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BAB I                                                                                                          

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

  Dalam mempelajari dan menggunakan bahasa yang baik dan benar, pengguna 

bahasa harus mengenal dan memahami tata bahasa atau Grammatik dalam bahasa 

Jerman. Pemahaman Grammatik  sangatlah penting dalam mempelajari suatu 

bahasa, karena aturan yang ada pada bahasa asing dan bahasa ibu pembelajar sering 

kali berbeda.  

   Di dalam tata bahasa Jerman kalimat terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: 

kalimat berita (Aussagesatz), kalimat tanya (Fragesatz), kalimat perintah 

(Imperativsatz), kalimat seru (Ausrufesazt) dan kalimat permohonan (Wunschsatz).   

     Salah satunya adalah kalimat imperatif (Imperativsatz) atau lebih dikenal 

kalimat perintah, yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, karena hal 

tersebut dapat membantu seseorang untuk menyampaikan maksud yang diinginkan 

seperti perintah atau permohonan. Penggunaan kalimat imperatif yang tidak tepat 

dapat menimbulkan kesalah pahaman dalam hal berkomunikasi dengan lawan 

bicara.  

Kalimat imperatif banyak dijumpai dalam berbagai macam buku cerita, novel 

maupun percakapan sehari-hari. Dalam bahasa Jerman kalimat imperatif dibagi 

menjadi 3 bentuk, yaitu:  du-form, ihr-form dan Sie form. Ketiga bentuk kalimat 

imperatif tersebut masing-masing memiliki aturan pada pembentukannya yang 

disesuaikan dengan Subjekt dan Verben .  

         Adapun contoh dari ketiga bentuk kalimat impertaif tersebut, adalah : 

(1)         Geh   (du)  nach Hause ! 

Pergi  kamu  ke rumah ! 

‘pulang (kamu) ke rumah’ 
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      Kalimat imperatif  (1) merupakan pola du-form. Subjek du pada kalimat 

imperatif di atas dihilangkan. Pada kalimat imperatif (1) pembentukan subjek du 

dengan menghilangkan akhiran –st yang semula gehst menjadi geh. 

Kalimat selanjutnya memiliki bentuk yang berbeda, yaitu sebagai berikut: 
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(2)  Wartet   bitte   hier . 

menunggu  tolong  di sini 

‘tolong tunggu di sini’ 

Kalimat (2) merupakan pola ihr-form.  Subjek ihr dihilangkan dan kata kerja 

warten dikonjugasikan dengan subjek ihr menjadi wartet. Kata bitte pada kalimat 

imperatif (2) berfungsi memperhalus perintah. 

Selain kedua kalimat imperatif di atas, terdapat pula bentuk kalimat 

imperatif, sebagai berikut: 

(3)  Lesen  Sie   den folgenden Absatz ! 

Membaca   anda  alinea berikutnya 

‘anda baca alinea berikutnya’  

           Kalimat imperatif (3) merupakan pola Sie-form. Subjek Sie tidak dihilangkan 

dan verba Lesen tidak mengalami perubahan.   

           Dari ketiga contoh kalimat di atas dapat disimpulkan bahwa kalimat 

imperatif bahasa Jerman memiliki ciri khas yang berbeda di setiap 

pembentukannya, Subjeknya dapat terungkap walau dihilangkan. Kemudian 

muncul sebuah pertanyaan, apakah kalimat imperatif bahasa Indonesia memiliki 

ciri khas yang berbeda disetiap pembentukannya. Selama ini penulis beranggapan 

bahwa pembentukan kalimat imperatif, verba harus terletak di awal kalimat dan  

kalimat memiliki struktur kalimat P-S, P-O atau P-Adv. Subjek dalam kalimat 

imperatif dapat terungkap sebagaimana contoh sebelumnya. Namun, penulis 

menemukan contoh kalimat imperatif dalam bahasa Indonesia, seperti di bawah ini: 

(4) Tolong tunggu (lah) di sini  

   Pada kalimat imperatif (4)  merupakan hasil terjemahan kalimat imperatif 

(2), pembentukan pada kalimat di atas berbeda dengan kalimat imperatif (1), (2) 

dan (3) yang masing masing kalimat dapat diketahui subjeknya dan terdapat 

konjugasi verba. Subjek dalam kalimat imperatif (4) tidak dapat dipastikan, 

sementara itu penggunaan kata ‘tolong’ memperhalus kalimat perintah dan verba 

yang semula ‘menunggu’ berubah menjadi ‘tunggu’.  
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Dengan demikian untuk meneliti struktur kalimat imperatif bahasa Jerman, 

perlu diadakan perbandingan dengan kalimat imperatif bahasa Indonesia. 

Tujuannya adalah untuk mencari persamaan dan perbedaan yang lain dalam kedua 

bahasa tersebut terutama dalam strukturnya. 

  Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “ ANALISIS KONTRASTIF KALIMAT IMPERATIF 

BAHASA JERMAN DAN BAHASA INDONESIA ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana struktur kalimat imperatif dalam bahasa Jerman? 

2. Bagaimana struktur kalimat imperatif dalam bahasa Indonesia? 

3. Apa persamaan dan perbedaan kalimat imperatif dalam bahasa Jerman dan 

bahasa Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulisan ini dilakukan dengan tujuan 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan struktur kalimat imperatif dalam bahasa Jerman. 

2. Mendeskripsikan struktur kalimat imperatif dalam bahasa Indonesia.  

3. Mendeskripsikan persamaan dan perbedaan struktur kalimat imperatif  

dalam bahasa Jerman dan bahasa Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis, 

pembelajar Bahasa Jerman maupun peneliti lain. Adapun manfaat yang akan 

dicapai yaitu: 

1. Bagi penulis 
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Penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan penulis mengenai tata 

bahasa Jerman dan bahasa Indonesia khususnya mengenai struktur kalimat 

imperatif. 

2. Bagi pembelajar  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pembelajar dalam 

mengenal dan memahami gramatikal dalam bahasa Jerman dan bahasa 

Indonesia khususnya mengenai struktur kalimat imperatif. 

3. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan perbandingan dalam 

melakukan penelitian yang serupa.  

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

 Struktur organisasi skripsi berisi rincian tentang urutan penulisan dari setiap 

bab dan bagian bab dalam skripsi, mulai dari bab I hingga bab V. 

Bab I berisi uraian tentang pendahuluan dan merupakan bagian awal dari 

skripsi yang terdiri atas: 

1. Latar Belakang Penelitian 

2. Rumusan Masalah 

3. Tujuan Penelitian 

4. Manfaat Penelitian 

5. Struktur Organisasi Skripsi 

Bab II berisi uraian tentang kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Kajian 

pustaka mempunyai peran yang sangat penting, kajian pustaka berfungsi sebagai 

landasan teoritik dalam menyusun pertanyaan penelitian, tujuan, serta hipotesis, 

bab II terdiri atas: 

1.   Pembahasan teori-teori, konsep dan turunannya dalam bidang yang dikaji. 

Bab III berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian, cakupannya 

adalah 

1. Desain penelitian 
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2. Objek penelitian 

3. Langkah penelitian 

4. Teknik analisis data  

Bab IV Berisi temuan dan pembahasan penelitian, didalamnya dijelaskan 

mengenai data hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian. Dalam hasil 

peneitian dijelaskan mengenai analisis data yang berhubungan dengan rumusan 

masalah dan tujuan penelitian. Dalam pembahasan penelitian dipaparkan 

mengenai analisis struktur kalimat imperatif dalam bahasa Jerman dan bahasa 

Indonesia. 

 

Bab V menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil 

analisis temuan penelitian. Ada dua alternatif cara penulisan kesimpulan, yakni 

dengan cara butir demi butir atau dengan uraian padat, bab V terdiri atas: 

1. Simpulan 

2. Saran 

3. Rekomendasi 


