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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kalimat memiliki peran penting sebagai wujud tuturan dalam 

komunikasi dan interaksi dengan sesama manusia. Penutur dalam 

berkomunikasi perlu memperhatikan pilihan kalimat yang digunakan agar 

mitra tutur dapat dengan mudah memahami yang disampaikan oleh penutur 

terutama tuturan secara lisan.  

Secara linguistik bentuk bahasa terdiri dari satuan-satuan yang terdiri 

dari kata, frasa, klausa, dan kalimat. Bahasa digunakan sebagai alat 

komunikasi lisan dan sebagai alat mengungkapkan sesuatu ke dalam bentuk 

tulisan. Wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik dan keras, adanya 

jeda, dan diakhiri dengan intonasi yang diikuti kesenyapan. Wujud tulisan, 

kalimat dimulai dengan huruf kapital, dipisah dengan spasi, dan diakhiri 

dengan tanda titik (.), tandan tanya (?), dan tanda seru (!), dan di dalamnya 

terdapat tanda baca seperti koma (,), titik dua (:). Tanda titik, tanya, dan seru 

pada wujud tulisan sepadan dengan intonasi di akhir pada wujud lisan 

sedangkan spasi melambangkan kesenyapan. Tanda baca sepadan dengan 

jeda dalam kalimat.  

Kalimat memiliki rangkaian kata-kata yang berstruktur, dengan 

menggunakan kerangka acuan yang berupa teori ilmu bahasa. Sebagai alat 

komunikasi bersistem, kalimat tidak hanya berupa kumpulan kata-kata 



2 
 

 

pendukung makna tertentu, melainkan kata-kata tersebut harus disusun 

sedemikian rupa sesuai sistem yang ada. Kalimat terdiri atas deret kata yang 

tersusun menurut urutan tertentu sehingga bermakna dan mengungkapkan 

pikiran dengan lengkap. 

Markhamah (2009:7) mengatakan bahwa dalam kajian bahasa 

sintaksis itu membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan frase, klausa, 

dan kalimat. Masalah sintaksis menarik untuk dibicarakan karena dalam 

ruang lingkup sintaksis tidak hanya membicarakan kata, frase, kalausa, tetapi 

juga kalimat. 

Ruang lingkup sintaksis cukup luas, namun pada penelitian kali ini 

peneliti membatasi penelitian pada tataran kalimat, yaitu kalimat imperatif. 

Kalimat imperatif isinya dapat berupa sebuah permintaan, pemberian izin, 

ajakan, dan larangan.  

Kalimat imperatif banyak ditemukan di dalam ceramah Ustadz 

Maulana. Salah satu ustadz Indonesia dengan nama lengkap Muhammad Nur 

Maulana. Lahir 20 September 1974 di Makassar. Ustadz Maulana yang 

merupakan dai “gaul”, dan dapat dikatakan unik, jenaka, dan murah senyum. 

Keunikan yang ada pada Ustadz Maulana terletak pada cara menyapa 

jamaahnya.  

Sapaan jamaah dengan dialek, intonasi dan gerakan yang khas selalu 

disebutkannya saat berceramah. Ustadz Maulana menyapa jamaahnya di 

acara Islam Itu Indah (Trans TV) dengan sapaan “jamaah oh jamaah”. Sapaan 

tersebut menjadikan suasana santai dan tidak monoton. Cara Ustadz Maulana 
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berdakwah tersebut menjadikan sebuah daya tarik tersendiri. Ustadz ini selalu 

tampil dengan gaya nyentrik dan khas. Biasanya ia selalau berada di tengan 

jamaahnya dan bergerak lincah sambil memberikan materi ceramahnya.  

 Peneliti memilih ceramah Ustadz Maulana sebagai sumber kajian 

dikarenakan penelitian kalimat imperatif sebelumnya masih sedikit yang 

menggunakan dakwah Ustadz Maulana sebagai sumber penelitian. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti akan meneliti “Deskrispi Kalimat 

Imperatif dalam Bahasa Lisan Ustadz Maulana dengan Tema “Bersedekah 

pada Orang Tua” dan “Di Balik Sebuah Musibah” di Youtube”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada dua masalah yang 

akan diteliti dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana wujud kalimat imperatif dalam bahasa lisan Ustadz Maulana 

dengan tema “Bersedekah Pada Orang Tua” dan “Di Balik Sebuah 

Musibah” di Youtube ? 

2. Bagaimana klasifikasi kalimat imperatif dalam bahasa lisan Ustadz 

Maulana dengan tema “Bersedekah Pada Orang Tua” dan “Di Balik 

Sebuah Musibah” di Youtube? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang penulis angkat, penelitian ini 

betujuan untuk: 

1. Mengidentifikasi wujud kalimat imperatif dalam bahasa lisan Ustadz 

Maulana dengan tema “Bersedekah Pada Orang Tua” dan “Di Balik 

Sebuah Musibah” di Youtube. 

2. Mendeskripsikan klasifikasi kalimat imperatif dalam bahasa lisan Ustadz 

Maulana dengan tema “Bersedekah pada Orang Tua” dan “Di Balik 

Sebuah Musibah” di Youtube. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah manfaat 

teoretis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis dalam penelitian yang akan dilakukan ini dapat 

menambah adanya variasi tentang kajian kalimat, utamanya tentang 

kalimat imperatif dalam bahasa lisan. 

2. Manfaat Paktis dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat  

memberikan infomasi tentang kalimat imperatif dalam bahasa lisan 

dalam kehidupan bermasyarakat. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini sangat penting karena dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah penelitian, dan 

permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian. Sistematika dalam 

penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa 

subbab. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan.  

Bab II Landasan Teori. Bab ini berisi tentang kajian penelitian yang 

relevan, kajian teori, kerangka pemikiran. 

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menguraikan tentang hal-hal 

berhubungan dengan pelaksanaan penelitian yang mencakup waktu 

penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, validitas data, dan analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan. Bab ini terdiri deskripsi 

data hasil penelitian dan pembahasan, serta hasil temuan. 

Bab V Penutup. Penutup berupa simpulan keseluruhan dari hasil 

penelitian yang dilakukan, dan saran yang berkaitan dengan penelitian 

tersebut.  

 

 


