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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah       

Perilaku bertindak tutur memiliki hubungan dengan pihat penutur dan 

mitra tutur. Harus ada yang bertutur dan yang lainnya sebagai mitra tuturnya. 

Hal tersebut jika tuturan terdapat dalam buku teks atau secara tetulis konteks 

komunikasi anatara penulis dan pembaca sudah terjalin. Apabila pembaca 

sudah membaca buku trsebut maka sudah terjalin komunikasi secara tidak 

langsung. Terkait tentang pesan yang disampaikan oleh penulis kepada 

pembaca . maka aktifitas tersbut sama dengan orang yang sedang melakukan 

perbincangan.  

Tindak tutur merupakan bagian dari peristiwa tutur. Tindak tutur dan 

peristiwa tutur merupakan dua gejala yang terdapat pada satu proses 

komunikasi. Tindak tutur adalah tindak yang dilakukan dalam menyampaikan 

atau menyebutkan satu maksud oleh penuturnya. Dalam tindak tutur lebih 

dilihat pada tujuan peristiwa. Ibrahim dalam (Erlian 2013:128) mengatakan 

bahwa sebagian tuturan bukanlah pernyataan atau pertanyaan tentang 

informasi tertentu, tetapi tuturan itu juga merupakan tindakan (action). 

Pemahaman mengenai tindak tutur juga diungkapkan oleh Rahardi (2010:57) 

tindak tutur dapat dikatakan sistem kode dalam suatu masyarakat tutur. Kode 

dalam jenis ini faktor penentunya adalah relasi antara si penutur dan si mitra 

tutur. Manakala seoramg penutur bertutur dengan seseorang yang perlu 

dihormati, maka si penutur menggunakan kode tutur yang memiliki makna 

hormat. Demikian pula mana kala si penutur berbicara dengan seseorang 

yang tidak perlu dihormati, penutur tentu akan menggunakan kode tutur yang 

tidak hormat pula. Yule (2006:82) mengatakan bahwa tindakan-tindakan 

yang ditampilkan lewat tuturan biasanya disebut tindak tutur, misalnya 

permintaan maaf, keluhan, pujian, undangan, janji atau permohonan maaf. 

 Tuturan itu sewajarnya adalah sebuah pernyataan lisan, namun bila 

kita menelaah pada sebuah wujud tulisan maka tulisan tersebut juga secara 
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tertulis merupakan tuturan tetapi hanya mengungkapkannya secara tidak 

langsung. Dalam sebuah penelitian wacana biasanya seorang peneliti 

menggunakan data-data tertulis. Apa yang menjadi kajiannya maka data 

tersebut merupakan wacana tertulis. Sedangkan untuk ranah penelitian 

tuturan untuk dapat diklafikasikan menjadi dua yaitu tuturan yang diucapkan 

secara langsung dan tuturan yang secara tertulis dapat dianalisis. Terkait 

dengan tuturan yang secara tertulis maka penulis sangat tertarik dengan tutran 

yang ada dalam buku teks bahasa dan sastra indonesia.      

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai tindak tutur 

kalimat imperatif. Adapun buku yang menjadi subjek kajian penulis yaitu 

pada buku teks bahasa indonesia kelas IX terbitan 2018. Di dalam buku 

tersebut akan memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan yang memang 

dibuat untuk menjadi tumpuan belajar bagi para siswa. Buku teks tersebut 

akan di analisis oleh penulis yang berkaitan dengan kalimat-kalimat imperatif 

biasa yang digunakan di dalamnya. Peranan buku teks sebenarnya sangat 

mendukung dalam proses belajar mengajar atau mendukung belajarnya 

proses pendidikan. Dari peranan itu maka sangat menarik apabila buku teks 

itu dikaji dan dianalisis sebagimana peranan yang sesungguhnya bagi siswa 

yang menggunakan buku tersebut. Serta perlu adanya evaluasi tersendiri bagi 

peneribat sebuah buku teks pelajaran. Terkait dengan bagaimana buku 

tersebut dikemudian hari dapat digunakan untuk mendukung dan memberi 

peranan penting bagi proses pembelajaran. Bahkan digunakan juga sebagian 

bahan pengembangan ilmu kebahasaan.     

 Kalimat-kalimat tersebut memberikan pengaruh bagi pembaca yaitu 

siswa untuk selalu melakukan apa yang diperintahkan di dalam buku tersebut. 

Kaitannya dengan pengaruh yang ditimbulkan oleh buku teks terhadap 

pembaca maka tindak tutur yang terdapat di dalam buku teks tersebut 

memiliki hubungan dengan tuturan yang mengandung kalimat imperatif. 

 Tuturan yang termasuk dalam kategori kalimat imperatif adalah 

kalimat imperatif biasa, suruhan, permintaan pemberian izin dan ajakan. 

Berdasarkan teori kesantunan imperatif Rahardi (2007: 79) kalimat imperatif 
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biasa adalah kalimat perintah yang ditandai dengan intonasi keras, berpartikel 

penegas –lah. Kalimat imperatif jenis ini dapet berkisar antara imperatif yang 

sangat halus sampai dengan imperatif yang sangat kasar. Dalam buku teks 

berikut kalimat-kalimat yang digunakan banyak mengadung unsur imperatif 

biasa misalnya dalam sebuah kalimat perintah ini “Buatlah tugas kalian 

mengikuti bentuk penyajian dibawah ini!” dan pernyataan pada kalimat ini 

“Pilihlah salah satu puisi untuk dimusikalisasikan!” dari kalimat tersebut 

dapat dianalisis bahwa kalimat tersebut merupakan sebuah perintah kepada 

pembaca selaku para siswa untuk melakukan kegiatan yang telah 

diperintahkan. Untuk imperatif perintah, suruhan, pemberian izin, dan ajakan 

bisa dijelaskan pada bab selanjutnya. Oleh karena, itu penulis sangat tertarik 

untuk melakukan penelitian terhadap buku teks yang mengandung ungkapan 

imperatif terhadap pembaca atau siswa. Serta bagaimanakah ungkapan 

tersebut berperan dalam proses pembelajaran.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, ada dua masalah yang 

perlu dibahas.  

1. Jenis tindak tutur imperatif apa saja yang ditemukan dalam buku teks 

bahasa indonesia kelas IX terbitan 2018?  

2. Bagimana wujud kalimat imperatif yang terdapat dalam buku teks bahasa 

indonesia kelas IX terbitan 2018? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki dua 

tujuan. 

1. Mengidentifiksi jenis tindak tutur imperatif dalam buku teks bahasa 

indonesia kelas IX terbitan 2018. 

2. Mendeskripsikan mengenai wujud kalimat imperatif biasa dalam buku teks 

bahasa indonesia kelas IX terbitan 2018.  
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapet bermanfaat bagi beberapa pihak. 

Manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu memberiksan 

perubahan terhadap perkembangan dalam ilmu bahasa dalam bidang 

tindak tutur imperatif  dalam buku ajar bahasa indonesia kelas IX terbitan 

2018. 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis yang dapet diambil dari penelitian ini adalah dapat 

memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, dan 

pengalaman penulis dalam mempelajari ilmu pragmatik. Bagi peneliti 

diharapakan dapat dijadikan sebagai bahan referensi pendalaman kajian 

pragmatik, khususnya pada tindak tutur imperatif. Selain itu untuk 

memperkaya bahan ajar tentang pengetahuan bahasa yang terdapat dalam 

buku teks.  

 

 

 


