
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bahasa memiliki fungsi sebagai alat komunikasi. Fungsi bahasa yang paling

penting adalah informasional (sebagai alat penyampai informasi) (Leech,

1993:63-66). Suatu kesepahaman dalam komunikasi akan berlangsung baik antara

pihak penutur dan lawan tutur apabila komunikasi berjalan dengan lancar.

Meskipun demikian, dalam komunikasi, kata dan kalimat saja  tidak cukup

melancarkan suatu komunikasi. Faktor-faktor nonlinguistik seperti pendidikan,

tingkat ekonomi, situasi, siapakah pembicara, siapakah pendengar juga menjadi

faktor penentu pemakai bahasa dalam komunikasi sehingga komunikasi

berlangsung dengan baik.

Bahasa merupakan sistem lambang yang arbitrer yang dipergunakan oleh suatu

masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri

(Kridalaksana, 1983:17). Hampir setiap saat manusia menggunakan bahasa karena

bahasa memiliki peranan yang penting terutama dalam komunikasi dan interaksi.

Sesuai dengan pendapat di atas, dengan berbahasa, manusia dapat memenuhi

keinginannya sebagai makhluk sosial dalam menyampaikan pendapat, bekerja

sama dan berinteraksi di masyarakat dengan melakukan percakapan.

Percakapan merupakan suatu peristiwa yang sangat menonjol dalam berbagai

macam gejala penggunaan bahasa. Melalui percakapan, seseorang dapat menjaga



dan menciptakan hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam interaksi di koperasi

siswa, percakapan merupakan kontak verbal secara langsung antara petugas

koperasi sebagai penutur dengan siswa dan guru sebagai mitra tutur. Dalam

percakapan tersebut petugas dan pengunjung koperasi dapat menggunakan

berbagai jenis tindak verbal, salah satunya pertanyaan. Pertanyaan merupakan

salah satu tindak verbal yang penting dalam interaksi di koperasi siswa.

Pertanyaan yang diucapkan dalam percakapan di koperasi siswa ada yang

memiliki makna sesuai dengan yang diucapkan dan ada pula yang memiliki

makna terselubung. Pertanyaan yang memiliki makna terselubung dalam

penelitian ini disebut implikatur pertanyaan. Makna tuturan yang disampaikan

secara langsung dapat dengan mudah dipahami, tetapi makna tuturan yang

disampaikan secara tidak langsung relatif lebih sulit dipahami.

dapat

mengimplikasikan proposisi yang bukan merupakan bagian dari tuturan yang

implikatur.

Implikatur berasal dari kata kerja bahasa Inggris implicate yang secara etimologis

berarti mengemukakan sesuatu dengan bentuk lain. Perbedaan antara tuturan dan

pesan (implikasi) yang ingin disampaikan oleh penutur kadang-kadang menyulitkan

penutur untuk memahaminya. Pada umumnya, antara penutur dan lawan tutur telah

mempunyai pemahaman yang sama tentang apa yang dipertuturkan tersebut sehingga

percakapan dapat berjalan dan pesan atau informasi pun tersampaikan dengan baik.

Untuk menginterpretasikan pesan atau makna tambahan dari tuturan yang

berimplikatur tersebut ada beberapa prinsip kerja sama yang harus dipahami.

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Brown dan Yule dalam (Rusminto dan Sumarti,

2006:66) menyatakan bahwa implikatur digunakan untuk memperhitungkan apa yang



disarankan atau apa yang dimaksud oleh penutur sebagai hal yang berbeda dari apa

yang dinyatakan secara harfiah. Implikatur merupakan salah satu bagian dari kajian

pragmatik.

Kajian pragmatik tentang implikatur berkaitan erat dengan bahasa lisan. Bahasa lisan

salah satunya dipakai dalam percakapan transaksi di koperasi sekolah. Dalam

percakapan tersebut petugas dan pengunjung koperasi dapat menggunakan

berbagai jenis tindak verbal, salah satunya pertanyaan. Pertanyaan merupakan

salah satu tindak verbal yang penting dalam interaksi di koperasi. Pertanyaan yang

diucapkan dalam percakapan di koperasi ada yang memiliki makna sesuai dengan

yang diucapkan dan ada pula yang memiliki makna tersembunyi. Pertanyaan yang

memiliki makna tersembunyi dalam penelitian ini disebut implikatur pertanyaan.

Makna tuturan yang disampaikan secara langsung dapat dengan mudah dipahami,

tetapi makna tuturan yang disampaikan secara tidak langsung relatif lebih sulit

dipahami. Sebagai contoh, perhatikan tuturan berikut.

(a) Tidak ada buku kimia?

Tuturan (a) memiliki beberapa alternasi maksud. Apabila tuturan (a) disampaikan

oleh seorang siswa kepada petugas koperasi sekolah dalam sebuah transaksi,

tuturan terebut memiliki alternasi maksud antara lain (1) siswa ingin membeli

buku kimia, dan (2) siswa tidak melihat buku kimia di koperasi, dan (3) siswa

meminta petugas koperasi sekolah untuk mengambilkan buku kimia yang dijual di

koperasi sekolah. Tuturan (a) di atas memiliki makna literal dan non literal,

sehingga apa yang dikatakan dan apa yang dimaksudkan cenderung berbeda.

Keadaan seperti inilah yang biasa disebut sebagai implikatur percakapan.



Untuk memahami atau menafsirkan sebuah implikatur, penganalisis tidak dapat

terlepas dari konteks yang melatarinya. Hal tersebut sesuai dengan Mulyana

(2005:20) yang menyatakan bahwa untuk memahami atau menafsirkan wacana

yang mengandung implikatur, dapat diterapkan dua prinsip, yaitu prinsip analogi

(PA) dan prinsip penafsiran lokal (PPL). Prinsip analogi adalah cara menafsirkan

makna wacana yang didasarkan pada akal atau pengetahuan dan pengalaman

umumnya, sedangkan prinsip penafsiran lokal menganjurkan kepada pembaca

itu sendiri.

Berdasarkan contoh tuturan di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan

penelitian di sebuah koperasi sekolah. Di koperasi siswa, banyak terjadi

percakapan verbal dan nonverbal pada saat melakukan transaksi jual beli dan

kemungkinan akan banyak terjadi implikatur percakapan. Implikatur yang terjadi

di koperasi sekolah pun akan dapat dijadikan alternasi bahan ajar bagi guru dalam

memahami sebuah tuturan. Setelah penulis melakukan survei ke sejumlah

koperasi di daerah Natar, penulis tertarik untuk memilih koperasi yang ada di

SMA Negeri 1 Natar.  Koperasi tersebut merupakan koperasi yang paling lengkap

dan ramai pengunjung. Hal tersebut memudahkan penulis dalam menemukan data

yang diperlukan.

Fokus penelitian ini adalah ujaran-ujaran yang mempunyai maksud yang berbeda

dengan makna maupun bentuk ujaran atau yang biasa disebut sebagai implikatur

percakapan, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya ujaran yang

mempunyai maksud sama dengan makna atau bentuk ujaran yang dituturkan.



Berdasarkan kajian kepustakaan, ada sejumlah penelitian yang mengkaji

implikatur. Pertama, penelitian yang berjudul Implikatur Percakapan dalam Novel

-Burung oleh Sri Lestari. Penelitian

ini menjelaskan pengungkapan implikatur percakapan yang terdapat dalam novel

Burung-Burung Manyar. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa implikatur

percakapan dalam novel Burung-Burung Manyar menggunakan beberapa macam

tuturan. Tuturan yang paling banyak digunakan adalah tuturan tidak langsung.

Penelitian yang kedua berjudul Implikatur Percakapan Dalam Sinetron Komedi

Bajaj Bajuri Edisi Salon Oneng oleh Umi Kholifah. Berdasarkan analisis dapat

disimpulkan bahwa jenis implikatur dalam sitkom BBESO dikelompokkan ke

dalam 15 macam, yaitu menyatakan fakta, menyatakan kesediaan, menyatakan

penolakan, menyatakan kritikan, menyatakan pemberian saran, menyatakan

pemberitahuan, menyatakan perintah, menyatakan ajakan, menyatakan

pertanyaan, menyatakan dugaan, menyatakan keluhan, menyatakan keraguan,

menyatakan ejekan, menyatakan sindiran, dan menyatakan simpulan.

Objek dalam kedua penelitian tersebut adalah novel dan sinetron komedi,

sedangkan objek dalam penelitian penulis adalah tuturan di koperasi siswa.

Penelitian tentang implikatur percakapan dalam koperasi siswa tampaknya belum

tergarap. Selain itu, tuturan yang disampaikan siswa dan petugas koperasi siswa

dalam sebuah transaksi ada yang langsung dapat dimengerti, ada juga yang tidak

langsung dapat dimengerti sehingga perlu daya interpretasi dari mitra tutur. Hal

inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji bentuk implikatur dalam kegiatan

transaksi jual beli antara siswa, guru, dan petugas koperasi siswa di SMA Negeri I

Natar.



1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat dirumuskan bahwa yang menjadi permasalahan dalam

penelitian ini adalah Bagaimanakah implikatur percakapan dalam  transaksi jual

beli di koperasi siswa  SMA Negeri I Natar dan implikasinya terhadap pembelajaran

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implikatur percakapan dalam

transaksi jual beli di koperasi siswa SMA Negeri I Natar dan implikasinya

terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa dan bidang keilmuan,

yaitu memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, terutama mengenai implikatur

percakapan, serta menambah khazanah kebahasaan, khususnya pragmatik bagi

ahli bahasa.

2. Manfaat Praktis

Bagi guru bahasa Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan

sebagai salah satu alternasi bahan pembelajaran memahami maksud sebuah

tuturan dan dapat digunakan sebagai salah satu alternasi bahan acuan dalam

penyusunan bahan ajar. Materi bahan ajar dapat menggunakan rekaman



peristiwa komunikasi yang sebenarnya dan bersifat alamiah, misalnya tuturan

siswa dan petugas koperasi siswa dalam sebuah transaksi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti perlu membatasi ruang lingkup permasalahan. Ruang lingkup tersebut

adalah sebagai berikut.

1. Peristiwa tutur yang mengandung implikatur terjadi di koperasi siswa antara

siswa, guru, dan petugas koperasi siswa berdasarkan jenis tuturan literal

nonliteral dan langsung tak langsung.

2. Implikasi implikatur percakapan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di

SMA.


