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ABSTRAK 
ANALISIS KESANTUNAN IMPERATIF DALAM 

TERJEMAHAN ALQURAN SURAT AT TAUBAH: KAJIAN 
PRAGMATIK 

Oleh : 
Tri Kresnadhitya Ali Mahmud A310100147, Jurusan Pendidikan Bahasa dan  

Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014. 

 
Penelitian ini memiliki dua tujuan, yakni: (1) Mendeskrepsikan wujud kesantunan 
linguistik tuturan imperatif dalam teks terjemahan Alquran surat At taubah; (2) 
Mendeskrepsikaan wujud kesantunan pragmatik imperatif dalam teks terjemahan 
Alquran surat At taubah. Jenis penelitian ini adalah deskreptif kualitatif. Objek 
dalam penelitian ini adalah kesantunan imperatif dalam terjemahan Alquran surat 
At taubah. Data pada penelitian ini berupa teks terjemahan Alquran surat At 
taubah yang mengandung kesantunan linguistik tuturan imperatif dan kesantunan 
pragmatik imperatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah teks terjemahan 
Alquran surat At Taubah dari tafsir Al Misbah penerbit Lentera Hati Jakarta tahun 
2009 yang ditulis oleh M. Quraish Shihab. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik pustaka, simak dan catat. Hasil penelitian ini adalah (1) 
wujud kesantunan linguistik tuturan imperatif dalam teks terjemahan Alquran 
surat At taubah ditandai oleh urutan tutur dan ungkapan-ungkapan penanda 
kesantunan, yakni partikel-lah dan hendaknya Serta munculnya pemarkah 
sapaan“hai orang-orang beriman”; (2) Wujud kesantunan pragmatik imperatif 
dalam teks terjemahan Alquran surat At taubah berupa tuturan interogatif yang 
bermakna pragmatik imperatif perintah dan larangan serta tuturan deklaratif yang 
bermakna pragmatik imperatif suruhan dan larangan. 
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A. Pendahuluan 

 Kesantunan berbahasa dapat dimaknai sebagai usaha seseorang 

untuk menjaga harga diri orang lain maupun dirinya sendiri. Brown dan 

Levinson (dalam Markamah, 2013: 153) menyatakan bahwa kesantunan 

berbahasa dimaknai sebagai usaha penutur untuk menjaga harga diri, atau 

wajah, pembicara maupun pendengar. Penutur maupun mitra tutur yang 

memperhatikan kesantunan dalam bertutur akan menimbulkan proses 

komunikasi yang baik. Penggunaan kata maupun kalimat dalam bertutur 

sangat mempengaruhi tingkat kesantunan. Salah satu yang termasuk dalam 

jenis tuturan adalah tuturan imperatif. Istilah imperatif sering kali 

digunakan untuk menunjuk salah satu tipe kalimat bahasa Indonesia, yakni 

kalimat imperatif. Istilah imperatif selain digunakan untuk menyebut salah 

satu jenis kalimat dapat pula digunakan untuk menyebut kata kerja yang 

digunakan dalam kalimat imperatif tersebut. 

 Kesantunan berbahasa dalam penelitian ini berupa kesantunan 

berbahasa dalam tuturan imperatif dan tuturan nonimperatif yang 

sebenarnya mengandung maksud imperatif. Tuturan imperatif menarik 

untuk dikaji karena dalam tuturan imperatif, penutur menghendaki adanya 

tindakan dari mitra tutur sehingga penutur rentan dengan santun atau 

tidaknya dalam menyampaikan maksud tuturanya. Penutur lazimnya 

memerintah, mengajak, melarang maupun menghimbau dengan 

menggunakan tuturan yang berkonstruksi imperatif. Perintah, ajakan, 

larangan maupun himbauan yang dinyatakan menggunakan tuturan 

imperatif dikatakan santun apabila terdapat ciri-ciri kesantunan secara 

linguistik. Rahardi (2007: 118) mengemukakan hasil penelitianya bahwa 

wujud kesantunan berbahasa yang menyangkut ciri linguistik selanjutnya 

mewujudkan kesantunan linguistik sedangkan wujud kesantunan yang 

menyangkut ciri nonlinguistik tuturan imperatif selanjutnya mewujudkan 

kesantunan pragmatik imperatif. 

 Definisi Alquran secara umum adalah kitab suci agama Islam yang 

diturunkan Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan 



 
 

kepada seluruh umat Islam. Alquran antara lain berisi aturan, perintah, 

himbauan, ajakan, dan larangan yang ditujukkan kepada umat muslim agar 

memperoleh kebahagiaan dunia dan akherat. Alquran turun secara 

berangsur-angsur sehingga terdapat konteks yang melatarbelakangi 

turunya suatu surat maupun sekedar suatu ayat. Markamah (2013: 157) 

menyatakan bahwa penutur pertama dalam teks terjemahan Alquran 

adalah Allah swt. dan partisipan keduanya adalah manusia. Hubungan 

antara Tuhan (Allah swt.) dan manusia merupakan hubungan yang tidak 

sederajat. Hubungan yang tidak sedrajat ini sebagaimana dinyatakan 

Brown dan Levinson (dalam Markamah, 2013: 157) berlaku prinsip 

kesantunan.  

 Alquran diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk bahasa 

Indonesia. Teks Terjemahan Alquran dalam bahasa Indonesia memiliki 

kesantunan linguistik sebagaimana yang ditemukan oleh Markamah (2013: 

156) yang menyatakan bahwa kesantunan linguistik yang terdapat pada 

teks terjemahan Alquran berupa: konstruksi deklaratif, konstruksi 

imperatif, dan konstruksi interogatif, konstruksi pengandaian dan 

konstruksi langsung. Pernyataan Markamah tersebut menunjukkan bahwa 

agama Islam melalui kitab Alquran, mencontohkan proses interaksi antara 

Tuhan dengan manusia menggunakan bahasa yang santun. Temuan 

Markamah tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai kesantunan khususnya kesantunan imperatif dalam 

terjemahan Alquran surat At taubah.  

 Surat At taubah merupakan surat ke Sembilan dalam Alquran dan 

terdiri dari 129 ayat. Peneliti memilih surat At taubah karena surat tersebut 

antara lain berisi tentang macam-macam harta dalam agama serta 

penggunaanya, kewajiban menafkahkan harta, perjanjian perdamaian, 

kewajiban umat Islam terhadap Nabinya, sebab-sebab orang Islam 

melakukan perang. Isi surat At taubah yang demikian cenderung memiliki 

unsur-unsur imperatif sehingga memudahkan peneliti dalam pemerolehan 



 
 

data untuk mendeskrepsikan kesantunan linguistik tuturan impertatif dan 

kesantunan pragmatik imperatif.  

  

B. Metode Penelitian  

1. Jenis penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskreptif kualitatif. Deskreptif artinya mendeskrepsikan aspek-aspek 

bahasa secara cermat dan teliti berdasarkan fakta-fakta kebahasaan 

yang sebenarnya (Sumarlam, 2010: 169). Kualitatif menurut Strauss 

dan Corbin (dalam Syamsudin, 2009: 73) adalah temuan-temuanya 

tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainya. 

Penggunaan jenis penelitian deskreptif kualitatif karena penelitian ini 

dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa kata-kata tertulis 

dan disampaikan dalam bentuk verbal. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

 Maryadi (2011: 13) menyatakan bahwa subjek mencakup semua 

pihak yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam 

penelitian ini. Objek penelitian adalah unsur-unsur yang bersama-

sama dengan sasaran penelitian membentuk data dan konteks data 

(Sudaryanto, 1993: 30). Subjek penelitian ini adalah teks terjemahan 

Alquran surat At taubah yang terdiri dari 129 ayat. Objek penelitian 

ini adalah kesantunan imperatif dalam teks terjemahan Alquran surat 

At taubah. 

3. Data dan Sumber Data  

 Sudaryanto (dalam Mahsun, 2011: 18) memberi batasan data 

sebagai bahan penelitian, yaitu bahan jadi yang ada karena pemilihan 

aneka macam tuturan. Data pada penelitian ini berupa teks terjemahan 

Alquran surat At taubah yang mengandung kesantunan linguistik 

tuturan imperatif dan kesantunan pragmatik imperatif. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah teks terjemahan Alquran surat At taubah 



 
 

dari tafsir Al Misbah penerbit Lentera Hati Jakarta tahun 2009 yang 

ditulis oleh M. Quraish Shihab.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pustaka, simak dan catat. Penggunaan teknik pustaka dikarenakan 

sumber data berupa tulisan yaitu teks terjemahan dari buku tafsir Al 

Misbah. Metode simak dilakukan untuk memperoleh data dengan cara 

menyimak penggunaan bahasa. Penggunaan teknik catat dalam 

penelitian ini karena data yang dianalisis merupakan data tertulis, 

yaitu teks terjemahan Alquran surat At taubah. Teknik catat 

merupakan lanjutan dari teknik simak, bebas libat cakap, yaitu 

mencatat beberapa bentuk yang relevan bagi penelitianya dari 

penggunaan bahasa secara tertulis (Mahsun, 2011: 92). 

5. Metode Analisis Data 

 Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode agih. 

Metode agih adalah metode yang alat penentunya bagian dari bahasa 

yang bersangkutan (Sudaryanto, 1993: 15). Penggunaan metode agih 

dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kesantunan secara 

linguistik yaitu dengan menggunakan teknik baca markah dan teknik 

permutasi.  

 Teknik baca markah adalah teknik untuk melihat langsung kejatian 

satuan lingual atau identitas konstituen (Sudaryanto, 1993: 95). 

Teknik baca markah digunakan untuk mendeskrepsikan wujud 

kesantunan pragmatik imperatif dan ungkapan-ungkapan penanda 

kesantunan linguistik tuturan imperatif pada terjemahan Alquran surat 

At taubah. Teknik permutasi adalah teknik analisis yang digunakan 

untuk mengubah satuan lingualnya sebagai satu keseluruhan karena 

unsur yang ada berpindah tempatnya (Sudaryanto, 1993: 38). Teknik 

permutasi digunakan untuk menganlisis wujud kesantunan linguistik 

berdasarkan penanda urutan tuturan.  

 



 
 

6. Penyajian Hasil Analisis 

  Tahap penyajian merupakan upaya peneliti menampilkan dalam 

wujud laporan tertulis apa-apa yang telah dihasilkan dari kerja analisis 

khususnya kaidah (Sudaryanto, 1993: 7). Metode penyajian hasil 

analisis dalam penelitian ini menggunakan metode informal. Metode 

informal adalah perumusan dengan kata-kata biasa walaupun dengan 

terminologi yang sifatnya teknis (Sudaryanto, 1993: 145).  

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka diperoleh 

kesimpulan bahwa penelitian yang berjudul “Analisis Kesantunan 

Imperatif Dalam Terjemahan Alquran Surat At Taubah: Kajian Pragmatik” 

ini menghasilkan: (1) wujud kesantunan linguistik tuturan imperatif dalam 

teks terjemahan Alquran surat At taubah ditandai oleh urutan tutur dan 

ungkapan-ungkapan penanda kesantunan, yakni partikel-lah dan 

hendaknya Serta munculnya pemarkah sapaan“hai orang-orang 

beriman”; (2) Wujud kesantunan pragmatik imperatif dalam teks 

terjemahan Alquran surat At taubah berupa tuturan interogatif yang 

bermakna pragmatik imperatif perintah dan larangan serta tuturan 

deklaratif yang menyatakan makna pragmatik imperatif suruhan dan 

larangan. 

 Penelitian Hidayah (2009) yang berjudul “Kesantunan Penggunaan 

Kalimat Imperatif dalam Pidato Guru di MI Kadirejo 2 Kecamatan 

Pabelan Kabupaten Semarang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

wujud imperatif dalam pidato guru MI Kadirejo 2 Kecamatan Pabelan 

Kabupaten Semarang memiliki satu macam bentuk, yaitu wujud formal. 

Secara formal, ditemukan beberapa perwjudan yaitu imperatif aktif 

(transitif dan tidak transitif) dan imperatif pasif. Wujud kesantunan 

pemakaian kalimat imperatif dalam pidato guru MI Kadirejo 2 Kecamatan 

Pabelan Kabupaten Semarang ini berupa kesantunan linguistik. 

Kesantunan linguistik ditandai oleh faktor panjang pendek tuturan, urutan 



 
 

tuturan, intonasi tuturan, isyarat-isyarat kinesik, dan ungkapan penanda 

kesantunan.  

 Penelitian Hidayah memiliki perbedaan dengan penelitian ini. 

Perbedaan itu terletak pada sumber data yang digunakan dan hasil 

penelitianya mengenai wujud pragmatik imperatifnya. Sumber data 

penelitian Hidayah adalah tuturan pidato guru MI Kadirejo 2, Kecamatan 

Pabelan, Kabupaten Semarang, sedangkan sumber data penelitian ini 

adalah teks terjemahan Alquran surat At taubah dari Lentera Hati Jakarta 

tahun 2009. Hasil penelitian Hidayah yaitu wujud imperatif dalam pidato 

guru MI Kadirejo 2 Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang memiliki 

satu macam bentuk, yaitu wujud formal sedangkan hasil penelitian ini 

yaitu wujud kesantunan pragmatik imperatif dalam terjemahan Alquran 

surat At taubah. Persamaan penelitian Hidayah dengan penelitian ini 

adalah sama-sama menghasilkan faktor penentu kesantunan linguistik 

tuturan imperatif. 

 Penelitian Wibowo (2012) yang berjudul “Kesantunan Imperatif 

dalam Pertemuan PKK di Desa Kadirejo Kecamatan Karanganom 

Kabupaten Klaten”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wujud 

imperatif pada PKK di Desa Kadirejo memliki bentuk wujud 

formal.Perwujudan yang ditemukan yaitu imperatif aktif dan imperatif 

pasif.Imperatif aktif dibagi dua yaitu imperatif aktif transitif dan imperatif 

aktif tidak transitif. Wujud kesantunan dalam acara PKK di Desa Kadirejo 

ditandai dengan beberapa faktor, antara lain: panjang pendek tuturan, 

urutan tuturan, inyonsi, dan isyarat-isyarat kineksik, serta ungkapan-

ungkapan penanda kesantunan.  

 Penelitian Wibowo memiliki perbedaan dengan penelitian ini. 

Perbedaan itu terletak pada sumber data yang digunakan dan hasil 

penelitian. Sumber data pada penelitian Wibowo adalah rekaman acara 

PKK di Desa Kadirejo, Karanganom, Klaten sedangkan sumber data pada 

penelitian ini adalah teks terjemahan Alquran surat At taubah dari Lentera 

Hati Jakarta tahun 2009. Hasil penelitian Wibowo yaitu wujud imperatif 



 
 

pada PKK di Desa Kadirejo, sedangkan hasil penelitian ini adalah wujud 

kesantunan pragmatik imperati dalam terjemahan Alquran surat At taubah. 

Persamaan penelitian Wibowo dengan penelitian ini adalah sama-sama 

menghasilkan penentu kesantunan linguistik tuturan imperatif. 

 Penelitian Fadli (2012) yang berjudul “Kesantunan Tuturan 

Imperatif antara Penjual Handphone dengan Pembeli di Matahari 

Singosaren”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima jenis 

tuturan imperatif, yaitu kalimat imperatif biasa, permintaan, pemberian 

izin, ajakan, dan suruhan. Penelitian ini juga menghasilkan lima macam 

kesantunan tuturan imperatif yaitu deklaratif, imperatif, interogratif, 

eksklamatif, dan emfatik. Penelitian Fadli memiliki perbedaan dengan 

penlitian ini. Perbedaan itu terletak pada sumber data yang digunakan. 

Sumber data penelitian Fadli adalah tuturan antara penjual handphone 

dengan pembeli di Matahari Singosaren sedangkan sumber data penelitian 

ini adalah teks terjemahan Alquran surat At taubah dari Lentera Hati 

Jakarta tahun 2009. Persamaan penelitian Fadli dengan penelitian ini 

adalah sama-sama mengkaji tuturan imperatif.  

 Penelitian Astati (2013) yang berjudul “Analisis Kesantunan 

Linguistik dalam Teks Terjemahan Alquran Surat Alisyra’ ”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dari 111 data terjemahan surat Alisyra’ 

yang menggunakan kesantunan linguistik terdapat empat konstruksi yang 

dominan yaitu: (1) konstruksi deklaratif sebanyak 49 ayat terdiri dari 

deklaratif dengan kata penegas sesungguhnya, deklaratif tanpa kata 

penegas sesungguhnya, dan gabungan konstruksi deklaratif dan 

interogatif, (2) konstruksi imperatif sebanyak 20 ayat yang terdiri dari 

penonjolan pelaku, bermakna antonym, dan bermakna peringatan, (3) 

konstruksi pengandaian sebanyak 19 ayat yang terdiri dari bermakna 

perintah penonjolan pelaku dan bermakna perintah dengan gabungan 

konstruksi interogatif dan deklaratif, dan (4) konstruksi interogatif 

sebanyak 5 ayat yang terdiri dari berpemarkah kata Tanya. Faktor penentu 

kesantunan linguistik dalam terjemahan Alquran surat Alisyra’ ditandai 



 
 

dengan ungkapan-ungkapan penanda kesantunan linguistik, seperti jangan, 

hendak, dan partikel –lah.  

 Penelitian Astati memiliki perbedaan dengan penelitian ini. 

Perbedaan penelitian Astati dengan penelitian ini terletak pada sumber 

data. Sumber data penelitian Astati adalah teks terjemahan Alquran Surat 

Alisyra’ sedangkan sumber data penelitian ini adalah teks terjemahan 

Alquran surat At taubah dari Lentera Hati Jakarta tahun 2009. Persamaan 

penelitian Astati dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji 

menghasilkan faktor kesantunan linguistik tuturan iperatif.  

 Penelitian Adelina (2013) yang berjudul “Kesantunan imperatif 

dalam Wacana Pertemuan Kedinasan PCNA Sukolilo Kabupaten Pati”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, wujud imperatif dalam wacana 

pertemuan kedinasan PCNA Sukolilo Kabupaten Pati, menunjukkan 

wujud formal. Wujud imperatif secara formal dalam wacana pertemuan 

kedinasan PCNA Sukolilo Kabupaten Pati, teridentifikasi adanya beberapa 

perwujudan, yaitu: imperatif aktif transitif dan imperatif pasif. Imperatif 

aktif terbagi menjadi 2, yakni imperatif aktif tidak transitif dan imperatif 

aktif transitif. Wujud dan peringkat kesantunan dalam wacana pertemuan 

kedinasan PCNA Sukolilo Kabupaten Pati, ditandai dengan beberapa 

strategi, antara lain: strategi langsung tanpa basa-basi, kesantunan positif, 

kesantunan negatif, tidak langsung, dan tindak pengancaman muka. 

Faktor-faktor linguistik dan ekstralinguistik ditandai oleh beberapa faktor, 

antara lain: panjang pendek tuturan, urutan tuturan, intonasi dan isyarat-

isyarat kinesik, dan ungkapan-ungkapan penanda kesantunan.  

 Perbedaan penelitian Adelina dengan penelitian ini terletak pada 

sumber datanya. Sumber data penelitian Adelina adalah Pertemuan 

Kedinasan PCNA Sukolilo Kabupaten Pati sedangkan sumber data pada 

penelitian ini adalah teks terjemahan Alquran surat At taubah dari Lentera 

Hati Jakarta tahun 2009. Persamaan penelitian Adelina dengan penelitian 

ini adalah sama-sama menhasilkan faktor penentu kesantunan linguistik.  

 



 
 

D. SIMPULAN  

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka diperoleh 

simpulan bahwa penelitian yang berjudul “Analisis Kesantunan Imperatif 

dalam Alquran Surat At Taubah” ini menghasilkan: (1) wujud kesantunan 

linguistik tuturan imperatif dalam teks terjemahan Alquran surat At taubah 

ditandai oleh urutan tutur dan ungkapan-ungkapan penanda kesantunan, 

yakni partikel-lah dan hendaknya Serta munculnya pemarkah sapaan“hai 

orang-orang beriman”; (2) Wujud kesantunan pragmatik imperatif dalam 

teks terjemahan Alquran surat At taubah berupa tuturan interogatif yang 

bermakna pragmatik imperatif perintah dan larangan serta tuturan 

deklaratif yang bermakna pragmatik imperatif suruhan dan larangan.  
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