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ABSTRAK 

 

Pekerja aktif Bengkel Autofocus Surabaya memiliki keunikan, yakni adanya 

hubungan keluarga antara pekerja aktif  Bengkel Autofocus Surabaya, baik yang 

menduduki posisi pekerjaan yang sama ataupun berbeda, serta adanya sistem sosial 

dalam hal pembagian kerja menurut gender. Tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan penanda/pemarkah kalimat imperatif dan fungsi tuturan imperatif 

ditinjau dari konteks sosial dalam interaksi sosial Bengkel Autofocus Surabaya. 

Penelitian ini menggunakan kajian sosiopragmatik, teori yang digunakan oleh 

peneliti meliputi makna-makna imperatif menurut Kunjana Rahardi dan konteks 

sosial menurut Van Dijk. Metode penelitian ini adalah deskripsi kualitatif dengan 

mendeskripsikan objek penelitian lisan. Pengumpulan data dengan teknik simak 

bebas libat cakap, yaitu menyimak penggunaan bahasa tanpa terlibat dalam 

pembicaraan sehingga data bahasa murni tanpa campur tangan peneliti ditunjang 

dengan teknik rekam disertai teknik catat dan metode wawancara. Analisis 

penelitian menggunakan metode analisis data secara kualitatif terhadap data-data 

yang berhasil dikumpulkan dan diperoleh di lapangan berupa deskripsi dan tabel. 

Hasil penelitian menunjukkan (1) penanda kalimat imperatif dalam interaksi sosial 

Bengkel Autofocus Surabaya dibagi menjadi dua yaitu penanda kalimat imperatif 

aktif (penanda kalimat imperatif aktif transitif (33 tuturan) dan penanda kalimat 

imperatif aktif intransitif (22 tuturan)) dan penanda kalimat imperatif pasif (15 

tuturan), dan (2) fungsi tuturan imperatif ditinjau dari konteks sosial meliputi fungsi 

perintah (29 tuturan), suruhan (5 tuturan), desakan (3 tuturan), permintaan (19 

tuturan), instruksi (5 tuturan), larangan (1 tuturan), pemberian izin (2 tuturan), 

himbauan (1), persilahan (1 tuturan), anjuran (3 tuturan), ajakan (1 tuturan), dan 

peringatan (1 tuturan). Partisipan tutur memiliki hubungan keluarga dan teman 

(rekan kerja). Aksi sosial yang berlangsung berasal dari individu untuk membantu 

individu lain. 

 

 

Kata kunci : Penanda kalimat imperatif, fungsi imperatif, sosiopragmatik,   

          pekerja bengkel Autofocus, konteks sosial. 
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