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ABSTRAK 
 

Kalimat yang telah digunakan dalam cerita anak memiliki ragam kalimat 

yaitu kalimat berita, kalimat tanya, kalimat seru, dan kalimat perintah. Peneliti 

mengkaji lebih dalam kalimat perintah pada cerita anak. Tujuan penelitian ini 

adalah mendiskripsikan wujud kalimat perintah pada cerita anak serta klasifikasi 

wujud kalimat perintah pada cerita anak dalam surat kabar Solopos edisi Oktober-

Desember 2012. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Objek 

dalam penelitian ini yaitu kalimat perintah pada cerita anak dalam surat kabar. 

Sumber data dalam penelitian ini berupa data tertulis adalah wacana, yaitu cerita 

anak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak dan 

catat. Teknik keabsahan data yang  digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

triangulasi teori. Peneliti menggunakna metode padan intralingual.  

Hasil analisis wujud kalimat perintah pada cerita anak dalam surat kabar 

cerita anak 1 berjudul “Anak Ayam” terdapat kalimat perintah yang tegas dan 

kalimat larangan. Cerita anak 2 berjudul “Keluhan Sapu” terdapat kalimat perintah 

yang tegas dan kalimat larangan. Cerita anak 3 berjudul “Pipit yang Malang” tidak 

terdapat kalimat perintah. Cerita anak 4 berjudul “Persahabatan Fai, Serangga, dan 

Mentimun” terdapat kalimat larangan. Cerita anak 5 berjudul “Jaket untuk Adik” 

terdapat kalimat perintah yang tegas dan kalimat perintah yang biasa. Cerita anak 6 

berjudul “Petualangan Tiga Ekor Semut” terdapat kalimat perintah yang tegas dan 

kalimat larangan. Cerita anak 7 berjudul “Membuat Kerajinan Tangan” terdapat 

kalimat perintah yang tegas dan kalimat larangan. Cerita anak 8 berjudul “Boneka 

Ajaib” terdapat kalimat perintah yang tegas, kalimat perintah yang biasa, dan 

kalimat larangan. Cerita anak 9 berjudul “Kupu-Kupu yang Sombong” terdapat 

kalimat perintah yang biasa dan kalimat larangan. Cerita anak 10 berjudul “Kugy Si 

Putri Duyung” terdapat kalimat perintah yang halus. Cerita anak 11 berjudul “Mata 

Air Ketulusan” terdapat kalimat perintah yang biasa dan larangan. Cerita anak 12 

berjudul “Hadiyah Natal Buat Mama” terdapat kalimat perintah yang tegas, kalimat 

perintah yang biasa, dan kalimat perintah yang halus. Cerita anak 13 berjudul 

“Semut Merah dan Kelinci” terdapat kalimat perintah yang tegas dan kalimat 

perintah yang halus. 

 

 

Kata Kunci: Kalimat Perintah, Cerita Anak 
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PENDAHULUAN 

Setiap berkomunikasi dan berinteraksi bahasa memiliki keterampilan 

berbahasa, keterampilan berbahasa terbagi menjadi empat bagian, yaitu 

keterampilan berbicara, membaca, menulis, dan menyimak. Setiap keterampilan 

dalam berbahasa selalu memilki keterkaitan. Bahasa tulis misalnya kalimat dalam 

cerita anak. 

Kalimat yang telah digunakan dalam cerita anak memiliki ragam kalimat 

yaitu kalimat berita, kalimat tanya, kalimat seru, dan kalimat perintah. Penggunaan 

kalimat perintah cerita anak berbeda-beda bentuknya. Sedangkan menurut 

Markhamah (2009: 73) bentuk kalimat perintah dibedakan menjadi kalimat 

perintah halus dan kalimat perintah biasa atau kalimat perintah yang kasar.  

Setiap manusia mempunyai ide dan gagasan untuk mengungkapkan 

pemikirannya melalui bentuk tulisan baik berupa puisi, novel, dan cerita pendek 

dengan melibatkan seorang penulis untuk mengembangkannya. Berkomunikasi 

dan berinterkasi sehari-hari tidak secara lisan, dapat melalui komunikasi tertulis, 

misalnya surat, e-mail, dan pesan singkat.  

Mendapatkan sebuah informasi tertulis dapat membaca surat kabar dan 

majalah. Wartawan dan penulis berlomba-lomba menyusun karya, menuangkan 

serta memaparkan semua ide dan gagasannya masing-masing dalam bentuk media 

cetak yaitu surat kabar. Surat kabar berisi berita politik, ekonomi, olahraga, 

peristiwa, iklan, dan hiburan. Surat kabar di dalamnya terdapat kata, frasa, klausa, 

kalimat, dan wacana.  

Surat kabar di dalamnya terdapat rubrik cerita anak. Cerita anak dikatakan 

bahwa, suatu karangan ditulis oleh anak yang telah melukiskan dan 

menggambarkan sebuah pemikiran-pemikiran yang dituangkan dalam sebuah 

karangan, kemudian disajikan untuk anak-anak, sekarang cerita anak tidak hanya 

dibaca dan dikonsumsi oleh anak-anak saja, melainkan dari berbagai kalangan. 

Rubrik cerita anak terbit dalam satu minggu sekali tepatnya pada hari Minggu. 



 

2 
 

Penelitian yang dilakukan peneilti mengenai bahasa tulis, yaitu pada wacana 

cerita anak dalam Solopos edisi Oktober-Desember 2012. Peneliti mengkaji ragam 

kelimat dalam kalimat perintah mengenai bentuk dan klasifikasi kalimat perintah 

yang baru di dalam cerita anak. 

Berdasarkan uraian permasalah yang melatarbelakangi penelitian ini, peneliti 

mengambil judul yaitu “Analisis Kalimat Perintah pada Surat Kabar dalam 

Solopos Edisi Oktober-Desember 2012”. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini. 1) Mendiskripsikan wujud kalimat perintah pada cerita anak 

dalam surat kabar Solopos edisi Oktober-Desember 2012. 2) Mendiskripsikan 

klasifikasi wujud kalimat perintah pada cerita anak dalam surat kabar Solopos 

edisi Oktober-Desember 2012. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut 

Bogdan dan Taylor (dalam Tohirin, 2012: 2) yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. 

Objek dalam penelitian ini yaitu kalimat perintah pada cerita anak dalam 

surat kabar Solopos edisi Oktober-Desember. Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini berupa kata-kata yang mengandung kalimat perintah pada cerita anak 

dalam surat kabar dalam Solopos edisi Oktober-Desember 2012. 

Sumber data dalam penelitian ini berupa data tertulis adalah wacana, yaitu 

kalimat perintah pada cerita anak dalam surat kabar Solopos edisi Oktober-

Desember 2012.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak 

dan catat. Menurut Sudaryanto (1993: 133-135) bahwa teknik simak adalah teknik 

penyediaan data yang dilakukan cara menyimak penggunaan bahasa. Teknik simak 

di dalam penelitian ini diikuti dengan teknik lanjutan yaitu teknik catat. Teknik 
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catat adalah teknik penyediaan data yang dilakukan dengan cara pencatatan pada 

kartu data yang segera dilanjutkan dengan klasifikasi. 

Teknik keabsahan data yang  digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

triangulasi teori. Triangulasi diartikan sebagi pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada (Sugiyono, 2006: 241). 

Peneliti menggunakna metode padan untuk melakukan analisis bentuk 

kalimat perintah pada cerita anak. Metode padan intralingual yaitu metode analisis 

dengan cara menghubung-bandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual, baik yang 

terdapat dalam satu bahasa maupun dalam beberapa bahasa yang berbeda 

(Mahsun, 2011:118). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Surat kabar salah satu alat untuk menyampaikan informasi tertulis. Surat 

kabar Solopos terdapat rubrik hiburan yaitu cerita anak yang terbit dalam satu 

minggu sekali tepatnya pada hari Minggu.  

Kalimat perintah pada cerita anak dalam surat kabar dibedakan menjadi 

beberapa wujud kalimat perintah. Analisis penelitian yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini menggunakan wujud kalimat perintah yaitu a. Kalimat 

perintah yang tegas, b. Kalimat perintah yang biasa, c. Kalimat perintah yang 

halus, dan d. Kalimat perintah larangan.  

a. Kalimat Perintah yang Tegas 

Kalimat perintah yang tegas dibentuk dari sebuah klausa tidak lengkap 

hanya berupa kata kerja dasar, disertai intonasi kalimat perintah. Kata kerja 

dasar dilengkapi dengan objek atau keterangan. 
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Tabel 1.1 Wujud Kalimat Perintah yang Tegas pada Cerita Anak dalam Surat 

Kabar Solopos Edisi Oktober-Desember 2012 

No  Kalimat Perintah yang 

Tegas 

Judul Cernak Sumber dan Tanggal 

Diterbitkan 

1 Ayah hanya 

mmemperkirakan, 

tunggu saja, kalau sudah 

waktunya ya menetas 

sendiri. 

 

“Anak Ayam” 

 

 

Solopos, Minggu, 07 

Oktober 2012 

 

2 Bangun anakku, hari 

sudah pagi. 

“Keluhan Sapu” 

 

Solopos, Minggu, 14 

Oktober 2012 

3 Tapi, adik harus bangun 

pagi ya! 

“Jaket untuk Adik” Solopos, Minggu, 04 

November 2012 

4 Anak-anak, hari Sabtu 

besok dikumpulkan, ya! 

“Membuat 

Kerajinan Tangan” 

Solopos, Minggu, 18 

November 2012 

 

 Kalimat perintah yang tegas pada cerita anak dalam surat kabar 

Solopos ditandai dengan 1) pola intonasi perintah, V dasar, dan S kalimat tidak 

dihilangkan, 2) pola intonasi perintah, V dasar berimbuhan, dan S tidak 

dihilangkan, serta 3) V dasar dan S kalimat tidak dihilangkan. Kalimat perintah 

yang tegas dapat dianalisis sebagi berikut. 

1) Ditandai Pola Intonasi Perintah, Verba Dasar, dan S Kalimat Tidak 

Dihilangkan 

1. Tapi, adik harus bangun pagi ya!  (Solopos, Minggu, 04 November 2012) 

Kata bangun pada kalimat (1) memerlukan kehadiran S. Kata adik 

menduduki fungsi S. Kata pagi menduduki fungsi Ket waktu. Kata 

bangun berupa V dasar. Kalimat (1) penutur menyuruh mitra tutur 

adiknya dapat bangun pagi. 

2) Ditandai Pola Intonasi Perintah, Verba Dasar Berimbuhan, S Kalimat 

Tidak Dihilangkan 

1. Anak-anak, hari Sabtu besok dikumpulkan, ya! (Solopos, Minggu 18 

November 2012) 

Kata dikumpulkan pada kalimat (2) berupa verbal berimbuhan 

sehingga memerlukan adanya Ket waktu. Kata kumpul V dasar 
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berimbuhan di-kan. Sabtu besok menduduki fungsi Ket waktu. Kata anak-

anak menduduki fungsi S. Pada kalimat (2) penutur memerintah mitra 

tutur agar mengumpulkan tugas hari Sabtu. 

3) Ditandai Verba Dasar dan S Kalimat Tidak Dihilangkan 

1. Ayah hanya memperkirakan, tunggu saja, kalau sudah waktunya ya 

menetas sendiri.    (Solopos, Minggu 07 Oktober 2012) 

Kata tunggu pada kalimat (1) memerlukan kehadiran sebagai Ket 

waktu. Kata tunggu berupa V dasar. Kalimat (1) penutur memerintah 

lawan tutur untuk melakukan sebuah tanggapan dan melakukan sebuah 

tindakan menunggu anak ayam yang akan menetas.  

2. Bangun anakku, hari sudah pagi. (Solopos, Minggu, 14 Oktober 2012) 

Kata bangun pada kalimat (2) memerlukan kehadiran S dan Ket. 

Anakku menduduki fungsi S. Hari sudah pagi menduduki fungsi Ket 

waktu. Kata bangun berupa V dasar. Kalimat (2) penutur menyuruh lawan 

tutur untuk bangun dari tidurnya. 

b. Kalimat Perintah yang Biasa  

Kalimat perintah biasa dibentuk dari sebuah klausa berpredikat kata 

kerja dasar yang diberi pertikel -lah, serta meninggalkan subjek. 

Tabel 2.1 Wujud Kalimat Perintah yang Biasa pada Cerita Anak dalam 

Surat Kabar Solopos Edisi Oktober-Desember 2012 

No Kalimat perintah  

yang Biasa 

Judul Cernak Sumber dan Tanggal 

Diterbitkan 

1 Pulanglah!  “Jaket untuk Adik” Solopos, Minggu, 04 

November 2012 

2 Katakanlah apa yang 

ingin kamu katakan 

kepadaku. 

“Boneka Ajaib” Solopos, Minggu, 25 

November 2012 

 

3 Jika memang 

demikian buktikanlah. 

“Mata Air 

Ketulusan” 

Solopos, Minggu, 16 

Desember 2012 

 

Kalimat perintah yang biasa pada cerita anak dalam surat kabar Solopos 

ditandai dengan 1) pola intonasi perintah, P kalimat berupa verba dasar 
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berimbuhan partikel –lah, dan S kalimat dihilangkan, 2) penambahan partikel –

kanlah memperhaluas perintah, dan S tidak dihilangkan, serta 3) penambahan 

partikel –kanlah untuk memperhalus perintah, dan S kalimat dihilangkan. 

Kalimat perintah yang biasa dapat dianalisis sebagi berikut. 

1) Ditandai Oleh Pola Intonasi Perintah, P Kalimat Berupa Verba Dasar 

Berimbuhan Partikel -lah, S Kalimat Dihilangkan 

1. Pulanglah! (Solopos, Minggu 04 November 2012) 

Kata pulang pada kalimat (1) memerlukan Ket tempat. Kata 

pulang berupa V dasar ditambah partikel -lah. Pada kalimat (1) penutur 

memerintah mitra tutur untuk melakuakan sebuah tanggapan dan 

tindakan agar pulang. 

2) Penambahan Partikel –kanlah untuk Memeperhalus Perintah, S 

Kalimat Tidak Dihilangkan 

1. Katakanlah apa yang ingin kamu katakan kepadaku. (Solopos, Minggu 25 

November 2012) 

Kata katakanlah pada kalimat (1). Kata kata V dasar berimbuhan 

partikel –kanlah untuk memperhalus perintah. Katakan kepadaku 

menduduki fungsi S. Kalimat (1) penutur memerintah lawan tutur untuk 

melakukan tanggapan dan tindakan untuk mengatakan apa yang 

diinginkan  mitra tutur. 

3) Penambahan Partikel -kanlah untuk Memeperhalus Perintah, S 

Kalimat Dihilangkan 

1. Jika memang demikian buktikanlah. (Solopos, Minggu 16 Desember 

2012) 

Kata buktikanlah pada kalimat (1). Kata bukti ditambahkan 

partikel –kanlah untuk memeperhalus perintah. Kalimat (1) berupa 

penutur mengharap lawan tuturnya melakukan sebuah tanggapan untuk 

membuktikan. 
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c. Kalimat Perintah yang Halus  

Kalimat perintah yang halus harus digunakan oleh yang lebih muda 

kepada yang lebih tua, lebih rendah status atau kedudukan sosialnya, 

menampilkan rasa hormat atau sopan santun terhadap orang yang diperintah. 

Menggunakan kata-kata tolong, minta, harap, hendaknya, sebaiknya. 

Tabel 3.1 Wujud Kalimat Perintah yang Halus pada Cerita Anak dalam 

Surat Kabar Solopos Edisi Oktober-Desember 2012 

No  Kalimat Perintah  

yang Halus 

Judul Cernak Sumber dan Tanggal 

Diterbitkan 

1 Duyung itu menjerit 

kesakitan meminta 

tolong. 

“Kugy Si Putri 

Duyung” 

Solopos, Minggu, 09 

Desember 2012 

2 Kami mohon “Hadiyah Natal 

Buat Mama” 

Solopos, Minggu, 25 

Desember 2012 

3 Tolong! Tolong!  

“Semut Merah dan 

Kelinci” 

 

Solopos, Minggu,  

30 Desember 2012 
4 Tolonglah aku dari 

sini. 

 

Kalimat perintah yang halus pada cerita anak dalam surat kabar 

Solopos ditandai dengan 1) penambahan kata tolong untuk memperhalus 

perintah. Penambahan kata tolong menjadi tiga bentuk yaitu a) ditandai oleh 

pola intonasi perintah, penambahan kata tolong, S kalimat dihilangkan, b) 

penambahan kata tolong menunjukkan tingkat kesopanan, S kalimat tidak 

dihilangkan, dan c) penambahan kata tolong yang menunjukkan tingkat 

kesopanan, berimbuhan partikel –lah, S kalimat tidak dihilangkan, dan 2) 

penambahan kata mohon untuk memperhalus perintah, S kalimat tidak 

dihilangkan. Kalimat perintah yang halus dapat dianalisis sebagi berikut. 
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1) Penambahan Kata Tolong untuk Memperhalus Perintah 

Tabel 3.2 KP, Penambahan Kata Tolong  

No Kalimat Perintah yang 

Halus 

Judul Cernak Sumber dan Tanggal 

Diterbitkan 

1 Duyung itu menjerit 

kesakitan meminta 

tolong. 

“Kugy Si Putri 

Duyung” 

Solopos, Minggu, 09 

Desember 2012 

2 Tolong! Tolong! “Semut Merah 

dan Kelinci” 

Solopos, Minggu,  

30 Desember 2012 3 Tolonglah kelinci yang 

baik. 

 

Penambahan kata tolong untuk memperhalus perintah menjadi tiga 

bentuk yaitu a) ditandai oleh pola intonasi perintah, penambahan kata 

tolong, S kalimat dihilangkan, b) penambahan kata tolong menunjukkan 

tingkat kesopanan, S kalimat tidak dihilangkan, dan c) penambahan kata 

tolong yang menunjukkan tingkat kesopanan, berimbuhan partikel –lah, S 

kalimat tidak dihilangkan. Kalimat perintah yang halus dianalisis sebagai 

berikut. 

a) Ditandai Oleh Pola Intonasi Perintah, Penambahan Kata Tolong, S 

Kalimat Dihilangkan 

1. Tolong! Tolong! (Solopos, Minggu, 30 Desember 2012) 

Kata tolong pada kalimat (1) yang menggunakan kata tolong 

untuk menunjukkan tingkat kesopanan. Kalimat (1) penutur meminta 

mitra tutur supaya melakukan suatu tanggapan dan tindakan untuk 

menolong mitra tutur. 

b) Penambahan Kata Tolong Menunjukan Tingkat Kesopanan, S 

Kalimat Tidak Dihilangkan 

1. Duyung itu menjerit kesakitan meminta tolong. (Solopos, Minggu 09 

Desember 2012) 

Kata tolong pada kalimat (1) memerlukan kehadiran S. Kata 

duyung menduduki fungsi S. Kata tolong berfungsi menunjukan 
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tingkat kesopanan suatu perintah. Kalimat (1) penutur meminta 

kepada mitra tutur untuk menolong putri duyung karena kesakitan. 

c) Penambahan Kata Tolong Menunjukan Tingkat Kesopanan, 

Berimbuhan Partikel –lah, S Kalimat Tidak Dihilangakan 

1. Tolonglah kelinci yang baik. (Solopos, Minggu 30 Desember 2012) 

Kata tolonglah pada kalimat (1) memerlukan S. Kata kelinci 

menduduki fungsi S. Kata tolong  ditambahkan partikel –lah untuk 

menghaluskan perintah dan tinggkat kesopanan. Kalimat (1) penutur 

meminta bantuan agar mitra tutur mau menolong dan melakukan sebuah 

tindakan. 

d) Penambahan Kata Mohon untuk Memperhalus Perintah, S Kalimat 

Tidak Dihilangkan 

1. Kami mohon. (Solopos, Minggu, 25 Desember 2012) 

Kata mohon pada kalimat (1) memerlukan S. Kata kami 

menduduki fungsi S di awal kalimat. Kata mohon yang digunakan 

untuk memohon lebih rendah derajatnya kepada yang lebih tinggi 

derajatnya dan memperhaluskan perintah. Kalimat (1) penutur 

mengharap suatu permohonannya dikabulkan. 

 

d. Kalimat Perintah Larangan 

Kalimat larangan ini digunakan kata-kata pencegahan, seperti kata 

jangan dan tidak boleh. 

Tabel 4.1 Wujud Kalimat Perintah Larangan 

pada Cerita Anak dalam Surat Kabar Solopos Edisi Oktober-Desember 2012 

No Bentuk Kalimat Perintah 

Larangan 

Judul Cernak Sumber dan Tanggal 

Diterbitkan 

1 Kalau kita sering 

menyakiti binatang, 

tentunya binatang tersebut 

akan membenci kita, 

makanya jangan sering 

 

“Anak Ayam” 

Solopos, Minggu, 11 

November 2012 
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menyakiti binatang. 

2 Jangan takut teman, 

mereka tidak akan 

mengejarmu, asal kamu 

tidak  menggangu. 

“Persahabatan 

Fai, Serangga, 

dan Mentimun” 

 

Solopos, Minggu, 28 

Oktober 2012 

3 Jangan sampai tertangkap. “Petualangan 

Tiga Ekor Semut” 

Solopos, Minggu, 11 

November 2012 

4 Harus dikerjakan sendiri 

dan tidak boleh dikerjakan 

oleh orang lain. 

“Membuat 

Kerajinan 

Tangan” 

Solopos, Minggu 18 

November 2012 

5 Tidak boleh!  “Mata Air 

Ketulusan” 

Solopos, Minggu, 16 

Desember 2012 

 

Kalimat perintah larangan pada cerita anak dalam surat kabar Solopos 

ditandai dengan 1) penambahan kata jangan yang bersifat langsung, S tidak 

dihilangkan, 2) penambahan kata jangan di awal kalimat yang bersifat 

langsung, S kalimat tidak dihilangkan, 3) penambahan kata jangan di awal 

kalimat yang bersifat tidak langsung, S kalimat dihilangkan, 4) penambahan 

kata tidak boleh kalimat yang bersifat langsung, S kalimat tidak dihilangkan, 

serta 5) penambahan kata tidak boleh dan intonasi perintah. Kalimat perintah 

larangan dapat dianalisis sebagi berikut. 

1) Penambahan Kata Jangan yang Bersifat Langsung, S Tidak 

Dihilangkan  

1. Kalau kita sering menyakiti binatang, tentunya binatang tersebut akan 

membenci kita, makanya jangan sering menyakiti binatang. (Solopos, 

Minggu, 11 November 2012) 

Kata jangan pada kalimat (1) tersebut menunjukan kalimat 

larangan bersifat langsung ditunjukan kepada sekelompok orang dan 

ditandai kata negasi jangan. Kata sering menunjukan Ket waktu. Kata  

makanya menduduki fungsi S. Kalimat (1) penutur melarang lawan 

tutur agar tidak menyakiti binatang. 
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2) Penambahan Kata Jangan Di Awal Kalimat yang Bersifat Langsung, 

S Kalimat Tidak Dihilangkan  

1. Jangan takut teman, mereka tidak akan mengejarmu, asal kamu tidak  

menggangu.  (Solopos, Minggu, 28 Oktober 2012) 

Kata jangan pada kalimat (1) bersifat langsung ditunjukan 

kepada sekelompok orang dan terletak di awal kalimat. Kata teman 

menduduki fungsi S. Kalimat (1) penutur mencegah mitra tutur untuk 

tidak takut. 

3) Penambahan Kata Jangan Di Awal Kalimat yang Bersifat Tidak 

Langsung, S Kalimat Dihilangkan 

1. Jangan sampai tertangkap. (Solopos, Minggu, 11 November 2012) 

Kata jangan pada kalimat (1) bersifat tidak langsung 

ditunjukan kepada seseorang dan ditandai kata negasi jangan di awal 

kalimat. Kalimat (1) penutur melarang mitra tutur jangan sampai 

tertakap. 

4) Penambahan Kata Tidak Boleh Kalimat yang Bersifat Langsung, S 

Kalimat Tidak Dihilangkan 

1. Harus dikerjakan sendiri dan tidak boleh dikerjakan oleh orang lain.  

(Solopos, Minggu 18 November 2012) 

Kata tidak boleh pada kalimat (1) berupa kalimat larangan 

bersifat langsung sedangkan kata sendiri menduduki fungsi S. Kata 

tidak boleh bersifat langsung ditunjukan kepada sekelompok orang. 

Kalimat (1) penutur melarang mitra tutur tidak boleh dikerjakan oleh 

orang lain.  

5) Penambahan Kata Tidak Boleh dan Intonasi Perintah 

1. Tidak boleh! (Solopos, Minggu, 16 Desember 2012) 

Kata tidak boleh pada kalimat (1) terletak di awal kalimat. 

Kalimat (1) penutur menolak mitra tutur untuk melakukan sebuah 

tindakan yang dilarang. 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis peneliti menemukan persamaan dan perbedaan  

anatara penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu yang sama-sama 

membahas ragam kalimat. 

Penelitian yang telah dilakukan Huda (2011) yang berjudul “Kajian Frase 

dan Ragam Kalimat dalam Terjemahan Al-Quaran Surat Al Mulk” Dari hasil 

penelitian tersebut, Huda menyimpulkan bahwa berdasarkan hubungan kedua 

unsurnya, jenis frase dalam terjemahan surat Al Mulk yaitu frase endosentrik, 

ordinatif, atributif, apositif, serta frase eksosentrik. Berdasarkan persamaan 

distribusi dengan golongan, ditemukan frase nominal, frase verbal, frase 

bilangan, dan frase depan. Berdasarkan bentuknya ragam kalimat dalam 

terjemahan surat Al Mulk yaitu kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, dan 

kalimat majemuk bertingkat. Berdasarkan maknanya ditentukan jenis kalimat 

berita, kalimat perintah, dan kalimat tanya. Persamaan dengan penelitian ini 

terletak pada ragam kalimat yaitu kalimat perintah yang menjadi objek penelitian 

ini. Perbedaannya terletak pada sumber data yang digunakan yaitu kajian frase 

dan ragam kalimat dalam terjemahan Al-Quran surat Al Mulk, sedangkan 

penelitian ini menggunakan analisis kalimat perintah pada cerita anak dalam 

surat kabar Solopos edisi Oktober-Desember 2012. 

Penelitian yang telah dilakukan Istiqomah (2010) berjudul “Ragam 

Kalimat dan Struktur Fungsional Bahasa Iklan Produk Kecantikan dalam 

Majalah Wanita” Hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa ditemukan empat 

ragam kalimat, yaitu kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, dan larangan 

serta gabungan kalimat perintah dan berita. Persamaan dengan penelitian ini 

terletak pada objek kajiannya yaitu kalimat perintah. Perbedaan terletak pada 

sumber data yaitu ragam kalimat dan stuktur fungsional bahasa iklan produk 

kecantikan dalam majalah wanita pada penelitian Istiqomah, sedangkan 

penelitian ini menggunakan kalimat perintah pada cerita anak dalam surat kabar 

Solopos edisi Oktober-Desember 2012. 
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai 

analisis kalimat perintah pada cerita anak dalam surat kabar Solopos edisi 

Oktober-Desember 2012 dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Hasil analisis wujud kalimat perintah pada cerita anak dalam surat kabar 

cerita anak 1 berjudul “Anak Ayam” terdapat kalimat perintah yang tegas dan 

kalimat larangan. Cerita anak 2 berjudul “Keluhan Sapu” terdapat kalimat 

perintah yang tegas dan kalimat larangan. Cerita anak 3 berjudul “Pipit yang 

Malang” tidak terdapat kalimat perintah. Cerita anak 4 berjudul “Persahabatan 

Fai, Serangga, dan Mentimun” terdapat kalimat larangan. 

Cerita anak 5 berjudul “Jaket untuk Adik” terdapat kalimat perintah yang 

tegas dan kalimat perintah yang biasa. Cerita anak 6 berjudul “Petualangan Tiga 

Ekor Semut” terdapat kalimat perintah yang tegas dan kalimat larangan. Cerita 

anak 7 berjudul “Membuat Kerajinan Tangan” terdapat kalimat perintah yang 

tegas dan kalimat larangan. Cerita anak 8 berjudul “Boneka Ajaib” terdapat 

kalimat perintah yang tegas, kalimat perintah yang biasa, dan kalimat larangan. 

Cerita anak 9 berjudul “Kupu-Kupu yang Sombong” terdapat kalimat perintah 

yang biasa dan kalimat larangan. 

Cerita anak 10 berjudul “Kugy Si Putri Duyung” terdapat kalimat 

perintah yang halus. Cerita anak 11 berjudul “Mata Air Ketulusan” terdapat 

kalimat perintah yang biasa dan larangan. Cerita anak 12 berjudul “Hadiyah 

Natal Buat Mama” terdapat kalimat perintah yang tegas, kalimat perintah yang 

biasa, dan kalimat perintah yang halus. Cerita anak 13 berjudul “Semut Merah 

dan Kelinci” terdapat kalimat perintah yang tegas dan kalimat perintah yang 

halus. 

Hasil analisis wujud kalimat perintah pada cerita anak dalam surat kabar 

Solopos berikutnya ditemukan kalimat perintah yang tegas menggunakan pokok 

kata V dasar, V berimbuhan, dilengkapi S, O, Ket, dan ditandai intonasi perintah 

(!). Kalimat perintah yang biasa menggunakan pokok kata V dasar berimbuhan 
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partikel -lah dan –kanlah. Kalimat perintah yang halus ditandai dengan kata 

tolong, mohon, dan akhiran –lah. Kalimat larangan yang ditandai kata negasi 

jangan dan tidak boleh. 
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