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ABSTRAK 

Handayani, Ariska. 2015. Analisis Kalimat Imperatif Kumpulan Drama Domba-

Domba Revolusi Karya B. Soelart. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

Tanjungpinang.  

Dosen Pembimbing I   : Titik dwi Ramthi Hakim, M.Pd.,  

Dosen Pembimbing II : Wahyu Indraytti, M.Pd.  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Dalam penelitian deskriptif ini, peneliti membaca dan 

mengumpulkan data secara keseluruhan, kemudian mengklasifikasikan sesuai 

jenisnya, menganalisis data, langkah terakhir membuat kesimpulan dari data 

tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan jenis kalimat 

imperatif yang terdapat dalam kumpulan drama Domba-Domba Revolusi karya B. 

Soelarto dan mendeskripsikan jenis kalimat imperatif yang dominan digunakan 

dalam kumpulan drama tersebut. Berdasarkan hasil penelitian kalimat imperatif 

kumpulan drama Domba-Domba Revolusi karya B. Soelarto dapat disimpulkan 

bahwa terdapat 270 kalimat imperatif menurut teori pragmatik. Adapun kalimat 

imperatif biasa berjumlah 260 kalimat, kalimat imperatif permintaan berjumlah 6 

kalimat, dan kalimat imperatif suruhan berjumlah 4 kalimat 
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ABSTRACT 

 

Handayani, Ariska. 2015. Analysis of the Imperative Sentence of Drama’s 

Collection Domba-Domba Revolusi By B. Soelarto. Skripsi. Department of 

Indonesia Language and Literature, Faculty of Teacher Trining and Education, 

University of Maritim RajaAli Haji Tanjungpinang.  

Supervisor I     : Titik Dwi Ramthi Hakim, M.Pd 

Supervisor  II : Wahyu Indrayatti, M.Pd 

Keywords : The imperative sentence, drama’s collection 

 The method used in this research is descriptive qualitative research 

methods. In this descriptive study, the researchers read and collect data as a 

whole, then classified according to its kind, analyzing the data, the final step make 

conclusions from these data. Data analysis techniques used are data reduction, 

meaning summarize, choose the basic things, focus on things that are important, 

look for themes and patterns. 

 The purpose of this research was to describe the kind of imperative 

sentences contained in a drama’s collection of  Domba-Domba Revolusi by B. 

Soelarto and to the describing kind of imperative sentences the dominant type 

used in  the drama’s collection. Based on the research of imperative sentence of 

drama’s collection Domba-Domba Revolusi by B. Soelarto can be concluded that 

there are 270 according to the theory of pragmatic imperative sentence. As usual 

imperative sentences totaling 260 sentence, imperative sentence amounted to 6 

sentence requests, and errand imperative sentence amounted to 4 sentences. 

 

 



1. LATAR BELAKANG MASALAH  

Pragmatik sebagai salah satu bidang ilmu linguistik, mengkhususkan 

pengkajian pada hubungan antara bahasa dan konteks tuturan. Berkaitan dengan 

itu, Levinson (dalam Rahardi, 2003:12) berpendapat bahwa pragmatik sebagai 

studi prihal ilmu bahasa yang mempelajari relasi-relasi antara bahasa dan konteks 

tuturannya. Konteks tuturan yang dimaksud telah dibuat sedemikian rupa, 

sehingga sama sekali tidak dapat dilepaskan begitu saja dari struktur 

kebahasaannya. Struktur kebahasaan tersebut haruslah tersusun secara baik dan 

benar sehingga tidak terjadi kesalahan  dalam  tujuan  pertuturan.  

Pertuturan tersebut dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang 

bertujuan sebagai sarana komunikasi. Tanpa komunikasi seseorang tidak dapat 

hidup secara berdampingan. Komunikasi terbagi atas dua jenis yaitu komunikasi 

verbal yang berbentuk ucapan secara langsung dan non verbal berbentuk gerak 

gerik yang mewakili pikiran penutur. Bentuk pertuturan terbagi atas dua jenis 

yakni tindak tutur lisan dan tulisan. Kedua bentuk tersebut terdiri dari kalimat-

kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari penutur kepada lawan 

tutur.  

Kalimat merupakan bagian tindak tutur seseorang. Berawal dari tuturan 

yang sederhana hingga menjadi tuturan-tuturan yang lebih kompleks. Ketika akan 

mempelajari kalimat sekaligus mengucapkan kalimat harus mengusai kosakata 

terlebih dahulu, karena syarat untuk membentuk suatu kalimat harus menguasai 

banyak kosakata. Mempelajari kalimat harus bertahap dan terstruktur, dimulai dari 

kalimat sederhana kemudian dilanjutkan dengan kalimat majemuk atau kompleks 

seperti halnya kalimat fiksi dan nonfiksi. Dewasa ini banyak terbitan karangan 

fiksi yang dapat dianalisis untuk menambahkan pengetahuan. Salah satu bentuk 

karangan fiksi yang dapat dianalisis pertuturan kalimatnya adalah naskah drama.  

  Naskah drama terdiri dari berbagai jenis kalimat, diantaranya adalah 

kalimat imperatif yang biasa mendominasi suatu pertuturan. Kalimat imperatif 

adalah kalimat yang disampaikan oleh si penutur, berharap tindak lanjut dari 

lawan tuturnya. Kalimat imperatif berguna untuk membuat suatu tulisan menjadi 

lebih jelas makna tuturan yang ditulis sehingga tujuan dari si penutur dapat 



tersampaikan. Selain itu  kalimat imperatif  dapat mewakili  emosional dari 

penutur yang mampu membuat suatu tuturan lebih menarik untuk didengar 

maupun dibaca. Kalimat imperatif bahkan mampu membuat suatu tuturan 

memiliki intonasi tersendiri bagi pembacanya. Penelitian tentang kalimat 

imperatif sangat jarang dilakukan karena dianggap kurang menarik. Padahal 

kalimat imperatif merupakan satu diantara pembangun sebuah wacana, dan tanpa 

kalimat imperatif wacana tersebut akan terlihat rumpang. Selain itu, kalimat 

imperatif sendiri terdiri dari berbagai jenis yang sebelumnya mungkin tidak 

banyak diketahui.  

2.  Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2012:2). Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan penelitian kualitatif. “ Penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah” (Sugiyono, 2012:9).  “Metode 

deskriptif adalah pengkajian ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh informasi 

tentang status gejala pada saat penelitian itu dilakukan sehingga dapat diperikan 

secara sistematis, baik dengan maupun tanpa menguji hipotesis, dan tanpa 

mengadakan perlakuan terhadap variabel-variabel yang diamati” (Malik, Abdul 

2013:3).  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik reduksi data. Reduksi 

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2012:247). Setelah melakukan 

reduksi data peneliti mengklasifikasikan data sesuai jenis kalimat imperatif, 

disajikan dalam bentuk tabel. Dari pengklasifikasian tersebut, peneliti 

mendeskripsikan hasil pengklasifikasiannya. Kemudian langkah akhir yang 

dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Hasil dari kesimpulan tersebut 

merupakan jawaban dari rumusan masalah.  

 

 



3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, jenis kalimat 

imperatif yang terdapat dalam kumpulan drama Domba-Domba Revolusi karya B. 

Soelarto adalah sebagai berikut:  

 

1. Kalimat Imperatif Biasa 

Di dalam bahasa Indonesia, kalimat imperatif biasa, lazimnya memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: 

(1) berintonasi keras 

(2) didukung dengan kata kerja dasar 

(3) berpartikel pengeras –lah 

Kalimat imperatif jenis ini dapat berkisar yang sangat halus sampai 

dengan imperatif yang sangat kasar. 

 

2. 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. 

 

3.  Kalimat Imperatif Suruhan 

Kalimat imperatif suruhan, biasanya, digunakan bersama penanda 

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

tolong.  

Pada pembahasan hasil penelitian ini, peneliti mendeskripsikan isi dari 

kumpulan drama Domba-Domba Revolusi karya B. Soelarto. Dari hasil analisis, 

peneliti menemukan jenis-jenis kalimat yang dimaksud. Dari 270  data di dalam 

kumpulan drama tersebut terdapat 260 data berupa kalimat imperatif biasa, 6 data 

berupa kalimat imperatif permintaan, dan 4 data berupa  kalimat imperatif 

suruhan.  



4. Simpulan dan Rekomendasi 

Dari pembahasan mengenai kalimat imperetif kumpulan drama Domba-

Domba Revolusi karya B. Soelarto dapat di tarik beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Kalimat imperatif  biasa berjumlah 260 kalimat. 

Contoh: 

1. Untuk apalagi kalau bukan untuk ngungsi selekas mungkin! 

2. Aku akan rugi uang sejumlah dua juta rupiah! 

2.  Kalimat imperatif permintaan berjumlah 6 kalimat. 

Contoh: 

1. Coba bantah semua dakwaanku kalau memang Tuan hendak 

menunjukkan kehormatan diri! 

2. Cobalah  sekali lagi! 

3. Kalimat imperatif suruhan berjumlah 4 kalimat. 

Contoh: 

1. Nak, lihatlah ada alat-alat apa saja di kamar dalam sana! 

2. Coba ucapkan  lagi! 
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