

sinis pada orang yang sekolah kok mbayar, karena 

tidak ada kamusnya di luar negeri sekolah kok 

mbayar, aneh di Indonesia ini sekolah mbayar. 

(VU 17) 

  

55 

Istri-istri yang suka menjengkelkan hati suaminya, 

ingat ridhonya suami adalah surganya istri, Allah 

menempatkan surganya istri itu pada ridhonya 

suami, maka jangan pernah menjengkelkan 

suami, menghalangi doa sampai kelangit artinya 
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kebaikanya tidak dianggap kalau ada hubungan 

yang ga beres ini dulu. (VU 18) 

  

56 

Orang nikah itu tujuanya cari pasangan cari suami 

cari istri bonusnya apa? ma‟udnya adalah kado, 

jadi kalau diatanya kenapa kamu pengin nikah? 

karena pengin cari suami, kenapa kamu nikah? 

Pengin cari kado? Betul ga? Keliru nanti kalau 

kadonya sedikit ga jadi nikah. Sama kaya di sini 

ni tujuanya ngaji, perkara dapet makan syukur ga 

dapet makan ga apa apa (jempol) bagus, jangan 

ke sini cari makananya saja. (VU 18) 

  

57 

Jadi bapak-bapak setuju dengan poligami?  setuju. 

Jangan ditolak “ sebenarnya dalam Islam, boleh 

ga sih poligami? boleh, maka jangan ditolak, 

minimal kalau Anda tidak sanggup, jawab saja 

setuju, meskipun itu bukan suami sendiri, 

menolak hukum Islam itu bagian dari kekafiran, 

makanya  setuju ga dengan poligami Bu? (VU 19) 

  

58 

“terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan 

keji” kecuali suami berbuat keji yang nyata, 

ibadah sudah ga ada, jangan taati dia atau istri 

sudah berbuat maksiat boleh di pisah ranjangnya. 

(VU 19) 

  

59 

Setiap ada kekuarangan pasti ada kelebihan, 

setiap ada kelebihan ada kekurangan, maka 

kuncinya sabar,syukur,fikir,dzikir kalau ga suka 

sama suami sabar, jangan mudah dicerai. (VU 

19)  

13 Tuturan yang 

Mengandung 

Makna Pragmatik 

Imperatif 

Harapan  

1 

Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya 

mulyakan mudah-mudahan Allah berkahi 

hidupnya dunia akhirat, para senior-senior kami, 

para sesepuh kami, bapak kepala sekolah, bapak 

komite, utamanya para ulama, ustadz-ustadz saya 

sesepuh saya. (VU 1)  

  

2 

Di pesantren saya Alhamdulillah Bu, di rumah 

saya ada anak-anak santri ada 170 anak. Saya dua 

puluh empat tahun jadi dosen gaji pokok saya 

7juta, tako homepenya 7juta lebih sedikit, tapi 

Alhamdulillah sampai sekarang 170 anak belum 

pernah kelaparan sampai hari ini, dari mana? 

Allah kasih rezeki dari mana-mana untung 

diundang ke Semarang hari ini, mudah-mudahan 

paham maksud saya.   (VU 1) 

  

3 

Kalau di surga Bu, sekali minum ga bakal haus 

selamanya, tapi kalau di Semarang masih haus, 

jadi harus minum lagi, mudah-mudahan yang 
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memberi minum saya hidupnya di mulyakan oleh 

Allah, amin, mudah-mudahan yang melihat saya 

minum hidupnya diberkahi oleh Allah, amin, 

mudah-mudahan yang minum ini hidupnya 

diberkahi oleh Allah. (VU 1) 

  

4 

Ketiga akan bertambah ilmunya, ibu kalau di 

rumah terus kapan, maka datang ke pengajian, 

datang ke perkumpulan, datang ke arisan segala  

macem, itu bagian dari menambah ilmu. Yang 

berikutnya akan dipanjangkan umurnya, mudah-

mudahan kita termasuk di dalamnya. (VU 1) 

  

5 

ibu-ibu semuanya yang pulang dari sini, 

keluarganya jadi keluarga yang Sakkinah 

Mawaddah Warrahmah, yang belum punya jodoh, 

mudah-mudahan Allah dekatkan jodohnya yang 

kaya raya, yang sholih sholehah semuanya, yang 

warisanya banyak yang hidupnya tinggal sebentar, 

mudah-mudahan yang masih terbelit-belit 

hutang semua alumni, mudah-mudahan pulang 

dari sini Allah menjadikan lupa orang yang 

mengutanginya, amine kenceng utange akeh, 

Amin-Amin. Yang belum punya keturunan 

mudah-mudahan pulang dari sini langsung 

hamil semuanya, kembar lima langung. (VU 1) 

  

6 

Yang saya takdimi, banggakan, dan mulyakan 

mudah-mudahanAllah memberkahi hidupnya 

dunia sampai akhirat, seluruh ulama-ulama saya, 

kiyai-kiyai saya, para asatidz, ustadz, guru-guru 

saya, senior-senior saya, sesepuh saya. (VU 2) 

  

7 

Yang saya hormati, yang saya mulyakan mudah-

mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai 

akhirat, yang pertama bapak Untung yang 

kebetulan satu almamater dengan saya, kok ga 

dapet kelas saya, padahal saya ada kelas di 

pascasarjana. Yang saya hormati pak camat yaa, 

semuanya camat (calon mati) pak Camat Banjar 

Agung Pak Sudirman S.h, yang saya hormati 

Bapak Kasdim Tulang Bawang yang diwakili oleh 

bapak Khairul, yang saya hormati bapak Koramil 

diwakili pak Purwanto, yang saya hormati bapak 

kepala kampung Dwi Tunggal Jaya bapak 

Yusman, yang saya hormati Pak Hanan, saya 

kenanl baik dengan pak Hanan ini. (VU 4) 

  

8 

Mudah-mudahan orang yang memberikan 

minum untuk saya hidupnya diberkahi oleh Allah, 

amin. (VU 4) 

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



189 
 

 
 

  

9 

Yang saya hormati, yang saya mulyakan mudah-

mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai 

akhirat, yang pertama bapak Untung yang 

kebetulan satu almamater dengan saya, kok ga 

dapet kelas saya, padahal saya ada kelas di 

pascasarjana. Yang saya hormati pak camat yaa, 

semuanya camat (calon mati) pak Camat Banjar 

Agung Pak Sudirman S.h, yang saya hormati 

Bapak Kasdim Tulang Bawang yang diwakili oleh 

bapak Khairul, yang saya hormati bapak Koramil 

diwakili pak Purwanto, yang saya hormati bapak 

kepala kampung Dwi Tunggal Jaya bapak 

Yusman, yang saya hormati Pak Hanan, saya 

kenanl baik dengan pak Hanan ini. Pak Hanan ini 

orangnya baik, pesen saya satu ini mohon maaf 

jangan dikubur kalau belum mati. Yang saya 

hormati, ibu hj. Sholihah, mudah-mudaha sesuai 

dengan namanya yang sholihah. (VU 4) 

  

10 

Siapa saja yang mengaku iman kepada Allah dan 

hari akhir, baik itu ketua yayasan maupun bupati 

maka dia harus menghormati tamunya. Saya 

Alhamdulillah malam hari ini jadi tamu, mudah-

mudahan paham maksud saya. (VU 5) 

  

11 

Orang hidup harganya mahal, maka bapak ibu 

dihargai oleh Allah luar biasa, saya terus terang 

saya lebih senang ceramah di sini dari pada di 

depan anggota dewan di depan menteri, di depan 

pejabat-pejabat negara, karena di sini lebih 

banyak ketulusan, di sini saya lihat wajah-wajah 

surga, mudah-mudahan sepulang dari sini Allah 

berkahi hidupnya dunia sampai akhirat, mudah-

mudahan yang sakit-sakit sepulang dari sini 

Allah berikan kesembuhan, yang masih punya 

masalah dalam hidup mudah-mudahan sepulang 

dari sini Allah berikan penyelesaian dalam hidup, 

yang masih jomblo-jomblo mudah-mudahan 

sepulang dari sini Allah dekatkan jodohnya yang 

cantik-cantik, yang sholeh sholihah, yang alim 

alimah, yang kaya raya, yang warisanya banyak, 

yang hidupnya tinggal sebentar, yang masih 

terpelit utang piutang belum lunas, mudah-

mudahan sepulang dari sini Allah menjadikan 

lupa orang yang menghutanginya. Yang belum 

punya keturunan mudah-mudahan pulang dari 

sini langsung hamil, tapi suaminya luar kota 

disms aja jadi, karena smsnya getar ter-ter 
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langsung hamill,terutamamudah-mudahan 

KOPISORE (komunitas pilih Suryo) Allah ijabahi 

dan jadi berkah bagi rakyat Batam dan sekitarnya. 

(VU 6) 

  

12 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

Yang saya takdimi, saya mulyakan, saya 

banggakan, mudah-mudahan Allah berkahi 

hidupnya dunia sampai akhirat, para sesepuh 

kahdrotul kirom Ibu Sayid Akhir Sirot dan salam 

saya buat bapak nanti. Ibu Umroh Maghfirroh, 

ibu-ibu sesepuh saya yang tidak bisa saya sebut 

satu persatu. (VU 7) 

  

13 

di rumah ada 178 anak di rumah saya, saya 24 

tahun jadi dosen, gaji pokok saya 7 juta, TOPnya 

7 juta lebih sedikit, tapi 178 anak belum pernah 

kelaparan sampai hari ini. darimana?  Allah kasih 

rezeki darimana-mana, untung saya diundang 

bapak Muhaimin Iskandar, mudah-mudahan 

paham maksud saya, orang pinter itu cukup 

dengan isyarat, saya pikir temen saya ini orang 

yang pinter, tapi nanti pas saya pulang saya hitung 

pinter gaknya. (VU 7) 

  

14 

Ibu-ibu dari perempuan bangsa, dan ibu-ibu 

semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu, 

mudah-mudahan yang sakit-sakit Allah berikan 

kesehatan setelah pulang dari sini, yang belum 

punya keturunan mudah-mudahanAllah 

memberikan keturunan setelah pulang dari sini 

kembar langsung hamil dari sini, yang belum 

punya jodoh mudah-mudahan Allah 

memberikan jodoh yang terbaik yang kaya raya, 

sholih-sholehah, yang warisan-nya banyak yang 

hidupnya tinggal sebentar, yang terbelit hutang 

mudah-mudahan Allah melupakan orang yang 

mengutanginya. (VU 7) 

  

15 

saya takut kalau istri saya melihat rumah begini 

ini “buat rumah jangan bagus-bagus, tapi 

sederhana seperti ini” ini bikin rumah kasihan 

batanya kelihatan, ya cukup begini ada kolam 

koinya, surgawi lah ini, diberkahi asal pengajian-

nya rutin, ngundang saya ,setuju ga bu? setuju, 

bagaimana kalau kita rutin sebulan dua bulan 

sekali, setuju ga? Setuju, kalau pengin berkah, 

mudah-mudahan paham maksud saya yah? (VU 

7) 

  16 Mudah-mudahan dengan orang seperti ibu-ibu 
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inilah insya Allah berkah akan turun. ini 

kumpulan yang dirahmati oleh Allah, saya tidak 

anti hiburan, tapi dengan hiburan tidak akan 

banyak malaikat yang banyak setan. “Orang yang 

tawuran dari pengajian apa hiburan? hiburan, 

maka kalau sering berkahnya di sini lebih banyak 

pengajian-nya apa hiburan-nya? Pengajian. (VU 

7) 

  

17 

Assalamuaikum Wr.Wb. 

Yang saya banggakan yang saya mulyakan, 

mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia 

sampai akhirat sohibulbait orang yang sangat baik 

bapak H.Sumardi bersama keluarga. Orang sebaik 

pak H.Sumardi ini pesen saya satu saja, jangan 

pernah dikubur sebelummati,  mudah-mudahan 

Allah berkahi keluarganya dan mudah-mudahan 

setiap tahun dua tiga kali melakukan seperti ini 

dan mudah-mudahan saya dipanggil lagi. (VU 8) 

  

18 

mudah-mudahan yang kehujanan terutama dan 

yang datang malam hari ini Allah berkahi 

hidupnya dunia sampai akhirat, yang sakit-sakit 

mudah-mudahan Allah sembuhkan, yang masih 

jomblo mudah-mudahan pulang dari sini ngiub 

bareng ketemu jodohnya orang yang cantik 

ganteng kaya raya yang sholeh sholihah yang 

hartanya banyak yang warisannya banyak yang 

hidupnya tinggal sebentar, yang masih belum 

punya momongan mudah-mudahan pulang dari 

sini Allah jadikan hamil kembar 3 langsung, yang 

masih terbelit hutang piutang belum lunas 

mudah-mudahan sepulang dari sini Allah 

menjadikan lupa orang yang mengutanginya. (VU 

8) 

  

19 

Yang saya hormati saya banggakan mudah-

mudahan Allah masukan surga semuanya, semua 

jamaah yang hadir di sini. Mudah-mudahan 

yang sakit pulang dari sini Allah berikan 

kesembuhan, yang masih punya masalah dalam 

hidup mudah-mudahan sepulang dari sini Allah 

berikan solusi yang terbaik, yang masih jomblo-

jomblo mudah-mudahan sepulang dari sini 

Allah dekatkan dengan jodohnya, amin, yang 

kaya raya, yang warisanya banyak, yang hidupnya 

tinggal sebentar  yang masih punya utang-piutang 

belum lunas mudah-mudahan sepulang dari sini 

Allah melupakan orang yang menghutanginya. 
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(VU 9) 

  

20 

Yang pertama saya hari ini minta maaf sekali, 

karena saya dapat pesawat itu jam setengah tujuh, 

jadi saya mohon maaf nanti tidak sampai 

sempurna, tapi saya janji punya utang 2017 saya 

akan ke sini syukur bisa di awal tahun, jadi hari 

ini nanti maksimal jam lima itupun saya sudah 

pesen patwal supaya harus ada patwal polisi 

ngejar ke bandara, karena besaok saya langsung 

umroh pagi, jadi saya mohon maaf  jam lima nanti 

saya harus meninggalkan, nanti saya janjikan 

panitia hubungi saya lagi, mudah-mudahan saya 

awal tahun bisa ke sini lebih tenang lagi, lebih 

lama lagi, sekaligus sama Mba Yuni selaku bupati 

saya undang ke sini. (VU 9) 

  

21 

Assalamu‟alaikum  Wr.Wb. 

Yang saya takdimi, saya banggakan, saya 

mulyakan, mudah-mudahan Allah berkahi 

hidupnya dunia sampai akhirat, guru-guru saya, 

ustadz saya, kiyai saya, sesepuh saya, senior-

senior saya yang hadir, para orang tua saya. (VU 

10) 

  

22 

yang saya hormati segenap jamaah bapak-bapak 

semuanya, ibu-ibu bunda-bunda sholihah 

semuanya insya Allah Halul Jannah semuanya. 

Mudah-mudahan yang sakit-sakit sepulang dari 

sini Allah berikan kesembuhan, yang masih punya 

masalah dalam hidup, mudah-mudahan sepulang 

dari sini Allah berikan penyelesaian dalam hidup, 

yang masih jomblo-jomblo mudah-mudahan 

sepulang dari sini Allah dekatkan jodohnya yang 

cantik-cantik, yang sholeh sholihah, yang alim 

alimah, yang kaya raya, yang warisanya banyak, 

yang hidupnya tinggal sebentar, yang masih 

terpelit utang piutang belum lunas, mudah-

mudahan sepulang dari sini Allah menjadikan 

lupa orang yang menghutanginya. 

(VU 10) 

  

23 

Yang saya hormati bapak ibu semuanya peserta 

PKH, mudah-mudahan hidupnya diberkahi oleh 

Allah, yang sakit-sakit semoga sepulang dari sini 

disembuhkan, yang jomblo-jomblo janda-janda 

semoga dapat menemukan jodohnya, mudah-

mudahan dapet jodoh yang kaya raya yang 

warisanya banyak, yang hidupnya tinggal 

sebentar, yang belum punya keturunan mudah-
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mudahan pulang dari sini hamill, yang punya 

anak-anak kecil semoga punya anak yang sholeh 

dan sholehah semuanya, yang punya utang 

piutang semoga habisdari sini, lupa orang yang 

mengutanginya. 

(VU 11) 

  

24 

Yang sangat saya takdimi, saya mulyakan,  saya 

banggakan, dan mudah-mudahan Allah berkahi 

hidupnya dunia sampai akhirat kepala 

perpustakaan Nasional Indonesia Ibu Sri yang 

ternyata masih satu etnis dengan saya, paling 

tidak mudik lebaran-nya masih satu wilayah. Para 

pejabat, Pak Dedi, Pak Imam, siapapun yang tidak 

bisa saya sebut satu persatu karena tidak 

semuanya saya kenal. (VU 11) 

  

25 

Maka Ibu semuanya, mudah-mudahan keluarga 

kita menjadi keluarga Sakinnah Mawaddah 

Warrahmah semuanya, anak-anak kita adalah 

anak-anak yang di berkahi, diberi sholeh-sholehah 

menjadi jariyah kita semuanya nanti. Baik maka 

kepada sesama menjadi penting. Pertama perbaiki 

hubungan suami istri, kedua kepada anak, ketiga 

bagaimana hubungan sosial kita. (VU 11) 

  

26 

Mudah-mudahan Pekalongan ini menjadi 

Baldatun Toibatun Warrabulgofur. Baik sudah 

cukup, ini saya sudah harus langsung 

meninggalkan. (VU 11) 

  

27 

“izinkan aku untuk mencium baunya surga” “ada 

apa ya Rosul?” “baru saja orang yang berpakaian 

putih tadi adalah malaikat Jibril, yang 

memberitahu bahwa tanganmu sudah ditulis di 

surga, padahal kamu masih hidup di dunia” orang 

yang masih di Taiwan tapi tangan-tangannya 

sudah ditulis di Syurga, mudah-mudahan kita 

termasuk di dalamnya. 

(VU 13) 

  

28 

mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia 

sampai akhirat, amin, Pak Arif Fadhilah, Pak 

Devi, Ketua panitia dari KMIT, Ustadz Nrdin, 

Pak Yadi PPI, Sasmita dari MC masya Allah dari 

segi suaranya saya mendengarkan sangat bagus, 

minimal dari suaranya lah. Terimakasih bapak ibu 

yang saya mulyakan saudaraku BNI mudah-

mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai 

akhirat. (VU 13) 

  29 Hari ini ada orang yang lebih pandai dari kita, 
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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. (VU 17) 

  

30 

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. (VU 17) 

  

31 

Merdeka itu terdapat di surat Ar-arrof ayat 120 

dikatakan nabi Musa AS adalah pembawa 

kemerdekaan bagi Bani Israoil yaitu merdeka dari 

kezoliman Fir‟aun. Nabi Muhammad ketika 

diutus jadi Rosul, maka itu bahasanya sudah 

dimerdekakan dari orang-orang kafir Quraiys itu 

orang-orang Arab dimerdekakan Rosululloh, tapi 

ukuranya orang merdeka di dalam beragama ada 

10 mudah-mudahan selesai kalau tidak nanti 

tobe continue. (VU 17) 

  

32 

Akhirnya saya sanggup menafkahi Mbah Damiri 

secara lahir, tapi tidak sanggup kalau menafkahi 

secara batin, anggap saja Mbah Damiri istri 

kedua, maka sering setiap bulan saya tanya 

kepada istri “sudah dikasih sembokanya?”, dan 

ada 178 anak yatim di rumah saya,dan 

alhamdulillah sampai sekarang anak-anak tidak 

kelaparan, padahal saya jadi dosen 23 tahun gaji 

pokok saya 6,5 juta sampai 7 juta. Darimana 

Allah memberikan rezeki? Darimana-mana 

misalya di Abu Dhabi ini, semoga paham maksud 

saya, orang itu pandai cukup dengan isyarat, saya 

pikir ketua KMMI ini pinter apalagi Pak Wisnu 

mesti pinter lah, tapi nanti saya lihat pas pulang 

pinter apa engga. (VU 19) 

  

33 

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? 
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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. 

 (VU 19)  

  

34 

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. (VU 19) 

14 Tuturan yang 

Mengandung 

Makna Pragmatik 

Imperatif 

Umpatan 1 

Ustadz Wijayanto : Ibu-ibu jujur kalau nyuci baju 

suami sakunya kok ada uang, ibu ambil apa 

dikasih suami?  

Jamaah ibu-ibu : ambil  

Ustadz Wijayanto : Wahai para maling-maling, 

diambil terus? dikasih suami apa untuk sendiri ?  

Jamaah ibu-ibu   : suami 

Ustadz Wijayanto : Halah di sini aja bohong apa 

lagi. (VU 1) 

  

2 

Yang ketiga banyak orang nikah lagi, sayangnya 

laki-laki kalau nikah lagi nyari yg lebih muda, 

lebih cantik, lebih bahenol, lebih seksi, sembunyi-

sembunyi, secara sirih, tidak diketahui istri, kalau 

gitu dorongannya syariat apa syahwat? syahwat. 

jangan ibu yang njawab, yang melakukan laki-laki 

kok ibu yang menjawab. Itu menuduh,itu 

zhuzdon, itu busuk hatinya. (VU 1) 

  

3 

Ustadz Wijayanto  : Ibu-ibu setuju ga sih dengan 

poligami ?  

Jamaah ibu-ibu    :  ga  

Ustadz Wijayanto :  jumlah wanita dengan jumlah 

laki-laki banyak mana ?  

Jamaah ibu-ibu :  wanita  
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Ustadz Wijayanto  : kalau wanitane akeh, wong 

lanange sitik kok ora gelem poligami, pasti ada 

wanita yang ga dapet pasangan, betul ga ?  

Jamaah ibu-ibu  : betul 

Ustadz Wijayanto  : jadi wanita yang tidak mau 

poligami berarti dia kejam, egois, dan tidak 

peduli dengan temannya sendiri.  

(VU 4) 

  

4 

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, jadi kelelawar tidurnya 

waktu ?  

Jamaah : siang 

Ustadz Wijayanto : kok tadi malam. (VU 5) 

  

5 

jangan semuanya ngumpul ada yang di belakang, 

husstt cepet,  panitia kok bodo-bodo, tengah-

tengah sana kalau ga ada uang ambil kantong-

kantong di sebelahnya. (VU 6) 

  

6 

Ibu kalo sudah nikah pengin hidupnya berat atau 

ringan ? ringan. Sekarang pengin ringan Pak, 

dengarkan! sekarang kalo suami satu yang 

melayani tiga orang istri kan jadi ringan. satu 

sumur, satu dapur, satu kasur, ini masak, ini maca, 

ini manak. Jadi ibu-ibu setuju ga dengan poligami 

? tidak, katanya kepengin ringan, woo itu 

mencla-mencle, plin-plan. Ya sudah madu di 

tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Wanita 

kalau ga mau dimadu diracun. 

(VU 8) 

  

7 

Ustadz Wijayanto : Ibu, gosip itu baik apa jelek?  

Jamaah Ibu-Ibu  :  jelek 

Ustadz Wijayanto : tapi ada ga ibu-ibu yang suka 

gosip?  

Jamaah Ibu-Ibu : ada  

Ustadz Wijayanto :  merokok itu bagus atau jelek 
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Pak?  

Jamaah bapak-bapak : jelek 

Ustadz Wijayanto : tapi di Sragen ini masih 

banyak ga orang yang merokok?  

Jamaah bapak-bapak  : masih 

Ustadz Wijayanto :  padahal merokok itu baik apa 

jelek?  

Jamaah bapak-bapak : jelek 

Ustadz Wijayanto : berarti tidak diberkahi, uang 

itu tidak berkah, bayangkan uang banyak-banyak 

Cuma dibelikan rokok, mung disedot disebul 

disedot disebul ngopo kurang gawean kuwi, terus 

entek, terus disumed maneh, njaluk-njaluk terus 

disedot disebul maneh, kuwi ngopo, goblok 

banget kuwi (bodoh sekali itu), ngono ya 

nglakoni, saya itu nasehati anda malah guya-guyu. 

(VU 9) 

  

8 

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, diambil 

serahkan suami, siapa tahu itu uang zakat, enak 

saja. (VU 10) 

  

9 

Ustadz Wijayanto : Jumlah wanita dengan jumlah 

laki-laki banyak mana ? 

Jamaah : wanita 

Ustadz Wijayanto  :  sekarang kalau wanitanya 

banyak, laki-laki sedikit harus satu-satu ga boleh 

poligami, berarti ada satu wanita yang ga dapet 

pasangan, betull ga ?  makanya kalau ada wanita 

menolak poligami berarti dia kejam dan egois 

kepada temanya sendiri. (VU 11) 

  

10 

Ustadz wijayanto : Orang yang kejam dan egois 

baik apa jelek ?   

Jamaah ibu-ibu    : Jelek  

Ustadz wijayanto : jadi ibu-ibu setuju ga dengan 

poligami ?  

Jamaah ibu-ibu    : gaa  

Ustadz wijayanto : jadi ibu-ibu ini orang baik, apa 

orang jelek ?  

Jamaah ibu-ibu    :  baik  

Ustadz wijayanto : susah ngomong sama orang 

bodo-bodo ini. (VU 11) 

  11 Cenderung kita lebih banyak zakat Mal atau zakat 
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Mol? Mol, kalau ke Mol bawa uang besar, tapi 

kalau ada kotak infaq beredar nyari yang besar 

apa yang kecil? kecil. Alhamdulillah puasanya 

hebat, jujur-jujur tapi pelit. (VU 16) 

15 Tuturan yang 

Mengandung 

Makna Pragmatik 

Imperatif 

Pemberian 

Ucapan selamat 

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. (VU 5) 

  

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. (VU 8) 

16 Tuturan yang 

Mengandung 

Makna Pragmatik 

Imperatif  

Anjuran 

1 

pastikan suami dibahagiakan, sebaik-baik istri 

adalah istri yang menyenangkan hati suaminya, 

tapiistri-istrisekaranglebih suka menyenangkan 

suami orang lain. kalau mau ke luar rumah 

dandanannya tiga jam, tapi ketika di rumah 

sendiri wis umbele meler. (VU 1) 

  

2 

Senangkan suami, karena sering ada rumput 

tetangga lebih hijau, maka di luar-luar Bu, 

kadang-kadang dandanannya begitu rupa, ibu mau 

keluar dandan karena mau dilihat suami orang, 

tapi di rumah suami datang kadang-kadang daster 

siji seminggu digantung dipakai digantung 

dipakai, suamine wis sugih-sugih tekan ngumah 

daster siji penitine enem, masya Allah. (VU 1) 

  

3 

Yang terakhir kalau saling curiga, sekarang ini 

orang duduk bareng, semua orang ga ada yang 

bisa dipercaya. Jangankan nitip uang, utang saja 

yang lebih ingat yang ngutangi, apa yang utang ? 

yang ngutangi, yang ngutangi ingat yang utang 

gampang lali, padahal seharusnya Rosululloh 

kalau mahu tidur siapkan untuk sholat, siapkan 

sajadah, wudhu, dan siapkan catatan utang, utang 

itu keresahan di waktu malam dan menjadi beban 

diwaktu siang, harusnya begitu, tapi sekarang 

yang nagih utang malah diseneni. (VU 2) 

  

4 

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 
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sekolah ini adalah pinter penting, ilmu penting, 

pinter kalau ga bener apa artinya, tapi bagaimana 

cinta dan kasih sayang. (VU 2) 

  

5 

Bagaimana suami mahu betah di rumah nek 

angger mulih mesti umbelen 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 

mahu tidur masih membawa kemarahan kepada 

suami, maka sebaiknya sebelum tidur suami 

harus minta maaf kepada istrinya. (VU 3) 

  

6 

Di dunia ini, pasangan suami istri itu ada empat, 

nanti pasangan yang diberkahi yang mana, suami 

yang sholeh dan istri yang sholihah, contohnya 

siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim suami 

istri yang sholeh dan sholihah. Kita harapkan hari 

ini kita bahas bagaimana menjadi suami istri yang 

sholeh dan sholihah tetapi tidak cukup dengan 

satu pertemuan, seharusnya nanti dilanjut dengan 

parenting. (VU 9) 

  

7 

Ibu bapak yang saya mulyakan, pertama kita akan 

bicara tentang bagaimana cara mencari berkah. 

Hidup ini yang dicari berkah, bahkan rezeki yang 

diminta bukan banyaknya tapi berkahnya. Apa itu 

berkah? Berkah itu adalah nilai tambah ini sesuai 

dengan pesanan panitia, dua judul suruh mbahas 

sekali, ini paket hemat, harusnya ngundang saya 

tiga kali baru selesai ini, tapi disuruh bikin satu 

kali, bicara tentang keluarga sekaligus hidup 

berkah, ini pesenan panitia. (VU 9) 

  

8 

Buu, ini susahnya saya dipanggil panitia, susah 

saya karena nanti kalau konsultasi ke saya, 

pertama panggung ini terlalu tinggi, kedua 

jaraknya terlalu jauh, harusnya mepet ke sini, 

ketiga harusnya ditambah monitor di sana sini, 

harusnya, tapi ga papa, ini nanti kalau gitu 

kapan-kapan saya ke sini lagi, setuju ga? 

(VU 11) 

  

9 

Dari mana tiga pertanyaan Kaisar Hirohito, satu 

berapa jumlah guru? Yaitu maslah pendidikan, 

masalah buku, maslah bagaimana orang itu 

membaca, jadi perpustakaan itu punya anggaran 

yang utama, seharusnya di negara ini  

kesejahteraan pegawainya harus diperhatikan, itu 

kalau negara ini mahu baik. Bukan pada hiburan 
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ngebor, ngecor, kayang, glebag.  (VU 11) 

  

10 

Justru ironis, puasa ini mengajarkan pesan 

kesederhanaan tapi justru kebutuhan keluarga 

meningkat tiga kali lipat yang biasanya ga ada 

malah diadaadakan, bahkan ga biasa ada kolak, 

bakso, soto semuanya bahkan sampai mentok di 

leher. Diganti yang biasanya makan siang jadi 

makan malam, tapi dijamak ga dikosor, bahkan 

malah jadi peningkatan gizi lebih banyak, kan 

nambah segala macem, jadi sebetulnya agak 

sedikit bohong, karena justru seharusnya boleh 

orang mengeluarkan banyak harta untuk sedekah. 

(VU 16) 

  

11 

Berikutnya yang paling penting ketika orang 

beragama bisa menahan napsunya, kapan orang 

bisa dikatakan merdeka selama 70 tahun yaitu 

orang bisa mengedalikan napsu-napsunya dan 

rata-rata kita sangat lemah menahan napsu-napsu 

kita, keinginan kita. Itulah bapak ibuyang saya 

Mulyakan, harusnya dilanjutkan kepada kenapa 

agama ini diturunkan dan waktunya sudah habis, 

karena sudah ada yang meninggalkan satu dua. 

baik saya rasa itu, bapak ibu ada pertanyaan? Ga 

ada baik. Kurang lebihnya mohon maaf. (VU 17) 

  

12 

Nanti saya terangkan tentang memulai dengan 

Basmallah, tapi bairkan 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. (VU 18) 

  

13 

Baik Ibu,doa kepada orang tua ini tolong 

perhatikan baik-baik, karena sekarang ini kalau 

kita semuanya bisa baik kepada orang tua maka 

harapannya nanti anak bisa baik kepada kita, 

kalau kita sudah biasa baik kepada orang tua 

seharusnya kita bisa mendidik anak kita dengan 

baik. (VU 18) 

  

14 

Ibu kenapa ini seharusnya merapat ke depan, 

supaya yang datang tidak mengganggu fokus 

konsentrasi, makanya lain kali mahu siapapun 

yang ngajar di sini mahu Mama Dedeh apa Mama 

Lauren siapapun pokoknya kalau pengajian di sini 
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tolong semuanya merapat ke depan sehingga yang 

datang belakangan tidak menggangu konsentrasi. 

(VU 18) 

17 Tuturan yang 

Mengandung 

Makna Pragmatik 

Imperatif  

“Ngelulu” 

1 

saya suruh nikah lagi malah ga berani Bu, 

padahal istri saya ndorong terus “mbok nikah 

lagi, mbok nikah lagi” tapi sayang 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. (VU 1)  

  

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. (VU 2) 

  

3 

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 krudung yang baik 

tidak seperti itu,  harusnya ga lurus, tapi 

miring separoh jadi kena mata separo kaya 

bajak laut. (VU 2) 

  

4 

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. (VU 2) 

  

5 

Karena setiap orang pengin-nya instan, maka 

setiap orang kepengin cepet sugih, cepet pinter, 

mulo nek pengin cepet pinter ora usah sinau, 

mung gawe kepek an, sinau bank soal, melu 

tuku bank soal melu-melu bocoran soal, inilah 

budaya pintas, penginya sugih ora gelem 
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nyambut gawe. Pribadi. (VU 2) 

  

6 

Satu sisi saya senang sekali banyak wanita-wanita 

trendy tapi kadang-kadang berlebihan, lebay. Itu 

tidak bagus cuma dua warna, kurang bagus, 

harusnya gradasi 6 warna, merah, kuning, 

hijau, menjulang tinggi ke angkasa ngaten dan 

itu juga tidak bagus lurus, harusnya miring 

separo jadi kena mripat siji kaya bajak laut. 

(VU 9) 

 

 

 

7 

istri saya itu “setuju ga dengan poligami?” 

“terserah, kalau itu baik untuk agamamu, baik 

untuk umatmu, bisa dekat dengan Allah, dekat 

dengan syurga, dekat dengan manusia, jauh dari 

neraka, lakukan sekarang juga” malah saya takut, 

suruh nikah lagi takut, padahal saya ditawari terus 

kon kawin maneh, tapi yang ditawarkan saya 

namanya Mbah Damiri, umurnya 76 tahun 

mlakune ben miring-miring ngaten, angger pas 

subuh lewat ngarep umah “mas mesake Mbah 

Damiri, ora nduwe bojo ora nduwe anak, 

mbok dikawini!”  mung kulo dereng sanggup 

Bu, kulo mbayangake malam pertama bisa 

pingsan temenan aku ikih, wis expaied gitu Ya 

Allah. (VU 9)  

  

8 

hijabers-hijabers sekarang ini loh, padahal ada 

larangan kaya punuk unta dadi kaya terowongan 

Casablangka, bertanduk kaya rusa, masya Allah. 

Dan ini ga bagus Bu cuma dua warna, yang 

bagus itu gradasi 6 warna, merah, kuning, 

hijau menjulang tinggi sana, dan ini juga ga 

bagus lurus-lurus gini (sambil menunjuk 

jamaah ibu-ibu) kalau sekarang ini miring 

kena mripat siji dadi kaya bajak laut luar 

biasa, masya Allah. (VU 10) 

  

9 

istri saya termasuk orang yang tidak susah kalau 

saya nikah lagi, karena saya tanya istri saya tidak 

pernah menolak poligami dan tidak menerima 

poligami [hha] jawabanya terserah “loh kok 

terserah?” “kalau mas nikah lagi bisa dekat 

dengan Allah, dekat dengan manusia,dekat 

dengan surga, jauh dari neraka, lakukan sekarang 

juga, karena saya pengin suami bisa mbawa istri 

dan anak-anak masuk surga, tapi kalau nikah lagi 

malah jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh 

dari surga, dekat dengan neraka, resiko tanggung 

sendiri” malah saya takut nikah lagi karena 
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tanggung jawab di akhirat itu, tapi apa nawari 

konsekuen saya tuh suruh nikah lagi, tapi 

sayang yang ditawarkan saya namanya Mbah 

Damiri umur 78 tahun, setiap habis shubuh 

lewat depan rumah “mas mas mas Mbah Damiri 

tolong dinikahi toh mas, kasihan ora nduwe 

anak ora nduwe bojo mbok dinikahii” cuma 

saya belum sanggup mlakune miring-miring. (VU 

10) 

  

10 

Bu Bu banyak orang yang pengin kaya tinggal 

nyetor uang ke Diman Kanjeng Taat Pribadi 
men iso digandakan, ibu nek kepengin sugih 

tinggal ketik Reg spasi weton kirim 08080, 
kalau lahirnya selasa kliwon maka tidak cocok 

tinggal di air, masya Allah pengirimnya ada di 

situ, kalau pengin sehat bawa air setengah gelas 

ke Jombang, ada anak kecil gowo watu cilik 

diclup-clup-clup jadilah Ponarisweet. (VU 11) 

Jumlah Tuturan 382 Tuturan 

 

 Keterangan: 

 VU     :  Video Utama 

           VU 1  :  Data Tuturan yang terdapat pada video utama 1  
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Lampiran 4. Klasifikasi Sumber Data Sekunder Penelitian  

No. 

YouTube 
Judul Ceramah Keterangan 

k 

Pengajian Akbar Alste-Ustadz Wijayanto. 

Tema Keluarga Islam Di Tengah 

Perkembangan Teknologi.  1:33:19 

Video Utama 1 

2 

Ceramah Ustadz Wijayanto Di Pengajian 

Akbar Alumni SMA Negeri 3 Semarang. 

39:07 

Cuplikan YouTube 1 

3 

Ceramah Ustadz Wijayanto Di Pengajian 

Akbar Alumni SMA Negeri 3 Semarang. 

33:54 
Cuplikan YouTube 1 

4 

Ceramah Lucu Ustadz Wijayanto. Tema 

Mutiara Kehidupan Islam Berhijrah 

Menuju Ke Surga. 1:07:21 

Video Utama 2 

5 
Ceramah Lucu Ustadz Wijayanto Tema 

Menyikapi Makna Arti Idul Fitri. 51:51 
Video Utama 3 

6 Ustadz Wijayanto Bagian 1 Cuplikan YouTube 5 

7 Ustadz Wijayanto Bagian 2 Cuplikan YouTube 5 

8 

Pengajian Lucu Ustadz Wijayanto 2017 Di 

Lampung. Tema Peringatan Maulid Nabi 

SAW. 1:26:10 

Video Utama 4 

9 

Fenomena Anak Zaman Sekarang Sekolah 

Bawa Senjata tajam Ceramah Ustadz 

Wijayanto. 46:32 

Video Utama 5 

10 

Orang Hidup Itu Mahal Ceramah Ustadz 

Wijayanto Di Batam Lucu Banget #1. 

33:15 

Cuplikan YouTube 12 

11 

Orang Hidup Itu Mahal Ceramah Ustadz 

Wijayanto Di Batam Lucu Banget #2. 

33:39 

Cuplikan YouTube 12 

12 

Ceramah Lucu Poll Ustadz Wijayanto 

Bicara Pak Harto Enak Jamanku Tho Di 

Batam. Tema Mari Kita Tingkatkan 

Semangat Hijrah Menuju Kehidupan Islam 

Yang Lebih Baik. 1:06:46 

Video Utama 6 

13 

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 

Bersama Ustadz Wijayanto. Tema Pesona 

Nabi Muhammad SAW. 58:24 

Video Utama 7 

14 

Ceramah Ustadz Wijayanto Full HD. 

Tema Maulid Nabi Muhammad SAW DI 

Surabaya. 1:29:03 

Video Utama 8 

15 
Ustadz Wijayanto Ceramah Fresh Maulid 

Nabi 2016; Pencerahan Di Karanganyar 
Cuplikan Youtube 15 
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Surabaya. 1:28:13 

16 

Tema Berkah dalam Bekerja, Sukses 

dalam Berumah Tangga- Ustadz 

Wijayanto. 1:26:35 

Video Utama 9 

17 

Ceramah Lucu Ustadz Wijayanto Tema 

Menjaga Semangat Ramadhan dan 

Keluarga. 1:20:26 

Video Utama 10 

18 
Ceramah Ustadz Wijaynto Lucu PKH 

Kab. Pekalongan. 1:00:21 
Video Utama 11 

19 

Ceramah Ustadz Wijayanto Pada Ulang 

Tahun Perpustakaan Nasional Ke 34, 3 of 

3. 18:09. Bagian 3 

Video Utama 12 20 

Ceramah Ustadz Wijayanto Pada Ulang 

Tahun Perpustakaan Nasional Ke 34, 1of 

3. 21:44. Bagian 1 

21 

Ceramah Ustadz Wijayanto Pada Ulang 

Tahun Perpustakaan Nasional Ke 34, 2 of 

3. 21:34. Bagian 2  

22 
Tabligh Akbar KMWYIT 2015 Bersama 

Ustadz Wijayanto P1. 6:13. Bagian 1 

Video Utama 13 

23 
Tabligh Akbar KMWYIT 2015 Bersama 

Ustadz Wijayanto P2. 11:00. Bagian 2 

24 
Tabligh Akbar KMWYIT 2015 Bersama 

Ustadz Wijayanto P3. 12:17. Bagian 3 

25 
Tabligh Akbar KMWYIT 2015 Bersama 

Ustadz Wijayanto P4. 12:1. Bagian 4 

26 
Tabligh Akbar KMWYIT 2015 Bersama 

Ustadz Wijayanto P5. 12:19. Bagian 5 

27 
Tabligh Akbar KMWYIT 2015 Bersama 

Ustadz Wijayanto P6. 12:06. Bagian 6 

28 
Tabligh Akbar KMWYIT 2015 Bersama 

Ustadz Wijayanto P7. 2:54. Bagian 7 

29 
Ceramah Ustadz Wijayanto Bikin Sejuk. 

29:08 

Cuplikan Youtube 5 

 

30 Ustadz Wijayanto 2.  23:52 Cuplikan Youtube 9 

31 Ustadz Wijayanto 1.  23:52 Cuplikan Youtube 9 

32 

Ceramah Ustadz Wijayanto yang Lucu dan 

Menyentuh ( Ramadhan Di Maskam 

UGM). 23:13 

Video Utama 14 

33 
Kenduri Cinta-Ustadz Wijayanto Februari 

2013. 53:29 
Video Utama 15 

34 Ustadz Wijayanto Tema Sabar. 50:12 Video Utama 16 

35 
Ustadz Wijayanto Tema Muslim Yang 

Merdeka. 36:01 
Video Utama 17 

36 Tema Pentingnya Berdzikir dan Berfikir Video Utama 18 
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37 
Ceramah Ustadz Wijayanto Tema 

Keluarga Sakinah. 1:45:47 
Video Utama 19 

38 
Tausiyah dan Hiburan Lucu Dari Ustadz 

Wijayanto 41:40 
Cuplikan Youtube 1 

Jumlah Video Utama 19 Video Utama 

 

 

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




