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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bersosialisasi merupakan kegiatan yang setiap hari dilakukan 

manusia, dengan bersosialisasi manusia dapat saling membantu, 

menyelesaikan suatu perbedaan, saling mengenal, dan lain sebagainya. 

Dalam bersosialasi, manusia memerlukan alat untuk berinteraksi, alat 

tersebut adalah bahasa.  

Berbahasa merupakan kegiatan yang dilakukan manusia setiap 

harinya. Dengan bahasa, manusia dapat menyampaikan ide, pikiran, dan 

pesan kepada orang lain  sehingga terjadi komunikasi. Agar komunikasi 

berjalan dengan baik, diperlukan penguasaan keterampilan berbahasa. 

Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi, baik secara langsung maupun 

tidak langsung, komunikasi terhadap individu, dan komunikasi terhadap 

suatu kelompok bahkan lintas negara. 

Kalimat dalam bahasa indonesia dapat dibedakan menjadi lima, 

yakni (1) kalimat berita atau deklaratif, (2) kalimat perintah atau imperatif, 

(3) kalimat tanya atau interogatif, (4) kalimat seruan atau eksklamatik, dan 

(5) kalimat penegas atau emfatik. Kelima perbedaan jenis bahasa Indonesia 

diatas, salah satu kalimat yang dipakai dalam berkomunikasi terhadap mitra 

tutur atau pendengar adalah kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah 
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kalimat perintah yang digunakan untuk menyatakan suatu perintah terhadap 

mitra tutur atau pendengar. 

Komunikatif imperatif terwujut dalam bentuk tindak-tindak tutur, 

tuturan imperatif  erat hubungannya dengan jenis-jenis tindak tutur itu. 

Tindak tutur tersebut adalah (1) tindak lokusioner, (2) tindak ilokusioner, 

dan (3) tindak perlokusioner. Tuturan imperatif dengan tindak-tindak tutur 

dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) sebagai tindak lokusioner tuturan 

imperatif yang merupakan pernyataan makna dasar dari kontruksi imperatif, 

(2) sebagai tindak ilokusioner makna imperatif yang pada dasarnya 

merupakan maksut yang disampaikan penutur dalam menyampaikan tuturan 

imperatif, dan (3) sebagai tindak perlokusioner imperatif yang berkaitan 

dengan dampak yang timbul sebagai akibat  dari tindak tutur. 

Contoh: 

(1) “Dik Drajat....! Matikan musik itu! Cepat!” 

Informasi indeksal: 

Tuturan seorang kakak terhadap adiknya. Saat itu kakak sedang sakit 

dan sangat terganggu dengan suara musik yang dibunyikan adiknya 

dengan keras. 

(2) “Mbak Fajar..... Tolong matikan TV itu biar aku dapat tidur!.” 

Informasi indeksal: 

Tuturan itu dituturkan oleh adik kepada kakanya dengan suara yang 

lemah karena ia sedang merasakan sakit. 

(3) “Dapatkah kamu mematikan Musik itu? Tetangga sedang ada yang 

sakit.” 

Informasi indeksal: 

Tuturan itu dituturkan oleh seorang ibuk kepada anaknya yang saat itu 

sedang sedang mendengarkan musik keras sekali. 
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Dari ketiga contoh tuturan diatas, dapat dilihat bahwa masing-

masing tuturan memiliki makna pragmatik imperatif. Tuturan (1) memiliki 

tingkat kelangsungan yang lebih tinggi dibanding tuturan (2), tuturan (2) 

memiliki tingkat kelangsungan yang lebih tinggi dibanding tuturan (3). 

Apabila tingkatan-tingkatan kelangsungan dan ketidak langsungan 

dihubungkan dengan tingkatan-tingkatan kesantunan, maka tuturan (1) 

memiliki kadar kesantunan yang lebih rendah jika dibanding tuturan (2), 

tuturan (2) memliki kadar kesantunan yang lebih rendah jika dibanding 

dengan tuturan (3). 

Dapat disimpulkan bahwa, semakin langsung sebuah tuturan akan 

semakin kurang tingkat kesantunan tuturan imperatif itu. Sebaliknya, 

semakin tidak langsung sebuah tuturan, akan semakin tinggilah peringkat 

kesantunannya. Dari uraian diatas, peneliti ingin menelaah seluk beluk 

pemakian kesantunan pemakaian tuturan imperatif dalam kegiatan bertutur, 

yang dikaji wujud, peringkat, dan faktor penentu wujud dan peringkat 

kesaantunan imperatif. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana wujud formal tuturan imperatif dalam acara Pkk di Desa 

Kabulan, Kadirejo, Karanganom, Klaten? 

2. Bagaimana wujud dan peringkat kesantunan pemakaian tuturan 

imperatif dalam acara PKK di Desa Kabulan, Kadirejo, Karanganom, 

Klaten? 



4 
 

3. Bagaimana faktor-faktor linguistik dan ekstralinguistik itu menentukan 

wujud dan peringkat kesantunan pemakaian tuturan imperatif di dalam 

bahasa Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan wujud formal tuturan imperatif 

dalam acara PKK di Desa Kabulan, Kadirejo, Karanganom, Klaten? 

2. Mendeskripsikan dan menjelaskan wujud  kesantunan pemakaian 

tuturan imperatif dalam acara PKK di Desa Kabulan, Kadirejo, 

Karanganom, Klaten? 

3. Mendeskripsikan dan menjelaskan faktor penentu wujud dan peringkat 

kesantunan pemakaian tuturan imperatif dalam acara PKK di Desa 

Kabulan, Kadirejo, Karanganom, Klaten? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, 

manfaat itu anatara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan 

teori pembelejaran dan penggunaan tuturan imperatif yang santun dan 

benar, sehingga dapat meningkatan dan membenarkan penggunaan 

tuturan imperatif yang baik dan benar khususnya dimasyarakat. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Acuan  Guru Bahasa Indonesia sebagai refrensi dalam mengajar 

b. Memperkaya Khasanah dan teknik pembelajaran tentang 

kesantunan imperatif di dunia pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


