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berjalan sebab masih meyakini kekuatan-kekuatan doa.”

“Bermimpilah setinggi langit. Kalaupun jatuh, setidak kita akan jatuh di antara
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ABSTRAK

Ummah, Laili Nashrul. 2019. Kesantunan Imperatif dalam Interaksi Sosial di
Pondok Pesantren Fathul Hidayah Pangean Lamongan. Skripsi,
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Darul Ulum
Lamongan. Pembimbing: 1) Iib Marzuqi, M.Pd., 2) Laila Tri Lestari,
M.Pd.

Kata Kunci: kesantunan, bentuk, fungsi, pondok pesantren
Bahasa adalah alat komunikasi dan kerja sama yang paling efektif. Dengan

bahasa, manusia dapat berinteraksi satu sama lain. Ucapan dan perilaku
santunmerupakan salah satu gambaran dari manusia yang utuh sebagaimana
tersuratdalam tujuan pendidikan umum, yaitu manusia yang
berkepribadian.Interaksi sosial yang ada dimasyarakat tutur pondok pesantren
(kyai, nyai, sustazah, santri) di sini sebagai objek penelitian karena pada umunya
di masyarakat terbuka semua orang akan cenderung melihat pada lulusan pondok
pesantren, kemudian yang menjadi tolak ukur dalam ucapan seseorang dianggap
santun atau tidak itu ketika seseorang sedang memerintah. Dengan demikian,
berdasarkan latar belakangtersebut tujuan penelitian adalah untuk mengetahui
kesantunan imperatif dalam  interaksi sosial di Pondok Pesantren Fathul Hidayah
Pangean Lamongan. Berdasarkan tujuan umum tersebut, tujuan secara khusus
dirinci sebagai berikut: 1) untuk mengetahui bentuk kesantunan imperatif dalam
interaksi sosial di Pondok Pesantren Fathul Hidayah Pangean Lamongan; dan 2)
untuk mengetahui fungsi kesantunan imperatif dalam interaksi sosial di Pondok
Pesantren Fathul Hidayah Pangean Lamongan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah kesantunan imperatif yang meliputi
bentuk dan fungsi. Sumber data dalam penelitian ini adalah percakapan antara
kyai, nyai, ustazah, dan santri di Pondok Pesantren Fathul Hidayah Pangean
Lamongan. Instrumen penelitin ini berupa lembar korpus data. Teknik analisis
data ini adalah teknik simak, dan teknik catat.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ditemukan bentuk kesantunan
imperatif yakni menyatakan1) tuturan deklaratif perintah, tuturan deklaratif
larangan, dan tuturan deklaratif berdiatesis pasif, 2) bentuk kesantunan imperatif
tuturan interogatif perintah, tuturan interogatif permintaan, dan tuturan interogatif
ajakan, serta 3) bentuk kesantunan imperatif tuturan imperatif biasa, tuturan
imperatif suruhan, tuturan imperatif permintaan. Sementara itu, juga
ditemukanfungsi kesantunan imperatif yakni menyatakan 1) tuturan imperatif
perintah, 2) tuturan imperatif suruhan, 3) tuturan imperatif permintaan, 4) tuturan
imperatif desakan, 5) tuturan imperatif bujukan, 6) tuturan imperatif imbauan, 7)
tuturan imperatif persilaan, 8) tuturan imperatif ajakan, 9) tuturan imperatif
permintaan izin, 10) tuturan imperatif larangan, dan 11) tuturan imperatif
‘ngelulu’.
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ABSTRACT

Ummah, Laili Nashrul. 2019. Imperative Politeness in Social Interaction in Fathul
Hidayah Islamic Boarding School Pangean Lamongan. Thesis,
Indonesian Language and Literature Education Study Program Faculty of
Teacher Training and Education, Islamic University of Darul Ulum
Lamongan. Supervisor: 1) Iib Marzuqi, M.Pd., 2) Laila Tri Lestari, M.Pd.

Keywords: politeness, form, function, boarding school

Language is the most effective communication and collaboration tool.
With language, humans can get involved with each other. Speech and polite
opinion is one of the depictions of humans consisting of written in general
educational goals, namely humans with personality. Social interactions that exist
in the Islamic boarding school speech community (kyai, nyai, sustazah, santri)
here find out Everyone will choose to look at pondok pondok, then that becomes a
yardstick where someone says polite or not, it is someone who is preparing
someone. Thus, based on this background the purpose of the study was to
determine the imperative politeness in social interaction at the Fathul Hidayah
Islamic Boarding School in Pangean Lamongan. Based on these general
objectives, specific objectives are detailed as follows: 1) to find out the form of
imperative politeness in social interaction at Fathul Hidayah Islamic Boarding
School Pangean Lamongan; and 2) to understand the function of politeness in
social interaction at Fathul Hidayah Pangean Lamongan Islamic Boarding School.

The method used in this research is descriptive qualitative method. The
data in this study are the imperative politeness given form and function. The data
source in this study is a conversation between the kyai, nyai, ustazah, and santri in
Fathul Hidayah Islamic Boarding School, Pangean Lamongan. This research
instrument consists of corpus data sheets. This data analysis technique is a
listening technique, and note taking techniques.

The results of the study stated that found a form of imperative politeness
which states 1) declarative speech order, declarative speech prohibition, and
declarative speech are passive, 2) form of imperative politeness interrogative
speech order, interrogative speech request, interrogative speech invitation, and 3)
ordinary imperative speech, 2) imperative courtesy form interrogative speech
order, interrogative speech request, and interrogative speech solicitation, and 3)
ordinary imperative speech, imperative speech orders, imperative speech requests.
Meanwhile, the imperative politeness function was also found namely stating 1)
imperative speech commands, 2) imperative speech utilities, 3) demand
imperative speeches, 4) imperative speech urges, 5) imperative speech
inducements, 6) imperative speech utterances, 7) imperative speech utterances, 4)
imperative speech utterances, 5) imperative speech utterances, 6) imperative
speech utterances, 7) imperative utterances courtesy, 8) imperative speech
invitation, 9) imperative speech request permission, 10) imperative speech
prohibition, and 11) imperative speech 'ngelulu'.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahasa memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Salah satu

fungsinya yaitu sebagai alat komunikasi. Bahasa digunakan sebagai media

berkomunikasi seseorang dengan orang lain dalam lingkungan dan

masyarakatnya. Ada dua macam komunikasi, yaitu komunikasi langsung dan

tidak langsung. Komunikasi langsung ialah komunikasi yang dilakukan

ketika penutur dan mitra tutur bertemu secara langsung, sedangkan

komunikasi tidak langsung ialah komunikasi yang terjadi ketika penutur dan

mitra tutur tidak bertemu secara langsung. Salah satu bentuk komunikasi

yaitu percakapan. Percakapan merupakan suatu bentuk aktivitas kerja sama

yang berupa interaksi komunikatif. Dalam melakukan percakapan atau

pertuturan, kadang maksud atau makna yang dituturkan mempunyai arti

langsung dan tidak langsung.

Bahasa pada prinsipnya merupakan alat untuk berkomunikasi dan alat

untuk menunjukkan identitas masyarakat pemakai bahasa. Masyarakat tutur

merupakan masyarakat yang timbul karena rapatnya komunikasi atau

integrasi simbolis, dengan tetap menghormati kemampuan komunikatif

penuturnya tanpa mengingat jumlah bahasa atau variabel bahasa yang

digunakan.
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Kenjtono (dalam Chaer, 2010: 32) menyatakan bahwa bahasa adalah

sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota

kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan

mengidentifikasikan diri. Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai

alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, lebih

jauh, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi,

dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep atau perasaan.

Fungsi bahasa dalam komunikasi jika dilihat berdasarkan tanggapan

atau respon mitra tutur, ada dua macam. Pertama fungsi, transaksional apabila

dalam berkomunikasi itu yang dipentingkan isi komunikasi. Dengan fungsi

bahasa tersebut, bahasa dapat digunakan sebagai penyalur informasi. Kedua,

fungsi interaksional apabila yang dipentingkan dalam penggunaan bahasa

adalah hubungan timbal balik (interaksi) antara penyapa dan pesapa. Dalam

peristiwa komunikasi, bahasa dapat menampilkan fungsi yang bervariasi,

salah satunya adalah fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif bahasa mengarah pada

penyampaian pesan. Artinya bahasa didayagunakan untuk menyampaikan

ekspresi penyampai pesan (komunikator). Fungsi bahasa tersebut bisa

digunakan untuk mengekspresikan emosi, keinginan, atau perasaan

penyampai pesan (Rani, 2006: 19 – 20).

Bahasa pada prinsipnya merupakan alat untuk berkomunikasi dan alat

untuk menunjukkan identitas masyarakat pemakai bahasa. Masyarakat tutur

merupakan masyarakat yang timbul karena rapatnya komunikasi atau

integrasi simbolis, dengan tetap menghormati kemampuan komunikatif
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penuturnya tanpa mengingat jumlah bahasa atau variabel bahasa yang

digunakan. Agar tujuan penyampaian informasi itu dapat tersampaikan, mitra

tutur harus memahami apa makna yang ingin disampaikan oleh penutur. Oleh

karena itu, dibutuhkan pragmatik agar bahasa atau informasi yang

disampaikan penutur dapat diterima oleh mitra tutur.

Di dalam ilmu pragmatik, bahasa diteliti tidak lepas dan harus sesuai

dengan konteks bahasa yang dimaksud. Levinson (dalam Mazuqi, 2016:6)

mendefinisikan pragmatik sebagai (1) kajian dari hubungan antara bahasa dan

konteks yang mendasari penjelasan pengertian bahasa. Di sini,

pengertian/pemahaman bahasa merujuk kepada fakta bahwa untuk mengerti

sesuatu ungkapan/ujaran bahasa diperlukan juga pengetahuan di luar makna

kata dan hubungan tata bahasanya, yakni hubungannya dengan konteks

pemakaiannya; dan (2) kajian tentang kemampuan pemakai bahasa

mengaitkan kalimat-kalimat dengan konteks-konteks yang sesuai bagi

kalimat-kalimat itu.

Pragmatik ialah kajian tentang kemampuan pemakai bahasa

mengaitkan kalimat-kalimat dengan konteks-konteks yang sesuai bagi

kalimat-kalimat itu (Nababan, 1987: 2). Sedangkan menurut Verhaar (1996:

14), pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang membahas tentang

apa yang termasuk struktur bahasa sebagai alat komunikasi antara penutur

dan pendengar, dan sebagai pengacuan tanda-tanda bahasa pada hal-hal

ekstraingual yang dibicaraka.
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Berdasarkan beberapa definisi dari para pakar tersebut, pragmatik

adalah telaah mengenai bagaimana sebuah konteks mempengaruhi peserta

tutur dalam menafsirkan atau menelaah makna kalimat yang disampaikan

penutur. Konteks sangat penting dalam kajian pragmatik. Konteks ini

didefinisikan oleh Leech (dalam Marzuqi, 1983: 13) sebagai latar belakang

pemahaman yang dimiliki oleh penutur maupun lawan tutur sehingga lawan

tutur dapat membuat interpretasi mengenai apa yang dimaksud oleh penutur

pada waktu membuat tuturan tertentu. Dengan demikian, konteks adalah hal-

hal yang berhubungan dengan lingkungan fisik dan sosial sebuah tuturan

ataupun latar belakang pengetahuan yang sama-sama dimiliki oleh penutur

dan lawan tutur dan yang membantu lawan tutur menafsirkan makna tuturan.

Bidang kajian pragmatik yang menarik untuk dikaji adalah strategi penuturan.

Strategi penuturan berkaitan erat dengan kesantunan berbahasa.

Brown dan Levinson (dalam Yule, 2006:107) berpendapat bahwa ada

dua jenis kesantunan berbahasa. Kesantunan yang dimaksud adalah

kesantunan positif dan kesantunan negatif. Berkaitan dengan hal tersebut,

peneliti lebih tertarik mengkaji strategi kesantunan positif. Strategi

kesantunan positif ini berkaitan dengan tindak penyelamatan wajah positif

(kesantunan positif) dan cenderung memperhatikan rasa kesetiakawanan,

menandakan bahwa kedua penutur menginginkan sesuatu yang sama, dan

mereka memiliki suatu tujuan.

Bahasa yang santun merupakan alat yang paling tepat dipergunakan

dalamberkomuniaksi. Dalam pesantren, santri-santri perlu dibina dan dididik
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berbahasa santunsebab mereka merupakan generasi penerus yang akan hidup

sesuai zamannya, biladibiarkan berbahasa tidak santun maka tidak mustahil

bahasa santun yang sudah adapun bisa hilang dan lahir generasi yang arogan,

kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Pengamatan sementara

menunjukkan akibat dari ungkapan bahasa yang kasar, dan arogan sering kali

menyebabkan perselisihan dan perkelahian di kalangan remaja. Sebaliknya,

mereka yang terbiasa berbahasa santun dan sopan pada umumnya mampu

berperan sebagai anggota masyarakat yang baik. Ucapan dan perilaku santun

merupakan salah satu gambaran dari manusia yang utuh sebagaimana tersurat

dalam tujuan pendidikan umum, yaitu manusia yang berkepribadian.

Berbicara tentang kesantunan Yule (1996: 60) berpendapat bahwa

tidak mungkin ada konsep yang paten mengenai kesantunan dan etika dalam

suatu budaya, karena setiap bahasa yang berbeda akan mencerminkan budaya

yang berbeda. Dengan demikian, suatu budaya akan mempersepsi kesantunan

secara berbeda pula. Brown dan Levinson (dalam Marzuqi, 2016:13 – 133)

membagi prinsip kesantunan menjadi tiga strategi, (a) tidak mengatakan

sesuatu, (b) mengatakan sesuatu: off record (tidak tercatat), (b) mengatakan

sesuatu: on record (tercatat). Meski sudah mematuhi prinsip-prinsip

kesantunan, seseorang tidak akan lepas dari suatu tuturan ketidaksantunan.

Ketidaksantunan juga dapat terjadi ketika penuturnya tidak mampu

mengendalikan apa yang dituturkannya sehingga bahasa yang  digunakan

menjadi tidak santun.
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Zamzani (2010: 2) kesantunan merupakan perilaku yang

diekspresikan dengan cara yang baik atau beretika apa yang dianggap santun

oleh suatu kultur mungkin tidak demikian halnya dengan kultur yang lain.

Kesantunan merupakan fenomena kultural, sehingga. Dalam pesantren,

santri-santri perlu dibina dan dididik berbahasa santun, sebab mereka

merupakan generasi penerus yang akan hidup sesuai zamannya, bila dibiarkan

berbahasa tidak santun maka tidak mustahil bahasa santun yang sudah adapun

bisa hilang dan lahir generasi yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai

etika dan agama. Pengamatan sementara menunjukkan akibat dari ungkapan

bahasa yang kasar, dan arogan sering kali menyebabkan perselisihan dan

perkelahian di kalangan remaja. Sebaliknya, mereka yang terbiasa berbahasa

santun dan sopan pada umumnya mampu berperan sebagai anggota

masyarakat yang baik. Ucapan dan perilaku santun merupakan salah satu

gambaran dari manusia yang utuh sebagaimana tersurat dalam tujuan

pendidikan umum, yaitu manusia yang berkepribadian.

Kajian mengenai komunikasi yang mempertimbangkan tentang

bagaimana cara penutur mengatur apa yang ingin mereka katakan yang

disesuaikan dengan siapa yang diajak bicara adalah kajian pragmatik.

Pragmatik sangat terikat dengan konteks sehingga di sini akan menjadi

menarik jika kesantunan bahasa antar santri dikaji menurut maksud penutur.

Karena sifat dari santri pondok pesantren itu terdiri dari masyarakat yang

pasti heterogen dan bahasa yang digunakan selalu menunjukan variasi

internal sebagai akibat keberagaman latar belakang sosial budaya penuturnya.
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Sebagaimana yang disampaikan oleh Yule (2006:3) bahwa pragmatik adalah

studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur dan ditafsirkan

pendengar.

Hal penting yang berkenaan dengan keberhasilan pengaturan

interaksi sosial melalui bahasa adalah strategi-strategi yang

mempertimbangkan status penutur dan mitra tutur. Keberhasilan penggunaan

strategi-strategi ini menciptakan suasana kesantunan yang memungkinkan

transaksi sosial berlangsung tanpa mempermalukan penutur dan mitra tutur

(Ismari, 1995: 35).

Kesantunan berbahasa tercermin dalam tata cara berkomunikasi lewat

tanda verbal atau tata cara berbahasa. Ketika berkomunikasi, kita tunduk pada

norma-norma budaya, tidak hanya sekedar menyampaikan ide yang kita

pikirkan. Tata cara berbahasa harus sesuai dengan unsur-unsur budaya yang

ada dalam masyarakat tempat hidup dan dipergunakannya suatu bahasa dalam

berkomunikasi. Apabila tata cara berbahasa seseorang tidak sesuai dengan

norma-norma budaya, maka ia akan mendapatkan nilai negatif, misalnya

dituduh sebagai orang yang sombong, angkuh, tak acuh, egois, tidak beradat,

bahkan tidak berbudaya (Sibarani, 2004:170). Fraser (dalam Kaswanti

1994:48) mendefenisikan kesantunan merupakan property atau bagian yang

ditunjukkan dengan ujaran dan di dalam hal ini menurut pendapat si

pendengar, si penutur tidak melampaui hak-haknya atau mengingkari

memenuhi kewajibannya. Maksudnya adalah bahwa si penutur memerintah

mitra tutur sesuai dengan kemampuan mitra tutur tersebut. Apabila tidak
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sesuai dengan kemampuan mitra tutur, tuturan tersebut tidak santun. Ulasan

Fraser terhadap kesantunan berbahasa yaitu pertama, kesantunan itu adalah

property atau bagian dari ujaran, jadi tidak hanya ujaran itu sendiri. Kedua,

pendapat pendengarlah yang menentukan apakah kesantunan itu merupakan

ujaran. Ketiga, kesantunan itu dikaitkan dengan hak dan kewajiban penyerta

interaksi. Artinya, apakah sebuah ujaran terdengar santun atau tidak diukur

berdasarkan (1) apakah si penutur tidak melampaui haknya kepada lawan

bicaranya; maksudnya adalah bahwa penutur jika memerintah atau menyuruh

mitra tutur harus sesuai dengan kemampuan mitra tutur dan (2) apakah si

penutur memenuhi kewajibanya kepada lawan bicaranya; maksudnya adalah

si penutur memenuhi kewajibannya kepada mitra tutur.

Kesantunan dalam berbahasa merupakan hal yang penting untuk

dilakukan oleh setiap masyarakat saat berkomunikasi. Dalam berkomunikasi,

norma-norma itu tampak dari perilaku verbal dan perilaku nonverbal. Perilaku

verbal dalam fungsi imperatif misalnya, terlihat pada bagaimana penutur

mengungkapkan perintah, keharusan, atau larangan melakukan sesuatu

kepada mitra tutur. Perilaku nonverbal tampak dari bentuk mimik, gerak gerik

tubuh, sikap atau perilaku yang mendukung pengungkapan kepribadian

seseorang. Tolak ukur dalam kesantunan berbahasa seseorang dianggap

santun atau tidak itu ketika seseorang memerintah.

Rahardi (2005: 71) menyatakan bahwa kalimat imperatif mengandung

maksud memerintah atau meminta agar mitra tutur melakukan sesuatu

sebagaimana diinginkan si penutur. Kalimat imperatif dalam bahasa
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Indonesia dapat berkisar antara suruhan yang sangat keras atau kasar sampai

dengan permohonan yang sangat halus atau santun. Kalimat imperatif dapat

pula berkisar antara suruhan untuk melakukan sesuatu sampai dengan

larangan untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa

kalimat imperatif dalam bahasa Indonesia itu kompleks dan bervariasi. Wujud

pragmatik imperatif adalah realisasi maksud imperatif menurut makna

pragmatiknya. Makna tersebut dekat hubungannya dengan konteks situasi

tutur yang melatarbelakangi munculnya tuturan imperatif itu. Konteks

mencakup banyak hal, seperti lingkungan tutur, nada tutur, peserta tutur, dan

aspek-aspek konteks situasi tutur lain. Peneliti di sini memilih kajian

kesantunan imperatif yang membahas tentang bentuk kesantunan imperatif

dan fungsi kesantunan imperatif.

Berdasarkan nilai komunikatif bentuk kesantunan imperatif dibedakan

menjadi tiga macam, (1) kalimat berita (deklaratif), (2) kalimat tanya

(interogatif), dan (3) kalimat perintah (imperatif). Sementara itu, fungsi

kesantunan imperatif pragmatik dalam bahasa Indonesia itu dapat berupa

tuturan yang bermacam-macam sejauh di dalamnya terkandung makna

pragmatik imperatif. Secara pragmatik, terdapat tujuh belas macam tuturan

imperatif yaitu: pragmatik imperatif perintah, pragmatik imperatif suruhan,

pragmatik imperatif permintaan, pragmatik imperatif permohonan, pragmatik

imperatif desakan, pragmatik imperatif bujukan, pragmatik imperatif

imbauan, pragmatik imperatif persilaan, pragmatik imperatif ajakan,

pragmatik imperatif permintaan izin, pragmatik imperatif mengizinkan,
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pragmatik imperatif larangan, pragmatik imperatif harapan, pragmati

imperatif umpatan, pragmatik imperatif ucapan selamat, pragmatik imperatif

anjuran, pragmatik imperatif ngelulu (Rahardi, 2005: 79)..

Interaksi masyarakat tutur pesantren (kiai, santri, guru

(ustad/ustadzah), pengurus pondok dan lain-lain) selalu dilandasi oleh norma-

norma pesantren. Dalam berkomunikasi, norma-norma itu tampak dari

perilaku verbal maupun perilaku nonverbalnya. Perilaku verbal dalam fungsi

imperatif misalnya, terlihat pada bagaimana penutur mengungkapkan

perintah, keharusan, atau larangan melakukan sesuatu kepada mitra tutur.

Sedangkan perilaku nonverbal tampak dari gerak gerik fisik yang

menyertainya. Norma sosiokultural menghendaki agar manusia bersikap

santun. Bahasa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, yaitu

sebagai media komunikasi.  Bahasa selalu mengalami perkembangan dan

perubahan. Perkembangan dan perubahan itu terjadi karena adanya perubahan

sosial, ekonomi, dan budaya. Perkembangan bahasa yang cukup pesat terjadi

pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Proses saling mempengaruhi antara bahasa yang satu dengan bahasa

yang lain tidak dapat dihindarkan. Bahasa sebagai bagian integral kebudayaan

tidak dapat lepas dari masalah di atas. Saling mempengaruhi antarbahasa pasti

terjadi, misalnya kosakata bahasa yang bersangkutan, mengingat kosakata itu

memiliki sifat terbuka. Menurut Weinrich (dalam Chaer dan Agustina

1995:159) mengatakan bahwa kontak bahasa merupakan peristiwa pemakaian

dua bahasa oleh penutur yang sama secara bergantian. Dari kontak bahasa itu
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terjadi transfer atau pemindahan unsur bahasa yang satu ke dalam bahasa

yang lain yang mencakup semua tataran.  Melalui bahasa manusia dapat

menyampaikan ide, informasi, dan pesan kepada orang lain.

Komunikasi merupakan komunikasi dua arah antara pembicara. Salah

satu tujuan orang berkomunikasi adalah menyampaikan pesan atau saran

kepada si pembicara. Pesan atau saran inilah yang akan ditanggapi oleh lawan

si pembicara. Untuk menghindari ancaman terhadap si pembicara, perlu

digunakan kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa bertujuan untuk

menghindari konflik antara si pelaku pembicara. Kesantunan berbahasa

sangat diperlukan dalam segala jenis komunikasi. Baik itu komunikasi lisan

dan tulisan. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan

disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu sehingga kesantunan

sekaligus menjadi persyaratan yang disepakati oleh perilaku sosial. Oleh

karena itu, kesantunan ini biasa disebut “tata krama” (Sibarani, 2004:170).

Kepribadian seseorang yang perlu dikembangkan adalah ungkapan

kepribadian yang baik, benar dan santun, sehingga mencerminkan budi halus

dan pekerti luhur seseorang. Budi pekerti yang luhur merupakan tolak ukur

kepribadian baik seseorang. Sebenarnya setiap orang mengharapkan agar

sikap, perilaku, ujaran, tulisan maupun penampilan dalam kehidupan sehari-

hari mencerminkan kesantunan dalam berbahasa (Pranowo, 2009: 3).

Komunitas pondok pesantren merupakan masyarakat yang taat akan

“tata krama” dan ajaran agama Islamnya sangat kuat. Pada komunitas pondok

pesantren ini terjadi interaksi sosial antara santri, kyai, ustad, dan pengurus.
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Interaksi sosial tersebut menunjukkan tingkah laku yang sopan, terutama

kepada kyai dan nyai sangat terbatas karena status sosialnya yang berbeda.

Santri berlaku hormat dan selalu menjaga hubungan yang baik kepada kyai

sebagai refleksi dari tindak ketaatan santri dalam menjalankan ajaran agama

Islam (Rokaya, 2011: 2).

Interaksi sosial yang ada dimasyarakat tutur pondok pesantren (kyai,

nyai, serta santri) selalu dilandasi oleh norma-norma pondok pesantren.

Norma sosiokultural menghendaki agar manusia bersikap santun dalam

berinteraksi antar sesamanya. Dalam perencanaan serta penggunaan berbagai

macam strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan

diajarkannya tentunya dengan memperhatikan situasi dan kondisi santri.

Menunjukkan agar santri benar-benar dapat menerima, memahami dan

menguasai materi yang akan diajarkan, tanpa harus mengalami kejenuhan

selama proses pembelajaram berlangsung.

Masyarakat pesantren merupakan tipologi masyarakat hard-shelled.

Pada komunitas ini terjadi interaksi minimal dan pemeliharaan maksimal

pada bahasa dan kebudayaan. Komunikasi santri terhadap kyai maupun nyai

sangat terbatas dikarenakan status sosial yang berbeda. Santri sangat

menjaga keselarasan hubungan dengan sebisa mungkin berlaku hormat dan

tawadlu’ kepada kyai dan nyai sebagai refleksi dari tindak ketaatan santri

dalam menjalankan ajaran agama Islam. Cara bertutur santri dalam

mengungkapkan tuturan bermakna imperatif dengan menerapkan prinsip

kesantunan sebagai refleksi dari tindak kesantunan berbahasa. Cara bertutur
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ini dilakukan oleh seorang santri atau sekelompok santri dalam menyikapi

aturan/norma yang ada di pondok pesantren. Hal ini dilakukan demi

terjaganya etika, keramahan hubungan, dan keseimbangan sosial.

Kajian mengenai komunikasi yang mempertimbangkan tentang

bagaimana cara penutur mengatur apa yang ingin mereka katakan yang

disesuaikan dengan siapa yang diajak bicara adalah kajian pragmatik.

Pragmatik sangat terikat dengan konteks sehingga disini akan menjadi

menarik jika kesantunan bahasa antarsantri dikaji menurut maksud penutur.

Karena sifat dari santri pondok pesantren itu terdiri dari masyarakat yang

pasti heterogen dan bahasa yang digunakan selalu menunjukan variasi

internal sebagai akibat keberagaman latar belakang sosial budaya penuturnya.

Pondok Pesantren Fathul Hidayah Pangean adalah salah satu pondok

pesantren di Daerah Lamongan yang sangat menerapkan kedisiplinan,

keikhlasan, dan keberkahan. Sehingga pada era saat ini sangat diminati oleh

para orang tua untuk menitipkan anaknya di pondok pesantren tersebut.

Dari fenomena di atas, bahwa kesantunan berbahasa di lingkungan

pondok pesantren sangat menarik dan penting untuk dilakukan. Fenomena

yang menarik dalam penelitian ini bahwa di lingkungan pondok pesantren

dengan kultur yang berbeda serta interaksi sosial antara kyai, nyai, serta santri

dengan status sosial yang berbeda akan menghasilkan suatu tindak

kesantunan yang berbeda. Hal ini yang kemudian memotivasi peneliti untuk

mengkaji tentang kesantunan imperatif dalam interaksi sosial di lingkungan

pondok pesantren dengan mengangkat judul Kesantunan Imperatif dalam
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Interaksi Sosial di Pondok Pesantren Fathul Hidayah Pangean Lamongan.

Penelitian ini difokuskan pada bentuk dan fungsi kesantunan imperatif dalam

interaksi sosial di lingkungan pondok pesantren tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan umum dalam

penelitian ini adalah “Bagaimanakah Kesantunan Imperatif dalam Interaksi

Sosial di Pondok Pesantren Fathul Hidayah Pangean Lamongan?”.

Berdasarkan rumusan masalah umum tersebut, terdapat dua rumusan masalah

khusus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk kesantunan imperatif dalam interaksi sosial di

Pondok Pesantren Fathul Hidayah Pangean Lamongan?

2. Bagaimanakah fungsi kesantunan imperatif dalam interaksi sosial di

Pondok Pesantren Fathul Hidayah Pangean Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan umum dalam penelitian

ini adalah untuk mengetahui kesantunan imperatif dalam  interaksi sosial di

Pondok Pesantren Fathul Hidayah Pangean Lamongan. Berdasarkan tujuan

umum tersebut, terdapat dua tujuan khusus dalam penelitian ini, yaitu:

1. untuk mengetahui bentuk kesantunan imperatif dalam interaksi sosial di

Pondok Pesantren Fathul Hidayah Pangean Lamongan;
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2. untuk mengetahui fungsi kesantunan imperatif dalam interaksi sosial di

Pondok Pesantren Fathul Hidayah Pangean Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat

yang dapat diambil baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi dalam khasanah kebahasaan khususnya dalam ranah studi

pragmatik tentang kesantunan imperatif dalam interaksi sosial di

lingkungan pondok pesantren.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti

selanjutnya, mahasiswa dan pemerintahan sekitar.

a. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan

sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan

penelitian kesantunan imperatif dalam interaksi sosial di lingkungan

pondok pesantren.

b. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan

dan informasi tentang konsep kesantunan imperatif dalam berinteraksi

sosial di lingkungan pesantren serta sebagai bahan pertimbangan untuk

mendapatkan suatu ide atau gagasan baru di masa yang akan datang.
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c. Bagi masyarakat pondok pesantren, hasil penelitian ini diharapkan

dapat menjadi bahan bacaan dan menambah pengetahuan fungsi dan

bentuk kesantunan dalam bertutur agar nantinya dalam berkomunikasi

di lingkungan pondok pesantren dapat berjalan dengan santun, baik dan

lancar.

E. Definisi Operasional

Agar lebih jelas maksud dan tujuan penelitian ini, maka perlu

memberikan batasan pengertian atau definisi operasional dari kalimat judul

penelitian ini. Beberapa istilah yang pemahamannya dibatasi dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut.

1) Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat

dalam interaksi sosial.

2) Pragmatik adalah studi tentang makna dalam hubungannya dengan

situasi-situasi ujar yang meliputi unsur-unsur penyapa dan yang disapa,

konteks, tujuan, tindak ilokusi, tuturan, waktu dan tempat.

3) Kesantunan adalah properti yang diasosiasikan denagn ujaran dan di

dalam hal ini menurut pendapat si pendengar, si penutur tidak melampaui

hak-haknya atau tidak mengingkari memenuhi kewajibannya.

4) Kesantunan imperatif adalah sebuah prinsip kesantunan yang isinya

memerintah, memaksa, menyuruh, mengajak, dan meminta agar mitra

tutur yang diperintah melakukan apa yang dimaksudkan di dalam perintah

penutur.
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5) Bentuk kesantunan imperatif adalah sebuah kesantunan memerintah yang

dibagi menjadi tiga wujud kalimat yaitu kalimat berita (deklaratif),

kalimat tanya (interogatif), dan kalimat perintah (imperatif).

6) Fungsi kesantunan imperatif adalah fungsi kesantunan imperatif dalam

bahasa Indonesia yang dapat berupa tuturan bermacam-macam sejauh di

dalamnya terkandung makna pragmatik imperatif. Secara pragmatik,

terdapat tujuh belas macam tuturan imperatif.

7) Pondok Pesantren Fathul Hidayah Pangean adalah salah satu pondok

pesantren di Daerah Lamongan yang sangat menerapkan kedisiplinan,

keikhlasan, dan keberkahan. Sehingga pada era saat ini sangat diminati

oleh para orang tua untuk menitipkan anaknya di pondok pesantren

tersebut.
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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Relevan

Suatu penelitian tidak terlepas dari penelitian lain. Penelitian yang

terkait dengan penggunaan konjungsi antara lain penelitian yang dilakukan

oleh Hadi (2014), Budiwati (2017), dan Ariska (2018).

Penelitian yang terkait dengan topik penelitian ini adalah  Hadi (2014)

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Darul Ulum

Lamongan yang berjudul Kesantunan Tuturan di Lingkungan Warung Kopi

desa Baturono Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan (Suatu Tinjauan

Pragmatik). Latar belakang peneliti melakukan penelitian dalam bidang

pragmatik berupatuturan lisan yang terjadi di warung kopi desa Baturono

Kecamatan Sukodadi karena berdasarkan pertimbangan bahwa ragam bahasa

kasar kerap menjadi instrumen komunikasi pada pengunjung warung kopi,

baik dari kalangan orang-orang yang berpendidikan maupun dari kalangan

yang tidak berpendidikan. Subjek penelitian iniadalah semua peristiwa

berbahasa yang terjadi di warung kopi desa Baturono Kecamatan Sukodadi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wujud kesantunan dan

ketidaksantunan tuturan yang diucapkan di lingkungan warung kopi. Metode

yang digunakan adalah metode kuesioner deskriptif kualitatif. Hasil

penelitiannya berupa jenis penyimpangan dan penggunaan prinsip

kesantunan, pada hal ini adalah penyimpangan maksim kearifan,

penyimpangan maksim kedermawanan, penyimpangan maksim pujian,
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penyimpangan maksim kerendahhatian, penyimpangan maksim kesepakatan,

dan penyimpangan maksim kesimpatian. Serta faktor yang melatarbelakangi

penyimpangan dan penggunaan prinsip kesantunan berbahasa di warung kopi

desa Baturono Kecamatan Sukodadi yakni penutur sengaja menuduh lawan

tutur, sengaja berbicara tidak sesuai konteks, protektif terhadap pendapat,

dorongan rasa emosi penutur, kritik secara langsung dengan kata-kata kasar,

dan mengejek.

Penelitian yang terkait dengan topik penelitian ini adalah  Budiwati

(2017) Fakustas Bahasa dan Sastra Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

yang berjudul Kesantunan Berbahasa Mahasiswa dalam Berinteraksi dengan

dosen di Universitas Ahmad Dahlan: Analisis Pragmatik. Latar belakang

peneliti ini dilakukan karena dalam hubungannya dengan kesantunan

berbahasa ini, banyak didapati perilaku berbahasa mahasiswa (yang berusia

relatif lebih muda) yang sering tidak mengenakkan dosen (yang berusia lebih

tua). Mahasiswa sering kurang menyadari bahwa bahasa mereka sering

membuat dosen merasa tidak nyaman, bahkan tersinggung atau kesal. Tujuan

penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk kesantunan berbahasa,

pematuhan prinsip kesopanan, penyimpangan prinsip kesopanan, dan  fungsi

kesantunan berbahasa mahasiswa dalam berinteraksi dengan dosen di

Universitas Ahmad Dahlan. Dalam pengumpulan data, penelitian ini

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa dari 35 data percakapan mahasiswa dan dosen dalam kedua media

sosial tersebut, dapat diketahui bahwa komunikasi tertulis mahasiswa kepada
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dosen dalam media sosial cenderung berbentuk informal dan terkesan santai

dengan tanda-tanda: penggunaan banyak singkatan, istilah

informal/santai/alay, morfem terikat santai, dosen yang muda memengaruhi

sikap mahasiswa yang cenderung santai bahasanya, mahasiswa cenderung

bersikap lebih santai dan kurang sopan saat berkomunikasi dengan dosen

yang sama program studinya, dibandingkan dengan dosen yang tidak sama

prodinya dengan mahasiswa.

Penelitian relevan lainnya yakni Ariska (2018) Fakultas Bahasa dan

Sastra Universitas Negeri Makassar yang berjudulAnalisis Kesantunan

Berbahasa Imperatif dalam Interaksi Belajar Mengajar pada Kelas XI SMA

Negeri 11 Makassar. Latar belakang Peneliti memfokuskan melakukan

penelitian untuk mengetahui bentuk kesantunan tuturan imperatif yang

dituturkan guru dan siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas XI

SMA Negeri 11 Makassar. Alasan yang mendasari peneliti memilih SMA

Negeri 11 Makassar sebagai tempat untuk peneltian antara lain adalah dari

beberapa penelitian sebelumnya, belum ada yang mengkaji tentang

kesantunan berbahasa imperatif yang digunakan dalam interaksi belajar

mengajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas XI SMA Negeri 11

Makassar. Selain itu, data awal yang ditemukan menunjukkan adanya wujud

kesantunan imperatif yang berwujud deklaratif dan interogatif. Tujuan

penelitian yakni untuk mendeskripsikan wujud kesantunan berbahasa

imperatif guru dan siswa berdasarkan kesantunan pragmatik dalam interaksi

belajar mengajar pada kelas XI SMA Negeri 11 Makassar. Metode yang



21

21

digunakan adalah metode kuesioner deskriptif kualitatif. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa (1) wujud kesantunan pragmatik imperatif guru dalam

interaksi belajar mengajar di kelas XI SMA Negeri 11 Makassar, yaitu wujud

tuturan deklaratif yang ditemukan menyatakan makna pragmatik imperatif

suruhan, ajakan, permohonan, persilaan, dan larangan, dan wujud tuturan

interogatif yang menyatakan makna pragmatik imperatif perintah,

permohonan, dan persilaan; (2) wujud kesantunan pragmatik imperatif siswa

dalam interaksi belajar mengajar di kelas XI SMA Negeri 11 Makassar, yaitu

wujud deklaratif yang ditemukan menyatakan makna pragmatik imperatif

suruhan, ajakan, permohonan, dan larangan, dan wujud tuturan interogatif

yang menyatakan makna pragmatik imperatif perintah dan permohonan.

Penelitian-penelitian tentang kesantunan berbahasa di atas memiliki

persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan ketiga penelitian

di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kesantunan

dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya

terletak pada subjek dan unsur yang dikaji. Penelitian terdahulu yakni

meneliti: (a) Ilyasa Hadi yakni pada penelitian Ilyasa subjeknya berupa wujud

kesantunan dan ketidaksantunan yang diucapkan di lingkungan warung kopi,

sedang objeknya berupa percakapan di warung kopi desa Baturono

Kecamatan Sukodadi, (b) Tri Rina Budiwati yakni pada penelitian Budiwati

mengkaji kesantunan berbahasa padatuturan mahasiswa dalam berinteraksi

dengan dosennya, disini peneliti mendeskripsikan bentuk kesantunan,

pematuhan dan penyimpangan, serta fungsi kesantunan berbahasa, (c)
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penelitian Iis Ariska yakni pada unsur yang dikaji. Penelitian Ariska mengkaji

wujud kesantunan pragmatik imperatif dalam interaksi belajar mengajar pada

kelas XI SMAN 11 Makassar serta implikasinya padapembelajaran Bahasa

Indonesia dalam pembelajaran. Sementara itu, pada penelitian ini objeknya

yaitu masyarakat Pondok Pesantren Fathul Hidayah Pangean Lamongan,

mengkaji tentang kesantunan imperatif dalam interaksi sosial di Pondok

Pesantren Fathul Hidayah Pangean Lamongan yang subjeknya berupa bentuk

dan fungsi kesantunan imperatif.

Adapun sumbangsi penelitian terdahulu di atas yaitu berupa referensi

baik metode, pendekatan, atau hasil yang nantinya bisa dijadikan gambaran

awal penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin memfokuskan

kajian pada bentuk kesantunan imperatif dan fungsi kesantunan imperatif

dalam interaksi sosial di Pondok Pesantren Fathul Hidayah Pangean

Lamongan.

B. Deskripsi Konseptual dan Subfokus Penelitian

1. Definisi Bahasa

Kridalaksana (2008:24) mengatakan bahwa bahasa adalah sistem

lambang bunyi yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk

bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi bahasa utama

yaitu sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh setiap manusia dalam

kehidupan sehari-hari. Para pakar linguistik deskriptif hampir sebagian

besar memaparkan bahwa bahasa itu sebagai “Satu sistem lambang atau



23

23

simbol bunyi yang memiliki sifat arbitrer” yang biasanya ditambah dengan

“yang digunakan atas sekelompok anggota di masyarakat guna berinteraksi

dan mengidentifikasikan diri ” (Chaer, 1994).

Salah satu fungsi dari bahasa dalam segi yang mendasar ialah bahwa

bahasa itu merupakan alat interaksi sosial sebagai media untuk

menyampaikan sebuah gagasan, konsep, pikiran, dan ungkapan suatu

perasaan, seorang pakar ilmu sosiolinguistik juga mengemukakan bahwa

fungsi dari bahasa ialah sebagai alat komunikasi manusia, baik lisan

(ucapan) maupun tulisan. Tetapi, fungsi ini telah mencakup kelima fungsi

dasar dari ahli sebelumnya yang menyatakan lima fungsi bahasa tersebut

yaitu fungsi ekspresi, fungsi informasi, fungsi eksplorasi, fungsi persuasi,

dan fungsi entertaiment. Kelima fungsi ini merupakan wadah sebuah bahasa

sebagai alat untuk melahirkan ungkapan-ungkapan dari batin seorang

penutur kepada orang lain. Berikut kelima fungsi dasar dari bahasa itu

sendiri, antara lain:

1) Fungsi ekspresi: perasaan senang, bahagia, cinta, benci, kagum, marah,

kesal, sedih, dan kecewa itu semua bisa diungkapkan lewat bahasa

dengan ditambahkan suatu ekspresi dari hati yang dapat berupa seperti

mimik muka, gerak tubuh (mata, tangan, kaki, dan bagian tubuh

lainnya), melalui tingkah laku dan perilaku seketika juga dapat berperan

sebagai pengungkapan ekspresi batin seseorang.
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2) Fungsi informasi: fungsi bahasa ini sebagai penyampaian pesan atau

amanat dari dalam atau luar hati seseorang kepada orang lain yang

dituju.

3) Fungsi eksplorasi: maksudnya ialah bahasa di sini berperan guna

menjelaskan suatu hal, masalah, atau sebuah keadaan yang sedang atau

sudah terjadi.

4) Fungsi persuasi: bahasa yang dipergunakan memiliki sifat untuk

memberi pengaruh atau mengajak orang lain untuk melakukan atau

sebaliknya (dengan tidak melakukan) sesuatu hal dengan sebaiknya.

5) Fungsi entertainment: di sini bahasa memiliki peranan/ tujuan untuk

memuaskan, menghibur, bahkan dapat menyenangkan suatu perasaan

batin diri sendiri atau kepada orang lain.

Keunikan manusia sebenarnya bukanlah terletak pada kemampuan

berpikirnya melainkan terletak pada kemampuan berbahasa. Manusia dapat

berpikir dengan baik karena dia mempunyai bahasa, tanpa bahasa maka

manusia tidak akan dapat berpikir secara rumit dan abstrak seperti yang

dilakukan dalam kegiatan ilmiah. Demikian juga tanpa bahasa kita tidak

dapat mengkomunikasikan pengetahuan kita kepada orang lain. Bahasa

memungkinkan manusia berpikir secara abstrak dimana obyek-obyek yang

faktual ditransformasikan menjadi simbol-simbol bahasa yang bersifat

abstrak. Dengan adanya transformasi ini maka manusia dapat berpikir

mengenai sesuatu obyek tertentu meskipun objek itu secara faktual tidak

ditempat dimana kegiatan berpikir itu dilakukan. Adanya simbol bahasa
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yang bersifat abstrak ini memungkinkan manusia untuk memikirkan sesuatu

secara berlanjut. Demikian juga bahasa memberikan kemampuan untuk

berpikir secara teratur dan sistematis. Transformasi objek faktual menjadi

simbol abstrak yang diwujudkan lewat perbendaharaan kata-kata ini

dirangkaikan oleh tata bahasa untuk mengemukakan suatu jalan pemikiran

atau ekspresi perasaan. Kedua aspek ini yakni aspek informatif dan emotif

keduanya tercermin dalam bahasa yang kita pergunakan artinya kalau kita

berbicara pada hakikatnya informasi yang kita sampaikan mengandung

unsur-unsur emotif, demikian juga kalau kita menyampaikan perasaan maka

ekspresi itu mengandung unsur-unsur informatif.

Bahasa pada prinsipnya merupakan alat untuk berkomunikasi dan

alat untuk menunjukkan identitas masyarakat pemakai bahasa. Masyarakat

tutur merupakan masyarakat yang timbul karena rapatnya komunikasi atau

integrasi simbolis, dengan tetap menghormati kemampuan komunikatif

penuturnya tanpa mengingat jumlah bahasa atau variabel bahasa yang

digunakan. Agar tujuan penyampaian informasi itu dapat tersampaikan,

mitra tutur harus memahami apa makna yang ingin disampaikan oleh

penutur. Oleh karena itu, dibutuhkan pragmatik agar bahasa atau informasi

yang disampaikan penutur dapat diterima oleh mitra tutur.
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2. Konsep Dasar Pragmatik

a. Definisi  Pragmatik

Pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari pemakaian

bahasa yang dikaitkan dengan konteks pemakaiannya. Makna bahasa

tersebut dapat dimengerti bila diketahui konteksnya. Batasan pragmatik

adalah aturan-aturan pemakaian bahasa mengenai bentuk dan makna

yang dikaitkan dengan maksud pembicara, konteks, dan keadaan. Parera

(2001:126) menjelaskan pragmatik adalah kajian pemakaian bahasa

dalam komunikasi, hubungan antara kalimat, konteks, situasi, dan waktu

diujarkannya dalam kalimat tersebut. Definisi yang dikemukakan oleh

Parera selengkapnya dapat dilihat pada berikut ini: (a) Bagaimana

intepretasi dan penggunaan tutur bergantung pada pengetahuan dunia

nyata. (b) Bagaimana pembicara menggunakan dan memahami tindak

pertuturan; (c) Bagaimana struktur kalimat dipengaruhi oleh hubungan

antara pembicara atau penutur dan pendengar atau petutur.Pengertian dan

pemahaman bahasa mengacu pada fakta bahwa untuk mengerti suatu

ujaran bahasa diperlukan juga pengetahuan di luar makna kata dan

hubungan tata bahasanya, yakni hubungannya dengan konteks

pemakaiannya. Berdasarkan definisi beberapa ahli, peranan konteks

sangat penting dalam ilmu bahasa. Akan tetapi, berbeda dengan pendapat

yang dikemukakan oleh beberapa ahli,“Yule menjelaskan pragmatik

sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang makna yang

dikehendaki oleh penutur” (Cahyono, 2002: 213).



27

27

Penjelasan tersebut mengarah pragmatik pada aspek maknanya,

yaitu maksud yang akan disampaikan penutur  melalui hadirnya konteks.

Hal ini berarti pragmatik berusaha menggambarkan sebuah ujaran yang

disampaikan oleh penutur atau pembicara dengan mengetahui makna

tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa

pragmatik adalah  ilmu yang mempelajari bahasa dalam pemakaiannya

serta makna yang dihasilkan oleh kalimat yang dapat diketahui dengan

melihat konteks yang ada saat tuturan tersebut berlangsung. maka kita

dapat mengetahui makna yang diinginkan oleh pembicara dengan

memperhatikan konteks yang melingkupi peristiwa tutur tersebut.

Konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat

mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada

hubungannya dengan suatu kejadian. Sementara Purwo (2001:4)

menjelaskan konteks adalah pijakan utama dalam analisis pragmatik.

Konteks ini meliputi penutur dan petutur, tempat, waktu, dan segala

sesuatu yang terlibat  di dalam ujaran tersebut. Preston (dalam Supardo,

2000:46) menjelaskan bahwa konteks sebagai seluruh informasi yang

berada di sekitar pemakai bahasa termasuk pemakaian bahasa yang ada

disekitarnya. Dengan demikian, hal-hal seperti situasi, jarak tempat dapat

merupakan konteks pemakaian bahasa.

Hal tersebut menekankan pentingnya konteks dalam bahasa, yaitu

dapat menentukan makna dan maksud suatu ujaran.Supardo (2000:46)

membagi konteks menjadi konteks bahasa (linguistik) dan konteks di luar
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bahasa (nonlinguistik). Konteks bahasa berupa unsur yang membentuk

struktur lahir, yakni bunyi, kata, kalimat, dan ujaran atau teks. Konteks

nonbahasa adalah konteks yang tidak termasuk unsur kebahasaan.

Berbeda dengan ahli-ahli di atas, Hymes (dalam Sudaryat, 2009:146-150)

menjabarkan konteks menjadi delapan jenis pertama latar (setting, waktu,

tempat) yaitu mengacu pada tempat (ruang-space) dan waktu atau tempo

(ritme) terjadinya percakapan. Kedua peserta (particip ant) mengacu

pada peserta percakapan, yakni pembicara dan pendengar. Ketiga hasil

(ends) mengacu pada hasil percakapan dan tujuan percakapan. Keempat

amanat (message) mengacu pada bentuk dan isi amanat. Kelima cara

(key) ,mengacu pada semangat melaksanakan percakapan. Keenam

sarana (instrument), jalur (chanel) mengacu pada apakah pemakaian

bahasa dilaksanakan secara lisan atau  tulis dan mengacu pula pada

variasi bahasa yang digunakan. Ketujuh norma mengacu pada perilaku

peserta percakapan. Kedelapan jenis atau genre yaitu mengacu pada

kategori  bentuk dan  ragam  bahasa.

Konteks dapat berupa orang  atau  benda, tempat, waktu, bahasa,

alat, dan tindakan. Konteks berupa orang  adalah siapa yang berbicara

dan  dengan siapa  ia berbicara. Konteks berupa tempat adalah di mana

ujaran tersebut diucapkan, bagaimana kondisi  masyarakatnya dan

norma   yang   ada  di masyarakat.

Konteks berupa waktu adalah kapan ujaran tersebut diucapkan

dan dalam situasi bagaimana. Konteks berupa bahasa adalah bahasa yang
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mendahului peristiwa tutur tersebut. Konteks berupa  tindakan  adalah

seluruh perbutan yang berupa unsur di luar bahasa.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, pragmatik adalah

telaah mengenai relasi antara bahasa dan konteks yang merupakan dasar

bagi suatu catatan atau laporan pemahaman bahasa, dengan kata lain:

telaah mengenai kemampuan bahasa menghubungkan serta menyerasikan

kalimat-kalimat dan konteks-konteks secara tepat.

b. Bidang Kajian Pragmatik

Ruang lingkup pragmatik sebagai bidang tersendiri dalam ilmu

bahasa secara garis besar mengkaji tentang deiksis, implikatur,

percakapan, kerjasama, praanggapan, dan tidak ujaran. Pokok kajian

pragmatik tersebut akan diulas secara singkat berikut ini. Pertama,

deiksis adalah gejala semantik yang terdapat pada kata atau konstruksi

yang hanya dapat ditafsirkan acuannya dengan mempertimbangkan

konteks pembicaraan. Dengan kata lain adalah bahwa kata saya, sini,

sekarang, misalnya, tidak memiliki acuan yang tetap melainkan

bervariasi tergantung pada berbagai hal. Acuan dari kata saya menjadi

jelas setelah diketahui siapa yang mengucapkan kata itu. Kata sini

memiliki rujukan yang nyata setelah diketahui dimana kata itu

diucapkan. Demikian pula kata sekarang, baru jelas acuannya ketika

diketahui pula kapan kata itu diujarkan. Dengan demikian kata-kata di

atas termasuk kata-kata yang deiksis. Berbeda halnya dengan kata-kata

seperti meja, kursi, mobil, dan komputer. Siapapun yang mengatakan,
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dimanapun, dan kapanpun kata-kata tersebut memiliki acuan yang jelas

dan tetap. Kedua, implikatur percakapan merupakan salah satu ide yang

sangat penting dalam pragmatik. Implikatur percakapan pada dasarnya

merupakan suatu teori yang sifatnya inferensial, suatu teori tentang

bagaimana orang menggunakan bahasa, keterkaitan makna suatu tuturan

yang tidak terungkapkan secara literal pada tuturan itu. Menurut

Levinson (dalam Nadar, 2009:61) menyebutkan implikatur sebagai salah

satu gagasan atau pemikiran terpenting dalam pragmatik. Salah satu

alasan penting yang diberikannya adalah bahwa implikatur memberikan

penjelasan eksplisit tentang cara bagaimana dapat mengimplikasikan

lebih banyak dari apa yang dituturkan. Ketiga, kerja sama, dalam proses

berkomunikasi, kerjasama antara penutur dan mitra tutur harus

dilakukan. Kerja sama seseorang pembicara harus mematuhi empat

maksim. Maksim adalah prinsip yang harus ditaati oleh peserta

pertuturan dalam berinteraksi, baik secara tekstual maupun interpersonal

dalam upaya melancarkan jalannya proses komunikasi keempat maksim

itu adalah (a) maksim kuantitas, (b) maksim kualitas, (c) maksim

relevansi, (d) maksim cara.

Keempat, praanggapan adalah suatu yang digunakan penutur

sebagai dasar bersama bagi para peserta percakapan lain, maksudnya si

penutur bisa mengetahui kemungkinan tanggapan dari lawan bicaranya.

Jika suatu kalimat diucapkan, selain dari makna yang dinyatakan dengan

pengucapan kalimat itu, ikut turut serta pula tambahan makna yang tidak
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dinyatakan, tetapi tersiratkan dari pengucapan kalimat itu. Pengertian

inilah yang dimaksud dengan praanggapan. Kalimat yang dituturkan

dapat dinilai tidak relevan atau salah bukan hanya karena

pengungkapannya yang salah, melainkan juga karena praanggapannya

yang salah. Kelima, tindak tutur, menurut Austin (1962) mengucapkan

sesuatu adalah melakukan sesuatu. Austin secara khusus mengemukakan

bahwa tuturan-tuturan tidak semata-mata hendak mengkomunikasikan

suatu informasi, melainkan meminta sesuatu tindakan atau perbuatan.

Dalam menganalisis tindak ujaran atau tuturan, dikaji tentang efek-efek

tuturan terhadap tingkah laku pembicara dan lawan bicaranya. Austin

membedakan adanya tiga jenis efek tindak tuturan, yaitu tindak lokusi,

tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Keenam, kesantunan berbahasa,

Berbicara tentang kesantunan Yule (1996:60) berpendapat bahwa tidak

mungkin ada konsep yang paten mengenai kesantunan dan etika dalam

suatu budaya, karena setiap bahasa yang berbeda akan mencerminkan

budaya yang berbeda. Dengan demikian, suatu budaya akan mempersepsi

kesantunan secara berbeda pula. Brown dan Levinson (dalam Marzuqi,

2016:130–133) membagi prinsip kesantunan menjadi tiga strategi, (a)

tidak mengatakan sesuatu, (b) mengatakan sesuatu: off record (tidak

tercatat), (b) mengatakan sesuatu: on record (tercatat). Meski sudah

mematuhi prinsip-prinsip kesantunan, seseorang tidak akan lepas dari

suatu tuturan ketidaksantunan. Ketidaksantunan juga dapat terjadi ketika
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penuturnya tidak mampu mengendalikan apa yang dituturkannya

sehingga bahasa yang  digunakan menjadi tidak santun.

3. Kesantunan Berbahasa

a. Definisi Kesantunan Berbahasa

Kesantunan daam suatu interaksi dapatdidefinikan sebagai alat

yang digunakan untuk menunjukkan kesadaran tentang wajah orang lain.

dalam pengertian ini, kesantunan dapat disempurnakan dalam situasi

kejauhan dan kedekatan sosial. Dengan menunjukkan kesadaran untuk

wajah orang lain secara sosial sering dideskripsikan dalam kaitannya

dengan keakraban, persahabatan, atau kesetiakawanan. Sebaliknya, dengan

menunjukkan ketidaksadaran wajah orang lain dapat dideskripsikan

dengan kejauhan, permusuhan, dan ketidaksetiakawanan.

Brown dan Levinson (1987) kesantunan pada dasarnya adalah

sebuah upaya penyelamatan wajah. Wajah atau muka pada hakikatnya

menunjuk pada harga diri seseorang, yang dapat dibedakan antara yang

bersifat positif dan bersifat negatif. Muka negatif menunjuk pada

keinginan seseorang untuk dihargai keinginannya dan disetujui kehendak-

kehendaknya. Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan sebagai

tindakan yang tidak santun adalah tindakan yang menghambat atau

menghalangi keinginan kehendak seseorang.

Selanjutnya, Brown dan Levinson (1987) menyatakan bahwa teori

tentang kesantunan berbahasa itu berkisar atas nosi muka atau wajah yaitu
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citra diri yang bersifat umum da selalu ingin dimiliki oleh setiap anggota

masyarakat. Selain itu, kesantunan ini dapat ditafsirkan sebagai upaya

untuk menghindari konflik antara penutur dan lawan tuturnya di dalam

proses berkomunikasi. Maksudnya, kesantunan berbahasa merupakan

salah satu aspek kebahasaan yang dapat meningkatkan kecerdasan

emosional penuturnya karena dalam komunikasi penutur dan lawan tutur

tidak hanya dituntut untuk menyampaikan kebenaran, tetapi harus tetap

berkomitmen untuk menjaga keharmonisan hubungan, hal ini terjalin

apabila setiap peserta tutur dapat saling menghargai. Dengan kata lain,

baik penutur maupun mitra tutur memiliki keajiban yang sama untuk

menjaga muka. Kesantunan berbahasa erta kaitannya dengan etika

berbahasa, hal ini dikarenakan etika berbahasa juga mengatur tentang tata

cara menggunakan bahasa dalam berkomunikasi.

Wajah adalah atribut sosial, maka Brown dan Levinson (1987)

menyebutkan bahwa wajah merupakan atribut pribadi yang dimiliki oleh

setiap insan dan bersifat universal. Dalam teori ini wajah kemudian dipilah

menjadi dua jenis, yaitu (1) wajah dengan keinginan positif dan (2) wajah

dengan keinginan negatif. Wajah positif terkait dengan nilai  solidaritas,

ketakformalan, pengakuan, dan kesekoncoan. Sementara itu, wajah negatif

bermuara pada keinginan seseorang untuk tetap mandiri, bebas dari

gangguan pihak luar, dan adanya penghormatan pihak luar terhadap

kemandiriannya itu (Aziz, 2008:2). Melihat bahwa wajah memilki nilai
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seperti yang telah disebutkan, maka nilai-nilai itu patut untuk dijaga, dan

salah satu caranya adalah melalui pola berbahasa yang santun.

Kesantunan itu sendiri memiliki makna yangberbeda dengan

kesopanan. Kata sopan memiliki arti menunjukkan rasa hormat pada mitra

tutur, sedangkankata santun memiliki arti berbahasa (atau berperilaku)

dengan berdasarkan pada jarak sosial antara penutur danmitra tutur.

Berkaitan dengan kesantunan berbahasa, Chaer dan Agustina

(2004:172), menyatakan bahwa etika berbahasa erta berkaitan dengan

pemilihan kode bahasa, norma sosial, dan sistem budaya yang berlaku

dalam satu masyarakat. Etika berbahasa ini akan mengatur (1) apa yang

harus kita katakan pada waktu dan keadaan tertentu kepada seseorang

partisipan tertentu berknaan dengan status sosial dan budaya dalam

masyarakat itu, (2) ragam bahasa apa yang paling wajar kita gunakan

dalam situasi sosiolinguistik tertentu, (3) kapan dan bagaimana kita

menggunakan giliran berbicara kita dan menyela pembicaraan orang lain,

(4) kapan kita harus diam dan (5) bagaimana kualitas suara dan sikap fisik

kita dalam berbicara.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, jelas bahwa kesantunan

berbahasa merupakan etika dalam berkomunikasi dengan menggunakan

bahasa sebagai media tuturan. Etika tersebutlah yang mengatur tata cara

berbahasa secara santun dalam berkomunikasi dengan mitra tutur sehingga

berhubungan antara penutur dan mitra tutur tersebut akan terjalin
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harmonis, terhindar dari rasa tersinggung, serta menjauhkan

kesalahpahaman.

b. Ciri Kesantunan Berbahasa

Kesantunan berbahasa seseorang, dapat diukur dengan beberapa

jenis skala kesantunan. Chaer (2010:63) menyatakan bahwa yang

dimaksud dengan skala kesantunan adalah peringkat kesantunan, mulai

dari yang tidak santun sampai dengan yang paling santun. Rahardi

(2005:66-67) menyebutkan bahwa sedikitnya terdapat tiga macam skala

pengukur peringkat kesantunan yang sampai saat ini banyak digunakan

sebagai dasar acuan dalam penelitian kesantunan.

Dalam model kesantunan Leech, setiap maksimum interpersonal

itu dapat dimanfaatkan untuk menentukan peringkat kesantunan sebuah

tuturan. Rahardi (2005:66) menyatakan bahwa skala kesantunan Leech

dibagi menjadi lima.

1)Cost benefit scale atau skala kerugian dan keuntungan,

menunjuk kepada besar kecilnya kerugian dan keuntungan yang

diakibatkan oleh sebuah tindak tutur pada sebuah pertuturan. Semakin

tuturan tersebut merugikan diri penutur, akan semakin dianggap

santunlah tuturan itu. Demikian sebaliknya, semakin tuturan itu

menguntungkan diri penutur akan semakin dianggap tidak santunlah

tuturan itu (Rahardi, 2005:67).

2) Optionality scale atau skala pilihan, menunjuk kepada banyak

atau sedikitnya pilihan (options) yang disampaikan si penutur kepada si
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mitra tutur di dalam kegiatan bertutur. Semakin pertuturan itu

memungkinkan penutur atau mitra tutur menentukan pilihan yang

banyak dan leluasa, akan dianggap semakin santunlah tuturan itu.

Sebaliknya, apabila pertuturan itu sama sekali tidak memberikan

kemungkinan memilih bagi si penutur dan si mitra tutur, tuturan

tersebut dianggap tidak santun (Rahardi, 2005:67).

3) Indirectness scale atau skala ketidaklangsungan menunjuk

kepada peringkat langsung atau tidak langsungnya maksud sebuah

tuturan. Semakin tuturan itu bersifat langsung akan dianggap semakin

tidak santunlah tuturan itu. Demikian sebaliknya, semakin tidak

langsung, maksud sebuah tuturan, akan dianggap semakin santunlah

tuturan itu (Rahardi, 2005:67).

4) Authority scale atau skala keotoritasan menunjuk kepada

hubungan  status sosial antara penutur dan mitra tutur yang terlibat

dalam pertuturan. Semakin jauh jarak peringkat sosial (rank rating)

antara penutur dan dengan mitra tutur, tuturan yang digunakan akan

cenderung menjadi semakin santun. Sebaliknya, semakin dekat jarak

peringkat status sosial di antara keduanya, akan cenderung

berkuranglah peringkat kesantunan tuturan yang digunakan dalam

bertutur itu (Rahardi, 2005:67).

5) Social distance scale atau skala jarak sosial menunjuk kepada

peringkat  hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur yang terlibat

dalam sebuah pertuturan. Ada kecenderungan bahwa semakin dekat
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jarak peringkat sosial di antara keduanya, akan menjadi semakin kurang

santunlah tuturan itu. Demikian sebaliknya, semakin jauh jarak

peringkat sosial antara penutur dengan mitra tutur, akan semakin

santunlah tuturan yang digunakan itu (Rahardi, 2005:67).

c. Penyebab Ketidaksantunan

Pranowo (melalui Chaer, 2010:69) menyatakan bahwa ada

beberapa faktor atau hal yang menyebabkan sebuah pertuturan itu

menjadi tidak santun. Penyebab ketidaksantunan itu antara lain.

(a) Kritik secara langsung dengan kata-kata kasar

Menurut Chaer (2010:70) kritik kepada lawan tutur secara

langsung dan dengan menggunakan kata-kata kasar akan

menyebabkan sebuah pertuturan menjadi tidak santun atau jauh

dari peringkat kesantunan. Dengan memberikan kritik secara

langsung dan menggunakan kata-kata yang kasar tersebut dapat

menyinggung perasaan lawan tutur, sehingga dinilai tidak santun.

contoh: Pemerintah memang tidak pecus mengelola uang. Mereka

bisanya hanyamengkorupsi uang rakyat saja.

Tuturan di atas jelas menyinggung perasaan lawan tutur.

Kalimat di atas terasa tidak santun karena penutur menyatakan

kritik secara langsung dan menggunakan kata-kata yang kasar.

1) Dorongan rasa emosi penutur

Chaer (2010:70) mengungkapkan, kadang kala ketika

bertutur dorongan rasa emosi penutur begitu berlebihan
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sehingga ada kesan bahwa penutur marah kepada lawan

tuturnya. Tuturan yang diungkapkan dengan rasa emosi oleh

penuturnya akan dianggap menjadi tuturan yang tidak santun.

contoh: Apa buktinya kalau pendapat anda benar? Jelas-jelas

jawaban anda tidakmasuk akal.

Tuturan di atas terkesan dilakukan secara emosional dan

kemarahan. Pada tuturan tersebut terkesan bahwa penutur tetap

berpegang teguh pada pendapatnya, dan tidak mau menghargai

pendapat orang lain.

2) Protektif terhadap pendapat

Menurut Chaer (2010:71), seringkali ketika bertutur

seorang penutur bersifat protektif terhadap pendapatnya. Hal ini

dilakukan agar tuturan lawan tutur tidak dipercaya oleh pihak

lain. Penutur ingin memperlihatkan pada orang lain bahwa

pendapatnya benar, sedangkan pendapat mitra tutur salah.

Dengan tuturan seperti itu akan dianggap tidak santun. Contoh:

Silakan kalau tidak percaya. Semua akan terbukti kalau

pendapat saya yang paling benar.

Tuturan di atas tidak santun karena penutur menyatakan

dialah yang benar; dia memproteksi kebenaran tuturannya.

Kemudian menyatakan pendapat yang dikemukakan lawan

tuturnya salah.

3) Sengaja menuduh lawan tutur
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Chaer (2010:71) menyatakan bahwa acapkali penutur

menyampaikan tuduhan pada mitra tutur dalam tuturannya.

Tuturannya menjadi tidak santun jika penutur terkesan

menyampaikan kecurigaannya terhadap mitra tutur. contoh:

Hasil penelitian ini sangat lengkap dan bagus. Apakah yakin

tidak adamanipulasi data?

Tuturan di atas tidak santun karena penutur menuduh

lawan tutur atas dasar kecurigaan belaka terhadap lawan tutur.

Jadi, apa yang dituturkan dan juga cara menuturkannya dirasa

tidak santun.

4) Sengaja memojokkan mitra tutur

Chaer (2010:72) mengungkapkan bahwa adakalanya

pertuturan menjadi tidak santun karena penutur dengan sengaja

ingin memojokkan lawan tutur dan membuat lawan tutur tidak

berdaya. Dengan ini, tuturan yang disampaikan penutur

menjadikan lawan tutur tidak dapat melakukan pembelaan.

Contoh: Katanya sekolah gratis, tetapi mengapa siswa masih

diminta membayariuran sekolah? Pada akhirnya masih banyak

anak-anak yang putus sekolah.

Tuturan di atas terkesan sangat keras karena terlihat

keinginan untuk memojokkan lawan tutur. Tuturan seperti itu

dinilai tidak santun, karena menunjukkan bahwa penutur

berbicara kasar, dengan nada mara, dan rasa jengkel.
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4. Kesantunan Imperatif

Rahardi (2005:87) mengatakan wujud kesantunan imperatif

mencakup dua macam hal, yaitu; (1) wujud formal imperatif atau

struktural dan (2) wujud pragmatik imperatif atau nonstruktural. Wujud

formal imperatif adalah realisasi maksud imperatif bahasa Indonesia

menurut ciri struktural atau ciri formalnya. Rahardi (2005:88)

menunjukkan tiga ciri mendasar yang dimiliki satuan lingual dalam bahasa

Indonesia, yakni (1) menggunakan intonasi keras, (2) kata kerja yang

digunakan lazimya kata kerja dasar dan (3) mempergunakan partikel

pengeras –lah. Secara formal, tuturan imperatif meliputi dua macam wujud

yaitu imperatif aktif dan imperatif pasif.

Imperatif aktif dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan

berdasarkan penggolongan verbanya menjadi dua macam, yakni (1)

imperatif aktif yang berciri tidak transitif, imperatif yang demikian dapat

dengan mudah dibentuk dari tuturan deklaratif, dan (2) imperatif aktif

yang berciri transitif, untuk membentuk tuturan imperatif aktif transitif

verbanya harus dibuat tanpa berawalan me-N. Di dalam komunikasi

keseharian, maksud tuturan imperatif lazim dinyatakan dalam tuturan yang

berdiatesis pasif. Digunakan bentuk tuturan yang demikian dalam

menyatakan maksud imperatif karena pada pemakaian imperatifpasif itu,

kadar suruhan yang dikandung di dalamnya cenderung menjadi rendah.

Selain itu, bentuk imperatif pasif juga dapat mengandung konotasi makna

bahwa orang ketigalah yang diminta melakukan sesuatu, bukannya orang
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kedua. Kadar permintaan dan kadar suruhan yang terdapat di dalam

imperatif itu tidak terlalu tinggi karena maksud tuturan itu tidak secara

langsung setuju kepada orang yang bersangkutan. Bentuk kesantunan

imperatif dibagi menjadi tiga wujud kalimat yaitu kalimat berita

(deklaratif), kalimat tanya (interogatif), dan kalimat perintah (imperatif).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, kalimat imperatif di sini

yaitu sebagai ucapan yang isinya memerintah, memaksa, menyuruh,

mengajak, meminta agar orang yang diperintah itu melakukan apa yang

dimaksudkan dalam perintah itu. Berdasarkan pada maknanya, yang

dimaksud dengan aktivitas memerintah adalah praktik memberitahukan

kepada mitra tutur bahwa penutur menghendaki orang yang diajak bertutur

itu melakukan apa yang sedang diberitahukannya.

5. Bentuk Kesantunan Imperatif

Bentuk pragmatik adalah realisasi maksud imperatif dalam bahasa

Indonesia apabila dikaitkan dengan konteks situasi tutur yang

melatarbelakanginya. Makna pragmatik imperatif tuturan yang demikian

itu sangat ditentukan oleh konteksnya.

Moeliono dan Ramlan (dalam Rahardi, 2005:2) menyatakan bahwa

berdasarkan bentuk dalam hubungannya dengan situasi, kalimat dapat

digolongkan menjadi tiga, yaitu (1) kalimat berita (deklaratif), (2) kalimat

tanya (interogatif), (3) kalimat suruh (imperatif). Kalimat berita berfungsi

untuk memberitahu sesuatu kepada orang lain sehingga tanggapan yang
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diberikan berupa perhatian. Kalimat tanya berfungsi untuk menanyakan

sesuatu, sedangkan kalimat suruh mengharapkan tanggapan yang berupa

tindakan tertentu dari orang yang diajak berbicara.

a. Kesantunan Berbahasa dalam Tindak Imperatif Tuturan

Deklaratif

Kesantunan deklaratif merupakan kesantunan yang dilakukan

penutur denganmaksud memberitahukan sesuatu kepada mitra tutur,

pada umumnya mengungkapkansuatu peristiwa atau suatu kejadian

untuk menciptakan suatu keadaan yang barumisalnya menyuruh,

mengajak, dan melarang. Kesantunan berbahasa dalam tindakimperatif

tuturan deklaratif dapat dibedakan menjadi beberapa macam.

1) Kesantunan Berbahasa dalam Tuturan Deklaratif Perintah

Tuturan dengan konstruksi deklaratif hanya digunakan

untuk menyatakan makna pragmatik imperatif suruhan karena

dengan tuturan itu muka si mitra tutur dapat terselamatkan. Cara

menyatakan yang demikian dapat dianggap sebagai alat penyelamat

muka karena maksud itu tidak ditujukan secara langsung kepada si

mitra tutur.

Tuturan imperatif yang digunakan untuk menyatakan

makna suruhan ini dilakukan dengan beberapa tindakan, yakni

pertama, ekspresi wajah dengan senyuman ketika berjumpa dan

berbicara. Kedua, menundukkan kepala ketika bertemu dan

berbicara. Ketiga, menganggukkan kepala ketika mendapat
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perintah. Keempat, bejabat tangan ketika bertemu. Kelima,

berbicara dengan intonasi yang rendah ketika berbicara.

2) Kesantunan Berbahasa dalam Tuturan Deklaratif Ajakan

Tuturan deklaratif bermakna pragmatik imperatif ajakan

sering dituturkan dengan penanda kesantunan ayo [ayo]. Tuturan

ini dilakukan dengan beberapa tindakan, yakni pertama, ekspresi

wajah dengan senyuman ketika berjumpa dan berbicara. Kedua,

menundukkan kepala ketika bertemu dan berbicara. Ketiga,

menganggukkan kepala ketika mendapat perintah. Keempat,

bejabat tangan ketika bertemu. Kelima, berbicara dengan intonasi

yang rendah ketika berbicara.

3) Kesantunan Berbahasa dalam Tuturan Deklaratif Larangan

Tuturan deklaratif bermakna imperatif larangan selalu

ditandaidengan penggunaan kata ojo [ͻjͻ], ‘jangan’. Selain itu,

imperatif larangan juga ditandaioleh pemakaian bentuk pasif gak

oleh [ga? ͻleh] yang bermakna ‘tidak boleh’.

Tuturan imperatiflarangan jika dipenandakan dalam bentuk

deklaratif akan terkesan lebih santun, danmuka mitra tutur akan

lebih terselamatkan. Dan dilakukan dengan beberapa

tindakan,yakni pertama, ekspresi wajah dengan senyuman ketika

berjumpa dan berbicara. Kedua, menundukkan kepala ketika

bertemu danberbicara. Ketiga, menganggukkan kepala

ketikamendapat perintah. Keempat, bejabat tangan ketikabertemu



44

44

dengan kiai, nyai, ustadz dan pengurus. Kelima, berbicara dengan

intonasi yangrendah ketika berbicara.

b. Kesantunan Berbahasa dalam Tindak Imperatif Tuturan

Interogatif

Selain dapat dipenandakan dengan tuturan deklaratif, makna

pragmatik imperatifjuga dapat dipenandakan dengan tuturan interogatif.

Tuturan interogatif adalah tuturan yang mengandung maksud

menanyakansesuatu kepada mitra tutur. Dengan kata lain seorang

penutur bermaksud mengetahuijawaban terhadap suatu hal atau

interogatif kepada  mitra tutur.

1) Kesantunan Berbahasa dalam Tuturan Interogatif Perintah

Dalam kegiatan bertutur, tuturan interogatif dapat pula

digunakan untuk menyatakan maksud atau makna pragmatik

imperatif. Tuturan interogatif perintah ini dilakukan dengan

beberapa tindakan, yakni pertama, ekspresi wajah dengan senyuman

ketika berjumpa dan berbicara. Kedua, menundukkan kepala ketika

bertemu dan berbicara. Ketiga, menganggukkan kepala ketika

mendapat perintah. Keempat, bejabat tangan ketika bertemu. Kelima,

berbicara dengan intonasi yang rendah ketika berbicara.

2) Kesantunan Berbahasa dalam Tuturan Interogatif Ajakan

Tuturan ini terjadi antara santri dan nyai kepada santrinya.

Penutur mengutarakan maksud ajakan dengan diawali tuturan
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interogatif, dengan ditandaidengan kesantunan ayo[ayo] dan tulung

[tulUƞ]. Tuturan dinyatakan dalam bentuk tuturan interogatif yang

bermakna ajakan dan dinyatakan dalam bentuk ketidaklangsungan

mempunyai tingkat kesantunan yang tinggi. Dan dilakukan dengan

beberapa tindakan, yakni pertama, ekspresi wajah dengan senyuman

ketika berjumpa dan berbicara. Kedua, menundukkan kepala ketika

bertemu dan berbicara. Ketiga, menganggukkan kepala ketika

mendapat perintah. Keempat, bejabat tangan ketika bertemu. Kelima,

berbicara dengan intonasi yang rendah ketika berbicara.

3) Kesantunan Berbahasa dalam Tuturan Interogatif Permintaan

Dalam kegiatan bertutur sehari-hari, saat santri akan

berkomunikasi banyak ditemukan tuturan interogatif untuk

menyatakanmaksud imperatif permohonan atau permintaan.

Tuturan ini dilakukan dengan beberapa tindakan, yakni

pertama, ekspresi wajah dengan senyuman ketika berjumpa dan

berbicara. Kedua, menundukkan kepala ketika bertemu dan

berbicara. Ketiga, menganggukkan kepala ketika mendapat perintah.

Keempat, bejabat tangan ketika bertemu mitra tutur. Kelima,

berbicara dengan intonasi yang rendah ketika berbicara.

4) Kesantunan Berbahasa dalam Tuturan Interogatif Larangan

Pada umumnya makna imperatif larangan dalam bahasa Jawa

selalumenggunakan kata ojo [ᴐjᴐ] atau gak oleh [ga? oleh] untuk

menyatakan imperatif larangan dalam sebuah tuturan. Tuturan ini
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dilakukan dengan beberapa tindakan, yakni pertama, ekspresi wajah

dengan senyuman ketika berjumpa dan berbicara. Kedua,

menundukkan kepala ketika bertemu dan berbicara. Ketiga,

menganggukkan kepala ketika mendapat perintah. Keempat, bejabat

tangan ketika bertemu. Kelima, berbicara dengan intonasi yang

rendah ketika berbicara.

c. Kesantunan Berbahasa dalam Tindak Imperatif Tuturan Imperatif

Kalimat imperatif mengandung maksud memerintah atau

meminta agar mitra tutur melakukan sesuatu sebagaimana diinginkan si

penutur. Kalimat imperatif dapat berkisar antara suruhan yang sangat

keras atau kasar sampai dengan permohonan yang sangat halus atau

santun. Kalimat imperatif dapat pula berkisar antara suruhan untuk

melakukan sesuatu sampai dengan larangan untuk melakukan sesuatu.

Kalimat imperatif dapat diklasifikasikan menjadi lima macam,

yakni (1) kalimat imperatif permintaan, (2) kalimat imperatif pemberian

izin, dan (3) kalimat imperatif suruhan (Rahardi, 2005:79).

1) Kesantunan Berbahasa dalam Tuturan Imperatif Permintaan

Kalimat imperatif permintaan adalah kalimat imperatif

dengan kadar suruhan sangat halus. Lazimnya, kalimat imperatif

permintaan disertai dengan sikap penutur yang lebih merendah

dibandingkan dengan sikap penutur pada waktu menuturkan kalimat

imperatif biasa. Kalimat imperatif permintaan ditandai dengan
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pemakaian penanda kesantunan tolong, coba, harap,mohon, dan

beberapa ungkapan lain, seperti sudilah kiranya, dapatkah

seandainya, diminta dengan hormat, dan dimohondengan sangat.

2) Kesantunan Berbahasa dalam Tuturan Imperatif Pemberian

Izin

Kalimat imperatif yang dimaksudkan untuk memberikan izin

ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan silakan, biarlah dan

beberapa ungkapan lain yang bermakna mempersilakan, seperti

diperkenankan, dipersilakan, dan diizinkan.

3) Kesantunan Berbahasa dalam Tuturan Imperatif Suruhan

Kalimat imperatif suruhan, biasanya digunakan bersama

penanda kasantunan ayo, biar, coba, harap, hendaklah,hendaknya,

mohon, silakan, dan tolong.

6. Fungsi Kesantunan Imperatif

Fungsi pragmatik adalah realisasi maksud imperatif dalam bahasa

Indonesia apabila dikaitkan dengan konteks situasi tutur yang

melatarbelakanginya. Makna pragmatik imperatif tuturan yang demikian

itu sangat ditentukan oleh konteksnya. Konteks yang dimaksud dapat

bersifat ekstralinguistik dan dapat pula bersifat intralinguistik. Ada tujuh

belas macam makna pragmatik imperatif di dalam bahasa Indonesia

sebagai berikut:

a. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Perintah
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Pada tuturan ini menggunakan sebuah kalimat perintah dalam

tuturannya. Dalam hal ini si penutur memerintah kepada si mitra tutur

untuk melakukan apa yang diperintah oleh si penutur.

b. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Suruhan (coba)

Pada tuturan imperatif yang bermakna suruhan dapat ditandai oleh

pemakaian penanda kesatuan coba.

c. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Permintaan

(tolong, minta, mohon)

Pada tuturan imperatif yang mengandung makna pragmatik

imperatif permintaan biasanya ditandai dengan penanda kesantunan

tolong atau frasa yang bermakna minta.

d. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Permohonan

(mohon, -lah)

Pada tuturan imperatif yang mengandung makna permohonan

biasanya ditandai dengan ungkapan penanda kesantunan mohon. Selain

ditandai dengan hadirnya penanda kesantunan itu, partikel –lah juga

digunakan untuk memperhalus kadar tuturan imperatif permohonan.

e. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Desakan (ayo,

mari, harap, harus)

Tuturan imperatif dengan makna desakan menggunakan ungkapan

penanda kesantunan ayo dan mari. Selain itu, kadang-kadang digukan

juga kata harap atau harus untuk member penekanan maksud desakan

tersebut.
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f. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Bujukan (ayo,

mari, tolong)

Tuturan yang mengandung makna bujukan ini ditandai dengan

penanda kesantunan ayo atau mari, selain itu, juga diungkapkan dengan

penanda kesantunan tolong.

g. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Imbauan (-lah,

harap, mohon)

Pada tuturan yang mengandung makna imbauan digunakan partikel

–lah dan juga sering digunakan bersama dengan ungkapan penanda

kesantunan harapdan mohon.

h. Tuturan Yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Persilaan

(silakan, dipersilakan)

Pada tuturan yang mengandung makna persilaan digunakan

penanda kesantunan silakan, selain itu digunakan pula bentuk bentuk

pasif dipersilakan untuk menyatakan maksud pragmatik imperatif

persilaan itu.

i. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Ajakan (mari,

ayo)

Tuturan yang bermakna ajakan ini ditandai dengan penanda

kesantunan mari dan ayo. Kedua macam penanda kesantunan itu

masing-masing memiliki makna ajakan.

j. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Permintaan Izin

(mari, boleh)



50

50

Tuturan yang mengandung makna permintaan izin biasanya

ditandai dengan penanda kesantunan mari atau boleh.

k. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Mengizinkan

(silakan)

Tuturan yang mengandung makna imperatif mengizinkan ditandai

dengan pemakaian ungkapan penanda kesantunan silakan.

l. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Larangan

(jangan)

Pada tuturan yang bermakna larangan ditandai dengan pemakaian

penanda kesantunan jangan.

m. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Harapan

(harapan, semoga)

Tuturan yang mengandung makna harapan ditunjukkan dengan

penanda kesantunan harap dansemoga.

n. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Umpatan

Dalam tuturan yang mengandung makna umpatan biasannya

ditemukan pada komunikasi seharian.

o. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Pemberian

Ucapan Selamat

Tuturan yang mengandung makna pemberian u capan selamat

sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia bahwa pada

peristiwa-peristiwa tertentu, biasanya anggota masyarakat bahasa
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Indonesia saling menyampaikan ucapan salam atau ucapan selamat

kepada anggota masyarakat lain.

p. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Anjuran

(hendaknya, sebaiknya)

Tuturan yang bermakna anjuran ditandai dengan penanda

kesantunan kata hendaknya dan sebaiknya.

q. Tuturan yang Mengandung Makna Imperatif ‘ngelulu’.

Tuturan yang mengandung makna ngelulu berasal dari bahasa Jawa

yangmaknanya seperti menyuruh kepada mitra tutur melakukan sesuatu

namunsebenarnya yang dimaksud adalah melarang melakukan sesuatu.

7. Kesantunan dalam Pondok Pesantren

Wujud dan strategi kesantunan dalam interaksi dalam pesantren

menerapkan prinsip kesantunan sebagai refleksi dari tindak kesantunan

berbahasa. Cara bertutur ini dilakukan oleh seorang santri atau sekelompok

santri dalam menyikapi aturan atau norma yang ada di pondok pesantren.

Hal ini dilakukan demi terjaganya etika, keramahan hubungan, dan

keseimbangan sosial di lingkungan pondok pesantren. Wujud kesantunan

dalam interaksi santri terhadap para ustaz (guru) dapat pula dilihat sebagai

suatu rangkaian proses teknik, yaitu sebagai rangkaian komunikasi

antarmanusia yang saling mempengaruhi. Rangkaian kegiatan komunikasi

itu diarahkan untuk mencapai satu tujuan yang biasa disebut tujuan

intruksional. Interaksi masyarakat tutur pesantren baik kiai, santri,
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ustaz/ustazah, pengurus pondok, selalu dilandasi oleh norma-norma

pesantren.

Dalam berkomunikasi, norma-norma itu tampak dari perilaku

verbal maupun perilaku nonverbalnya. Perilaku verbal dalam fungsi

imperatif misalnya, terlihat pada bagaimana penutur mengungkapkan

perintah, keharusan, atau larangan melakukan sesuatu kepada mitra tutur,

sedangkan perilaku nonverbal tampak dari gerak-gerik fisik yang

menyertainya. Norma sosiokultural menghendaki agar manusia bersikap

santun dalam berinteraksi dengan sesamanya.
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BAB III

METODE PENELITIAN

Sugiyono (2013:2) mengemukakan bahwa metode penelitian merupakan

cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan

tertentu. Dalam penelitian ini, agar memperoleh hasil yang optimal digunakan

metode yang mencangkup beberapa hal, yaitu jenis penelitian, data dan sumber

data penelitian, pengumpulan data penelitian, dan teknik analisi data.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripstif.Metode kualitatif adalah

suatu metode yang digunakan untuk memahamifenomena tentang apa yang

dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku,persepsi, motivasi, dan

tindakan (Moleong, 2013:6).

Dalam metode ini, interpretasi bersifat analisis kualitatif. Analisis data

yangdigunakan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di

lapangandan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori

(Sugiyono, 2011:15).Metode kualitatif dilakukan dengan tidak

mengutamakan pada angka-angka, tetapimengutamakan kedalaman

penghayatan terhadap interaksi antarkonsep yangsedang dikaji secara empiris

(Semi, 1993:23).

Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang dipakai

dalam penelitian yang bermaksud untuk memahamai fenomena tentang apa
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yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi,

tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2011:6).

Istilah deskriptif itu menyarankan bahwa penelitian yang dilakukan

semata-mata hanya berdasarkan pada fakta-fakta yang ada atau fenomena

yang memang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya, sehingga yang

dihasilkan atau dicatat berupa perian bahasa yang biasa dikatakan sifatnya

seperti potret: paparan seperti adanya. Bahwa perian yang dekriptif itu tidak

mempertimbangkan benar salahnya penggunaan bahasa oleh penutur-

penuturnya, hal itu merupakan cirinya yang pertama dan terutama Sudaryanto

(dalam Adriyanti, 2012:26).

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas,  penelitian ini

menggunakan deskriptif kualitatif dengan alasan pertama data yang disajikan

dalam peneitian ini berupa kata-kata bukan angka-angka yakni tuturan yang

berupa bentuk kesantunan imperatif dan fungsi kesantunan imperatif, kedua

objek yang digunakan dalam peneitian ini merupakan kesantunan memerintah

(imperatif) yang digunakan masyarakat lingkungan Pondok Pesantren Fathul

Hidayah Pangean Lamongan.
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B. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Data Penelitian

Sutarman (2012:3) mengemukakan bahwa data adalah fakta dari

suatu pernyataan yang berasal dari kenyataan, di mana pernyataan tersebut

merupakan hasil pengukuran atau pengamatan. Data dapat berupa angka-

angka, huruf-huruf, simbol-simbol khusus, atau gabungan darinya. Data

dalam penelitian ini adalah (1) bentuk kesantunan imperatif, dan (2) fungsi

kesantunan imperatif dalam interaksi sosial di Pondok Pesantren Fathul

Hidayah Pangean Lamongan.

2. Sumber Data Penelitian

Menurut Sutopo (2006:56–57) menyatakan sumber data penelitian

adalah dari mana data tersebut didapatkan dengan menggunakan cara

tertentu baik berupa manusia maupun dokumen-dokumen.Sumber data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang

secara langsung berkaitan atau berkenaan dengan masalah yang diteliti dan

secara langsung dari sumber. Sumber tersebut berupa percakapan antara

KH. Masyhadi (53), Ny. Hj. Aimmatul Munawaroh (49), ustazah Nurul

(25), ustazah Tian (22), ustazah Bibah (24), ustazah windi (23), ustazah

elok (22), ustazah zunita (23) dengan para santri yang masih duduk di

kelas MTs. dan MA di Pondok Pesantren Fathul Hidayah Pangean

Lamongan.
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C. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiyono (2013:224), teknik pegumpulan data merupakan

langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari

penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang

digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

a) Teknik Simak

Teknik simak dalam penelitian ini adalah cara/alat  untuk

memahami sebuah data yang ada dilapangan. Metode ini memiliki

teknik dasar yang berwujud teknik sadap. Teknik sadap disebut sebagai

teknik dasar dalam metode simak dimaksudkan pada hakikat

penyimakan diwujudkan dengan penyadapan. Dalam arti, penelitian

dalam upaya mendapatkan data melakukan dengan menyadap

penggunaan bahasa seseorang atau beberapa orang yang menjadi

informan. Bahwa menyadap penggunaan bahasa yang dimaksudkan

menyangkut penggunaan bahasa, baik secara lisan maupun tertulis.

Penyadapan penggunaan secara lisan dimungkinkan jika

informan tampil dengan sosoknya sebagai orang yang sedang berbicara

atau bercakap-cakap yaitu kesantunan imperatif dalam interaksi sosial

di Pondok Pesantren Fathul Hidayah Pangean Lamongan. Peneliti di

sini menggunakan alat rekam untuk merekam tuturan yang diucapkan
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oleh masyarakat pondok, sehingga peneliti akan mendapatkan data yang

ada di dalam interaksi sosial di Pondok Pesantren Pangean Lamongan.

Teknik rekam ini bersifat melengkapi kegiatan penyediaan data

dengan teknik catat. Maksudnya, apa yangdicatat itu dapat

dicekkembali dengan rekaman yang dihasilkan. Apabila peneliti sudah

yakin dengan teknik catat, maka teknik rekam dapat digunakan untuk

mengumpulkan data yang ada di dalam interaksi sosial di Pondok

Pesantren Pangean Lamongan.

Peneliti di sini melakukan proses perekaman sekaligus

penyadapan dalam mendapatkan data percakapan kyai, ustazah, dan

para santri mengenai (1) bentuk kesantunan imperatif yaitu pada

kalimat deklaratif, kalimat interogatif, dan kalimat imperatif, serta (2)

fungsi kesantunan imperatif yaitu pada tuturan imperatif perintah,

tuturan pragmatik imperatif suruhan, tuturan imperatif permintaan,

tuturan imperatif permohonan, tuturan imperatif desakan, tuturan

imperatif bujukan, tuturan imperatif imbauan, tuturan imperatif

persilaan, tuturan imperatif ajakan, tuturan imperatif permintaan izin,

tuturan imperatif mengizinkan, tuturan imperatif larangan, tuturan

imperatif harapan, tuturan imperatif umpatan, tuturan imperatif

pemberian ucapan selamat, tuturan imperatif anjuran, dan tuturan

imperatif ‘ngelulu’dalam interaksi sosial di lingkungan pesantren, hal

ini dimaksudkan agar data yang terkumpul itu valid.



58

b) Teknik Catat

Teknik catat dalam  penelitian ini adalah cara yang digunakan

peneliti untuk mencatat data-data yang ada hubungannya dengan

masalah penelitian. Hasil dari proses rekaman sebeumnya, kemudian

ditrankripsi beserta konteks yang dituturkan oleh para pejabat desa.

Setelah itu akan didapatkan data tentang kesantunan imperatif dan

kesantunan interogatif pada tuturan antara kyai, nyai, ustazah dengan

para santri saat melakukan interaksi sosial di Pondok Pesantren Fathul

Hidayah Pangean Lamongan.

Teknik ini digunakan untuk mentranskripsikan semua data-data

yang telah diperoleh dari perekaman maupun penyadapan ke dalam

bentuk tulisan, data tersebut yaitu berupa berupa (1) bentuk kesantunan

imperatif yaitu pada kalimat deklaratif, kalimat interogatif, dan kalimat

imperatif, serta (2) fungsi kesantunan imperatif yaitu pada tuturan

imperatif perintah, tuturan pragmatik imperatif suruhan, tuturan

imperatif permintaan, tuturan imperatif permohonan, tuturan imperatif

desakan, tuturan imperatif bujukan, tuturan imperatif imbauan, tuturan

imperatif persilaan, tuturan imperatif ajakan, tuturan imperatif

permintaan izin, tuturan imperatif mengizinkan, tuturan imperatif

larangan, tuturan imperatif harapan, tuturan imperatif umpatan, tuturan

imperatif pemberian ucapan selamat, tuturan imperatif anjuran, dan

tuturan imperatif ‘ngelulu’dalam interaksi sosial di Pondok Pesantren

Fathul Hidayah Pangean Lamongan.
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2. Instrumen Pengumpulan Data

Menurut Sanjaya (2011:83), instrument penelitian adalah alat yang

dapat digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi

penelitian.Instrument penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam

penelitian ini adalah lembar korpus data. Tabel korpus data yang

dimaksud dapat dilihat di bawah ini:

3.1

Lembar Korpus Data

Bentuk Kesantunan Imperatif

NO Kode DATA
Bentuk Kesantunan Imperatif

D In Im

1

2

3

Dst.

Keterangan

D : Kalimat Deklaratif

In : Kalimat Introgatif

Im : Kalimat Imperatif
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3.2

Lembar Korpus Data

Fungsi Kesantunan Imperatif Menurut Kunjana Rahardi

NO Kode Data

Fungsi Kesantunan Imperatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

2

3

Dst

.

Keterangan :

1. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Perintah

2. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Suruhan (coba)

3. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Permintaan (tolong, minta,

mohon)

4. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Permohonan (mohon, -lah)

5. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Desakan (ayo, mari, harap, harus)

6. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Bujukan (ayo, mari, tolong)

7. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Imbauan (-lah, harap,
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mohon)

8. Tuturan Yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Persilaan (silakan, dipersilakan)

9. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Ajakan (mari, ayo)

10. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Permintaan Izin (mari, boleh)

11. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Mengizinkan (silakan)

12. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Larangan (jangan)

13. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Harapan (harapan, semoga)

14. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Umpatan

15. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Pemberian Ucapan Selamat

16. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Anjuran (hendaknya, sebaiknya)

17. Tuturan yang Mengandung Makna Imperatif ‘ngelulu’

D. Prosedur Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti melakukan prosedur penelitian sebagai

berikut:

(1) meminta ijin kepada Pengasuh Yayasan Fathul Hidayah Pangean

Lamongan;

(2) melakukan pengamatan saat berlangsungnya interaksi sosial di

lingkungan Pondok Pesantren Fathul Hidayah Pangean Lamongan;

(3) mengumpulkan data dengan teknik simak saat berlangsungnya interaksi

sosial di Lingkungan Pondok Pesantren Fathul Hidayah Pangean

Lamongan;
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(4) menulis data percakapan saat berlangsungnya interaksi sosial di

Lingkungan Pondok Pesantren Fathul Hidayah Pangean Lamongan;

(5) mengidentifikasi data dalam lembar korpus data;

(6) mengidentifiksi penggunaan kesantunan imperatif prinsip Kunjana

Rahardi dalam interaksi sosial di Pondok Pesantren Fathul Hidayah

Pangean;

(7) menuliskan bentuk kesantunan imperatifdalam interaksi sosial di Pondok

Pesantren Fathul Hidayah Pangean;

(8) menuliskan fungsi kesantunan imperatif dalam interaksi sosial di Pondok

Pesantren Fathul Hidayah Pangean;

(9) memasukkan data ke dalam lembar korpus data;

(10) memberi kode di setiap data yang teah dicatat, misalnya “Bagi yang

piket hari ini tolong menata sandal.” (BKI/D/001) (FKI/MIP/001)

Ket: BKI : Bentuk Kesantunan Imperatif

FKI : Fungsi Kesantunan Imperatif

D : Deklaratif

MIP : Makna Imperatif Perintah

001 : Kalimat nomor satu

E. Teknik Analisis Data

Bogdan dan Biklen (dalam Moelong 2006:248) menyimpulkan bahwa

analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
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dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

yang penting dan apa yang dipelajari, dan dapat memutuskan apa yang dapat

diceritakan kepada orang lain.Teknik analisis data yang digunakan untuk

mendeskripsikan hasil rumusan masalah  pada bab 1. Setelah data terkumpul,

langkah selanjutnya yang dilakukukan oleh peneliti adalah menganalisis data

yang sudah ada.

Adapun langkah-langkah konkret analisis data penelitian ini sebagai

berikut:

(1) mencermati data yang ada dalam korpus data,

(2) menganalisis/ menginterpretasi bentuk kesantunan imperatif yaitu pada

kalimat deklaratif,

(3) menganalisis/ menginterpretasi bentuk kesantunan imperatif yaitu pada

kalimat interogatif,

(4) menganalisis/ menginterpretasi bentuk kesantunan imperatif yaitu pada

kalimat imperatif,

(5) menganalisis/ menginterpretasi fungsi kesantunan imperatif yaitu

padatuturan imperatif perintah,

(6) menganalisis/ menginterpretasi fungsi kesantunan imperatif yaitu

padatuturan imperatif suruhan,

(7) menganalisis/ menginterpretasi fungsi kesantunan imperatif yaitu

padatuturan imperatif permintaan,

(8) menganalisis/ menginterpretasi fungsi kesantunan imperatif yaitu

padatuturan imperatif permohonan,
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(9) menganalisis/ menginterpretasi fungsi kesantunan imperatif yaitu

padatuturan imperatif desakan,

(10)menganalisis/ menginterpretasi fungsi kesantunan imperatif yaitu

padatuturan imperatif bujukan,

(11)menganalisis/ menginterpretasi fungsi kesantunan imperatif yaitu

padatuturan imperatif imbauan,

(12)menganalisis/ menginterpretasi fungsi kesantunan imperatif yaitu

padatuturan imperatif persilaan,

(13)menganalisis/ menginterpretasi fungsi kesantunan imperatif yaitu

padatuturan imperatif ajakan,

(14)menganalisis/ menginterpretasi fungsi kesantunan imperatif yaitu

padatuturan imperatif permintaan izin,

(15)menganalisis/ menginterpretasi fungsi kesantunan imperatif yaitu

padatuturan imperatif mengizinkan,

(16)menganalisis/ menginterpretasi fungsi kesantunan imperatif yaitu

padatuturan imperatif larangan,

(17)menganalisis/ menginterpretasi fungsi kesantunan imperatif yaitu

padatuturan imperatif harapan,

(18)menganalisis/ menginterpretasi fungsi kesantunan imperatif yaitu

padatuturan imperatif umpatan,

(19)menganalisis/ menginterpretasi fungsi kesantunan imperatif yaitu

padatuturan imperatif pemberian ucapan selamat,
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(20)menganalisis/ menginterpretasi fungsi kesantunan imperatif yaitu

padatuturan imperatif anjuran,

(21)menganalisis/ menginterpretasi fungsi kesantunan imperatif yaitu

padatuturan imperatif ‘ngelulu’,

(22)menyimpulkan penggunaan kesantunan imperatif dalam interaksi sosial

di Pondok Pesantren Fathul Hidayah Pangean Lamongan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dideskripsikan hasil penelitian. Pembahasan tersebut

disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, deskripsi hasil

penelitian ini meliputi (1) bentuk kesantunan imperatif yaitu pada kalimat

deklaratif, kalimat interogatif, dan kalimat imperatif, serta (2) fungsi kesantunan

imperatif yaitu pada tuturan imperatif perintah, tuturan pragmatik imperatif

suruhan, tuturan imperatif permintaan, tuturan imperatif permohonan, tuturan

imperatif desakan, tuturan imperatif bujukan, tuturan imperatif imbauan, tuturan

imperatif persilaan, tuturan imperatif ajakan, tuturan imperatif permintaan izin,

tuturan imperatif mengizinkan, tuturan imperatif larangan, tuturan imperatif

harapan, tuturan imperatif umpatan, tuturan imperatif pemberian ucapan selamat,

tuturan imperatif anjuran, dan tuturan imperatif ‘ngelulu’.

A. Bentuk Kesantunan Imperatif dalam Interaksi Sosial di Pondok Pesantren

Fathul Hidayah Pangean Lamongan

Bentuk pragmatik adalah realisasi maksud imperatif dalam bahasa

Indonesia apabila dikaitkan dengan konteks situasi tutur yang

melatarbelakanginya. Makna pragmatik imperatif tuturan yang demikian itu

sangat ditentukan oleh konteksnya.

1. Kesantunan Berbahasa dalam Tindak Imperatif Tuturan Deklaratif

Kesantunan berbahasa dalam tindak imperatif tuturan deklaratif

dapat berupa rincian-rincian di bawah ini, yakni (1) kalimat deklaratif
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perintah, (2) kalimat deklaratif larangan, dan (3) kalimat deklaratif yang

berdiatesis pasif.

a. Deklaratif Perintah

Tuturan dengan konstruksi deklaratif hanya digunakan untuk

menyatakan makna pragmatik imperatif suruhan karena dengan

tuturan itu muka si mitra tutur dapat terselamatkan. Cara menyatakan

yang demikian dapat dianggap sebagai alat penyelamat muka karena

maksud itu tidak ditujukan secara langsung kepada si mitra tutur.

Terdapat tuturan deklaratif perintah yang dibuktikan dengan kutipan

anaalisis di bawah ini:

(1) Sandale wes apik gak usah ditoto.
(semua sandal sudah rapi, jadi tidak usah dirapikan)

(2) Sopo seng ngongkon gak turu.
(siapa suruh tidak tidur)

(3) Ngayang ta lungguh nang genteng kono.
(terbang ta duduk di genteng sana)

Menurut Rahardi (2005:74) bahwa kalimat deklaratif perintah

adalah cara menyatakan suruhan sebagai alat penyelamatan muka

dengan maksud tidak ditujukan langsung kepada si mitra tutur, maka

pada tuturan (1), (2), dan (3) di atas menunjukkan adanya bentuk

kesantunan imperatif tuturan deklaratif perintah. Kalimat tersebut

dikatakan kalimat deklaratif perintah karena kalimatnya berwujud

kalimat berita tetapi memiliki makna perintah yang disebabkan oleh

konteks. Konteks perintah tersebut adalah untuk menyatakan makna

pragmatik imperatif suruhan sebab dengan tuturan itu muka si mitra

tutur dapat terselamatkan. Cara menyatakan maksud juga tidak



68

ditujukan secara langsung kepada si mitra tutur. Kalimat di atas

termasuk kalimat imperatif karena di situ terdapat makna penutur

menyuruh lawan tutur supaya melakukan sesuatu. Dengan latar

belakang konteks pada kalimat (1) imperatifnya yaitu agar mitra tutur

tidak perlu merapikan sandal sebab sudah tertata rapi, pada kalimat (2)

imperatifnya yaitu agar mitra tutur segera tidur sebab tidak ada yang

menyuruhnya untuk tetap terjaga, dan pada kalimat (3) imperatifnya

yaitu agar mitra tutur tidak menanyakan lagi harus duduk dimana,

sebab sudah tau sendiri tempat yang kosong.

Konteks tuturan pada kalimat (1) yaitu ketika sore hari seorang

santri melakukan piket harian di pondok kemudian seorang teman

lainnya memberitahu untuk tidak perlu menata sandal lagi, sebab

sudah tertata rapi di rak sandal. Sementara, konteks tuturan pada

kalimat (2) yaitu ketika ada seorang santri yang belum tidur karena

menunggu santri yang lain, namun malah ditinggal tidur terlebih

dahulu. Kemudian santri yang ditunggu tersebut malah menjawab

demikian, dan konteks tuturan pada kalimat (3) yaitu ketika seorang

santri bertanya harus duduk dimana dan seorang pengurus

memerintahkan seorang santri untuk duduk meskipun tidak ada tempat

untuk duduk.

b. Deklaratif Larangan

Tuturan deklaratif bermakna imperatif larangan selalu

ditandaidengan penggunaan kata ojo [ͻjͻ], ‘jangan’. Selain itu,
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imperatif larangan juga ditandaioleh pemakaian bentuk pasif gak oleh

[ga? ͻleh] yang bermakna ‘tidak boleh’. Terdapat tuturan deklaratif

perintah yang dibuktikan dengan kutipan analisis di bawah ini:

(4) Resik-resik e kok teko kunu. Gak sisan teko pojok dunyo
liyo.

(bersihinnya kok dari situ. Tidak sekalian dari ujung bumi
yang lain)

(5) Kamu enak ambek cuci mata. Lah aku mben sore kok jogo
ae.

(Kamu enak sambil cuci mata. Lah saya setiap sore selalu
jaga kantor)

(6) Yan.. engko sore teh poci yo yan..
(yan.. nanti tek poci ya yan..)

Menurut Rahardi (2005:75) bahwa kalimat deklaratif larangan

ditandai oleh pemakaian bentuk pasif gak oleh [ga? ͻleh] yang

bermakna ‘tidak boleh’, maka pada tuturan (5) menunjukkan adanya

bentuk kesantunan imperatif tuturan deklaratif larangan tetapi

disampaikan secara tidak langsung. Kalimat tersebut dikatakan

kalimat deklaratif larangan secara tidak langsung karena kalimatnya

berwujud kalimat berita tetapi memiliki makna perintah yang

disebabkan oleh konteks. Konteks perintah tersebut adalah dalam

kalimat tersebut tersirat makna ojo [ͻjͻ], ‘jangan’. Kalimat di atas

termasuk kalimat imperatif karena di situ terdapat makna penutur

menyuruh lawan tutur supaya melakukan sesuatu dengan benar.

Dengan latarbelakang konteks pada kalimat (4) imperatifnya

yaitu agar mitra tutur membersihkan lantainya tidak setengah-

setengah dan dengan benar, pada kalimat (5) imperatifnya yaitu agar

mitra tutur agar mitra tutur tidak keseringan keluar dan mengabaikan
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tugas di pondok sebagai pengurus, dan pada kalimat (6) imperatifnya

yaitu agar mitra tutur membelikan es pengurus lain ketika ada yang

keluar sebagai imbal balik sebba dia sering keluar.

Konteks tuturan pada kalimat (4) yaitu ketika seorang santri

melakukan piket harian di pondok kemudian seorang teman lainnya

memberitahu untuk membersihkan lantainya dengan benar.

Konteks tuturan pada kalimat (5) tersebut yaitu ketika di

kamar pengurus, salah seorang pengurus meminta ijin pada pengurus

yang lain untuk keluar dari pondok sebentar sebab ada keperluan lalu

salah satu pengurus secara tidak langsung melarang agar tidak keluar

dari pondok karena masih ada pekerjaan yang harus dilakukan di

kantor. Kemudian pengurus yang meminta ijin tersebut membujuk

satu pengurus itu untuk mengijinkan dia keluar.

Selanjutnya, konteks tuturan pada kalimat (6) yaitu ketika di

kamar pengurus, salah seorang pengurus membujuk salah satu

pengurus untuk membelikannya teh poci yang ada di luar pondok.

Selain tuturan di atas, ada juga bentuk kesantunan imperatif deklaratif

larangan sebagai berikut.

(7) Hei ojok didelok-delokno uwong.
(hei jangan diperlihatkan orang)

(8) Ojok ngunu engkok pabrik e muring-muring.
(jangan begitu nanti dimarahi pabrik)

(9) Engko dikei tulisan “Bocor”. Dadi ojok digawe maneh.
Eleng-eleng.
(nanti dikasih tulisan “Bocor”. Jadi jangan dipakai lagi
ya. Diingat-ingat)

(10) Ojok melas-melas wajahe.
(jangan melas-melas wajahnya)
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Pada tuturan (7), (8), (9), dan (10) menunjukkan adanya

bentuk kesantunan imperatif tuturan deklaratif larangan. Kalimat

tersebut dikatakan kalimat deklaratif larangan karena

ditandaidengan penggunaan kata ojo [ͻjͻ], ‘jangan’. Selain itu,

imperatif larangan juga ditandaioleh pemakaian bentuk pasif gak

oleh [ga? ͻleh] yang bermakna ‘tidak boleh’. Kalimat di atas

termasuk kalimat imperatif karena di situ terdapat makna penutur

menyuruh lawan tutur supaya tidak melakukan apa yang tidak

boleh dilakukan. Pada kalimat (7) imperatifnya yaitu agar mitra

tutur tidak memperlihatkan apa yang dibawanya kepada orang

disekelilingnya, pada kalimat (8) imperatifnya yaitu agar mitra

tutur tidak menjelek-jelekan pabrik plastiknya, pada kalimat (9)

imperatifnya yaitu agar mitra tutur tidak memakai lagi teko yang

sudah rusak, dan pada kalimat (10) imperatifnya yaitu agar mitra

tutur tidak memperlihatkan wajah yang memelas.

Konteks tuturan pada kalimat (7) yaitu ketika seorang santri

memegang kado yang dari temannya, kemudian teman yang

memberikannya tidak ingin semua santri mengetahuinya.

Sedangkan, pada tuturan (8) yaitu ketika membuat es untuk

berbuka puasa ada seorang santri yang menjelek-jelekkan salah

satu merk plastik, kemudian seorang pengurus menegur santri

tersebut agar tidak melakukan hal tersebut.
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Sementara, konteks tuturan pada kalimat (9) yaitu ketika

membuat es untuk takjil kemudian seorang pengurus mendapati

teko yang sudah tidak layak untuk dipakai (rusak) kemudian

pengurus tersebut memberikan pengumuman atau memerintahkan

agar tidak memakai teko tersebut lagi. Sedangkan, pada tuturan

(10) yaitu ketika seorang santri mendapati teman santri lainnya

yang sedang memandangi pintu dengan wajah melasnya.

c. Kalimat Deklaratif Berdiatesis Pasif

Tuturan deklaratif yang berdiatesis pasif adalah tuturan

yang subjek kalimat merupakan tujuan dari perbuatan tertentu. Hal

tersebut dibuktikan dengan kutipan analisis di bawah ini:

(11)Gapopo, ngkok cek oleh bojo ganteng.
(Tidak apa-apa. Nanti dapat suami yang tampan)

Menurut Rahardi (2005:76) bahwa kalimat deklaratif

berdiatesis pasif adalah tuturan yang subjek kalimat merupakan

tujuan dari perbuatan tertentu, maka pada tuturan (11)

menunjukkan adanya bentuk kesantunan imperatif tuturan

deklaratif berdiatesis pasif. Kalimat tersebut dikatakan kalimat

deklaratif berdiatesis pasif karena subjek kalimat merupakan tujuan

dari perbuatan tertentu. Kalimat di atas termasuk kalimat imperatif

karena di situ penutur menyuruh lawan tutur agar mengijinkan

untuk melakukan sesuatu dengan melakukannya maka si lawan

tutur akan mendapatkan tujuan dari perbuatan tertentu.
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Imperatifnya di situ yaitu supaya mitra tutur mengijinkan si

penutur untuk keluar pondok.

Konteks tuturan yaitu ketika di kamar pengurus, salah

seorang pengurus meminta ijin pada pengurus yang lain untuk

keluar dari pondok sebentar sebab ada keperluan lalu salah satu

pengurus secara tidak langsung melarang agar tidak keluar dari

pondok karena masih ada pekerjaan yang harus dilakukan di

kantor.

2. Kesantunan Berbahasa dalam Tindak Imperatif Tuturan Interogatif

Kesantunan berbahasa dalam tindak imperatif tuturan deklaratif

dapat berupa rincian-rincian di bawah ini, yakni (1) kalimat interogatif

perintah, (2) kalimat deklaratif permintaan, dan (3) kalimat interogatif

ajakan.

a. Kalimat interogatif perintah

Tuturan interogatif perintah adalah tuturan yang mengandung

maksud menanyakansesuatu kepada mitra tutur. Dengan kata lain

seorang penutur bermaksud mengetahuijawaban terhadap suatu hal

atau interogatif kepada  mitra tutur. Terdapat tuturan interogatif

perintah yang dibuktikan dengan kutipan analisis di bawah ini:

(12) Acarae nopo mawon? Abah yai arrohman, pak nur
istighosah, pak wahid tahlil lanjut moco kitab teko awal
sampe akhir? Dadi gawe takjile iki kudune luweh cepet yo.
(acaranya apa saja? Abah yai arrohman, pak nur istighosah,
pak wahid tahlil kemudian baca kitab dari awal sampai
akhir? Jadi bikin takjilnya harus lebih cepat ya)
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(13) Seng bagian genjong es wes diceluk toh?
(bagi yang piket angkat es takjil sudah dipanggil?)

(14) Bu, niki sekalian dicuci?
(bu, ini sekalian dicuci?)

Menurut Rahardi (2005:76) bahwa kalimat interogatif

perintah adalah tuturan yang mengandung maksud

menanyakansesuatu kepada mitra tutur, maka pada tuturan (12),

(13), dan (14) menunjukkan kalimat bentuk kesantunan imperatif

tuturan interogatif perintah. Kalimat tersebut dikatakan kalimat

interogatif perintah karena penggunaannya untuk menyatakan

maksud atau makna pragmatik memerintah dan dilakukan dengan

intonasi yang rendah ketika berbicara. Kalimat di atas termasuk

kalimat imperatif karena di situ penutur menanyakan sesuatu

kepada mitra tutur supaya melakukan apa yang penutur ucapkan.

Imperatifnya pada kalimat (12) yaitu agar mitra tutur lebih cepat

ketika membuat menu takjil, pada kalimat (13) imperatifnya yaitu

agar mitra segera memanggil petugas yang piket untuk mengangkat

takjil, dan pada kalimat (14) imperatifnya adalah agar mitra tutur

memberikan jawaban segera sebab masih banyak yang harus

dikerjakan.

Konteks tuturan pada kalimat (12) yaitu ketika semua santri

dan pengurus membuat menu buka puasa kemudian seorang

pengurus mengkomando agar semua menu takjil bisa terhidang

tepat waktu, konteks tuturan pada kalimat (19) yaitu ketika sedang

membungkus es, karena khawatir seorang pengurus menanyakan
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secara tidak langsung juga memerintah seorang santri juga untuk

memanggil yang bagian angkat es untuk santri putra. Sementara itu

pada tuturan (20) yaitu ketika selesai memasak di dapur seorang

santri menanyakan pada ibu dapur apakah piring yang dia pegang

boleh dicuci atau tidak. Sebab di dapur masih banyak yang harus

dimasak.

b. Kalimat Interogatif Permintaan

Tuturan interogatif permintaan adalah tuturan yang

mengandung maksud menanyakansesuatu kepada mitra tutur.

Dengan kata lain seorang penutur bermaksud mengetahuijawaban

terhadap suatu hal atau interogatif kepada  mitra tutur. Terdapat

tuturan interogatif pemintaan yang dibuktikan dengan kutipan

anaalisis di bawah ini:

(15) Dekwingi sampean mpun disukani bapakne Cindi
ta? Wau bapak e ngengken kulo nyuwun kwitansi.
(kemaren sudah dikasih uang bapaknya Cindi ta?
Tadi bapaknya menyuruh saya minta kwitansi)

(16) Aku lungguh nandi loh mbak?
(aku duduk di mana loh mbak?)

(17) Aku engko sore metu. Oleh yo?
(Saya nanti sore mau keluar, boleh ya?)

Menurut Rahardi (2005:77) bahwa kalimat interogatif

permintaan mengandung maksud menanyakansesuatu kepada mitra

tutur, maka pada tuturan (15), (16), dan (17) menunjukkan kalimat

bentuk kesantunan imperatif tuturan interogatif permintaan.

Kalimat tersebut dikatakan kalimat interogatif perintah karena
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ditandai oleh kata “minta”. Kalimat di atas termasuk kalimat

imperatif karena di situ penutur menanyakan sesuatu  kepada mitra

tutur supaya melakukan apa yang penutur ucapkan. Imperatifnya

pada kalimat (15) yaitu agar mitra tutur membuatkan kwitansi

untuk pembayaran pondok yang sudah dibayarkan, pada kalimat

(16) imperatifnya yaitu agar mitra tutur mencarikan tempat duduk,

sementara pada kalimat (17) imperatifnya yaitu agar mitra tutur

mengijinkan penutur untuk keluar dari pondok.

Konteks tuturan pada kalimat (15) yaitu ketika dua orang

pengurus dalam kamar, kemudian satu pengurus itu menanyakan

uang pembayaran Cindi pada pengurus lain sebab satu pengurus itu

ketika sedang di bawah juga ditanyai oleh bapaknya Cindi dan

meminta kwitansi yang belum dikasihkan, konteks tuturan pada

kalimat (16) yaitu ketika seorang pengurus meminta seorang santri

untuk membantu membungkusi es untuk berbuka puasa kemudian

seorang santri tersebut kerepotan memposisikan tempat duduknya,

selanjutnya pada kalimat (17) konteks tuturannya yaitu ketika di

kamar pengurus, salah seorang pengurus meminta ijin pada

pengurus yang lain untuk keluar dari pondok sebentar sebab ada

keperluan.

c. Kalimat Interogatif Ajakan

Tuturan ini digunakan penutur untuk mengutarakan maksud

ajakan dengan diawali tuturan interogatif, dengan ditandaidengan
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kesantunan ayo[ayo] dan tulung [tulUƞ]. Tuturan dinyatakan

dalam bentuk tuturan interogatif yang bermakna ajakan dan

dinyatakan dalam bentuk ketidaklangsungan mempunyai tingkat

kesantunan yang tinggi. Terdapat tuturan interogatif ajakan yang

dibuktikan dengan kutipan analisis di bawah ini:

(18)He piye.. coba tanglet seng pak guru gowo iki ta
plastike? Opo seng sekiloan?
(coba tanyakan untuk yang bapak guru pakai plastik
yang gimana? Apa yang sekiloan ini?)

(19)Cubo ditingali es batune kirang pinten?
(coba dilihat es batunya kurang berapa?)

(20)Ayo, mboten mriko ta?
(ayo, kamu tidak ke sana?)

Menurut Rahardi (2005:78) bahwa kalimat interogatif

ajakan digunakan penutur untuk mengutarakan maksud ajakan

dengan diawali tuturan interogatif, dengan ditandaidengan

kesantunan ayo[ayo] dan tulung [tulUƞ], maka pada tuturan (18),

(19), dan (20) menunjukkan kalimat bentuk kesantunan imperatif

tuturan interogatif ajakan yang ditandai oleh kata “ayo”. Kalimat

terebut dikatakan kalimat interogatif ajakan karena mengutarakan

maksud ajakan dengan diawali tuturan interogatif, dengan

ditandaidengan kesantunan ayo[ayo] dan tulung [tulUƞ]. Tuturan

dinyatakan dalam bentuk tuturan interogatif yang bermakna ajakan

dan dinyatakan dalam bentuk ketidaklangsungan mempunyai

tingkat kesantunan yang tinggi. Kalimat di atas termasuk kalimat

imperatif karena di situ terdapat makna penutur menanyakan lawan

tutur supaya melakukan sesuatu. Imperatifnya pada kalimat di atas
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yaitu agar mitra tutur memberi jawaban atau melakukan sesuatu

atas pertanyaan yang penutur tanyakan.

Konteks tuturan pada kalimat (18) yaitu ketika

membungkus es untuk takjil lalu seorang pengurus kerepotan

mengambil plastik mana yang harus dipakai untuk esnya bapak

guru, konteks tuturan pada kalimat (19) yaitu ketika bu nyai yang

juga ikut membungkus es menyuruh seorang santri untuk

menghitung dan memastikan berasa es yang sudah terbungkus,

sementara konteks tuturan pada kalimat (20) yaitu ketika seorang

santri mengajak dengan secara tidak langsung untuk memerintah

agar mau diajak untuk mengambil makan ketika akan berbuka

puasa.

3. Kesantunan Berbahasa dalam Tindak Imperatif Tuturan Imperatif

Kesantunan berbahasa dalam tindak imperatif tuturan deklaratif

dapat berupa rincian-rincian di bawah ini, yakni (1) kalimat imperatif

biasa, (2) kalimat imperatif suruhan, dan (2) kalimat imperatif permintaan.

a. Kalimat Imperatif Biasa

Kalimat imperatif biasa, lazimnya, memiliki ciri-ciri berikut:

berintonasi keras, didukung dengan kata dasar, dan berpartikel

pengeras-lah. Kalimat imperatif jenis ini dapat berkisar antara

imperatif yang sangat halus sampai dengan imperatif yang sangat

kasar. Terdapat tuturan imperatif biasa yang dibuktikan dengan

kutipan analisis di bawah ini:
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(21) Budal-ndang budal ora usah ngobrak-ngobraki!
(langsung berangkat sendiri saja. Jangan memerintah!)

(22) Wes ndang budalo disek!
(kamu duluan saja!)

(23) Lah rene masak. Mosok anak e kades kok gaisok masak!
(sini masak. Anak kades kok tidak bisa masak!)

(24) Hei aku njaluk panggon turu. Nang pinggirmu!
(hei aku minta tempat untuk tidur. Di sebelahmu!)

(25) Lah mrene. Lungguh!
(cepat ke sini. Duduk!)

Menurut Rahardi (2005:79) bahwa kalimat imperatif biasa

yaitu memiliki ciri-ciri berikut: berintonasi keras, didukung dengan

kata dasar, dan berpartikel pengeras-lah, maka pada tuturan (21), (22),

(23), (24) dan (25) menunjukkan kalimat bentuk kesantunan imperatif

tuturan imperatif biasa. Kalimat terebut dikatakan kalimat deklaratif

perintah karenaberintonasi keras dan didukung dengan kata dasar.

Kalimat di atas termasuk kalimat imperatif karena di situ terdapat

makna penutur menyuruh lawan tutur supaya melakukan sesuatuyang

diperintahkan. Pada kalimat (21) imperatifnya yaitu agar mitra tutur

tidak memerintah si penutur, pada kalimat (22) imperatifnya yaitu

agar mitra langsung berangkat tanpa menunggu si penutur, pada

alimat (23) imperatifnya yaitu agar mitra tutur menuruti apa yang

diperintahkan oleh penutur, sementara pada kalimat (24) imperatifnya

yaitu agar mitra tutur memberikan sedikit tempat untuk penutur tidur,

dan pada kalimat (25) imperatifnya yaitu agar mitra tutur segera

duduk di sebelahnya.

Konteks tuturan pada kalimat (21) dan (22) yaitu ketika

seorang santri disuruh untuk segera berangkat padahal baru
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mengenakan mukenah, sehingga dengan nada keras dia

memerintahkan untuk temannya berangkat ke musholla lebih dulu,

pada kalimat (23) konteks tuturannya yaitu ketika di dapur seorang

ustazah mengulu-ulu santri yang derajatnya adalah anaknya kades

untuk memasak, pada tuturan (24) konteks tuturannya yaitu ketika

siang hari setelah sholat dhuhur, para santri akan istirahan kemudian

salah satu santri meminta santri lain untuk memberi tempat untuk tidur

di sebelahnya dengan nada keras, sementara tuturan (25) yaitu ketika

akan ngaos sore hari seorang santri menyuruh temannya untuk duduk

sebelahnya. Selain tersebut di atas, ada pula bentuk lain kalimat

imperatif biasa, berikut tuturannya:

(26) Ella diken Abah ten ndalem!
(ella disuruh Abah ke rumahnya!)

Pada tuturan (26) di atas menunjukkan kalimat bentuk

kesantunan imperatif tuturan imperatif biasa. Kalimat tesrebut

dikatakan kalimat deklaratif perintah karenaberintonasi halus dan

didukung dengan kata dasar. Kalimat di atas termasuk kalimat

imperatif karena di situ terdapat makna penutur menyuruh lawan tutur

supaya melakukan sesuatuyang diperintahkan. Pada kalimat (26)

imperatifnya yaitu agar mitra tutur menuruti apa yang abah

perintahkan.
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b. Kalimat Imperatif Suruhan

Kalimat imperatif mengandung maksud memerintah atau

meminta agar mitra tutur melakukan sesuatu sebagaimana diinginkan

si penutur. Kalimat imperatif dapat berkisar antara suruhan yang

sangat keras atau kasar sampai dengan permohonan yang sangat halus

atau santun. Kalimat imperatif dapat pula berkisar antara suruhan

untuk melakukan sesuatu sampai dengan larangan untuk melakukan

sesuatu.Kalimat imperatif suruhan, biasanya digunakan bersama

penanda kasantunan ayo, biar, coba, harap, hendaklah,hendaknya,

mohon, silakan, dan tolong. Terdapat tuturan imperatif suruhan yang

dibuktikan dengan kutipan analisis di bawah ini:

(27) Tulung seng piket dino iki totoen sandale!
(bagi yang piket hari ini tolong menata sandal!)

(28) Tulung jupukno plastik seng abang iku.
(tolong ambilkan plastik yang merah itu)

(29) Niki es e tulung sampean itung!
(ini esnya tolong dihitung!)

Menurut Rahardi (2005:83) bahwa kalimat imperatif

suruhan biasanya digunakan bersama penanda kasantunan ayo,

biar, coba, harap, hendaklah,hendaknya, mohon, silakan, dan

tolong, maka pada tuturan (27), (28), dan (29) menunjukkan

kalimat bentuk kesantunan imperatif tuturan imperatif suruhan.

Kalimat terebut dikatakan kalimat imperatif suruhan

karenabiasanya digunakan bersama penanda kasantunan

“tolong”.Kalimat di atas termasuk kalimat imperatif karena di situ

terdapat makna penutur menyuruh lawan tutur supaya melakukan
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apa yang diperintahkan. Pada kalimat (27) imperatifnya yaitu agar

mitra tutur menata sandal seperti apa yang sudah diperintahkan

oleh penutur, pada kalimat (28) imperatifnya yaitu agar mitra tutur

mengambilkan plastik sesuai yang penutur perintah, dan pada

kalimat (29) imperatifnya yaitu agar mitra tutur menghitung es

sesuai yang penutur perintahkan. Selain kalimat di atas, terdapat

pula bentuk lain kalimat imperatif suruhan, sebagai berikut:

(30) Ayo wi!

(ayo wi!)
(31) Ayo cepet, delekno aku panggon!

(ayo cepetan carikan aku tempat!)

Pada tuturan (30) dan (31) menunjukkan kalimat bentuk

kesantunan imperatif tuturan imperatif suruhan. Kalimat tersebut

dikatakan kalimat imperatif suruhan karenabiasanya digunakan

bersama penanda kasantunan “ayo”.Kalimat di atas termasuk

kalimat imperatif karena di situ terdapat makna penutur menyuruh

lawan tutur supaya melakukan apa yang diperintahkan.

Imperatifnya yaitu agar mitra tutur mengikuti apa yang penutur

perintahkan yaitu dengan ditandai oleh kata “ayo”.

Konteks tuturan pada kalimat (30) yaitu ketika ketika

seorang santri mengajak teman santri lain untuk berangkat ke

mushollah untuk jamaah sholat dhuhur. Sementara pada tuturan

(31) yaitu ketika teman santri lainnya juga memerintah untuk

mencarikan tempat sholat sebab dia baru selesai mengambil air

wudlu.
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c. Kalimat Imperatif Permintaan

Kalimat imperatif permintaan adalah kalimat imperatif

dengan kadar suruhan sangat halus. Lazimnya, kalimat imperatif

permintaan disertai dengan sikap penutur yang lebih merendah

dibandingkan dengan sikap penutur pada waktu menuturkan

kalimat imperatif biasa. Kalimat imperatif permintaan ditandai

dengan pemakaian penanda kesantunan tolong, coba, harap,mohon,

dan beberapa ungkapan lain, seperti sudilah kiranya, dapatkah

seandainya, diminta dengan hormat, dan dimohondengan

sangat.Terdapat tuturan imperatif permintaan yang dibuktikan

dengan kutipan analisis di bawah ini:

(32) Tulung padosi Pak Nur, sanjangi “Abah pengen
ketemu”.
(tolong carikan pak nur, bilang “Abah ingin bertemu”)

(33) Dek tulung pendetno laptop dek!
(dek, tolong ambilkan laptopnya dek!)

(34) Bu ngersaaken es ta bu? Kulo wingi supe bu.
Ngapunten sanget monggo njenengan mundut!
(bu, mau es ini bu? Saya kemaren lupa. Maaf bu.
Silahkan ambil bu)

Menurut Rahardi (2005:80) bahwa kalimat imperatif

permintaan ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan tolong,

coba, harap,mohon, dan beberapa ungkapan lain, seperti sudilah

kiranya, dapatkah seandainya, diminta dengan hormat, dan

dimohondengan sangat, maka pada tuturan (32), (33) dan (34)

menunjukkan kalimat bentuk kesantunan imperatif tuturan

imperatif permintaan. Kalimat terebut dikatakan kalimat deklaratif

perintah karenakalimat imperatif permintaan di sini digunakan
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dengan kadar suruhan sangat halus. Lazimnya, kalimat imperatif

permintaan disertai dengan sikap penutur yang lebih merendah

dibandingkan dengan sikap penutur pada waktu menuturkan

kalimat imperatif biasa. Kalimat imperatif permintaan ditandai

dengan pemakaian penanda kesantunan “tolong”. Kalimat di atas

termasuk kalimat imperatif karena di situ terdapat makna penutur

menyuruh lawan tutur supaya melakukan sesuatu yang

diperintahkan. Pada kalimat (32) imperatifnya yaitu meminta

tolong agar mitra tutur mencarikan Pak Nur, pada kalimat (33)

imperatifnya yaitu meminta tolong mitra tutur agar mengambilkan

laptop, sementara pada kalimat (34) imperatifnya yaitu meminta

tolong mitra tutur agar segera mengambil es untuk berbuka puasa.

Selain kalimat di atas, ada pula kalimat imperatif suruhan dalam

bentuk lain, sebagai berikut:

(35) Biasane tangan model selli iku pinter masak loh.
Ndaene langusng ditawari pengen mangan opo ngunu!
(biasanya tangan yang model selli itu orangnya pintar
memasak. Andai saja langsung ditawarin mau makan
apa)

Pada tuturan (35) menunjukkan kalimat bentuk kesantunan

imperatif tuturan imperatif permintaan. Kalimat tersebut dikatakan

kalimat imperatif permintaan karena ditandai dengan sikap penutur

yang lebih merendah dibandingkan dengan sikap penutur pada

waktu menuturkan kalimat imperatif biasa. Kalimat di atas

termasuk kalimat imperatif karena di situ terdapat makna penutur
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menyuruh lawan tutur supaya melakukan sesuatu. Pada kalimat

(35) imperatifnya yaitu penutur memerintah atau meminta agar

mitra tutur melakukan sesuatu yang diperintakan dengan kalimat

yang sangat halus.

B. Fungsi Kesantunan Imperatif dalam Interksi Sosial di Pondok Pesantren

Fathul Hidayah Pangean Lamongan

Fungsi pragmatik adalah realisasi maksud imperatif dalam bahasa

Indonesia apabila dikaitkan dengan konteks situasi tutur yang

melatarbelakanginya. Makna pragmatik imperatif tuturan yang demikian

itu sangat ditentukan oleh konteksnya. Fungsi dalam kesantunan imperatif

dapat berupa rincian-rincian di bawah ini, yakni (1) kesantunan imperatif

fungsi perintah, (2) kesantunan imperatif fungsi suruhan, (3) kesantunan

imperatif fungsi permintaan, (4) kesantunan imperatif fungsi desakan, (5)

kesantunan imperatif fungsi bujukan, (6) kesantunan imperatif fungsi

imbauan, (7) kesantunan imperatif fungsi persilaan, (8) kesantunan

imperatif fungsi ajakan, (9) kesantunan imperatif fungsi permintaan izi,

(10) kesantunan imperatif fungsi larangan, dan (11) kesantunan imperatif

fungsi ‘ngelulu.

1. Kesantunan Imperatif Fungsi Perintah

Terdapat kesantunan imperatif fungsi perintah yang dibuktikan

dengan kutipan analisis di bawah ini:

(36) Seng bagian genjong es wes diceluk toh?
(bagi yang piket angkat es takjil sudah dipanggil?)

(37) Tulung seng piket dino iki totoen sandale!
(bagi yang piket hari ini tolong menata sandal!)

(38) Ella diken Abah ten ndalem!
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(ella disuruh Abah ke rumahnya!)
(39) Wes ndang budalo disek!

(kamu duluan saja!)
(40) Ayo cepet, delekno aku panggon!

(ayo cepetan carikan aku tempat!)

Menurut Rahardi (2005:93) bahwa kesantunan imperatif fungsi

perintah adalah imperatif langsung yang mengandung makna perintah,

maka pada tuturan (36), (37), (38), (39) dan (40) di atas menunjukkan

adanya bentuk kesantunan imperatif fungsi perintah. Kalimat tersebut

dikatakan fungsi perintah karenapada tuturan di atas mengandung

makna pragmatik imperatif perintah dalam tuturannya. Dalam hal ini si

penutur memerintah kepada si mitra tutur untuk melakukan apa yang

diperintah oleh si penutur.

2. Kesantunan Imperatif Fungsi Suruhan

Terdapat kesantunan imperatif fungsi suruhan yang dibuktikan

dengan kutipan analisis di bawah ini:

(41) Cubo ditingali es batune kirang pinten?
(coba dilihat es batunya kurang berapa?)

(42) He piye.. coba tanglet seng pak guru gowo iki ta
plastike? Opo seng sekiloan?
(coba tanyakan untuk yang bapak guru pakai plastik
yang gimana? Apa yang sekiloan ini?)

Menurut Rahardi (2005:96) bahwa kesantunan imperatif fungsi

suruhan adalah tuturan yang mengandung imperatif bermakna suruhan

dengan ditandai oleh pemakaian penanda kesatuan coba, maka pada

tuturan (41)  dan (42) di atas menunjukkan adanya bentuk kesantunan

imperatif fungsi suruhan. Kalimat tersebut dikatakan fungsi perintah
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karenapada tuturan di atas mengandung imperatif bermakna suruhan

yang ditandai oleh pemakaian penanda kesatuan coba.

3. Kesantunan Imperatif Fungsi Permintaan

Terdapat kesantunan imperatif fungsi permintaan yang

dibuktikan dengan kutipan analisis di bawah ini:

(43) Dekwingi sampean mpun disukani bapakne Cindi ta?
Wau bapak e ngengken kulo nyuwun kwitansi.
(kemaren sudah dikasih uang bapaknya Cindi ta? Tadi
bapaknya menyuruh saya minta kwitansi)

(44) Tulung jupukno plastik seng abang iku.
(tolong ambilkan plastik yang merah itu)

(45) Tulung padosi Pak Nur, sanjangi “Abah pengen ketemu”.
(tolong carikan pak nur, bilang “Abah ingin bertemu”)

(46) Dek tulung pendetno laptop dek!
(dek, tolong ambilkan laptopnya dek!)

(47) Niki es e tulung sampean itung!
(ini esnya tolong dihitung!)

(48) Bu, niki sekalian dicuci?
(bu, ini sekalian dicuci?)

(49) Hei aku njaluk panggon turu. Nang pinggirmu!
(hei aku minta tempat untuk tidur. Di sebelahmu!)

Menurut Rahardi (2005:97) bahwa kesantunan imperatif

fungsi permintaan adalah tuturan yang mengandung makna pragmatik

imperatif permintaan, ditandai dengan penanda kesantunan tolong atau

frasa yang bermakna minta, maka pada tuturan (43), (44), (45), (46),

(47), (48)  dan (49) di atas menunjukkan adanya bentuk kesantunan

imperatif fungsi permintaan. Kalimat tersebut dikatakan

fungsipermintaan karenapada tuturan diatas mengandung makna

pragmatik imperatif permintaan yang ditandai dengan penanda

kesantunan tolong atau frasa yang bermakna minta.
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4. Kesantunan Imperatif Fungsi Desakan

Terdapat kesantunan imperatif fungsi desakan yang dibuktikan

dengan kutipan analisis di bawah ini:

(50) Ayo, mboten mriko ta?
(ayo, kamu tidak ke sana?)

(51) Acarae nopo mawon? Abah yai arrohman, pak nur
istighosah, pak wahid tahlil lanjut moco kitab teko awal
sampe akhir? Dadi gawe takjile iki kudune luweh cepet
yo.
(acaranya apa saja? Abah yai arrohman, pak nur
istighosah, pak wahid tahlil kemudian baca kitab dari
awal sampai akhir? Jadi bikin takjilnya harus lebih cepat
ya)

Menurut Rahardi (2005:100) bahwa kesantunan imperatif

fungsi desakan yaitu makna yang menggunakan ungkapan penanda

kesantunan ayo. Selain itu, pada kalimat kedua menggunakan kata

harap atau harus untuk memberi penekanan maksud desakan tersebut,

maka pada tuturan (50)  dan (51) di atas menunjukkan adanya bentuk

kesantunan imperatif fungsi desakan. Kalimat tersebut dikatakan

fungsidesakan karenapada  tuturan di atas mengandung makna

desakan yang menggunakan ungkapan penanda kesantunan ayo.

Selain itu, pada kalimat kedua menggunakan kata harap atau harus

untuk memberi penekanan maksud desakan tersebut.

5. Kesantunan Imperatif Fungsi Bujukan

Terdapat kesantunan imperatif fungsi bujukan yang dibuktikan

dengan kutipan analisis di bawah ini:

(52) Yan.. engko sore teh poci yo yan..
(yan.. nanti tek poci ya yan..)
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Menurut Rahardi (2005:102) bahwa kesantunan imperatif fungsi

bujukan yaitu makna yang ditandai dengan penanda kesantunan ayo

tetapi secara tersirat, selain itu, juga diungkapkan dengan nada manja,

maka pada tuturan (52) di atas menunjukkan adanya bentuk

kesantunan imperatif fungsi desakan. Kalimat tersebut dikatakan

fungsidesakan karenatuturan di atas mengandung makna bujukan

ditandai dengan penanda kesantunan ayo tetapi secara tersirat, selain

itu, juga diungkapkan dengan nada manja.

6. Kesantunan Imperatif Fungsi Imbauan

Terdapat kesantunan imperatif fungsi imbauan yang dibuktikan

dengan kutipan analisis di bawah ini:

(53) Engko dikei tulisan “Bocor”. Dadi ojok digawe maneh.
Eleng-eleng.
(nanti dikasih tulisan “Bocor”. Jadi mohon tidak dipakai
lagi ya. Diingat-ingat)

Menurut Rahardi (2005:103) bahwa kesantunan imperatif

fungsi imbauan yaitu makna yang mengandung pragmatik imperatif

imbauan sebab menggunakan ungkapan penanda kesantunan mohon,

maka pada tuturan (53) di atas menunjukkan adanya bentuk

kesantunan imperatif fungsi imbauan. Kalimat tersebut dikatakan

fungsiimbauan karenapada tuturan di atas mengandung makna

pragmatik imperatif  imbauan sebab menggunakan ungkapan penanda

kesantunan mohon.
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7. Kesantunan Imperatif Fungsi Persilaan

Terdapat kesantunan imperatif fungsi persilaan yang

dibuktikan dengan kutipan analisis di bawah ini:

(54) Bu ngersaaken es ta bu? Kulo wingi supe bu. Ngapunten
sanget monggo njenengan mundut!
(bu, mau es ini bu? Saya kemaren lupa. Maaf bu.
Silahkan ambil bu)

Menurut Rahardi (2005:104) bahwa kesantunan imperatif

fungsi persilaan yaitu menggunakan penanda kesantunan silakan,

selain itu digunakan pula bentuk bentuk pasif dipersilakan untuk

menyatakan maksud pragmatik imperatif persilaan itu, maka pada

tuturan (54) di atas menunjukkan adanya bentuk kesantunan

imperatif fungsi persilaan. Kalimat tersebut dikatakan

fungsipersilaan karena pada tuturan di atas mengandung makna

pragmatik imperatif  persilaan yaitu menggunakan penanda

kesantunan silakan, selain itu digunakan pula bentuk bentuk pasif

dipersilakan untuk menyatakan maksud pragmatik imperatif

persilaan itu.

8. Kesantunan Imperatif Fungsi Ajakan

Terdapat kesantunan imperatif fungsi ajakan yang dibuktikan

dengan kutipan analisis di bawah ini:

(55) Ayo wi!
(ayo wi!)

(56) Ayo lah mrene. Lungguh!
(ayo cepat ke sini. Duduk!)

Menurut Rahardi (2005:106) bahwa kesantunan imperatif fungsi

ajakan yaitu makna yang ditandai dengan penanda kesantunan ayo,
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maka pada tuturan (55) dan (56) di atas menunjukkan adanya bentuk

kesantunan imperatif fungsi ajakan. Kalimat tersebut dikatakan

fungsiajakan karena pada tuturan di atas bermakna ajakan ini ditandai

dengan penanda kesantunan ayo. Kedua kalimat di atas menggunakan

penanda kesantunan yang masing-masing memiliki makna ajakan.

9. Kesantunan Imperatif Fungsi Permintaan Izin

Terdapat kesantunan imperatif fungsi permintaan izin yang

dibuktikan dengan kutipan analisis di bawah ini:

(57) Aku engko sore metu. Oleh yo?
(Saya nanti sore mau keluar. Boleh ya?)

Menurut Rahardi (2005:107) bahwa kesantunan imperatif

fungsi permintaan izin yaitu makna yang mengandung pragmatik

imperatif ditandai dengan penanda kesantunan boleh, maka pada

tuturan (57) di atas menunjukkan adanya bentuk kesantunan imperatif

fungsi permintaan izin. Kalimat tersebut dikatakan fungsipermintaan

izin karena pada tuturan di atas mengandung makna pragmatik

imperatif permintaan izin yang ditandai dengan penanda kesantunan

boleh.

10. Kesantunan Imperatif Fungsi Larangan

Terdapat kesantunan imperatif fungsi larangan yang dibuktikan

dengan kutipan analisis di bawah ini:

(58) Ojok melas-melas wajahe.
(jangan melas-melas wajahnya)

(59) Hei ojok didelok-delokno uwong.
(hei jangan diperlihatkan orang)

(60) Ojok ngunu engkok pabrik e muring-muring.
(jangan begitu nanti dimarahi pabrik)



92

(61) Sandale wes apik gak usah ditoto.
(semua sandal sudah rapi, jadi tidak usah dirapikan)

(62) Budal-ndang budal ora usah ngobrak-ngobraki!
(langsung berangkat sendiri saja. Jangan memerintah!)

Menurut Rahardi (2005:109) bahwa kesantunan imperatif

fungsi larangan yaitu makna yang mengandung pragmatik imperatif

ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan jangan, maka pada

tuturan (58), (59), (60), (61), dan (62) di atas menunjukkan adanya

bentuk kesantunan imperatif fungsi larangan. Kalimat tersebut

dikatakan fungsilarangan karena pada tuturan di atas mengandung

makna pragmatik imperatif larangan ditandai dengan pemakaian

penanda kesantunan jangan.

11. Kesantunan Imperatif Fungsi‘Ngelulu’

Terdapat kesantunan imperatif fungsi ‘ngelulu yang dibuktikan

dengan kutipan analisis di bawah ini:

(63)Biasane tangan model selli iku pinter masak loh. Ndaene
langusng ditawari pengen mangan opo ngunu!
(biasanya tangan yang model selli itu orangnya pintar
memasak. Andai saja langsung ditawarin mau makan apa)

(64)Lah rene masak. Mosok anak e kades kok gaisok masak!
(sini masak. Anak kades kok tidak bisa masak!)

(65)Gapopo, ngkok cek oleh bojo ganteng.
(Tidak apa-apa. Nanti dapat suami yang tampan)

(66)Kamu enak ambek cuci mata. Lah aku mben sore kok jogo
ae.
(Kamu enak sambil cuci mata. Lah saya setiap sore selalu
jaga kantor)

(67)Resik-resik e kok teko kunu. Gak sisan teko pojok dunyo
liyo.
(bersihinnya kok dari situ. Tidak sekalian dari ujung bumi
yang lain)

(68)Sopo seng ngongkon gak turu.
(siapa suruh tidak tidur)

(69)Ngayang ta lungguh nang genteng kono.
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(terbang ta duduk di genteng sana)
(70)Aku lungguh nandi loh mbak?

(aku duduk di mana loh mbak?)

Menurut Rahardi (2005:116) bahwa kesantunan imperatif

fungsi ngelulu yaitu mengandung makna yang seperti menyuruh

kepada mitra tutur melakukan sesuatu namunsebenarnya yang

dimaksud adalah melarang melakukan sesuatu, maka pada tuturan

(63), (64), (65), (66), (67), (68), (69), dan (70) di atas menunjukkan

adanya bentuk kesantunan imperatif fungsi permintaan izin. Kalimat

tersebut dikatakan fungsipermintaan izin karena pada tuturan di atas

mengandung makna pragmatik imperatif ngelulu. Ngelulu sendiri

berasal dari bahasa Jawa yangmaknanya seperti menyuruh kepada

mitra tutur melakukan sesuatu namunsebenarnya yang dimaksud

adalah melarang melakukan sesuatu.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil kajian yang telah

dilakukan dengan fokus penelitian kesantunan imperatif dalam interaksi

sosial di Pondok Pesantren Fathul Hidayah Pangean Lamongan diperoleh

simpulan sebagai berikut.

Pertama, kesantunan imperatif dalam interaksi sosial di Pondok

Pesantren Fathul Hidayah diwujudkan dalambentuk kesantunan imperatif

yang ditemukan yakni menyatakan (1) bentuk kesantunan imperatif

tuturan deklaratif perintah (tiga data), tuturan deklaratif larangan (tujuh

data), dan tuturan deklaratif berdiatesis pasif (satu data), (2) bentuk

kesantunan imperatif tuturan interogatif perintah (tiga data), tuturan

interogatif permintaan (tiga data), dan tuturan interogatif ajakan(tiga data),

serta (3) bentuk kesantunan imperatif tuturan imperatif biasa (enam data),

tuturan imperatif suruhan (lima data), tuturan imperatif permintaan empat

data).

Ketiga, fungsi kesantunan imperatif yang ditemukan yakni

menyatakan tuturan imperatif perintah (lima data), tuturan imperatif

suruhan (dua data), tuturan imperatif permintaan (tujuh data), tuturan

imperatif desakan (dua data), tuturan imperatif bujukan (satu data), tuturan

imperatif imbauan (satu data), tuturan imperatif persilaan (satu data),
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tuturan imperatif ajakan (dua data), tuturan imperatif permintaan izin (satu

data), tuturan imperatif larangan (lima data), dan tuturan imperatif

‘ngelulu’ (delapan data).

Dalam berinteraksi sosial di pondok pesantren, tuturan pendek

dinilai lebih santun jika digunakan dalam berinteraksi santri terhadap

ustazah dan pengurusnya, sedangkan tuturan yang lebih panjang dinilai

kurang santun, bahkan tidak santun. Perilaku santri yang tidak banyak

bicara justru semakin menunjukkan bahwa santri tersebut semakin santun

terhadap ustazah maupun pengurus pondok.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah

dikemukakan pada bab sebelumnya, peneliti menyarankan kepada peneliti

selanjutnya agar bisa mengembangkan lebih lanjut untuk penelitian-

penelitian selanjutnya. Di antaranya kesantunan berbahasa antarsantri

dilihat dari daerah asal santri, mengingat santri Pondok Pesantren Fathul

Hidayah Pangean Lamongan tidak hanya berasal dari daerah Lamongan

saja. Sedangkan, untuk penelitian lebih luas perlu dilakukan perbandingan

kesantunan berbahasa antara pondok pesantren modern dengan pondok

pesantren tradisional, mengingat penulis melihat ada perbedaan yang

signifikan cara berinteraksi santri pondok pesantren modern dengan

tradisional.
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Bagi para santri yang sebagai pelaku tutur. Karenamelihat hasil

penelitian ini, hendaknya berperilaku dan bertutur kata dengan bahasa

yang baik, benar, dan singkat yang sudah mewakili ide ketika berinteraksi

dengan kyai, nyai, pengurus dan ustazah di pondok pesantren.
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3.1
Lembar Korpus Data

Bentuk Kesantunan Imperatif

NO Kode DATA
Bentuk Kesantunan

Imperatif
D In Im

1 BKI/Im/001 Tulung seng piket dino iki totoen sandale!
(Bagi yang piket hari ini tolong menata sandal) 



2 BKI/D/002 Sandale wes apik gak usah ditoto
(Semua sandal sudah rapi, jadi tidak perlu dirapikan)



3 BKI/D/003 Resik-resik e kok teko kunu. Gak sisan teko pojok dunyo liyo
(Bersihinnya kok dari situ. Tidak sekalian dari ujung bumi yang lain)



4 BKI/Im/004 Ayo wi!
(Ayo wi!)



5 BKI/Im/005 Budal-ndang budal ora usah ngobrak-ngobraki!
(Langsung berangkat sendiri saja. Jangan memerintah!)



6 BKI/Im/006 Wes ndang budalo disek!
(Kamu duluan saja!)



7 BK/Im/007 Ayo cepet, delekno aku panggon
(Ayo cepetan. Carikan aku tempat!)



8
BKI/D/008

Aku engko sore metu. Oleh yo?
(Saya nanti sore mau keluar. Boleh ya?)
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9
BKI/D/010

Kamu enak ambek cuci mata. Lah aku mben sore kok jogo ae
(Kamu enak sambil cuci mata. Lah saya setiap sore selalu jaga Kantor)



10
BKI/D/011

Gapopo, ngkok cek oleh bojo ganteng
(Tidak apa-apa. Nanti dapat suami yang tampan)



11
BKI/D/012

Yan.. engko sore teh poci yo yan..
(Yan.. Nanti sore teh poci ya yan..)



12 BKI/In/013

Dekwingi sampean mpun disukani bapakne Cindi ta? Wau bapak e
ngengken kulo nyuwun kwitansi
(Kemaren sudah dikasih uang bapaknya Cindi ta? Tadi bapaknya menyuruh
saya minta kwitansi)



13
BKI/Im/014

Tulung jupukno plastik seng abang iku
(Tolong ambilkan plastik yang warna merah itu)



14 BKI/In/015 Ayo, mboten mriko ta?
(Ayo, kamu tidak kesana?)



15 BKI/D/016 Sopo seng ngongkon gak turu
(Siapa suruh tidak tidur)



16 BKI/Im/017 Hei aku njaluk panggon turu. Nang pinggirmu!
(Hei aku minta tempat untuk tidur. Di sebelahmu!)



17 BKI/Im/018 Tulung padosi Pak Nur, sanjangi "Abah pengen ketemu"
(Tolong carikan pak Nur, bilang "Abah ingin bertemu.")



18 BKI/Im/019 Dek, tulung pendetno laptop dek!
(Dek, tolong ambilkan laptopnya dek) 



19 BKI/Im/020 Lah rene masak. Mosok anak e kades kok gaisok masak!
(Sini masak. Anaknya kades kok tidak bisa masak)
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20 BKI/D/021
Engko dikei tulisan "Bocor". Dadi ojok digawe maneh. Eleng-eleng.
(Nanti itu dikasih tulisan "Bocor". Jadi jangan dipakai lagi ya. Diingat-
ingat)



21 BKI/Im/022 Ayo lah rene. Duduk!
(Ayo cepat kesini. Duduk)



22 BKI/In/023 Aku lungguh nandi loh mbak?
(Aku duduk dimana loh mbak?)



23 BKI/D/024 Ngayang ta lungguh nang genteng kono
(Terbang ta duduk di genteng sana)



24 BKI/D/025 Ojo melas-melas wajahe!
(Jangan melas-melas wajahnya!)



25 BKI/In/026

Acarae nopo mawon? Abah yai arrohman, pak nur istighosah, pak wahid
tahlil lanjut moco kitab teko awal sampe akhir? Dadi gawe takjile iki
kudune luweh cepet yo
(Acaranya apa saja? Abah yai: Arrohman, Pak Nur: Istighosah, Pak Wahid:
Tahlil kemudian baca kitab dari awal samapi akhir? Jadi bikin takjilnya
harus lebih cepat ya)



26 BKI/In/027
He piye.. Cubo tanglet seng pak guru gowo iki ta plastike? Opo seng
sekiloan?
(Coba tanyakan untuk yang bapak guru pakai plastik yang gimana? Apa
yang sekiloan ini?)



27 BKI/In/028 Tulung seng piket dino iki totoen sandale!
(Bagi yang piket angkat es takjil sudah dipanggil?)



28 BKI/In/029 Bu, niki sekalian dicuci?
(Bu, ini boleh dicuci sekalian?)
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29 BKI/Im/030
Bu, ngersaaken es ta bu? Kulo wingi supe. Ngapunten sanget monggo
njenengan mundut!
(Bu, mau es ini bu? Saya kemaren lupa. Maaf bu. Silahkan ambil bu)



30 BKI/In/031 Cubo ditingali es batune kirang pinten
(Coba dilihat es batunya kurang berapa?)



31 BKI/D/032 Hei ojo didelok-delokno uwong!
(Hei jangan diperlihatkan orang)



32 BKI/Im/033

Biasane tangan model selli iku pinter masak loh. Ndahene langsung
ditawari pengen mangan opo ngunu!
(Biasanya tangan yang model selli itu orangnya pintar memasak. Andai
saja langsung ditawarin mau makan apa)



33 BKI/Im/034 Niki es e tulung sampean itung!
(Ini esnya tolong dihitung) 



34 BKI/D/035 Ojo ngunu engko pabrik e muring-muring
(Jangan begitu nanti dimarahi pabriknya)



35 BKI/Im/036 Ella diken Abah ten ndalem!
(Ella disuruh Abah ke rumahnya)



Keterangan

BKI : Bentuk Kesantunan Imperatif
D : Kalimat Deklaratif
In : Kalimat Introgatif
Im : Kalimat Imperatif
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3.2
Lembar Korpus Data

Fungsi Kesantunan Imperatif Menurut Kunjana Rahardi

NO Kode Data
Fungsi Kesantunan Imperatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 FKI/MIPr/001

Tulung seng piket dino iki totoen
sandale!
(Bagi yang piket hari ini tolong

menata sandal)



2 FKI/MIL/002
Sandale wes apik gak usah ditoto
(Semua sandal sudah rapi, jadi tidak
perlu dirapikan)



3 FKI/MINg/003

Resik-resik e kok teko kunu. Gak
sisan teko pojok dunyo liyo
(Bersihinnya kok dari situ. Tidak
sekalian dari ujung bumi yang lain)



4 FKI/MIA/004 Ayo wi!
(Ayo wi!)



5 FKI/MIL/006

Budal-ndang budal ora usah
ngobrak-ngobraki!
(Langsung berangkat sendiri saja.
Jangan memerintah!)



6 FKI/MIPr/006 Wes ndang budalo disek!
(Kamu duluan saja!)





106

7 FKI/MIPr/007 Ayo cepet, delekno aku panggon
(Ayo cepetan. Carikan aku tempat!)



8 FKI/MIPi/008
Aku engko sore metu. Oleh yo?
(Saya nanti sore mau keluar. Boleh
ya?)



9 FKI/MINg/009

Kamu enak ambek cuci mata. Lah
aku mben sore kok jogo ae
(Kamu enak sambil cuci mata. Lah
saya setiap sore selalu jaga Kantor)



10 FKI/MINg/010

Gapopo, ngkok cek oleh bojo
ganteng
(Tidak apa-apa. Nanti dapat suami
yang tampan)



11 FKIP/MIB/011 Yan.. engko sore teh poci yo yan..
(Yan.. Nanti sore teh poci ya yan..)



12 FKI/MIPa/012

Dekwingi sampean mpun disukani
bapakne Cindi ta? Wau bapak e
ngengken kulo nyuwun kwitansi
(Kemaren sudah dikasih uang
bapaknya Cindi ta? Tadi bapaknya
menyuruh saya minta kwitansi)



13 FKI/MIPa/013

Tulung jupukno plastik seng abang
iku
(Tolong ambilkan plastik yang
warna merah itu)
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14 FKI/MID/014 Ayo, mboten mriko ta?
(Ayo, kamu tidak kesana?)



15 FKI/MINg/015 Sopo seng ngongkon gak turu
(Siapa suruh tidak tidur) 



16 FKI/MIPa/015

Hei aku njaluk panggon turu. Nang
pinggirmu!
(Hei aku minta tempat untuk tidur.
Di sebelahmu!)



17 FKI/MIPa/016

Tulung padosi Pak Nur, sanjangi
"Abah pengen ketemu"
(Tolong carikan pak Nur, bilang
"Abah ingin bertemu.")



18 FKI/MIPa/017
Dek, tulung pendetno laptop dek!
(Dek, tolong ambilkan laptopnya
dek)



19 FKI/MINg/018

Lah rene masak. Mosok anak e
kades kok gaisok masak!
(Sini masak. Anaknya kades kok
tidak bisa masak)



20 FKI/MIL/019

Engko dikei tulisan "Bocor". Dadi
ojok digawe maneh. Eleng-eleng.
(Nanti itu dikasih tulisan "Bocor".
Jadi jangan dipakai lagi ya. Diingat-
ingat)



21 FKI/MIA/020 Ayo lah rene. Duduk!
(Ayo cepat kesini. Duduk)
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22 FKI/MINg/021 Aku lungguh nandi loh mbak?
(Aku duduk dimana loh mbak?)



23 FKI/MINg/022
Ngayang ta lungguh nang genteng
kono
(Terbang ta duduk di genteng sana)



24 FKI.MIL/023 Ojo melas-melas wajahe!
(Jangan melas-melas wajahnya!)



25 FKI/MID/024

Acarae nopo mawon? Abah yai
arrohman, pak nur istighosah, pak
wahid tahlil lanjut moco kitab teko
awal sampe akhir? Dadi gawe
takjile iki kudune luweh cepet yo
(Acaranya apa saja? Abah yai:
Arrohman, Pak Nur: Istighosah,
Pak Wahid: Tahlil kemudian baca
kitab dari awal samapi akhir? Jadi
bikin takjilnya harus lebih cepat ya)



26 FKI/MIS/025

He piye.. Cubo tanglet seng pak
guru gowo iki ta plastike? Opo seng
sekiloan?
(Coba tanyakan untuk yang bapak
guru pakai plastik yang gimana?
Apa yang sekiloan ini?)



27 FKI/MIPr/026

Tulung seng piket dino iki totoen
sandale!
(Bagi yang piket angkat es takjil
sudah dipanggil?)
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28 FKI/MIPa/027 Bu, niki sekalian dicuci?
(Bu, ini boleh dicuci sekalian?)



29 FKI/MIPs/028

Bu, ngersaaken es ta bu? Kulo
wingi supe. Ngapunten sanget
monggo njenengan mundut!
(Bu, mau es ini bu? Saya kemaren
lupa. Maaf bu. Silahkan ambil bu)



30 FKI/MIS/030

Cubo ditingali es batune kirang
pinten
(Coba dilihat es batunya kurang
berapa?)



31 FKI/MIL/031 Hei ojo didelok-delokno uwong!
(Hei jangan diperlihatkan orang)



32 FKI/MINg/032

Biasane tangan model selli iku
pinter masak loh. Ndahene
langsung ditawari pengen mangan
opo ngunu!
(Biasanya tangan yang model selli
itu orangnya pintar memasak.
Andai saja langsung ditawarin mau
makan apa)



33 FKI/MIPa/033 Niki es e tulung sampean itung!
(Ini esnya tolong dihitung)




34 FKI/MIL/034

Ojo ngunu engko pabrik e muring-
muring
(Jangan begitu nanti dimarahi
pabriknya)
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35 FKI/MIPr/035 Ella diken Abah ten ndalem!
(Ella disuruh Abah ke rumahnya)



Keterangan:

FKI : Fungsi Kesantunan Imperatif

MIPr : Makna Imperatif Perintah

MINg : Makna Imperatif Ngelulu

MIL : Makna Imperatif Larangan

MIA : Makna Imperatif Ajakan

MIPi : Makna Imperatif Permintaan Izin

MIB : Makna Imperatif Bujukan

MIPa : Makna Imperatif Permintaan

MID : Makna Imperatif Desakan

MIS : Makna Imperatif Suruhan

MIPs : Makna Imperatif Persilaan

1. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Perintah
2. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Suruhan (coba)
3. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Permintaan (tolong, minta, mohon)
4. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Permohonan (mohon, -lah)
5. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Desakan (ayo, mari, harap, harus)
6. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Bujukan (ayo, mari, tolong)
7. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Imbauan (-lah, harap, mohon)
8. Tuturan Yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Persilaan (silakan, dipersilakan)
9. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Ajakan (mari, ayo)
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10. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Permintaan Izin (mari, boleh)
11. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Mengizinkan (silakan)
12. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Larangan (jangan)
13. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Harapan (harapan, semoga)
14. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Umpatan
15. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Pemberian Ucapan Selamat
16. Tuturan yang Mengandung Makna Pragmatik Imperatif Anjuran (hendaknya, sebaiknya)
17. Tuturan yang Mengandung Makna Imperatif ‘ngelulu’
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TRANSKRIP

Lokasi Penelitian : Kamar Al Jazamah 2

Tempat Penelitian : Ponpes Fathul Hidayah Pangean

Keterangan :

NO PERCAKAPAN KET

1 Dina : hei gimana ujiannya tadi?

Sore
hari

ketika
sedang
piket
kamar

2 Sari : alhamdulillah lancar sih. Kamu?

3 Dina
: iya alhamdulillah. Tapi tidak tahu. Tadi
badanku tidak terlalu sehat. Jadi tidak bisa
maksimal

4 Sari : kamu sakit?
5 Dina : Cuma meriang.

6 Sari : ohh.. Pantas saja dari tadi kelihatan lesu. Tapi
masih puasa?

7 Dina : alhamdulillah insyaallah masih kuat sih kalo
seharian cuma tak buat tidur.

8 Sari : yaa.. Kamu
9 Dina : haha kenapa?
10 Sari : tidak.
11 Dina : yasudah.
12 Sari : aku tak ke kamar mandi dulu. Buang air kecil.
13 Dina : iya. Nanti aku juga mau nyuci baju.
14 Sari : sekalian bareng sekarang?
15 Dina : tidak. Kamu duluan saja.

16 Sari
: bagi yang piket hari ini tolong menata
sandalnya.

17 Dina : iya siap.

18 Sari
: semua sandal sudah rapi jadi tidak usah
dirapikan.

19 Dina : heleh
20 Sari : apa?
21 Dina : tidak
22 Sari : yasudah. Piket piket...
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23 Dina : kemaren ada yang piket tapi rak sandal juga
tidak dirapikan

24 Sari : tidak. Kemaren sudah ada yang merapikan.
25 Dina : tapi kemaren saya lihat masih berantakan.
26 Sari : ya mungkin kamu yang salah lihat.
27 Dina : tidak. Saya tidak salah lihat.
28 Sari : kamu ini.. Ramai saja..

29 Dina : okesiap. Saya diam. Tapi memang kemarin
belum dirapikan.

30 Sari : masih ngomong lagi.
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TRANSKRIP

Lokasi Penelitian : Kamar Al Badiah 3

Tempat Penelitian : Ponpes Fathul Hidayah Pangean

Keterangan :

NO PERCAKAPAN KET

1 Suci : tempat sampah sudah dibersihkan?
2 Pujo : sudah. Tadi santi sama ayu yang buang.

3 Suci : yasudah. Saya tak bersihin kertas-kertas yang
nempel di dinding saja.

4 Pujo
: iya. Saya mengepel lantai. Tadi ada adeknya
naya yang numpahin susu di lantai sini.
Sekarang jadi lengket.

5 Suci : lihat linda. Masuk kemana itu.
6 Pujo : haha sebentar biar tak sindir-sindir.
7 Suci : dasar kamu..
8 Linda (mulai menyapu di kamar yang kosong)

9 Pujo : bersihinnya kok dari situ. Tidak sekalian dari
ujung bumi yang lain.

10 Linda : haha apasih mbak..
11 Pujo : kamu itu ngapain..
12 Linda : ini biar bersih. Sudah lama tidak dibersihkan.
13 Pujo : haha iya iya memang dasarnya rajin banget
14 Linda : iya dong.. Baru tauuu

15 Pujo
: sudah sejak lama. Hanya lihat nyatanya hari
ini.

16 Linda : yasudahlah.. Terusin sana bersih-bersihnya
17 Pujo : iya. Kamu juga terusin sana njeladurnya haha
18 Linda : kamu ituuu mbak..
19 Pujo : apa?
20 Linda : tidak.
21 Pujo : lalu?
22 Linda : nabrak.
23 Pujo : sakit dong.
24 Linda : iya. Sakit api tidak berdarah.
25 Pujo : malah curhat.
26 Linda : biarin.
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27 Pujo : yasudah.

28 Suci : bersih-bersih apa ngobrol yaa.. Tidak selesai-
selesai ini.

29 Pujo : iya-iya bu nyai.
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TRANSKRIP

Lokasi Penelitian : Kamar Al Jazamah 1

Tempat Penelitian : Ponpes Fathul Hidayah Pangean

Keterangan :

NO PERCAKAPAN KET

1 Yuli : kemaren abah yai sepertinya agak sakit ya?
Kamu ngrasa tidak?

2 Wanda : tidak sih. Kenapa memangnya?

3 Yuli : ya dari suara beliau. Dari mimik beliau. Dari
cara jalan beliau.

4 Wanda : kamu perhatian juga sama abah yai haha
5 Yuli : ya kan sudah 5 tahun saya di sini.
6 Wanda : iyasih.. Senior.. Haha
7 Yuli : apasih
8 Wanda : sudah.. Mau mandi dulu
9 Yuli : iya.. Aku antri kamu
10 Wanda : kamu mandi juga?
11 Yuli : ya mandi lah..

12 Wanda : tumben.. Biasanya kan tidak pernah kalo mau
sholat dhuhur haha

13 Yuli : iya.. Hari ini gerah pengen mandi. Tadi pas
berangkat sekolah juga saya belum mandi.

14 Wanda : sepertinya di luar mendung dan akan hujan
15 Yuli : Allah.. Gara-gara saya mandi gitu?
16 Wanda : haha bercanda

17 Yuli
: iya. Saya juga bercanda dan bercandamu tidak
lucu.

18 Wanda : yasudah aku berangkat.
19 Yuli : sudah. Mandi sana.
20 Wanda : sabunmu dimana?
21 Yuli : di atas kamar mandi baru yang no dua.
22 Wanda : oke

beberapa menit kemudian
23 Yuli : sudah adzan
24 Wanda : iya. Mukenaku dimana?
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25 Dewi : kemaren dipinjam kamar sebelah.
26 Yuli : ayo wi!
27 Dewi : langsung berangkat saja, jangan memerintah!
28 Wanda : kau duluan saja!
29 Dewi : ayo cepetan carikan aku tempat!
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TRANSKRIP

Lokasi Penelitian : Kamar Pengurus

Tempat Penelitian : Ponpes Fathul Hidayah Pangean

Keterangan :

NO PERCAKAPAN KET

1 Ustazah Tian : asalamualaikum
2 Ustazah Nurul : waalaikumsalam
3 Ustazah Tian : ini loh nanti hilang. Simpan dulu.

4 Ustazah Nurul : oh ya ini aku belum cuci tangan. Habis cicip
makan di depan.

5 Ustazah Tian
: haha strory wa nya sampean bikin ngakak
kok.

6 Ustazah Nurul : yang mana?
7 Ustazah Tian : ini loh (sambil menyodorkan hp)
8 Ustazah Nurul : ohh yang itu haha iya juga.

9 Ustazah Niken : cepat cuci tangan sana. Sudah ngomongin
story wa saja haduh

10 Ustazah Tian : kan lucu mbak
11 Ustazah Niken : iya lucu. Nanti saja ngomongnya.
12 Ustazah Tian : ngomongnya apa?
13 Ustazah Niken : allah.. Cepetan cuci tangan!
14 Ustazah Tian : siap kakak
15 Ustazah Niken : heleh
16 Ustazah Tian : saya nanti sore mau keluar. Boleh ya?
17 Ustazah Nurul : perasaan tiap sore sudah keluar.
18 Ustazah Tian : kemaren kan tidak.

19 Ustazah Nurul : kamu enak sambil cuci mata, lah saya setiap
sore selalu jaga di kantor.

20 Ustazah Tian : tidak apa-apa nanti dapat suami yang tampan.
21 Ustazah Nurul : aamiin
22 Ustazah Tian : yarobbal a'lamin haha
23 Ustazah Nurul : ngapain ketawa?

24 Ustazah Tian
: tidak. Itu cicak di dinding diam-diam
merayap.

25 Ustazah Nurul : itu cicaknya ngaminin sambil merayap.
26 Ustazah Tian : haha ngarep amat ya..



119

27 Ustazah Nurul : ya didoakan baik kenapa tidak dikarepin
sekalian kan.

28 Ustazah Tian : iya. Aamiin..
29 Ustazah Niken : yan.. Nanti sore teh poci ya yan..
30 Ustazah Tian : kayaknya tidak jual orangnya.
31 Ustazah Niken : yah.. Yan.. Buka kok.
32 Ustazah Tian : ya nanti tak lihate.
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TRANSKRIP

Lokasi Penelitian : Kamar Pengurus

Tempat Penelitian : Ponpes Fathul Hidayah Pangean
Keterangan :

NO PERCAKAPAN KET.

1 Opi : asalamualaikum
2 Ustazah Nurul : waalaikumsalam
3 Ustazah Tian : iya ada apa nduk?
4 Opi : ini mau titip uang bu.
5 Ustazah Tian : oh iya masuk. Duduk dulu.
6 Opi : iya bu.
7 Ustazah Tian : titip berapa?
8 Opi : ini bu.
9 Ustazah Tian : tiga ratus ribu ya.
10 Opi : iya bu.
11 Ustazah Tian : habis disambang?
12 Opi : iya. Terus uangnya disuruh nitipin ustazah.
13 Ustazah Tian : iya. Saya simpan ya. Kamu jangan lupa.
14 Opi : iya bu. Terimakasih. Saya kembali ke kamar.
15 Ustazah Tian : iya nduk.
16 Ustazah Niken : assalamualaikum
17 Ustazah Nurul : waalaikumsalam

18 Ustazah Niken
: kemaren sudah dikasih uang bapaknya Cindi
ta? Tadi bapaknya menyuruh saya minta
kwitansi.

19 Ustazah Nurul
: oh iya mbak sudah. Sebentar tak ambilkan
kwitansinya.

20 Ustazah Niken
: iya mbak. Sebab orangnya sudah menunggu di
bawah.

21 Ustazah Nurul : kamu yang anterin ya.
22 Ustazah Niken : saya capek.
23 Ustazah Nurul : yaallah sebentar.

24 Ustazah Niken
: ini saya mau mandi loh. Belepotan semua
mukanya.

25 Ustazah Tian : yasudah-yasudah biar ku antar.
26 Ustazah Nurul : gitu dong sayang.
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27 Ustazah Tian : heleh kalo kondisi gini saja di sayang-sayang.
28 Ustazah Nurul : lahh.. Marah..
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TRANSKRIP

Lokasi Penelitian : Kamar Al Amanah 4

Tempat Penelitian : Ponpes Fathul Hidayah Pangean
Keterangan :

NO PERCAKAPAN KET

1 Tyas : ngaos?

2 Zulia
: iya. Tapi aku ada tugas isi air kamar mandi
dulu.

3 Tyas : yasudah kerjakan saja dulu.

4 Zulia : sebentar ya, saya tinggal.
5 Tyas : iya. Kalo jatuh berdiri sendiri haha

6 Zulia : doamu jelek.
7 Tyas : saya tidak sedang berdoa.

8 Zulia : tapi ucapanmu itu adalah doa.

9 Tyas : kamu saja yang baper.
10 Zulia : dia tuh baperan.

11 Tyas : siapa?
12 Zulia : kaji dol.

13 Tyas : haha selalu bawa-bawa kaji dol.

14 Zulia : iya dong. Topik yang selalu menarik untuk
dibahas.

15 Tyas : dasar kamu..

16 Zulia : cepetan berangkat!

17 Tyas : yang ngerjain siapa?
18 Zulia : kamu. Iya sudah tidak ku komen lagi hem

19 Tyas : cepetan. Ini sudah pukul berapa?!
20 Zulia : iya ini berangkat.

beberapa puluh menit kemudian
21 Tyas : jepit rambutku mana?
22 Zulia : ada itu di sebelah bantal fani.
23 Tyas : ayo, kamu tidak ke sana?
24 Zulia : iya, saya segera menyusul.
25 Tyas : tak tunggu.
26 Zulia : iya. sebentar.
27 Tyas : dandan dulu biar cantik.
28 Zulia : siapa juga yang mau lihat kamu?
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29 Tyas : haha ya setidaknya.
30 Zulia : iyasudah terserah
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TRANSKRIP

Lokasi Penelitian : Gerbang Depan Sebelah Kantor

Tempat Penelitian : Ponpes Fathul Hidayah Pangean
Keterangan :

NO PERCAKAPAN KET.

1 Adi : uang segini bisa dapat apa haha
2 Fiyan : belum disambang?

3 Adi : belum lah.. Katanya sih hari ini. Uang menipis.
Sekarang malah habis. Duhh..

4 Fiyan : kok tidak di telfon saja?

5 Adi

: tidak mau bikin khawatir. Ya uang segini
dicukup-cukupin sajalah. Toh juga sudah dapat
makan dari pondok juga jadi tidak ada yang perlu
di khawatirkan.

6 Fiyan : iya. Benar kamu.

7 Adi : saya malah mengkhawatirkan ibu sama bapak
kok masih belum ke sini.

8 Fiyan : lah.. Kok malah kepikiran sendiri saya juga.

9 Adi : kita yang di sini cuma bisa mendoakan mereka
Di.

10 Fiyan : iya berdoa yang terbaik saja.
11 Abah Yai : nak, ke sini sebentar.
12 Fiyan : iya bah.

13 Abah Yai
: tolong carikan pak Nur, bilang "abah ingin
bertemu".

14 Fiyan : iya bah, saya carikan.
15 Abah Yai : terimakasih
16 Adi : ada apa?

17 Fiyan : abah minta tolong dicarikan Pak Nur. Kamu
tahu tidak Pak Nur dimana?

18 Adi : tadi sih ada di kantor. Coba kamu cari dulu.
19 Fiyan : iya sebentar.
20 Adi : gimana? Ada?
21 Fiyan : tidak ada kok. Sudah pulang katanya.

22 Adi
: kasih tau abah dulu kalo Pak Nur sudah pulang.
Setelah itu kalo diizinkan kamu cari Pak Nur ke
rumahnya.

23 Fiyan : iya Di. Siap.
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TRANSKRIP

Lokasi Penelitian : Kamar Ad Diyanah

Tempat Penelitian : Ponpes Fathul Hidayah Pangean
Keterangan :

NO PERCAKAPAN KET.

1 Selli : nanti setelah ngaos tidak lupa kan?

2 Tia
: tidak kok. Ya nanti kalo aku lupa ingatkan lagi
haha

3 Selli : aku juga pelupa kok
4 Tia : allah..
5 Selli : masih muda sudah tua

6 Tia : dari pada yang sekarang, sudah tua tapi kelakuan
masih kayak muda.

7 Selli : astaghfirullah.. Malah ngomongin orang kau..
Sudah-sudah saya tak mandi

8 Tia : dorr..
9 Elok : yaallah.. Ngagetin..
10 Tia : kok nglamun?
11 Elok : iya, kok saya belum disambang ya.
12 Tia : sibuk mungkin bapak dan ibunya.
13 Elok : tapi uang sakuku habis.
14 Tia : jangan melas-melas wajahnya.
15 Elok : sedih.
16 Tia : kan ada aku.

17 Elok : terimakasih tapi doakan hari ini saya di sambang
18 Tia : siap kakak cantik jangan sedih lagi..
19 Elok : rame banget sih kalo ada kamu..

20 Tia
: haha kan memang fungsi meramaikan keadaan.
Biar tidak terlalu sedih untuk ditangisi.

21 Elok : heleh.. Dasar..

22 Tia : loh kan memang benar kak.. Saya sendiri juga
sedang menghibur diri.

23 Elok : memangnya kenapa? Ada apa?
24 Tia : tidak kak hehe.. Sudah ya aku ditunggu ustazah
25 Elok : iya. Terima kasih sekali lagi.
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TRANSKRIP

Lokasi Penelitian : Dapur Umum

Tempat Penelitian : Ponpes Fathul Hidayah Pangean
Keterangan :

NO PERCAKAPAN KET.

1 Ustazah Elok : baknya sudah ada?
2 Anggi : biar saya ambil.

3 Ustazah Elok
: tolong ambilkan plastik yang warna merah
itu.

4 Anggi : ini bu?
5 Ustazah Elok : iya dek.

6 Anggi
: bu, ini tekonya bocor loh.. Tapi masih
dipakai.

7 Ustazah Bibah : nanti itu dikasih tulisan "Bocor". Jadi jangan
pakai lagi ya. Diingat-ingat

8 Ustazah Elok : sini masak. Anaknya kades kok tidak bisa
masak.

9 Billa
: allah bu kok anaknya kades terus
manggilnya.

10 Ustazah Elok : iya kan memang anaknya kades.
11 Ustazah Bibah : ayo cepat ke sini. Duduk!
12 Billa : aku duduk dimana loh mbak?
13 Ustazah Bibah : terbang ta duduk di genteng sana.

14 Ustazah Elok : nduk, coba tanyakan untuk bapak guru pakai
plastik yang gimana? Apa yang sekiloan ini?

15 Ustazah Windi : iya bu, yang sekiloan saja.

16 Ustazah Bibah
: Acaranya apa saja? Abah yai: Arrohman, Pak
Nur: Istighosah, Pak Wahid: Tahlil kemudian
baca kitab dari awal samapi akhir? Jadi bikin
takjilnya harus lebih cepat ya

17 Serli : bu, ini es batunya kayaknya kurang.
18 Ustazah Bibah : coba dilihat es batunya kurang berapa?
19 Serli : kira-kira 5 bu.
20 Ustazah Bibah : iya ambil di kulkas ndalem dek.

21 Serli : ini kok kayaknya plastiknya beda ya. Ada
yang tipis ada yang tebal.
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22 Ustazah Windi : jangan begitu nanti dimarahi pabriknya.

23 Serli : bu, mau es ini bu? Saya kemaren lupa. Maaf
bu. Silahkan ambil bu.

24 Ustazah Windi : ini esnya tolong dihitung.
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TRANSKRIP

Lokasi Penelitian : Dapur Umum

Tempat Penelitian : Ponpes Fathul Hidayah Pangean
Keterangan :

NO PERCAKAPAN KET.

1 Ella : bikin es apa hari ini bu?
2 Ustazah Zunita : sebentar dek.
3 Ella : kenapa?

4 Ustazah Zunita : tidak apa-apa. Mikir saja haha
5 Ella : cie.. Hayoo..

6 Ustazah Zunita : masak yang seperti hari biasa saja dek. Kan Cuma
buat se kamar saja.

7 Ella : iya bu.
8 Ustazah Zunita : eh.. Ada selli
9 Ella : iya bu.. Ada apa?

10 Ustazah Zunita
: biasanya tangan yang model selli itu orangnya
pintar memasak. Andai saja langsung ditawarin
mau makan apa.

11 Ella : haha yaallah.. Masak air saja selli gosong bu.
12 Selli : bisa lah aku masak.

13 Ella : masak apa?
14 Selli : mie instan
15 Ella : allah.. Dasar..

16 Selli : tapi kan aku bisa masak. Kata ibuk mie buatanku
enak kok.

17 Ella : iya sel iya..

18 Selli : bu, ini dicuci sekalin?
19 Ustazah Zunita : iya dek, yang tidak di buat sekalian dicuci saja.
20 Selli : iya bu.

21 Popi : Ella disuruh Abah ke rumahnya.
22 Ustazah Zunita : El.. Dipanggil abah
23 Ella : iya bu, sebentar tak kesana.

24 Selli : hayoo.. Hayoo..
25 Ella : apa?
26 Selli : mau dijodohkan itu haha

27 Ella : alhamdulillah
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28 Selli : cie ngebet haha
29 Ella : apasih kamu itu

30 Selli : iya-iya haha
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