
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial, yakni makhluk yang tidak dapat 

hidup tanpa bergantung pada orang lain. Manusia tidak akan terlepas dari hubungan 

bermasyarakat dengan manusia dan lingkungan sekitar. Agar dapat berhubungan dan 

saling berinteraksi, harus tercipta sebuah komunikasi yang dapat membantu mereka 

untuk saling bekerja sama. Media dan perantara dari komunikasi itu sendiri adalah 

berupa alat komunikasi verbal yang disebut dengan bahasa (Kridalaksana, 2008 : 24). 

Melalui bahasa itulah, manusia dapat menyampaikan dan mengungkapkan isi hatinya 

kepada orang lain dengan maksud dan tujuan tertentu. 

Bahasa dalam realisasinya itu beragam jenisnya. Bahasa itu sendiri ada yang 

berwujud bahasa tulis, dan ada juga bahasa lisan. Bahasa yang tertuang ke dalam 

tulisan dapat berupa informasi yang ada pada majalah, papan pengumuman, pamflet, 

dan lain-lain. Bahasa tulis ini digunakan dengan medium tulisan yang dapat 

disampaikan kepada sasaran secara visual, artinya bahasa tulis dapat dilihat dan 

dipahami oleh pembaca sehingga maksud atau isi yang terkandung dari bahasa tulis 

itu dapat disampaikan kepada pembaca. Sedangkan bahasa lisan adalah ragam bahasa 

yang diungkapkan dengan medium lisan. Ragam bahasa lisan ini banyak dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam percakapan sehari-hari, pidato presiden, 

wawancara, dan lain-lain. 

Ragam bahasa tulis banyak terdapat pada fasilitas  umum seperti rumah sakit, 

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), stasiun kereta api, objek wisata, 
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tempat ibadah, pasar, swalayan, terminal bus, dan fasilitas lain yang banyak 

dikunjungi orang. Ragam tulis ini biasanya berupa papan-papan pengumuman yang 

berisi mengenai sesuatu hal yang mengandung maksud dan tujuan tertentu, serta 

mempengaruhi pada para pembacanya.  Tujuan yang dimaksud di sini adalah dapat 

berupa himbauan, larangan, perintah, permohonan, pemberian izin, harapan, dan 

tujuan-tujuan lain yang bersifat mempengaruhi pembacanya. Bentuk-bentuk tuturan 

yang mengandung tujuan-tujuan tersebutlah yang dimaksud dengan imperatif, di mana 

tuturan ini bertujuan untuk memerintah atau melarang melakukan sesuatu yang 

diucapkan si penutur.  

Ketika peneliti sedang membeli bahan bakar minyak di stasiun pengisian 

bahan bakar umum (SPBU), peneliti melihat sebuah wacana yang berisi larangan dan 

perintah. Kemudian ketika peneliti sedang berkunjung ke rumah sakit, peneliti juga 

menemukan banyak wacana yang bermakna perintah dan larangan. Dari peristiwa-

peristiwa tersebut, maka peneliti menemukan sebuah fenomena yang berupa kalimat 

yang bermakna perintah dan larangan yang dapat berwujud macam-macam bentuk. 

Selain dua fasilitas umum tersebut, pasti fasilitas lain juga banyak ditemukan kalimat 

yang sama. Dari fenomena tersebut, maka peneliti memiliki inisiatif untuk 

mengangkat wacana persuasif yang mengandung makna perintah dan larangan untuk 

dijadikan bahan penelitian. 

Peneliti memilih fasilitas umum yang dijadikan sasaran penelitian karena di 

tempat tersebut banyak sekali dijumpai tuturan yang berbentuk imperatif. Fasilitas 

umum yang dijadikan objek penelitian adalah rumah sakit, Stasiun Pengisian Bahan 

Bakar Umum (SPBU), stasiun kereta api Purwokerto, objek wisata, dan terminal bus. 

Hampir setiap hari tempat-tempat seperti ini dilewati oleh banyak orang untuk suatu 
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kepentingan tertentu. Karena sebagian orang tidak dapat mematuhi peraturan yang 

seharusnya dijalankan, maka pihak pengelola fasilitas umum membuat sebuah papan 

larangan atau peraturan untuk mengikat dan mengatur para pengunjung agar dapat 

mematuhi peraturan yang ada. Peneliti hanya memilih fasilitas tersebut yang dijadikan 

objek penelitian karena fasilitas tersebut bukan sembarang tempat untuk orang-orang 

dapat melakukan hal-hal yang diinginkan, sehingga untuk mencegah hal-hal yang 

dapat mengganggu ketertiban dibuatlah peraturan-peraturan  yang berupa kalimat-

kalimat imperatif yang bersifat menuntut keras agar pengunjung dapat mematuhi 

peraturan yang telah dibuat. Sedangkan pada fasilitas umum seperti pasar, swalayan, 

dan fasilitas yang lain pengelola tidak terlalu memperhatikan kedisiplinan para 

pengunjung. Jikapun ada peraturan yang dibuat, tetapi peraturan tersebut tidak bersifat 

menuntut. Contoh kalimat imperatif yang peneliti temukan pada Maret 2012 adalah 

sebagai berikut. 

(1) MAAF, LIFT INI KHUSUS UNTUK PASIEN  BUKAN UNTUK 

UMUM (RS. Margono). 
 

(2) MATIKAN ROKOK ANDA, UDARA MENJADI BERSIH & SEHAT ( 

RS. Margono). 
 

(3) MOHON TIDAK BERHENTI DI JEMBATAN (Objek Wisata 

Baturraden). 
 

(4) DILARANG TURUN KETIKA SEDANG DIPUTAR (Objek Wisata 

Baturraden). 
 

Dari tuturan yang terdapat pada papan-papan instruksi seperti itulah yang 

biasanya bersifat imperatif, maksudnya memerintah dan melarang si pembaca 

melakukan sesuatu seperti apa yang terdapat pada instruksi tersebut. Instruksi-

instruksi tersebut dibuat oleh pihak tertentu demi kepentingan bersama, supaya tidak 

ada pihak yang dirugikan. Artinya antara pihak pengelola tempat umum dengan 

pengunjung dapat saling bekerjasama dengan baik. 

BENTUK IMPERATIF TINDAK….. DESY ANDRIYANI, FKIP UMP 2012



4 

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul 

“Bentuk Imperatif Tindak Tutur Wacana Persuasif pada Fasilitas Umum”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka 

peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Jenis tindak tutur apa sajakah yang terdapat dalam wacana persuasif pada fasilitas 

umum? 

2. Bentuk imperatif apa sajakah yang terdapat dalam wacana persuasif pada fasilitas 

umum? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. mendeskripsikan jenis-jenis tindak tutur yang terkandung dalam wacana persuasif 

pada fasilitas umum. 

2. mendeskripsikan bentuk-bentuk imperatif yang terdapat dalam wacana persuasif 

pada fasilitas umum. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat-manfaat yang dapat diambil baik 

secara teoretis maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan materi pada kajian 

wacana serta pragmatik. Pada kajian wacana, penelitian ini dapat memberi sumbangan 
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materi yang berupa wacana-wacana persuasif yang digunakan pihak fasilitas umum. 

Sedangkan pada kajian pragmatik, penelitian ini dapat memberi sumbangan materi 

yang berupa jenis-jenis tindak tutur dan wujud-wujud pragmatik imperatif. 

 

2. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini, pembaca sebagai masyarakat dapat memahami 

isi dari setiap papan pengumuman, baik itu berupa larangan, imbauan, maupun 

perintah. Masyarakat sebagai pengguna fasilitas umum dapat menjaga apa yang 

menjadi kebijakan dari pihak pengelola fasilitas umum mengenai peraturan-peraturan 

yang ada, sehingga kedua belah pihak dapat saling bekerja sama dengan baik.  

 

E. Sistematika Penulisan 

Dengan adanya sistematika penulisan yang disusun secara sistematis dan 

kronologis dimaksudkan agar pengidentifikasian dan penganalisisan masalah mudah 

ditemui dan dapat dimengerti. Sistematika penulisan penelitian dengan judul “Bentuk 

Imperatif Tindak Tutur Wacana Persuasif pada Fasilitas Umum” secara keseluruhan 

terbagi atas lima bab, yaitu: 

Bab pertama mengenai bab pendahuluan yang didalamnya terdapat beberapa 

subbab, antara lain terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah 

mengungkapkan alasan-alasan peneliti perlu melakukan penelitian ini. Rumusan 

masalah adalah perincian terhadap masalah yang akan dibahas. Tujuan penelitian 

mengungkapkan mengenai tujuan yang akan dicapai oleh penelitian ini. Manfaat 

penelitian mengungkapkan mengenai manfaat yang akan diperoleh pembaca setelah 
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membaca penelitian ini. Adapun sistematika penulisan diperlukan karena untuk 

mempermudah bagian-bagian yang akan diungkapkan dalam penelitian ini. 

Bab dua berisi penelitian yang relevan dan landasan teori. Penelitian yang 

relevan diperlukan sebagai penjelas bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-

penelitian sebelumnya, dan dalam penelitian ini akan ditemukan hal yang baru. 

Landasan teori mendeskripsikan teori yang penulis gunakan untuk menganalisis, yaitu 

pengertian bahasa dan fungsi bahasa, wacana, tindak tutur, tindak tutur langsung dan 

tidak langsung, dan wujud pragmatik imperatif. 

Bab tiga berisi tentang metodologi penelitian. Adapun aspek-aspek yang 

berkaitan meliputi: jenis penelitian, data dan sumber data, tahap penelitian yang terdiri 

dari tahap penyediaan data, tahap analisis data dan penyajian hasil analisis. 

Bab empat berisi hasil penelitian dan pembahasan masalah dalam penulisan ini 

yang akan menyampaikan jenis-jenis tindak tutur dan wujud imperatif dilihat dari segi 

wujud pragmatik imperatif yang ada dalam wacana persuasif pada fasilitas umum. 

Bab lima merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran. 

BENTUK IMPERATIF TINDAK….. DESY ANDRIYANI, FKIP UMP 2012




