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YOSEFINA EVA MARINI 

 

Penelitian ini bertujuan uutuk mendeskripsikan suatu implikatur yang terdapat 

pada ungkapan di badan angkutan umum melalui analisis jenis, fungsi, dan gaya 

bahasa yang digunakan serta implikasinya terhadap pembeljaran Bahasa Indonesia 

di Sekolah Menengah Atas (SMA). 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber 

data yang digunakan adalah ungkapan-ungkapan yang tertempel pada badan 

angkutan umum yang ditunjang dengan pendokumentasian berupa foto. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara 1) teknik pengamatan, dan 2) teknik 

catatan lapangan. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ungkapan-ungkapan yang tertempel pada 

badan angkutan umum lebih dominan menggunakan jenis implikatur 

konvensional dengan fungsi menyatakan. Hal ini disebabkan ungkapan yang 

ditempel pada badan angkutan memiliki makna tambahan untuk mengajak, 

memberitahu, menginformasi, atau mengingatkan sesuatu hal. Selain dilihat dari 

fungsi dan jenisnya, implikatur juga dilihat dari gaya bahasa yang digunakan  



dalam ungkapan tersebut. Gaya bahasa epitet dan metafora adalah gaya bahasa 

yang paling dominan digunakan pada ungkapan. Hal ini disebabkan penulis 

menggunakan suatu acuan terhadap suatu sifat atau ciri untuk menggambarkan 

suatu hal tertentu. Selain itu juga, supir angkutan menggunakan dua perbandingan 

kata untuk mengungkapkan sesuatu yang lain. Umumnya dalam penulisan 

ungkapan, supir angkutan mengguanakan bahasa yang tidak baku atau suatu 

akronim. Tujuannya agar tulisan menjadi menarik untuk  dibaca ketika pembaca 

menemui ungkapan di badan angkutan umum dan berusaha menganalisis maksud 

dari ungkapan tersebut. Tidak hanya memiliki fungsi menyatakan, ungkapan di 

badan angkutan umum juga memiliki fungsi mengkritik, melarang, memprotes, 

menyindir, dan memberi dukungan. Fungsi tersebut digunakan untuk 

menyampaikan suatu penilaian atau sindiran terhadap sesuatu. Hasil penelitian ini 

dapat diimplikasikan terhadap pembelaja0ran Bahasa Inodnesia di SMA kelas X 

semester genap pada materi teks anekdot. Hasil ini dapat dijadikan bahan 

pembelajaran teks anekdot karena teks anekdot membutuhkan suatu ungkapan 

dalam penyusunannya. Selain itu juga, implikatur digunakan untuk memahami 

makna yang terkandung dalam teks anekdot. 
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