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KESANTUNAN IMPERATIF DALAM BAHASA JAWA DIALEK SURABAYA: ANALISIS 

PRAGMATIK (Bea Anggraini, Dwi Handayani; 2002,67 Halaman) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan wujud formal, wujud 

pragmatik, serta wujud kesantunan tuturan imperatif dalam bahasa Jawa dialek Surabaya. Selain 

itu, menjelaskan pula faktor penentu kesantunan pemakaian tuturan imperatif dalam bahasa Jawa 

dialek Surabaya. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif yang memberikan bentuk-

bentuk imperatif dalam bahasa Jawa dialek Surabaya. Data penelitian ini melipliti berbagai 

macam tuturan lisan maupun tulisan yang didalamnya terkandung maksud pragmatik imperatif 

langsung dan tak langsung. Data tersebut sebagian besar disediakan dengan cara mengumpulkan 

tuturan-tuturan berwujud dialog. Selain itu data juga dapat berwujud transdialog, artinya tidak 

terdapat jawaban yang bersifat lingual karena tanggapannya berwujud tindakan. Analisis data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kontekstual. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, wujud imperatif dalam bahasa Jawa dialek Surabaya 

memiliki dua macam bentuk. Kedua jenis perwujudan itu (1) wujud formal imperatif dan (2) 

wujud pragmatik imperatif. Berdasarkan wujud formalnya, imperatif dalam bahasa Jawa dialek 

Surabaya ini meliputi (1) imperatif aktif dan (2) imperatif pasif. Melalui imperatif aktif dianalisis 

berdasarkan penggolongan verbanya. Sedangkan pada pemakaian imperatif pasif dalam bahasa 

Jawa ini ditemukan adanya konstruksi pemasifan yang merendahkan kadar suruhan sehingga 

menghasilkan 'penyelamatan muka' (face-saving). Secara pragmatik, imperatif yang ditemukan 

mencakup beberapa perwujudan, yakni imperatif yang mengandung makna pragmatik: desakan, 

bujukan, imbauan, persilaan, penyegera, perintah, umpatan, dan ngelulu. 

Kedua, wujud kesantunan dalam pemakaian tuturan imperatif bahasa Jawa dialek Surabaya 

sangat dipengaruhi oleh adanya ciri verba seperti pada pemakaian pemarkah -a dan -ana pada 

imperatif aktif, serta -en, -na, dan ae untuk imperatif pasif. Selain itu wujud kesantunan dapat 

diketahui dari sebuah konstruksi tuturan langsung maupun tidak langsung. Sebuah konstruksi 

tuturan langsung atau tidak langsung untuk menyatakan maksud tuturan dengan sendirinya akan 

mempengaruhi kadar kesantunan sebuah tuturan. Sebagai contoh, ciri ketidaklangsungan sebuah 

tuturan jelas-jelas memiliki tingkat kesantunan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tuturan 

langsung. Wujud kesantunan tuturan imperatif ini dapat pula dicermati melalui pengubahan 



tuturan imperatif, dari konstruksi imperatif menjadi konstruksi tuturan nonimperatif. Pada 

akhirnya wujud kesantunan pemakaian tuturan imperatif dalam bahasa Jawa dialek Surabaya ini 

dapat diidentifikasi dengan munculnya unsur-unsur penanda kesantunan itu sendiri. 

Ketiga, wujud kesantunan pemakaian tuturan imperatif dalam bahasa Jawa dialek Surabaya 

melingkupi dun hal, yakni kesantunan linguistik dan kesantunan pragmatik. Kasantunan 

linguistik ditandai oleh beberapa unsur yang menentukan faktor-faktor kesantunan, seperti: 

faktor panjang pendek tuturan, faktor urutan tuturan, faktor intonasi tuturan, faktor isyarat-isyarat 

kinesik, dan faktor penanda kesantunan. Ungkapan-ungkapan yang digunakan sebagai penanda 

kesantunan pemakaian tuturan imperatif dalam bahasa Jawa ini seperti tulung 'tolong', njaluk 

'minta/mohon', ayo 'mari/silakan', mbok/mbokya 'hendaklah/hendaknya' coba/jajal 'coba', Ihang 

'segera', Pada kesantunan pragmatik diwujudkan dalam dua macam wujud tuturan, yakni tuturan 

deklaratif dan tuturan interogatif. Tuturan deklaratif dapat digunakan untuk menyatakan berbagai 

macam makna pragmatik imperatif, yakni deklaratif yang menyatakan makna pragmatik 

imperatif suruhan, ajakan, pemohonan, larangan, dan ngelulu. Adapun makna pragmatik 

imperatif dalam tuturan interogatif dapat dinyatakan dengan interogatif yang bermakna 

pragmatik imperatif perintah, ajakan, permohonan, dan larangan. 

 

(Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Airlangga, Nomor 023/LIT/BPPK- 

SDM/IV/2002 Ditjen Dikti, Depdiknas) 

 


