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ABSTRAK 

Mahardika, Lucky. 2017. Analisis Tuturan Imperatif dalam Dialog Film Laskar 

Anak Pulau Karya Ary Sastra. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali 

Haji. Tanjungpinang.  

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

Dosen Pembimbing II : Dian Lestari, M.A. 

Kata Kunci   : Tuturan imperatif, film Laskar Anak Pulau 

 Imperatif tidak hanya dapat ditemukan dalam kegiatan komunikasi sehari-hari, 

tetapi juga dapat ditemukan dalam dialog film. Dalam film Laskar Anak Pulau, 

terdapat banyak dialog yang berupa imperatif yang muncul dalam berbagai bentuk. 

Dalam menyatakan perintah dan larangan tokoh tidak hanya menggunakan tuturan 

perintah saja, namun juga dengan bentuk tuturan lain yang bervariasi yang di 

dalamnya sebenarnya terdapat makna untuk memerintah. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan jenis dan menganalisis tindakan yang terjadi pada tuturan 

imperatif dalam film Laskar Anak Pulau. 

 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, dan langkah terakhir membuat kesimpulan. 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.   

Berdasarkan hasil penelitian tuturan imperatif film Laskar Anak Pulau karya Ary 

Sastra dapat disimpulkan bahwa terdapat 228 tuturan imperatif. tuturan imperatif 

yang terdapat dalam dialog film Laskar Anak Pulau yaitu: imperatif biasa berjumlah 

198 tuturan, imperatif permintaan berjumlah 14 tuturan, imperatif suruhan suruhan 

berjumlah 5 tuturan, imperatif ajakan 7 tuturan, dan imperatif pemberian izin 

berjumlah 4 tuturan. Bentuk tindakan yang ditemukan peneliti saat tuturan imperatif 

yang berlangsung adalah tindakan yang harus dilakukan sendiri oleh sang mitra tutur 

berjumlah 213 tindakan, tindakan yang harus dilakukan sendiri oleh si penutur 

dengan persetujuan sang mitra tutur 2 tindakan, dan tindakan yang harus dilakukan 

oleh penutur bersama-sama dengan si mitra tutur 13 tindakan. 



 

 

ABSTRACT 

Mahardika, Lucky. 2017. The Analisis Converse of Imperative in the Dialogue of 

Laskar Anak Pulau Film  created by Ary Sastra. The Scripsof Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia Departement, The Faculties Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.  

Adviser Lecture I   : Titik Dwi Ramthi Hakim, M.Pd., 

Adviser LectureII : Dian Lestari, M.A. 

Key Words            : The Imperative Converse of film Laskar Anak Pulau 

 Imperative is not only found in the daily communications, but it can found in 

the dialogue of the Laskar Anak Pulau film, they are many Imperative statements and 

various statements in its .To say the Imperative and prohibitive, The deceivers are not 

only use of imperative converse but also use of various statements that have 

imperative function in it. The aims of the research to describes of various and doing 

analize that occur of Imperative converse in the Laskar Anak Pulau Film. 

 The Method that used to research is Desciptive Kualitative Method. This 

Desciptive research, researcher takes aread and collecting data for all, and then 

classified  based on the variants, analize the data, and the last steps makes conclution. 

The analize of data that used is reduksi data, it means it is collecting the data and 

choose the main case, focus the important thing, seeked the theme and patern. 

Based on the result of research of Imperative converse the Laskar Anak Pulau 

film created by Ary Sastra, It can conclude there are consist of  228 Imperative. 

Converses what in the film Laskar Anak Pulau dialogues, they are: The Common 

Imperativeare 198 kinds of converse, Asking Imperative consist of 14 converses, 

Ordering Imperative converse are 5 converses, Inviting Imperative are 7 converses 

and giving permite Imperative contain of 4 converses.In the doing activity whome 

found the writer when the Imperative converse is present, its must done them selves 

by the others players consist of  213 acting, the acting that done must be do them 

selves by  the native converse is an agreement by the other converses and  the acting 

must be done together. 

 



 

 

1. Latar Belakang Masalah 

    Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain untuk melakukan 

interaksi dan komunikasi. Manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi 

membutuhkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat perantara yaitu bahasa. 

Bahasa dapat menggantikan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh individu atau 

kelompok. Dengan bahasa, individu atau kelompok dapat meminta individu atau 

kelompok lain untuk melakukan suatu pekerjaan. Setelah  sebuah kalimat lahir dan 

didengar oleh individu lain, lalu individu tersebut akan melakukan pekerjaan yang 

diminta. Kesedian seorang individu dalam melakukan pekerjaan itu tentu karena 

adanya kerja sama antar individu.   

      Seperti lazimnya kegiatan-kegiatan sosial lain, kegiatan bertutur dapat 

berlangsung dengan baik apabila para peserta pertuturan itu semuanya terlibat aktif 

di dalam proses bertutur tersebut. Apabila terdapat satu atau lebih pihak yang tidak 

terlibat aktif dalam kegiatan bertutur, dapat dipastikan pertuturan itu tidak dapat 

berlajan lancar.  

       Pragmatik sebagai salah satu bidang ilmu linguistik, mengkhususkan pengkajian 

pada hubungan antara bahasa dan konteks tuturan. Pragmatik berhubungan erat 

dengan tindak tutur. Hal itu terlihat pada bidang kajiannya. Secara garis besar antara 

tindak tutur dengan pragmatik membahas tentang makna tuturan yang sesuai 

konteksnya.  



 

 

       Dalam setiap komunikasi antar individu atau kelompok sering dijumpai berbagai 

tuturan atau ujaran yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Cara 

menyampaikan pesan atau maksud tuturan kepada lawan bicara terkadang 

disampaikan secara tersirat sehingga mitra tutur sulit untuk memahami pesan yang 

ingin disampaikan penutur. Hal tersebut yang menyebabka pesan tidak 

tersampaikan dan bahkan terjadi salah paham dalam berkomunikasi. 

 Tuturan imperatif atau perintah sering ditemukan dalam komunikasi sehari-

hari yang merupakan refleksi komunikasi kehidupan masyarakat. Tuturan-tuturan 

tersebut tidak hanya berkaitan dengan unsur bahasa itu sendiri, namun juga 

memperhitungkan unsur-unsur lain di luar konteks bahasa, seperti penutur dan 

mitra tutur dalam sebuah topik pembicaraan, tempat berlangsungnya tuturan, 

konteks tuturan dan lain sebagainya.  

         Manusia membutuhkan bantuan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Untuk meminta bantuan orang lain atau memerintah orang lain agar 

melakukan apa yang diinginkan, bahasa menjadi salah satu alat pencapaiannya yaitu 

dengan menggunakan tuturan imperatif tersebut. Tuturan imperatif sebagai tuturan 

yang sifatnya memerintah haruslah dipahami secara tepat oleh penutur dan mitra 

tuturnya sehingga tidak akan menimbulkan suatau kesalahpahaman. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan menggunakan tuturan imperatif sesuai dengan konteksnya.  

 Saat ini banyak masyarakat Indonesia yang tidak memahami bagaimana cara 

menuturkan tuturan imperatif sesuai konteksnya. Faktor yang mempengaruhi hal 



 

 

tersebut adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesantunan 

penggunaan tuturan imperatif. Dampak yang terjadi adalah tidak adanya perbedaan 

kesantunan antara penuturan memerintah orang yang lebih tua dan memerintah 

teman sebaya ataupun kepada yang lebih muda. Panjang-pendek tuturan 

berhubungan sangat erat dengan masalah kelangsungan dan ketidaklangsungan dalam 

bertutur. 

       Imperatif tidak hanya dapat ditemukan dalam kegiatan komunikasi sehari-hari, 

tetapi juga dapat ditemukan dalam dialog film. Dalam film Laskar Anak Pulau, terdapat 

banyak dialog yang berupa imperatif yang muncul dalam berbagai bentuk. Dalam 

menyatakan perintah dan larangan tokoh tidak hanya menggunakan tuturan perintah 

saja, namun juga dengan bentuk tuturan lain yang bervariasi yang di dalamnya 

sebenarnya terdapat makna untuk memerintah. Hal inilah yang membuat peneliti 

tertarik untuk meneliti tuturan imperatif dalam film Laskar Anak Pulau. 

 

2.  Metode Penelitian 

       Metode penelitian ini adalah metode deskriptif. Peneliti mencoba 

mendeskripsikan jenis-jenis kalimat imperatif dan tindakan yang terjadi dalam 

tuturan imperatif tersebut.  Sementara pendekatan yang penenliti gunakan adalah 

pendekatan kualitatif. Dengan kata lain kajian kualitatif bertujuan untuk 

menemukan pengetahuan baru atau merumuskan teori baru berdasarkan data yang 

dikumpulkan. Kajian kualitatif juga bersifat menjelaskan suatu masalah yang akan 

diteliti. Kajian ini dimulai dengan merumuskan masalah, mengajukan pertanyaan-



 

 

pertanyaan kajian dilanjutkan dengan pengumpulan data oleh peneliti sendiri 

sebagai instrument. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Di bawah ini adalah pembahasan hasil data yang diperoleh peneliti. Uraiannya 

berdasarkan tuturan dalam dialog film Laskar Anak Pulau karya Ary Sastra. 

1. Jenis 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. Jenis Imperatif Permintaan 

Jenis 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 

Jenis  imperatif suruhan, biasanya, digunakan bersama penanda kesantunan ayo, 

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

 



 

 

4. Jenis Imperatif Ajakan 

      Kalimat imperatif ajakan biasanya digunakan dengan penanda kesantunan ayo 

(yo), biar, coba, mari, harap, hendaknya, dan hendaklah. 

5.  Jenis Imperatif Pemberian Izin 

 Jenis imperatif yang dimaksud untuk memberikan izin ditandai dengan pemakaian 

penanda kesantunan silakan, biarlah, dan beberapa ungkapan lain yang bermakna 

mempersilakan, seperti diperkenankan, dipersilakan, dan diizinkan. 

 

6. Simpulan 

       Film Laskar Anak Pulau karya Ary Sastra merupakan salah satu film yang layak 

untuk dijadikan objek penelitian, karena film ini menggambarkan perjuangan 

seorang anak bangsa yang berjuang agar dapat sekolah walau di pulau terpencil di 

Indonesia. Film ini juga menunjukkan bahwa Indonesia kaya akan budaya seperti 

budaya melayu. Film Laskar Anak Pulau memberikan pelajaran yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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https://www.youtube.com/watch?v=5OsHWXwygnM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5OsHWXwygnM

