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ABSTRAK 

 

IMPLIKATUR PADA UNGKAPAN DI BADAN ANGKUTAN UMUM 

WILAYAH TANJUNG KARANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP 

PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMA 

 

Oleh 

 

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  
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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. 

 

Kata kunci: jenis implikatur, fungsi implikatur, gaya bahasa, ungkapan, 

implikasi
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MOTO 

 

 

Dari air kita belajar ketenangan. Dari batu kita belajar ketegaran. Dari tanah kita 

belajar kehidupan. Dari kupu-kupu kita belajar merubah diri. Dari padi kita belajar 

rendah hati. Dari Tuhan kita belajar tentang kasih sayang yang sempurna melihat 

ke atas: memperoleh semangat untuk maju. Melihat ke bawah: bersyukur atas 

semua yang ada. Melihat ke samping: semangat kebersamaan. Melihat ke 

belakang sebagai pengalaman berharga. Melihat ke dalam: untuk introspeksi diri. 

Melihat ke depan: untuk menjadi lebih baik (Filipi 4:8) 

 

 

 

Ada satu hal yang tetap lebih penting  

bagi perkembangan ilmu pengetahuan melebihi 

metode-metode cemerlang, yakni kemauan keras untuk  

menemukan kebenaran, apapun itu. 

(Charles Sanders Pierce)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 

 

Komunikasi adalah kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia. Sebagai 

mahkluk sosial, komunikasi sangat dibutuhkan dalam berinteraksi satu dengan 

yang lainnya. Oleh karena itu, muncullah bahasa sebagai alat utama untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama. Bahasa bersifat arbiter 

(manasuka) yang telah menjadi kesepakatan (konvensi) bersama.  

 

Masyarakat sebagai pengguna bahasa menggunakan media yang berbeda-beda 

dalam berkomunikasi. Media yang digunakan dapat berwujud lisan maupun 

tulisan. Media lisan terwujud dalam bentuk percakapan, pembacaan berita, dan 

sebagainya, sedangkan media tulis terwujud dalam bentuk koran, majalah, dan 

sebagainya. Dengan berinteraksi, manusia dapat dengan mudah memperoleh 

komunikasi dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. 

 

Kegiatan komunikasi membutuhkan beberapa partisipan agar interaksi dapat 

berjalan dengan baik. Untuk dapat memahami maksud dari lawan bicaranya, 

pelaku komunikasi harus memiliki kerja sama yang baik dan pengetahuan yang 

sama tentang sesuatu yang sedang dibicarakan. Apabila pelaku komunikasi tidak 

saling memiliki kerja sama dan pengetahuan yang baik, maka akan menimbulkan 
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persepsi yang salah dan pesan yang disampaikan tidak dapat diterima dengan 

baik. 

 

Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara 

eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi 

(Wijana dan Rohmadi, 2011: 4). Terkadang dalam proses komunikasi, makna 

yang disampaikan tidak tergambar dengan jelas (terselubung). Makna terselubung 

inilah yang disebut implikatur. Oleh sebab itu, pelaku komunikasi harus saling 

memahami makna dan maksud yang disampaikan agar pesan dapat tersampaikan 

dengan baik. Dalam hal ini, pelaku komunikasi harus memahami konteks yang 

digunakan dalam proses komunikasi tersebut.  

 

Implikatur dapat muncul dalam berbagai dialog verbal, baik lisan maupun tulisan. 

Misalnya, dalam percakapan langsung maupun penulisan dalam dialog skenario 

film, kolom surat kabar, SMS, iklan, ataupun ungkapan-ungkapan yang tercantum 

di badan bus, truk angkutan, akot, dan semua jenis angkutan umum. Implikatur 

dalam percakapan disampaikan secara langsung, sedangkan dalam kolom surat 

kabar, iklan, atau ungkapan di badan angkutan umum tidak disampaikan secara 

langsung. Implikatur yang disampaikan secara tidak langsung menggunakan 

bahasa yang implikatif atau bahasa implisit. Implikatur dengan bahasa yang 

implikatif penting untuk dikaji secara mendalam dalam pragmatik (Wijana dan 

Rohmadi, 2011: 289).  

 

Salah satu bahasa implikatif yang digunakan punutur sebagai alat komunikasi 

adalah ungkapan-ungkapan yang tercantum di badan angkutan umum. Ungkapan-

ungkapan tersebut merupakan ide-ide kreatif yang dituangkan dalam bentuk 
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tulisan atau gambar dengan menggunakan bahasa yang tidak baku atau bahasa 

gaul. Bahasa yang digunakan pada ungkapan yang tercantum di badan bus, truk 

angkutan, angkot, dan semua jenis angkutan umum merupakan bahasa yang 

implikatif, yaitu bahasa yang digunakan untuk menjelaskan maksud implisit dari 

tindakan tutur penuturnya dan menginginkan ekspresi atau tanggapan dari 

pembaca sehingga dapat menjadi kajian yang menarik (Wijana dan Rohmadi, 

2011: 288). Ungkapan yang ada di badan bus, truk angkutan, angkot, dan semua 

jenis angkutan umum merupakan bahasa kias, yakni bahasa yang disampaikan 

bukan dengan makna sebenarnya. 

 

Ungkapan di badan angkutan umum digunakan untuk mengungkapkan perasaan 

(menyindir, memohon, meminta, menyuruh) dan sebagainya kepada lawan 

tuturnya secara tidak langsung, karena di dalam ungkapan tersebut terdapat 

maksud dan tujuan yang ingin disampaikan. Ungkapan-ungkapan tersebut 

biasanya ditempel dibagian kaca depan, samping, ataupun belakang angkutan 

umum. Tidak semua pengendara (supir angkutan umum) menempelkan ungkapan-

ungkapan tersebut di kendaraannya. Ada beberapa pengendara yang menganggap 

hal itu hanya merusak atau mengotori kendaraannya, ada juga yang berpedapat 

bahwa ungkapan tersebut ditempel untuk menarik perhatian penumpang 

(memperindah penampilan kendaraan).  

 

Angkutan umum merupakan kendaraan yang sering sekali dijumpai oleh banyak 

orang, baik pengendara maupun pejalan kaki. Banyak sekali angkutan yang di 

badannya terdapat tulisan berupa ungkapan yang sengaja ditempel oleh supir 

angkutan dengan tujuan memberitahu, melarang, atau menyindir pembaca. 



4 
 

Namun, orang-orang atau pembaca cenderung mengabaikan tulisan yang ditempel 

pada angkutan. Mereka cenderung tidak mempedulikan ungkapan-ungkapan yang 

ditempel itu, yang mereka tahu ungkapan tersebut dituliskan hanya sebagai perias 

angkutan saja padahal ungkapan tersebut memiliki makna tersendiri. Penelitian di 

angkutan umum dengan objek ungkapan yang tertempel pada badan angkutan 

umum belum pernah ada yang melakukan penelitian dengan objek tersebut. Hal 

penting yang juga menjadi alasan penting adalah karena ungkapan yang tertempel 

pada angkutan merupakan ungkapan yang unik dan menarik untuk dibaca, 

sehingga menjadi menarik pula jika mengetahui makna yang ada di dalamnya. 

Oleh sebab itu, peneliti memiliki inisiatif untuk menganalisis implikatur dengan 

kajian pragmatik menggunakan objek ungkapan-ungkapan yang ada pada badan 

angkutan umum dengan tujuan agar pembaca mampu memahami maksud dari 

ungkapan yang ditulis di badan kendaraan tersebut sehingga pembaca tidak salah 

paham dengan ungkapan yang dibacanya. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

berimplikasi dalam pembelajaran mengonstruksikan teks anekdot di SMA. 

1.2 Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan terdapat dua rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu rumusan mayor dan rumusan minor. Rumusan 

mayor dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implikatur pada Ungkapan di 

Badan Angkutan Umum Wilayah Tanjungkarang dan Implikasinya terhadap 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA?”. Adapun rumusan minor dari rumusan 

mayor ini, yaitu sebagai berikut. 

1. Jenis implikatur apa yang digunakan pada ungkapan di badan angkutan 

umum? 
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2. Bagaimanakah fungsi penggunaan implikatur dalam ungkapan di badan 

angkutan umum? 

3. Gaya bahasa apa yang mempengaruhi terjadinya implikatur dalam 

ungkapan di badan angkutan umum? 

4. Bagaimana implikasi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah 

Menengah Atas (SMA)? 

 

1.3 Tujuan  

 

Dalam penelitian ini terdapat dua tujuan penelitian, yaitu tujuan mayor dan tujuan 

minor. Tujuan mayor dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

implikatur pada ungkapan di badan angkutan umum wilayah Tanjungkarang dan 

implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Adapun tujuan 

minor dari tujuan penelitian mayor ini adalah untuk mendeskripsikan sebagai 

berikut. 

1. Jenis implikatur yang digunakan pada ungkapan di badan angkutan umum. 

2. Fungsi penggunaan implikatur dalam ungkapan di badan angkutan umum. 

3. Gaya bahasa yang mempengaruhi terjadinya implikatur dalam ungkapan di 

badan angkutan umum. 

4. Mengetahui implikasi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. pembaca dan peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

pengetahuan mengenai implikatur yang ada pada badan seluruh angkutan 

umum. 

2. guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi pendukung pembelajaran mengenai 

mengkonstruksi makna teks anekdot. 

3. penulis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan 

mengenai deskripsi implikatur pada ungkapan di badan angkutan umum 

wilayah Tanjungkarang dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut: 

1. Subjek Penelitian 

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah bus, truk, dan seluruh 

jenis angkutan umum. 

2. Objek Penelitian 

Objek yang diguanakan dalam penelitian ini adalah implikatu yang terdapat 

pada ungkapan di badan angkutan umum, baik bagian depan, samping, atau 

belakang angkutan. 
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3. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat yang dilakukan untuk penelitian adalah wilayah Tanjungkarang, 

Bandar Lampung. Waktu yang digunakan peneliti dalam melakukan 

penelitian ini sejak Desember 2016.



 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

Penilitian ini menggunakan beberapa teori yang dianggap relevan dan dapat 

mendukung keakuratan data. Teori yang digunakan adalah (1) pragmatik, (2) 

wacana, (3) konteks, (4) implikatur, dan (5) gaya bahasa yang mendukung 

terjadinya implikatur. 

 

2.1 Pragmatik 

 

Menurut Wijana dan Rohmadi (2011: 4), semantik dan pragmatik adalah cabang-

cabang ilmu bahasa yang menelaah makna-makna satuan lingual, hanya saja 

semantik mempelajari makna secara internal, sedangkan pragmatik mempelajari 

makna secara eksternal. Dalam artian, ilmu semantik dan pragmatik 

merupakan ilmu yang mengkaji tentang makna. Akan tetapi kedua ilmu ini 

mengkaji makna dari sudut   pandang   yang   berbeda.   Semantik   mengkaji   

makna   secara   internal, sedangkan pragmatik mengkaji makna secara eksternal, 

yaitu maksud penutur. Wijana dan Rohmadi (2011: 5) menyatakan bahwa 

semantik adalah makna yang bebas konteks, sedangkan makna yang dikaji oleh 

pragmatik adalah makna yang terikat konteks. 

Levinson dalam Rahadi (2009: 20) mendefinisikan pragmatik sebagai studi 

bahasa yang mempelajari relasi bahasa dengan konteksnya. Pragmatik bertugas 

mengkaji maksud penutur dalam menuturkan satuan lingual tertentu pada sebuah 
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praktik bahasa (Rahadi, 2009: 22). Sebagai suatu ilmu, pragmatik merupakan 

cabang linguistik yang mempelajari bahasa yang dikaitkan dengan aspek 

pemakainya, sedangkan pragmatik sebagai suatu keterampilan, merupakan 

kemampuan menggunakan bahasa secara komunikatif (Tiara, 2015: 7).  

Pragmatik adalah studi tentang hubungan antara bentuk-bentuk linguistik dan 

pemakaian bentuk-bentuk itu. Di antara tiga bagian perbedaan ini hanya 

pragmatik yang memungkinkan orang ke dalam suatu analisis. Manfaat belajar 

bahasa melalui pragmatik ialah bahwa seseorang dapat bertutur kata tentang 

makna yang duimaksudkan orang, asumsi mereka, maksud dan tujuan mereka, 

dan jenis-jenis tindakan (sebagai contoh: permohonan) yang mereka perlihatkan 

ketika mereka sedang berbicara (Yule, 1996: 5). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah ilmu 

bahasa yang pemakaiannya sesuai dengan konteks dan situasi berbahasanya. 

2.2 Konteks 

Menurut Mey dalam Nadar (2009: 3) istilah konteks didefinisikan sebagai situasi 

lingkungan dalam arti luas yang memungkinkan peserta pertuturan untuk dapat 

berinteraksi, dan yang membuat ujaran mereka dapat dipahami. Bahasa dan 

konteks merupan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Bahasa 

membutuhkan konteks tertentu dalam pemakaiannya, demikian juga sebaliknya 

konteks akan memiliki makna jika terdapat tindakan berbahasa didalamnya. 

Dengan demikian, bahasa bukan hanya memiliki fungsi dalam situasi interaksi 

yang diciptakan, tetapi bahasa juga membentuk dan menciptakan situasi tertentu 

dalam interaksi yang sedang terjadi (Duranti dalam Rusminto, 2012: 54). 
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Menurut Schriffin dalam Rusminto (2012: 56) menyatakan bahwa konteks 

diartikan sebagai suatu pengetahuan latar belakang yang disebutnya dengan istilah 

„kaidah konstitutif‟, yakni pengetahuan tentang kondisi-kondisi yang dibutuhkan 

oelh penutur dan mitra tutur untuk memahami sebuah tuturan dan setiap tuturan 

selalu dipandang sebagai sesuatu yang khusus yang berbeda dengan tuturan 

lainnya. Pengetahuan tentang kondisi-kondisi ini mencakup aspek-aspek linguistik 

dan informasi sosial tentang aturan-aturan khusus tindak tutur yang berlaku. 

Grice dalam Rusminto, (2012: 57) mengisyaratkan bahwa untuk memahami 

keberadaan suatu tuturan, mitra tutur harus mengolah data yang berupa (1) makna 

konvensional kata-kata yang dipakai beserta referensinya, (2) prinsip kerja sama 

dan maksim-maksimnya, (3) konteks linguistiknya, (4) hal-hal yang berkaitan 

dengan latar belakang pengetahuan, dan (5) kenyataan adanya kesamaan dari 

keempat hal tersebut pada partisipan, baik pada penutur maupun mitra tutur, 

sehingga keduanya dapat saling memahami. Menurut Tiara (2015: 23), konteks 

merupakan bagian yang menyertai teks. Makna dalam sebuah kalimat atau 

tuturan dapat dikatakan benar bila diketahui darimana kalimat atau tuturan itu 

ada.  

Keraf, (2010: 32—33) mengatakan bahwa konteks memiliki dua jenis, yaitu 

konteks nonlinguistik dan konteks linguistik.  

1. Konteks Nonlinguistik 

Konteks nonlinguistik mencakup dua hal, yaitu hubungan antara kata dan 

barang atau hal, dan hubungan antara bahasa dan masyarakat atau disebut 

juga konteks sosial. Konteks sosial ini mempunyai peranan yang san 
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gat penting dalam penggunaan kata atau bahasa. Bahasa yang digunakan 

bukan semata-mata karena masalah-masalah kebahasaan, tetapi juga 

karena masalah kemasyarakatan, yang bersifat nonlinguistik. Dengan 

demikian konteks nonlinguistik adalah konteks yang digunakan dalam 

suatu percakapan, karena konteks ini berkaitan dengan masyarakat atau 

hal yang berkaitan dengan tindakan sosial. 

 

2. Konteks Linguistik  

Konteks linguistik adalah hubungan antara unsur bahasa yang satu dengan 

unsur bahasa yang lain. Konteks linguistik mencakup konteks hubungan 

antara kata dengan kata dalam frasa atau kalimat, hubungan antara frasa 

dalam sebuah kalimat atau wacana, dan juga hubungan antara kalimat 

dalam wacana. Dalam konteks linguistik, dapat muncul pengertian 

tertentu akibat perpaduan antara dua buah kata, misalnya rumah ayah 

mengandung pengertian milik. 

Mey (2001: 39) berpendapat bahwa konteks itu penting dalam pembahasan 

bahasa lisan dan tulisan. Mey mendefinisikan konteks sebagai konsep dinamis 

bukan statis, yang harus dipahami sebagai lingkungan yang senantiasa berubah, 

dalam arti luas yang memungkinakan partisipan berinteraksi dalam proses 

komunikasi dan ekspresi linguistic dari interaksi mereka yang dapat dimengerti. 

Konteks berinteraksi pada penggunaan sehingga konteks dapat berbeda dari satu 

pengguna ke pengguna lain, dari satu kelompok pengguna ke kelompok 

pengguna lain, dari satu bahasa ke bahasa lain. Konteks lebih dari sekadar refern, 

melainkan juga sebuah perbuatan/ tindakan. Konteks adalah perihal pemahaman 
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untuk apakah sesuatu itu.  

 

2.3 Wacana 

 

Menurut Eriyanto (2008: 65) Konsep mengenai wacana diperkenalkan oleh 

Michel Foucalt. Wacana tidaklah dipahami sebagai serangkaian kata atau 

proporsisi dalam teks, tetapi mengikuti Foucault. Foucault adalah sesuatu yang 

memproduksi yang lain (sebuah gagasan, konsep atau efek). Wacana dapat 

dideteksi karena secara sistematis suatu ide, opini, konsep, dan pandangan hidup 

dibentuk dalam suatu konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan 

bertindak tertentu. 

 

Wacana (discourse) adalah satuan bahasa terlengkap; dalam hierarki gramatikal 

merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana direalisasikan dalam 

bentuk karangan yang utuh (novel, buku, seri ensiklopedia, dan sebagainya), 

paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat lengkap. Menurut pandangan 

ini, hal utama yang menjadi pertimbangan dalam batasan wacana adalah 

kelengkapan muatan amanat yang dikandung oleh satuan bahasa tertentu, baik 

berupa karangan lengkap, paragraf, kalimat, maupun kata (Kridalaksana dalam 

Rusminto, 2012: 2) 

 

Wacana merupakan rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi, 

baik lisan maupun tulisan. Apa pun bentuknya, wacana mengasumsikan adanya 

penyapa dan pesapa. Dalam wacana tulis, penyapa adalah penulis, sedangkan 

pesapa adalah pembaca (Samsuri dalam Rusminto, 2012: 3). Wacana dapat berupa 

rangkaian kalimat atau ujaran, bentuk lisan atau tulisan, serta dapat bersifat 
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transaksional ataupun interaksional. Dalam komunikasi tulisan, wacana 

merupakan hasil pengungkapan ide atau gagasan penyapa (Rani dalam Rusminto, 

2012: 3). Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa 

wacana adalah satuan bahasa tertinggi dan terlengkap di atas tataran kalimat yang 

direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel, buku, seri ensiklopedia, 

dan sebagainya), paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat lengkap 

dalam suatu konteks tertentu. 

 

2.4 Implikatur 

 

Istilah implikatur diturunkan dari verba „to imply’ yang berarti menyatakan 

seusatu secara tidak langsung. Secara etimologis, „to imply’ berarti membungkus 

atau  menyembunyikan sesuatu dengan menggunakan sesuatu yang lain 

(Rusminto, 2012: 72). Dalam rangka memahami apa yang dimaksudkan penutur, 

lawan tutur harus selalu melakukan interpretasi pada tuturannya (Nadar, 2009: 

60). Menginterpretasikan suatu tuturan sebenarnya merupakan usaha-usaha untuk 

menduga, yang dalam bahasa lain merupakan suatu pembentukan hipotesis (Leech 

dalam Nadar, 2009: 60).  

Menduga „guessing‟ bergantung pada konteks, yang mencakup permasalahan, 

peserta pertuturan dan latar belakang penutur dan lawan tuturnya. Semakin dalam 

suatu konteks dipahami, semakin kuat dasar dugaan tersebut (Nadar, 2009: 60). 

Menurut Sperber dan Wilson dalam Nadar (2009: 62) implikatur dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu implicated premises dan implicated conclusion. 

Implicated premises harus dilakukan oleh oleh pendengar yang harus 

memperolehnya dari ingatannya atau menyusunnya dengan mengembangkan 
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ancangan-ancangan asumsi yang diperoleh dari ingatannya. Implicated conclusion 

diperoleh dengan menyimpulkan dari keterangan tuturan dengan konteksnya. 

Implikatur adalah ujaran atau pernyataan yang menyiratkan sesuatu yang berbeda 

dengan yang sebenarnya diucapkan atau dengan kata lain tuturan yang 

disampaikan itu dicakup dalam dua bagian yaitu apa yang disampaikan (makna 

dasar) dan apa yang diimplikasikan (Tiara, 2015: 9).  

Bagi kebanyakan ahli bahasa, gagasan/ dugaan implikatur adalah salah satu dari 

konsep utama dalam pragmatik. Implikatur merupakan suatu contoh yang utama 

dari lebih banyak yang disampaikan dari pada yang dikatakan. Bagi ahli-ahli 

bahasa tersebut, konsep utama yang lain dalam pragmatik adalah pengamatan 

bahwa tuturan-tuturan itu memperlihatkan tindakan-tindakan yang secara umum 

dikenal sebagai „tindak tutur‟ (Yule, 1996: 80). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa implikatur adalah 

membungkus atau menyembunyikan sesuatu dengan menggunakan ujaran atau 

pernyataan yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya ingin 

dikatakan.  

2.4.1 Kegunaan Implikatur  

Penggunaan implikatur dalam berbahasa bukan berarti sebuah ketidaksengajaan 

atau tidak memiliki fungsi tertentu. Penggunaan implikatur dalam berbahasa  

mempunyai  pertimbangan,  seperti  untuk  memperhalus  tuturan,  menjaga etika 

kesopanan, menyindir dengan halus, dan menjaga agar tidak menyinggung 

perasaan secara langsung. Penggunaan implikatur tersebut dapat menggunakan 
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kata-kata atau kelompok kata khusus yang disebut ungkapan (Waridah, 2013: 

415). Dalam tuturan implikatif, penutur dan lawan tutur mempunyai konsep 

yang sama dalam suatu konteks. Jika tidak, maka akan terjadi suatu 

kesalahpahaman atas tuturan yang terjadi di antara keduanya (Tiara: 2015: 9). 

Levinson dalam Tiara (2009: 10) mengemukakan keberadaan implikatur 

diperlukan, antara lain untuk: 

a. memberikan penjelasan fungsional atas makna atau fakta-fakta 

kebahasaan yang tidak terjangkau oleh teori-teori linguistik struktural, 

b. menjembatani proses komunikasi antarpenutur, 

c. memberikan  penjelasan  yang  tegas  dan  eksplisit  tentang  bagaimana 

kemungkinan pemakai bahasa dapat menangkap pesan, walaupun hal 

yang diucapkan secara lahiriah berbeda dengan hal yang dimaksud, 

d. memberikan pemerian semantik yang sederhana tentang hubungan 

klausa yang dihubungkan dengan kata dan struktur yang sama, 

e. dapat memberikan berbagai fakta dan gejala kebahasaan yang secara 

lahiriah tidak berkaitan, bahkan berlawanan (seperti metafora). 

 

2.4.2 Jenis Implikatur 

Terdapat   dua   jenis   implikatur,   yaitu   (1)   conventional   implicature 

(implikatur konvensional), dan (2) conversation implicature (implikatur 

percakapan) (Grice dalam Tiara, 2015: 10). Berikut ini merupakan penjelasan dua 

macam implikatur tersebut. 

a. Implikatur Konvensional 

Implikatur konvensional adalah implikatur yang langsung diperoleh dari  
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kata-kata dan kaidah gramatikal (Zamzani dalam Tiara, 2015: 10).  

Implikatur konvensional merupakan makna yang dipahami atau diharapkan 

pada bentuk-bentuk bahasa tertentu, tetapi tidak terungkap (Kridalaksana 

dalam Tiara, 2015: 10). Sementara itu, implikatur konvensional adalah 

pengertian yang bersifat umum dan konvensional. Implikatur konvensional 

yaitu implikatur yang ditentukan oleh "arti konvensional kata-kata yang 

dipakai". Maksudnya adalah pengertian  yang bersifat umum, semua 

orang umumnya sudah mengetahui tentang maksud atau pengertian sesuatu 

hal tertentu. Implikatur konvensional bersifat nontemporer. Artinya, 

makna atau pengertian tentang sesuatu bersifat lebih tahan lama. Suatu 

leksem, yang terdapat dalam suatu bentuk ujaran, dapat dikenali 

implikasinya karena maknanya "yang tahan lama" dan sudah diketahui 

secara umum (Mulyana dalam Tiara, 2015: 11). 

 

Implikatur konvensional tidak didasarkan pada prinsip kerja sama atau 

maksim-maksim. Implikatur konvensional tidak harus terjadi dalam 

percakapan, dan tidak bergantung pada konteks khusus untuk 

menginterpretasikannya. Seperti halnya presuposisi leksikal, implikatur 

konvensional diasosiasikan dengan kata-kata khusus dan menghasilkan 

maksud tambahan yang disampaikan apabila kata-kata itu digunakan (Yule, 

1996: 78).  

 

Berdasarkan penjelasan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa implikatur 

konvensional lebih menjelaskan kepada apa yang dimaksud, sehingga 

peserta tutur umumnya sudah mengetahui tentang maksud atau pengertian 
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sesuatu hal tertentu. 

b. Implikatur Percakapan 

Iimplikatur percakapan adalah makna yang dapat dipahami, namun kurang 

terungkap mengenai apa yang diungkapkan. Implikatur jenis ini dihasilkan 

karena tuntutan dari suatu konteks pembicaraan tertentu (Kridalaksana 

dalam Tiara, 2015: 11). Implikatur percakapan memiliki makna dan 

pengertian yang lebih bervariasi. Pasalnya, pemahaman terhadap hal "yang 

dimaksudkan: sangat bergantung kepada konteks terjadinya percakapan. 

Jadi, bila implikatur   konvensional   memiliki   makna   yang   tahan   

lama,   maka  implikatur percakapan ini hanya memiliki makna yang 

temporer yaitu makna itu berarti hanya ketika terjadi suatu percakapan 

tersebut/terjadi pembicaraan dalam konteks tersebut (Mulyana dalam Tiara, 

2015: 12). Dalam suatu dialog, sering terjadi seorang penutur tidak 

mengutarakan maksudnya secara langsung. Hal yang hendak diucapkan 

justru 'disembunyikan', diucapkan secara tidak langsung, atau yang 

diucapkan sama sekali berbeda dengan maksud ucapannya. 

 

Penggunaan istilah implikatur konversasional berkembang dengan 

pemakaian istilah implikatur percakapan, dan juga silih berganti dengan 

istilah implikatur nonkonvensional. Makna yang terdapat pada implikatur 

percakapan merupakan suatu yang disarankan oleh penutur. Makna yang 

disarankan penutur berbeda dari apa yang dimaksud secara harfiah. 

Kenyataan tersebut mengisyaratkan bahwa dalam berkomunikasi antara 

penutur dengan mitra tutur sangat memungkinkan adanya wujud tuturan 

yang disampaikan berbeda dengan sesungguhnya. 
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2.4.3 Fungsi Implikatur 

Nababan dalam Tiara (2015: 32) menyatakan bahwa implikatur yang terdapat 

dalam sebuah tuturan memiliki fungsi yang digunakan untuk menyampaikan 

fungsi tersebut. 

 

a. Fungsi Menyatakan  

Fungsi ini digunakan bila tuturan tersebut merupakan kalimat berita yang 

ditandai dengan menggunakan tanda baca titik (.). Fungsi ini adalah fungsi yang 

menyatakan sesuatu yang ingin disampaikan kepada pihak tertentu dan 

disampaikan secara tersirat. Dilihat dari maksud tuturannya, fungsi menyatakan 

ini digunakan untuk beberapa kepeeluan, yaitu (1) untuk menyatakan informais 

factual, (2) untuk menyatakan keputusan atau penilaian, (3) untuk menyatakan 

ucapan selamat atau ucapan duka kepada lawan tutur, dan (4) untuk menyatakan 

perjanjian, peringatan atau nasihat. Misalnya, tetangga kita yang baru itu 

kemarin ditangkap KPK.  

 

b. Fungsi Menyindir 

Tuturan yang memiliki funsgi ini adalah tuturan yang bermaksud untuk 

menyindir pihak tertentu secara tidak langsung dengan menggunakan bahasa 

yang halus dan enak didengar agak pihak tertentu tidak tersinggung. Misalnya, 

tulisanmu ini terlalu bagus, sampai-sampai tidak bisa dibaca. 

 

c. Fungsi Menyindir dengan Humor 

Fungsi ini merupakan fungsi yang menyindir seseorang secara halus disertai 

dengan kesan lucu sehingga saat perbuatan dan perkataan dikatakan, dapat 

merangsang orang untuk tertawa ketika melihat atau mendengarnya. Tuturan 
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yang disampaikan menggunakan bahasa humor sehingga tuturan tidak 

menyinggung perasaan pihak tertentu. Misalnya, gaya berenangmu seperti batu 

(ditunjukkan bukan untuk seseorang yang diajak bicara) 

 

d. Fungsi Mengkritik 

Tuturan yang memiliki fungsi mengkritik bertujuan untuk memberikan tanggapan 

atau kecaman kepada lawan tutur secara tidak langsung. Biasanya tuturan ini 

berupa penilaian baik buruk terhadap sesuatu. Kritikan tersebut disampaikan 

untuk menjaga etika kesopanan kepada pihak tertentu yang dikritik. Misalnya, 

sesungguhnya lukisanmu bagus, tetapi masih sedikit berantakan. 

 

e. Fungsi memprotes  

 

Tuturan dengan fungsi ini bertujuan untuk tidak menyetujui, menentang, dan 

menyangkal pihak tertentu secara tidak langsung. Misalnya, kenapa harus itu? 

Apakah tidak ada yang lain? 

 

f. Fungsi melarang 

 

Tuturan yang memiliki fungsi melarang biasanya di tandai dengan menggunakan 

kata jangan dengan tujuan untuk melarang pihak tertentu melakukan sesuatu. 

Misalnya, jangan pegang benda itu! 

 

g. Fungsi Memberi Dukungan 

Tuturan yang memiliki fungsi ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan 

bantuan kepada lawan tutur yang disampaikan secara tidak langsung. Misalnya, 

orang lain saja bisa melakukannya, mengapa kamu tidak? 
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h. Fungsi Apresiasi  

Tuturan dengan fungsi ini bermaksud untuk menyampaikan bentuk penghargaan 

terhadap suatu perbuatan baik kepada pihak tertentu. Misalnya, akan kunaikkan 

gajimu, karena kamu telah melakukan pekerjaanmu dengan baik.  

 

2.5 Ungkapan 

Bahasa menyediakan ungkapan-ungkapan untuk digunakan dalam pertuturan 

agar pertuturan itu terasa lebih mantap. Ungkapan lazim diartikan sebagai satuan 

bajasa yang terdiri dari sebuah kata atau lebih, tetapi maknanya tidak dapat 

diprediksi secara leksikal maupun gramatikal. Misalnya, ungkapan membanting 

tulang yang berarti „bekerja keras‟.Makna „bekerja keras‟ tidak punya hubungan 

dengan kata membanting dan tulang. Ungkapan termasuk juga ke dalam bentuk 

makna kias. Banyak ungkapan yang terasa lebih santun daripada sebuah kata 

yang memiliki konsep makna yang sama dengan makna ungkapan itu (Chaer, 

2010: 19). 

Ungkapan adalah kata-kata atau kelompok kata khusus untuk menyatakan suatu 

maksud. Susunan kata di dalam ungkapan bersifat tetap dan tidak dapat disisipi 

dengan kata lain. Makna sebuah ungkapan tidak dapat dilihat dari setiap unsur 

kata yang membentuknya dan akan lebih mudah dipahami bila dikaitkan dengan 

konteks kalimatnya (Waridah, 2013: 415)  

a. Makna Denotasi  

Makna denotasi adalah makna suatu kata sesuai dengan konsep asalnya tanpa 

mengalami perubahan makna atau penambahan makna. Makna denotasi 

disebut juga makna lugas (Waridah, 2013: 338). Makna denotatif disebut 
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juga dengan beberapa istilah lain seperti makna denotasional, makna 

kognitif, makna koseptual, makna ideasional, makna referensial, atau makna 

proporsisional. Disebut makna denotasional, referensial, konseptual, atau 

ideasional, karena makna itu menunjuk kepada suatu referen, konsep, atau 

ide tertentu dari suatu referen. Disebut makna kognitif karena makna itu 

bertalian dengan kesadaran atau pengetahuan; stimulus (dari phak 

pembicara) dan respon (dari pihak pendengar) manyangkut hal-hal yang 

dapat diserap pancaindera (kesadaran) dan rasio manusia. Makna ini disebut 

juga makna proporsisional karena bertalian dengan informasi-informasi atau 

pernyataan-pernyataan yang bersifat faktual (Keraf, 2009: 28).  

Contoh:  

a. Tangan Kanan Doni terkilir sewaktu bermain bulu tangkis. 

Tangan Kanan = tangan sebelah kanan 

b. Pak Tejo mempunyai lima ekor kambing. 

Kambing = binatang pemamah biak dan pemakan rumput atau daun-

daunan, berkuku genap, tanduknya berongga, diternakan untuk diambil 

daging, susu, atau bulunya. 

 

b. Makna Konotasi 

Makna konotasi adalah makna suatu kata berdasarkan perasaan atau pemikiran 

seseorang. Makna konotasi disebut juga makna kias atau makna kontekstual 

(Waridah, 2013: 338). Makna konotasi adalah makna suatu kata berdasarkan 

perasaan perasaan atau pemikiran seseorang. makna konotasi dapat dianggap 

sebagai makna denotasi yang mengalami penambahan makna. Penambahan 

tersebut berupa pengiasan atau perbandingan dengan benda atau hal lainnya 
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(Waridah, 2013: 338). 

Contoh: 

a. Polisi berhasil menangkap tangan kanan koruptor kelas kakap itu. 

Tangan kanan = orang yang dipercaya; pembantu utama. 

b. Andre dituduh sebagai kambing hitam dalam kerusuhan antarkampung 

itu. 

Kambing hitam = orang yang dijadikan tumpuan kesalahan. 

 

2.6 Gaya Bahasa yang Mendukung terjadinya Implikatur 

Menurut  Keraf  (2009:  116),  dilihat  dari  segi  bahasa  atau  unsur-unsur 

bahasa  yang  digunakan,  gaya  bahasa  dapat  dibedakan  berdasarkan  titik  

tolak unsur bahasa yang dipergunakan, yaitu 1) gaya bahasa berdasarkan 

pilihan kata, 2) gaya bahasa berdasarkan nada yang terkandung dalam wacana, 3) 

gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat, dan 4) gaya bahasa berdasarkan 

langsung tidaknya makna. Terjadinya implikatur didukung oleh gaya bahasa 

berdasarkan langsung tidaknya makna. Gaya bahasa langsung tidaknya makna 

terdiri atas dua gaya bahasa, yaitu gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan. 

Berikut adalah pemaparan gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna. 

 

a. Gaya Bahasa Retoris 

Gaya bahasa retoris adalah suatu gaya bahasa yang semata-mata merupakan 

suatu penyimpangan dari konstruksi biasa untuk mencapai efek tertentu. 

Berikut adalah macam-macam gaya bahasa retoris. 
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1. Aliterasi  

Aliterasi adalah semacam gaya bahasa yang berwujud perulangan 

konsonan yang sama. Biasanya dipergunakan dalam puisi, kadang-kadang 

prosa, unutk perhiasan atau untuk penekanan. Misalnya, Takut titik lalu 

tumpah. 

 

2. Asonansi 

Asonansi adalah semacam gaya bahasa yang berwujud perulangan bunyi 

vokal yang sama. Biasanya gaya bahasa ini digunakan dalam puisi atau 

prosa untuk memperoleh penekanan atau sekadar keindahan. Misalnya, ini 

muka penuh luka siapa punya. 

 

3. Anastrof  

Anastrof adalah semacam gaya retoris yang diperoleh dengan pembalikan 

susunan kata yang biasa dalam kalimat. Misalnya, pergilah ia 

meninggalkan kami, keheranan kami melihat perangainya. 

 

4. Apofasis  

Apofasi merupakan sebuah gaya bahasa yang menegaskan sesuatu, tetapi 

tampaknya menyangkal. Berpura-pura membiarkan sesuatu berlalu, tetapi 

sebenarnya ia menekankan hal itu. Berpura-pura melindungi atau 

menyembunyikan sesuatu, tetapi sebenarnya memamerkannya. Misalnya, 

saya tidak mau mengungkapkan dalam forum ini bahwa Saudara telah 

menggelapkan ratusan juta rupiah uang Negara. 
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5. Apostrof 

Apostrof adalah semacam gaya bahasa yang berbentuk pengalihan amanat 

dari para hadirin kepada sesuatu yang tidak hadir. Misalnya, hai kamu 

dewa-dewa yang berada di surga, datanglah dan bebaskanlah kami dari 

belenggu penindasan ini. 

 

6. Asindeton 

Asindeton adalah suatu gaya yang berupa acuan, yang bersifat padat dan 

mapat di mana beberapa kata, frasa, atau klausa yang sederajat tidak 

dihubungkan dengan kata sambung. Biasanya bentuk ini hanya dipisahkan 

dengan tanda baca koma. Misalnya, Dan kesesakan, kepedihan, kesakitan, 

seribu derita detik-detik penghabisan orang melepaskan nyawa.  

 

7. Polisindeton 

Polisindeton adalah suatu gaya yang digunakan pada beberapa kata, frasa, 

atau klausa yang berurutan dihubungkan satu sama lain dengan kata-kata 

sambung. Misalnya, Dan kemanakah burung-burung yang gelisah dan tak 

berumah dan tak menyerah pada gelap dan dingin yang bakal 

merontokkan bulu-bulunya? 

 

8. Kiasmus  

Kiasmus adalah semacam acuan atau gaya bahasa yang terdiri dari dua 

bagian, baik frasa maupun klausa, yang sifatnya berimbang, dan 

dipertentangkan satu sama lain, tetapi susunan frasa atau kalusanya itu 

terbalik jika dibandingkan dengan frasa atau klausa lainnya. Misalnya, 

Semua kesabaran kami sudah hilang, lenyap sudah ketekunan kami untuk 



25 
 

melanjutkan usaha itu. 

 

9. Ellipsis  

Elipsis adalah suatu gaya bahasa yang berwujud menghilangkan suatu 

unsut yang dengan mudah dapat diisi atau ditafsirkan sendiri oleh pembaca 

atau pendengar, sehingga struktur gramatikal atau kalimatnya memenuhi 

pola yang berlaku. Misalnya, Masihkah kau tidak percaya bahwa dari segi 

fisik engkau taka pa-apa, badanmu sehat; tetapi psikis …. 

 

10. Eufemismus  

Eufemismus adalah semacam acuan berupa ungkapan-ungkapan yang 

tidak menyunffung perasaan orang, atau ungkapan-ungkapan yang halus 

untuk menggantikan acuan-acuan yang mungkin dirasakan menghina, 

menyinggung perasaan atau mensugestikan sesuatu yang tidak 

menyenangkan. Misalnya, Ayahnya sudah taka da di tengah-tengah 

mereka (=mati). 

 

11. Litotes  

Litotes adalah semacam gaya bahawa yang dipakai untuk menyatakan 

sesuatu dengan tujuan merendahkan diri. Misalnya, Kedudukan saya ini 

tidak ada artinya sama sekali. 

 

12. Histeron proteron 

Histeron proteron adalah semacam gaya bahasa yang merupakan 

kebalikan dari sesuatu yang logis atau kebalikan dari sesuatu yang wajar. 

Misalnya, Kereta melaju dengan cepat di depan kuda yang menariknya. 
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13. Pleonasme dan Tautologi 

Pleonasme adalah suatu acuan yang digunakan bila kata yang berlebihan 

itu dihilangkan, artinya tetap utuh. Misalnya, Saya telah mendengar hal itu 

dengan telinga saya sendiri. Tautologi adalah suatu acuan yang digunakan 

jika kata yang berlebihan itu sebnarnya mengandung perulangan. 

Misalnya, Globe itu bundar bentuknya. 

 

14. Perifrasis  

Perifrasis adalah gaya yang menggunakan kata lebih banya dari yang 

diperlukan, tetapi kata yang berlebihan itu dapat digantikan dengan kata 

saja. Misalnya, Jawaban dari permintaan Saudara adalah tidak 

(=ditolak). 

 

15. Prolepsis  

Prolepsis adalah semacam gaya bahasa dimana orang mempergunakan 

lebih dahulu kata-kata atau sebuah kata sebelum peristiwa atau gagasan 

yang sebenarnya terjadi. Misalnya, Pada pagi yang naas itu, ia 

mengendarai sebuah sedan biru. 

 

16. Erotesis  

Erotesis adalah semacam pertanyaan yang dipergunakan dalam pidato atau 

tulisan dengan tujuan untuk mencapai efek yang lebih mendalam dan 

penekanan yang wajar, dan sama sekali tidak menghendaki adanya suatu 

jawaban. Misalnya, Rakyatkah yang harus menanggung akibat semua 

korupsi dan manipulasi di Negara ini? 
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17. Silepsis dan Zeugma 

Silepsis adalah gaya di mana orang mempergunakan dua konstruksi 

rapatan dengan menghubungkan sebuah kata dengan dua kata yang lain, 

yang satu memiliki makna denotasi dan yang lain memiliki makna kiasan. 

Misalnya, Ia sudah kehilangan topi dan semangatnya. Zeugma adalah kata 

yang dipakai untuk membawahi kedua kata berikutnya, sebenarnya hanya 

cocok untuk salah satu daripadanya. Misalnya, Dengan membelalakkan 

mata dan telinganya, ia mengusir orang itu. 

 

18. Koreksio 

Koreksio adalah suatu gaya yang berwujud, mula-mula menegaskan 

sesuatu, tetapi kemudia memperbaikinya. Misalnya, Sudah empat kali 

saya mengunjungi daerah itu, ah bukan, sudah lima kali. 

 

19. Hiperbola 

Hiperbola adalah semacam gaya bahasa yang mengundang suatu 

pernyataan yang berlebihan, dengan membesar-besarkan sesuatu hal. 

Misalnya, Kemarahanku sudah menjadi-jadi hingga hamper-hampir 

meledak aku. 

 

20. Paradoks  

Paradoks adalah semacam gaya bahasa yang mengandung pertentangan 

yang nyata dengan fakta-fakta yang ada. Misalnya, Musuh sering 

merupakan kawan yang akrab. 
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21. Oksimoron 

Oksimoron adalah suatu acuan yang berusaha untuk menggabungkan kata-

kata untuk mencapai efek yang bertentangan. Misalnya, Itu sudah menjadi 

rahasia umum. 

 

b. Gaya Bahasa Kiasan 

Gaya bahasa kiasa ini membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, 

berarti mencoba menemukan ciri-ciri yang menunjukkan kesamaan antara 

kedua hal tersebut. Perbandingan sebenarnya mengandung dua pengertian, 

yaitu perbandingan yang termasuk dalam gaya bahasa yang polos atau 

langsung, dan perbandingan yang termasuk ke dalam gaya bahasa kiasa. 

Berikut adalah macam-macam gaya bahasa kiasan. 

1. Ironi 

Ironi adalah gaya bahasa untuk menyatakan makna yang bertentangan, 

dengan maksud mengolok-olok. Maksud itu dapat dicapai dengan 

mengemukakan a) makna yang berlawanan dengan makna yang 

sebenarnya, b) ketaksesuaian antara harapan dan kenyataan, dan c) 

ketaksesuaian antara suasana yang diketengahkan dan kenyataan yang 

mendasarinya (Djajasudarma, 2013: 26). Ironi atau sindiran adalah suatu 

acuan yang ingin mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud 

berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-katanya. Baik 

sengaja maupun tidak, rangkaian kata-kata yang dipergunakan itu 

mengingkari maksud yang sebenarmya (Keraf, 2009: 143). Misalnya, 

Lengkap sekali isi laporanmu, sampai-sampai kami tidak dapat 

menangkap inti permasalahannya. 
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2. Sarkasme  

Sarkasme adalah gaya bahasa yang berisi sindiran keras. Sarkasme 

merupakan suatu acuan yang lebih kasar dari ironi dan sinisme. Sarkasme 

adalah suatu acuan yang mengandung kepahitan dan celaan yang getir. 

Sarkasme dapat bersifat ironis, dapat juga tidak. Gaya ini selalu akan 

menyakitkan hati dan kurang enak didengar.  

Contoh: 

Lihatlah sang raksasa itu (maksudnya si Cebol). 

Kelakuanmu memuakkan saya 

 

3. Sinisme 

Sinisme adalah sindiran yang berbentuk kesangsian cerita mengandung 

ejekan terhadap keiklasan dan ketulusan hati. Sinisme adalah ironi yang 

lebih kasar sifatnya (Keraf, 2009: 143). Contoh: Memang Anda adalah 

seorang gadis yang tercantik di seantero jagad ini yang mampu 

menghancurkan seluruh isi jagad ini.  

 

4. Inuedo 

Inuedo adalah sindiran yang bersifat mengecilkan fakta sesungguhnya. 

Inuedo menyatakan kritik dengan sugesti yang tidak langsung, dan sering 

tampaknya tidak menyakitkan hati (Keraf, 2009: 144). Misalnya, Setiap 

kali ada pesta, pasti ia akan sedikit mabuk karena terlalu kebanyakan 

minum. 

 

5. Metafora 

Metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal benda secara 
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singkat dan padat. Metafora sebagai perbandingan langsung tisak 

mempergunakan kata: seperti, bak, bagai, bagaikan, dan sebagainya, 

sehingga pokok pertama langsung dihubungkan dengan pokok kedua. 

Metafora tidak harus selalu menduduki fungsi predikta, tetapi dapat juga 

fungsi lain seperti subyek, obyek, dan sebagainya. Dengan demikian 

metafora dapat berdiri sendiri sebgai kata. Makna metafora dibatasi oleh 

sebuah konteks (Keraf, 2009: 139). Misalnya, Pemuda pemudi adalah 

bunga bangsa. 

 

6. Simile 

Simile atau persamaan adalah perbandingan yang bersifat eksplisit. 

Perbandingan bersifat eksplisit adalah menyatakan sesuatu sama dengan 

hal yang lain. Simile ditandai dengan kata depan dan penghubung seperti 

layaknya, bagaikan, seperti, bagai (Keraf, 2009: 138). Misalnya, bibirnya 

seperti delima merekah. 

 

7. Alegori, Parabel, dan Fabel 

Alegori adalah suatu cerita singkat yang mengandung kiasan. Makna 

kiasan ini harus ditarik dari bawah permukaan ceritanya. Dalam alegori, 

nama-nama pelakunya adalah sifat-sifat yang abstrak, serta tujuannya 

selalu jelas. Contoh: 

Hingga berumur dua puluh satu, Kinkin tidak pernah 

mempermasalahkan warna satu-satunya yang diberikan Tuhan 

untuknya.: hitam. Kedua orang tuanya seperti tidak pernah kehabisan 

kata menyampaikan alasan dan prasangka baik tentang mengapa cuma 
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warna pekat itu yang dipilihkan Sang Pencipta untuk anak mereka satu-

satunya (Pelangi Kinkin, Asma nadia). 

“Warna hitam atau ‘warna pekat’ pada kutipan di atas menyimbulkan 

warna yang dapat dilihat oleh orang yang tuna netra.  

 

Parabel adalah suatu kisah singkat dengan tokoh-tokoh biasaya manusia, 

yang selalu mengandung tema moral. Istilah parable biasanya dipakai 

untuk menyebut cerita-cerita fiktif yang bersifat alegoris, untuk 

menyampaikan suatu kebenaran moral atau kebenaran spiritual.  

 

Fabel adalah cerita mengenai dunia binatang. Binatang-binatang bahkan 

mahkluk-mahkluk tidak bernyawa bertindak seolah-olah sebagai 

manusia. Tujuan fabel ialah menyampaikan ajaran moral atau budi 

pekerti. Fabel menyampaikan suatu prinsil tingkah laku melalui analogi 

yang transparan dati tindak-tanduk binatang, tumbuh-tumbuhan, atau 

mahkluk yang tak bernyawa (Keraf, 2009: 140). 

 

8. Metonimia 

Metonimia adalah gaya bahasa yang menggunakan nama merk atau atribut 

tertentu untuk menyebut suatu benda. Metonimia adalah suatu gaya bahasa 

yang mempergunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal yang lain, 

karena mempunyai pertalian yang sangat dekat. Hubungan itu dapat 

berupa penemu untuk hasil penemuan, pemilik untuk barang yang dimiliki, 

akibat untuk sebab, sebab untuk akibat, isi untuk menyatakan kulitnya, dan 

sebagainya (Keraf, 2009: 142). Misalnya, Ia tampak asik memainkan 

blackberry yang baru dibelinya. 
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9. Antonomasia 

Antonomasia adalah gaya bahasa yang menggunakan nama diri, gelar 

resmi, atau jabatan untuk menggantikan nama diri. Misalnya, Rektor yang 

meresmikan pembukaan seminar itu. 

 

10. Personifikasi 

Personifikasi adalah gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-

benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki 

sifat-sifat kemanusiaan. Personifikasi mengiaskan benda-benda mati 

bertindak, berbuat, berbicara seperti manusia. Pokok yang dibandingkan 

itu seolah-olah berwujud manusia, baik dalam tindak-tanduk, perasaan, 

dan perwatakan manusia lainnya (Keraf, 2009: 140). Misalnya, Angin 

meraung di tengah malam yang gelap itu menambah ketakutan kami.  

 

11. Sinekdoke  

Sinekdoke adalah gaya bahasa yang menyebutkan sebagian, tetapi yang 

dimaksud ialah seluruh bagian atau sebaliknya. Sinekdoke terbagi atas 

pars prototo (sebagian untuk seluruh bagian) dan totum pro parte 

(keseluruhan untuk sebagian) 

a) Pars prototo 

a. Sudah seminggu ini aku tidak melihat batang hidungnya 

b. Setiap kepala dikenakan biaya Rp 50.000,-. 

b) Totum proparte 

a. Cikungunya menyerang Jawa Barat 

b. Kasus nenek Minah menggegerkan dunia peradilan Indonesia.  



33 
 

 

12. Alusi  

Menurut Keraf (2009: 141) Alusi adalah semacam acuan yang berusaha 

mensugestikan kesamaan antara orang, tempat, atau peristiwa. Biasanya, 

alusi ini adalah suatu referensi yang eksplisit atau implisit kepada 

peristiwa-peritiwa, tokoh-tokoh\, atau tempat dalam kehidupan nyata, 

mitologi, atau dalam karya-karya sastra yang terkenal. Ada tiga hal yang 

harus diperhatikan untuk membentuk sebuah alusi yang baik, yaitu: 

1. Harus ada keyakinan bahwa hal yang dijadikan alusi dikenal juga oleh 

pembaca; 

2. Penulis harus yakin bahwa alusi itu membuat tmenjadi lebih jelas; 

3. Bila alusi itu menggunakan acuan yang sudah umum, maka usahakan 

untuk menghindari acuan semacam itu. 

Misalnya, Kartini kecil itu turut memperjuangkan persamaan haknya. 

 

13. Eponim 

Eponim adalah suatu gaya dimana seseorang yang namanya begitu sering 

dihubungkan dengan sifat tertentu, sehingga nama itu dipakai untuk 

menyatakan sifat itu (Keraf, 2009: 141). Misalnya, Hercules  dipakai 

untuk menyatakan kekuatan. 

 

14. Epitet  

Epitet adalah semacam acuan yang menyatakan suatu sifat atau ciri yang 

khusus dari sesorang atau sesuatu hal. Keterangan itu adalah suatu frasa 

deskriptif yang menjelaskan atau menggantikan nama seseorang atau suatu 

barang. Misalnya, Lonceng pagi untuk ayam jantan.  
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15. Hipalase 

Hipalase adalah sebuah kata tertentu yang dipergunakana untuk 

menerangkan sebuah kata, yang seharusnya dikenakan pada sebuah kata 

lain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa hipalase adalah suatu 

kebalikan dari suatu relasi alamiah antara dua komponen gagasan (Keraf, 

2009: 142). Misalnya, Ia berbaring di atas sebuah bantal yang gelisah 

(yang gelisah adalah manusianya, bukan bantalnya). 

 

16. Satire  

Uraian yang harus ditafirkan lain dari makna permukaannya disebut satire. 

Satire adalah ungkapan yang menertawakan atau menolak sesuatu. Bentuk 

ini tidak perlu bersifat ironis. Satire mangandung kritik tentang kelemahan 

manusia. Tujuan utamanya adalah diadakan perbaikan secara etis maupun 

estetis (Keraf, 2009: 144). 

 

17. Antifrasis  

Antfrasis adalah semacam ironi yang berwujud penggunaan sebuah kata 

dengan makna kebalikannya, yang bisa jadi dianggap sebagai ironi sendiri, 

atau kata-kata yang dipakai untuk menangkal kejahatan, roh jahat, dan 

sebagainya (Keraf, 2009: 145). Misalnya, Lihatlah si raksasa telah tiba 

(maksudnya si Cebol) 

 

18. Pun atau Paronomasia 

Pun atau paronomasia adalah kiasan dengan mempergunakan kemiripan 

bunyi. Paronomasia merupakan perbedaan yang didasarkan pada 

kemiripan bunyi, tetapi terdapat perbedaan besar maknanya (Keraf, 2009: 
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145). Misalnya, Engkau orang kaya! Ya kaya monyet! 

Penutur dan pendengar atau pembaca yang terlibat dalam percakapan umumnya 

saling bekerja sama. Misalnya, untuk keberhasilan suatu referensi, diharapkan 

kerja sama menjadi faktor utama. Ketika menerima presupposisi penutur, 

pendengar atau pembaca harus berasumsi bahwa seorang penutur yang 

mengatakan „mobil saya‟ memang benar-benar memiliki mobil yang disebutkan 

dan tidak mecoba untuk menyesatkan pendengar atau pembaca. Bentuk kerja 

sama ini ialah kerja sama yang sederhana di mana orang-orang yang sedang 

berbicara umumnya tidak diasumsikan untuk berusaha membingungkan, 

mempermainkan, atau menyembunyikan informasi yang relevan satu sama lain. 

Jenis kerja sama ini hanya merupakan titik awak untuk mejelaskan apa yang 

dikatakan (Yule, 1996: 60).  

Jika seorang pendengar atau pembaca mendengar atau membaca ungkapan, dia 

harus berasumsi bahwa penutur sedang melaksanakan kerja sama dan bermaksud 

untuk menyampaikan informasi. Informasi itu tentunya (memiliki makna) lebih 

banyak daripada sekedar kata-kata itu. Makna ini merupakan makna tambahan 

yang disampaikan, yang disebut implikatur. Implikatur adalah contoh utama dari 

banyaknya informasi yang disampaikan daripada yang dikatakan. Supaya 

implikatur-implkatur tersebut dapat ditafsirkan maka beberapa prinsip kerja sama 

dasar harus lebih dini diasumsikan dalam pelaksanaannya (Yule, 1996: 62).   

Implikatur adalah adanya keterkaitan antara ujaran dari seorang penutur dan 

lawan tutur. Namun, keterkaitan itu tidak tampak secara literal; tetapi dapat 

2.7   Pentingnya Implikatur dalam Masyarakat 
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dipahami secara tersirat (Chaer, 2010: 33). Contoh: 

A : Bapak Yanto tetangga kita yang baru itu mobilnya sering ganti-ganti ya. 

B : Tentu saja karena dia bekerja di kantor pajak. 

Bisakah d/ipahami keterkaitan antara”sering ganti-ganti mobil” dengan “bekerja 

di kantor pajak?” Secara literal tidak bisa dipahami karena tidak disebutkan 

dalam pertuturan itu; tetapi secara tersirat bisa dipahami karena pada waktu 

sekaran yang diketahui keadaan ekonomi seorang pegawai kantor pajak memang 

jauh lebih makmur daripada yang tidak bekerja di kantor pajak. 

 

Kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan guna mencapai 

tujuan pendidikan (Nasution, 2008: 8). Isi kurikulum harus senantiasa dapat 

berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat karena kurikulum harus 

dinamis dan fleksibel, yakni yang dapat diubah menurut kebutuhan dan keadaan. 

Dengan demikian, kurikulum cukup elastis, sehingga senantiasa terbuka untuk 

memberikan bahan pelajaran yang penting dan perlu bagi murid-murid pada saat 

dan tempat tertentu (Nasution, 2008: 162). 

Dalam kurikulum 2013, diuraikan secara jelas tujuan pembelajaran secara umum 

yang diimplementasikan dalam bentuk kompentensi inti dan kompetensi dasar, 

kemudian dijabarkan dalam silabus. Silabus adalah rencana dan pengaturan 

kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Silabus 

harus disusun secara sistematis dan berisikan komponen-komponen untuk 

mencapai target pencapaian kompetensi dasar. 

2.8  Implikasi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah 

Atas (SMA) 
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Berdasarkan silabus  bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas, tujuan umum 

pelajaran bahasa Indonesia adalah agar peserta didik memiliki kemampuan 

berkomunikasi secara efektif berdasarkan etika yang berlaku. Secara tidak 

langsung, hal ini menyiratkan bahwa membina kemampuan berkomunikasi, etika 

dalam berkomunikasi harus diperhatikan. Etika yang dimaksud yaitu berkaitan 

dengan penggunaan kesantunan dalam berkomunikasi. Oleh sebab itu, guru 

bahasa Indonesia harus mampu membina dan mengarahkan pserta didik untuk 

mengembangkan kemampuannya dalam berkomunikasi. 

 

Dalam Kurikulum 2013 terdapat  

Kompetensi Inti 

K3 Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural,  dan  metakognitif  berdasarkan  rasa  ingin  

tahunya     tentang  ilmu  pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan  

peradaban  terkait  penyebab  fenomena  dan  kejadian,  serta  menerapkan  

pengetahuan prosedural  pada  bidang  kajian  yang  spesifik  sesuai  

dengan  bakat  dan  minatnya  untuk memecahkan masalah 

K4  Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
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Kompetensi Dasar 

3.5 Mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. 

4.5  Mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. 

3.6  Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. 

4.6  Menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur, dan 

kebahasaan. 

Melalui pembelajaran mengenai teks anekdot siswa secara tidak langsung telah 

mengetahui teori implikatur yang tersaji dalam ungkapan-ungkapan yang 

disajikan dalam makna tersirat teks anekdot. Teks Anekdot adalah teks yang 

menceritakan tokoh dan peristiwa tertentu yang diciptakan untuk suatu tujuan, 

misalnya mengkritik atau menasihati. Anekdot dipilih sebagai sarana mengkritik 

karena kritikan yang disampaikan dapat menyindir orang atau pihak yang dikritik. 

Teks dalam anekdot dituliskan menggunakan berbagai macam ungkapan yang 

sifatnya mengritik dengan tujuan untuk menyampaikan nasihat. Nasihat dalam 

teks anekdot dikemas dalam bentuk humor melalui pesan tersirat (Darmawati, 

2016: 91). Secara tidak langsung guru diharapkan mampu membina peserta didik 

untuk menerapkan pripsi sopan santun dalam berkomunikasi. 

2.9 Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang pragmatik, khususnya implikatur sudah menjadi hal yang 

menarik untuk diteliti. Sudah banyak peneliti yang menggunakan objek ini 

sebagai data penelitiannya.  

 

Penelitian relevan yang berkaitan dengan topik ini antara lain telah dilaukan oleh 

Nelly Yustinawati (2015), Mujiasih (2014), dan Felisia Rizqi Tiara (2015). 
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Nelly Yustinawati (2015) berjudul 

Implikatur Percakapan pada Wacana Kolom Pojok dalam Surat Kabar 

Lampung Post dan Implikasinya dalam Pembelajaran Teks Anekdot di 

SMA. Hasil penelitian yang dilakukan ini ditemukan bentuk-bentuk 

implikatur dengan tindak ilokusi ekspresif. Hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa wacana kolom pojok banyak menggunakan implikatur 

dengan tindak ilokuis ekspresif menyentil, yang berarti memberikan 

kritikan secara halus. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam menyampaikan 

kritiknya, penulis kolom pojok lebih banyak memilih cara halus meskipun 

pada kondisi tertentu juga menggunakan bentuk-bentuk kritik yang lebih 

keras, bahkan kecaman.  

 

2. Skripsi Mujiasih (2014 yang berjudul Implikatur Percakapan Wacana 

Pojok Surat Kabar Lampung Post Edisi Juni 2012 dan Implikasinya 

terhadap Pembelajarlan di SMA. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nelly Yustinawati, yang membedakannya 

adalah penelitian yang dilakuakn oleh Mujiasih dianalisis berdasarkan 

kelangsungan dan keliteralan elemen sentilannya. Wacan pojok ini 

dianalisis elemen sentilannya menggunakan tindak tutur langsung tidak 

literal, tindak tutur tidak langsung literal,, atau bahkan tindak tutur tidak 

langsung tidak literal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penulis lebih 

banyak menggunakan tindak tutur tidak langsung, baik tidak langsung 

literal atau tidak langsung tidak literal. Penelitian terhadap wacana ini 

menemukan bahwa wacana ini ditulis dengan menggunakan sindiran atau 

kritikan untuk memperhalus bahasa dalam tulisannya.  
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3. Skripsi Felisia Rizqi Tiara (2015) yang berjudul Implikatur dalam Wacana 

Kolom Cari Angin Pada Surat Kabar Tempo. Objek dalam penelitian ini 

adalah jenis implikatur, fungsi implikatur yang meliputi menyatakan, 

menyindir, menyindir dengan bahasa humor, mengkritik, memprotes, 

melarang, memberikan dukungan, mengapresiasi, mengkritik dan 

memprotes, serta gaya bahasa yang mendukung terjadinya implikatur yang 

meliputi ironi, sinisme, simile, meatfora, hiperbola, metonimia, paradox, 

dan personifikasi. Penelitian yang dilakukan peneliti lebih banyak merujuk 

pada skirpsi Felisia Rizqi Tiara, yaitu menganalisis jenis implikatur, fungsi 

implikatur, dan gaya bahasa yang mendukung terjadinya implikatur. 

Penbeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti adalah data yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan 

adalah ungkapan yang terdapat pada badan angkutan umum, sedangkan 

penelitian ini menggunakan data berupa wacana kolom pada usrat kabar 

pojok.



 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan implikatur yang terdapat pada ungkapan di badan angkutan 

umum wilayah Tanjungkarang. Data yang digunakan dengan metode kualitatif 

adalah kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Laporan penelitian ini akan 

berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut 

(Moleong, 2005: 11). 

3.2 Sumber Data 

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah ungkapan pada 

badan seluruh angkutan umum di wilayah Tanjungkarang. Sumber data ini 

diperoleh dengan melakukan wawancara sebagai alasan konteks dibuatnya 

ungkapan yang kemudian didukung foto ungkapan yang ada dalam angkutan. 

 

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan di jalan raya atau ikut masuk ke 

dalam angkutan untuk mendapatkan situasi dan suasana yang sedang terjadi. 

Peneliti juga menggunakan foto sebagai pelengkap yang kemudian dicatat pada 

catatan lapangan guna membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan adalah 

fakta dan nyata.  
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 

teknik pengamatan dan catatan lapangan yang berisi catatan hasil pengamatan 

yang dilakukan oleh peneliti. Pengamatan dilakukan dengan mengamati objek 

yang berupa ungkapan yang ada pada badan seluruh angkutan umum di wilayah 

Tanjungkarang yang didukung dengan dokumentasi berupa foto.  

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Langkah-langkah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mencari ungkapan-ungkapan yang terdapat pada badan angkutan umum 

yang disajikan dalam bentuk foto dan dimasukkan ke dalam catatan 

lapangan 

2. Mengelompokkan ungkapan-ungkapan tersebut berdasarkan jenis, fungsi 

dan gaya bahasa implikatur. 

3. Melakukan wawancara dengan anggota Dinas Perhubungan dan supir 

angkutan untuk mencari alasan konteks dibuatnya ungkapan pada badan 

angkutan. 

4. Menganalisis implikatur yang terdapat dalam ungkapan yang dijadikan 

objek dalam penelitian berdasrkan indikator penelitian. 
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Implikatur memiliki dua jenis, yaitu (1) conventional implicature (implikatur 

konvensional), dan conversation implicature (implikatur percakapan) (Grice 

dalam Tiara, 2015: 10).  

Tabel 3.1 Indikator jenis implikatur  

Indikator Sub Indikator Deskriptor 

Implikatur  Implikatur 

Konvensional 

Iimplikatur ini menghasilkan 

maksud tambahan. 

Implikatur 

Percakapan 

Maksud dalam implikatur ini tidak 

diutarakan secara langsung. 

Diolah dari sumber, Yule (1996: 78) 

 

Implikatur yang terdapat dalam sebuah tuturan memiliki fungsi yang digunakan 

untuk menyampaikan fungsi tersebut (Nababan, dalam Tiara, 2015: 32). 

 

Tabel 3.2 Indikator Fungsi Implikatur 

Indikator Sub Indikator Deskriptor 

Fungsi Implikatur Menyatakan Kalimat yang 

memberitakan sesuatu 

Menyindir Menyindir dengan halus 

Menyindir dengan 

humor 

Sindiran halus dengan kesan 

lucu. 

Mengkritik Penilaian terhadap sesuatu 

Memprotes Menentang dan menyangkal 

Melarang Larangan melakukan sesuatu 

Memberi 

dukungan 

Dukungan kepada lawan 

tutur 

Apresiasi Penghargaan terhadap suatu 

perbuatan. 

Mengkritik dan 

memprotes 

Menentang dengan etika 

kesopanan. 

Diolah dari sumber,  Nababan dan George (dalam Tiara, 2015: 32) 

 

 

 



44 
 

Terjadinya implikatur didukung oleh gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya 

makna. Gaya bahasa tersebut terdiri atas dua gaya bahasa, yaitu gaya bahasa ritoris 

dan gaya bahasa kiasan (Keraf, 2009: 116). 

 

Tabel 3.3  Indikator Gaya Bahasa yang Mendukung Terjadinya Implikatur 

 1.  
Indikator Sub Indikator Deskriptor 

 

Gaya 

Bahasa 

Kiasan 

 

Ironi Sindiran dengan mengingkari maksud sebenarnya 

Sinisme Sindiran mengandung ejekan 

Sarkasme Sindirian yang menyakiti hati dan kurang enak 

didengar 

Simile Biasanya terdapat kata seperti, sama, bagaikan, bak, 

laksana, sebagai. 

Metafora Memiliki arti yang tidak sebenarnya. 

Hiperbola Melebih-lebihkan suatu kenyataan 

Metonimia Menggunakan nama benda atau merk tertentu 

terhadap hal yang dimaksud. 

Personifikasi Menggambarkan benda-benda mati mempunyai 

sifat seperti manusia. 

Alegori  Cerita mengandung kiasan atau penggambaran. 

Fabel Cerita hewan yang bertindak seperti manusia. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Alusi 

Mensugestikan kesamaan antara orang, tempat, atau 

peristiwa. 

Eponim Penyebutan nama seseorang dengan sifat tertentu. 

Epitet Ciri khusus dari suatu hal. 

Sinekdok Majas yang menyebutkan pengganti dari suatu 

bagian. 

Antonomasia Bentuk khusus untuk menggantikan nama diri. 

Hipalase  Kebalikan dari suatu hubungan alamiah. 

 Satire  Kritik tentang kelemahan manusia 

atau menertawakan. 

 

Inuedo  Sindiran dengan mengecilkan kenyataan 

sebenarnya. 
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Antifrasis  Penggunaan sebuah kata menggunakan makna 

sebaliknya. 

Paronomasia Kiasan menggunakan kata-kata yang sama 

bunyinya tetapi artinya berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

Gaya 

Bahasa 

Retoris 

Aliterasi  Pengulangan konsonan 

Asonansi  Pengulangan bunyi vokal 

Anastrof  Pembalikan susunan kata 

Apofasis  Menegaskan sesuatu, tetapi menyangkal 

Apostrof  Pengalihan amanat kepada sesuatu yang tidak hadir 

Asindeton  Memiliki kedudukan sederajat 

Polisindeton  Berurutan dan dihubungkan satu sama lain. 

Kiasmus  Memiliki sifat berimbang, tetapi susunannya 

terbalik. 

Ellipsis  Menghilangkan suatu unsur kalimat 

Eufemismus  Ungkapan halus untuk mensugestikan sesuatu yang 

kasar. 

 

Hysteron 

proteron  

Kebalikan dari sesuatu yang logis. 

Pleonasme dan 

tautology  

Menggunakan kata yang lebih banyak dari yang 

diperlukan. 

Periphrasis  Kata yang berlebihan dapat diganti satu kata saja. 

Prolepsis  Menggunakan kata-kata sebelm gagasan yang 

sebenarnya. 

Erotesis  Pertanyaan tanpa memerlukan jawaban. 

Silepsis dan 

Zeugma  

Menghubungan dua kata, tetapi salah satunya 

memiliki hubungan dengan kata pertama. 

Koreksio  Menegaskan sesuatu kemudian memperbaikinya. 

Paradoks  Mengandung pertentangan nyata dengan fakta yang 

ada. 

Oksimoron  Mengandung pertentangan dengan menggunakan 

kata berlawanan 

Diolah dari sumber (Keraf, 2009: 143) dan (Tarigan, 2009) 
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5. Menentukan implikasinya terhadap pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia di Sekolah Menengah Atas (SMA) 

6. Memeriksa kembali data yang ada 

7. Penarikan simpulan akhir. 



 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, implikatur menjadi sesuatu yang 

perlu masyarakat ketahui, karena dengan implikatur masyarakat dapat mengetahui 

tujuan yang ingin disampaikan oleh seseorang, khususnya ungkapan yang ada 

pada badan angkutan umum. Tidak jarang di badan angkutan tersebut terdapat 

suatu ungkapan yang ditulis dengan maksud untuk menyampaikan tujuan tertentu. 

Oleh sebab itu, implikatur dibutuhkan agar masyarakat tidak salah paham 

mengenai ungkapan tersebut. Berikut adalah rincian dari implikatur yang terdapat 

pada badan angkutan umum. 

1) Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, jenis implikatur yang paling 

sering digunakan adalah implikatur konvensional. Hal ini disebabkan 

ungkapan pada badan angkutan umum dituliskan dengan menggunakan suatu 

bahasa yang sudah umum digunakan atau didengar oleh masyarakat. 

Ungkapan yang peneliti temukan ditulis dengan menggunakan kata-kata 

khusus untuk menyampaikan suatu tujuan.  

2) Fungsi implikatur yang ditemukan dalam ungkapan di badan angkutan umum 

ini didominasi oleh fungsi implikatur untuk menyatakan karena penulis 

memiliki suatu tujuan untuk mengingatkan, memberitahu, atau 

mengonfirmasikan sesuatu kepada pembaca, sedangkan fungsi seperti 
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melarang, menyindir, mengkritik, dan memprotes adalah fungsi yang 

digunakan untuk mengungkapkan suatu tujuan dengan menggunakan sesuatu 

yang lain agat tidak menyinggung pihak tertentu. 

3) Kemunculan gaya bahasa kiasan didominasi dengan penggunaan gaya bahasa 

epitet dan metafora. Hal ini desebabkan supir angkutan lebih banyak 

menggunakan suatu acuan untuk menjelaskan atau menggantikan sifat atau 

ciri dari suatu hal. Selain itu juga, supir angkutan menggunakan dua kata 

perbandingan yang memiliki makna tidak sebenarnya untuk mengungkapkan 

suatu hal. Tidak hanya itu, banyak sekali ungkapan yang dituliskan dengan 

menggunakan makna yang sebenarnya, seperti peringatan atau perjanjian 

terhadap sesuatu hal agar pembaca secara langsung memahami apa yang 

dimaksud penulis. 

4) Ungkapan pada badan angkutan umum umumnya dituliskan dengan 

menggunakan bahasa yang tidak baku. Hal ini bertujuan agar ungkapan lebih 

menarik untuk dibaca, sehingga pembaca tertarik untuk membaca dan 

memahami maksud yang sebenarnya ingin disampaikan penulis. Selain itu 

juga, tidak jarang ungkapan dituliskan dengan menggunakan bahasa daerah 

yang dicampur dengan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa daerah 

seluruhnya. Bentuk penulisan yang digunakan penulis tidak lain bertujuan 

agar tulisan menarik untuk dibaca. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada bagian 

sebelumnya, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut, bagi: 
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1. pendidik sekaligus pengajar hendaknya mempergunakan jenis, fungsi, dan 

gaya bahasa implikatur dalam proses pembelajaran agar siswa dapat 

menganalisis makna yang ingin disampaikan dalam ungkapan di badan 

angkutan umum yang nantinya akan menjadi bahan pembelajaran teks 

anekdot dengan cara mengajak siswa untuk menganalisis makna tersirat 

ungkapan-ungkapan di badan angkutan umum. 

2. peneliti lain perlu mengadakan penelitian mengenai implikatur agar semakin 

banyak orang yang nantinya dapat memahami ungkapan di badan angkutan 

umum ketika membaca atau menemukan ungkapan tersebut.
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