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I. PENDAHULUAN 

  

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Bahasa memiliki fungsi yang terpenting yaitu sebagai alat komunikasi untuk 

berinteraksi dan mencapai kerja sama antarmanusia. Terjadinya komunikasi dalam 

kehidupan sehari-hari membuat seseorang dapat menghubungkan isi pikiran 

dengan lawan tuturnya dan mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam  

komunikasi, berbicara dan menyimak merupakan kegiatan komunikatif langsung 

dua arah yang merupakan komunikasi tatap muka  ( Brooks dalam Tarigan, 

1981:4). 

 

Komunikasi dan interaksi yang terjalin antara penutur dan mitra tutur tidak 

terlepas dari sebuah percakapan yang menjadi awal terjadinya komunikasi 

tersebut. Percakapan merupakan pembicaraan yang terjadi ketika sekelompok 

kecil peserta datang bersama-sama dan meluangkan waktu untuk melakukan 

pembicaraan. Untuk berpartisipasi dalam sebuah percakapan, seseorang dituntut 

untuk menguasai kaidah-kaidah dan mekanisme percakapan sehingga percakapan 

dapat berjalan dengan lancar, kaidah dan mekanisme percakapan itu meliputi 

aktivitas membuka, melibatkan diri, dan menutup percakapan.   
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Penutur dan mitra tutur dapat berkomunikasi dengan baik  dan lancar karena 

mereka berdua memiliki semacam kesamaan latar belakang pengetahuan tentang 

sesuatu yang dipertuturkan itu. Grice dalam Rahardi (2005:43) juga mengatakan 

di antara penutur dan mitra tutur terdapat semacam kontrak percakapan tidak 

tertulis bahwa apa yang sedang dipertuturkan itu saling dimengerti.  

 

Pada umumnya, hal tersebut disebabkan oleh seseorang yang melakukan 

percakapan dengan mitra tuturnya selalu dihadapkan pada persoalan yang 

membuat percakapan harus dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, yaitu 

persoalan tentang memahami tuturan yang disampaikan penutur dengan cara tidak 

langsung dalam konteks tertentu dan memiliki tujuan tertentu. Tuturan secara 

tidak langsung tersebut, biasa disebut dengan implikatur percakapan. 

 

Brown dan Yule (1983:31) menyatakan bahwa implikatur digunakan untuk 

memperhitungkan apa yang dimaksud oleh penutur sebagai hal yang berbeda dari 

apa yang dinyatakan secara harfiah. Selalu benar terjadi apa yang dimaksud oleh 

si pembicara tidak sama dengan apa yang ditanggap oleh si pendengar sehingga 

terkadang jawaban si pendengar tidak dapat atau sering juga terjadi si pembicara 

mengulangi kembali ucapannya mungkin dengan cara atau kalimat yang lain 

supaya dapat ditanggapi oleh pendengar (Lubis, 1991:68). Misalnya, data berikut 

yang biasa terjadi dalam proses pembelajaran. 

(1) Guru  : “Kalian sudah mengobrolnya?” 

Siswa : (seketika terdiam) 

 

 

Percakapan di atas termasuk jenis percakapan yang menggunakan implikatur 

direktif bertanya. Pada data tersebut seorang guru bertanya siswanya apakah 
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sudah selesai berbicara, tetapi tujuan sang guru tidak hanya sekedar itu, melainkan  

mengimplikasikan sebuah perintah supaya siswanya tidak mengobrol di kelas, 

karena guru tersebut akan menjelaskan materi pembelajaran.  

 

Penggunaan implikatur dalam peristiwa komunikasi didorong oleh kenyataan 

adanya dua tujuan komunikasi sekaligus yang ingin dicapai oleh penutur, yaitu 

tujuan pribadi dan tujuan sosial. Tujuan pribadi bertujuan untuk memperoleh 

sesuatu dari mitra tutur melalui tuturan  yang disampaikannya. Sedangkan tujuan 

sosial bertujuan untuk berusaha menjaga hubungan baik antara penutur dengan 

mitra tuturnya sehingga komunikasi tetap berjalan dengan baik dan lancar.   

 

Biasanya dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, seorang guru 

dalam menyampaikan suatu tuturan kepada siswanya  memilih cara yang khas 

agar siswa dapat lebih nyaman dalam memahami maksud yang disampaikan oleh 

guru tersebut, khususnya mata pelajaran olahraga yang dominan dilakukan di 

lapangan. Pembelajaran olahraga sangat berpengaruh pada pengembangan 

perasaan sosial, tanggung jawab, dan kepemimpinan. 

 

Guru olahraga dapat berbuat banyak untuk memecahkan masalah-masalah remaja. 

Dalam banyak hal guru olahraga lebih dekat dengan para siswa dibandingkan 

dengan guru mata pelajaran lainnya. Selain itu, para siswa mau mengikuti 

petunjuk yang diberikan guru olahraga (Rosdiani, 2012: 107).  

 

Tuturan dalam pembelajaran olahraga memiliki perbedaan yang siginifikan 

dengan pembelajaran di kelas. Perbedaan itu terletak pada kedekatan hubungan 

emosional antara guru dan siswa. Kedekatan hubungan emosional antara siswa 
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dan guru olahraga cukup erat dibandingkan dengan guru mata pelajaran lainnya. 

Hal ini membuat keduanya dapat memahami bentuk tuturan yang dibungkus 

dengan sesuatu yang lain atau biasa disebut implikatur. 

 

Implikatur dapat dengan mudah dipahami oleh seseorang dengan usia remaja 

sampai dewasa. Usia kedewasaan pada tingkat sekolah terdapat pada siswa 

sekolah menengah atas (SMA). Peneliti memilih salah satu sekolah terfavorit di 

Lampung yakni SMA Negeri 2 Bandar Lampung sebagai tempat penelitian 

mengenai implikatur yang digunakan dalam pembelajaran olahraga. Sekolah 

tersebut memiliki prestasi olahraga yang sangat membanggakan, terbukti pada 

tahun 2014 bulan Januari s.d. April sudah mendapatkan piala penghargaan 

prestasi olahraga sebanyak hampir sepuluh buah. 

 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa perlu meneliti implikatur yang 

digunakan dalam proses pembelajaran olahraga. Pembelajaran olahraga jelas 

memiliki perbedaan dengan pembelajaran lainnya. Cara berkomunikasi dan 

peristiwa tutur yang terjadi dalam pembelajaran olahraga pasti beragam karena 

pembelajaran sering dilakukan di lapangan. Dengan demikian, judul penelitian ini 

adalah ”Implikatur Percakapan dalam Proses Pembelajaran Olahraga Siswa SMA 

Negeri 2 Bandar Lampung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 
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1. Bagaimanakah jenis tuturan dalam berimplikatur pada proses 

pembelajaran olahraga siswa kelas XI SMA Negeri 2 Bandar Lampung. 

2. Bagaimanakah bentuk verbal dalam berimplikatur pada proses 

pembelajaran olahraga siswa kelas XI SMA Negeri 2 Bandar Lampung. 

3. Bagaimanakah pemanfaatan konteks dalam berimplikatur pada 

pembelajaran olahraga siswa kelas XI SMA Negeri 2 Bandar Lampung. 

4. Bagaimanakah perlokusi mitra tutur terhadap implikatur pada 

pembelajaran olahraga siswa kelas XI SMA Negeri 2 Bandar Lampung. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan jenis tuturan dalam berimplikatur pada proses 

pembelajaran olahraga siswa kelas XI SMA Negeri 2 Bandar Lampung. 

2. Mendeskripsikan bentuk verbal dalam berimplikatur pada proses 

pembelajaran olahraga siswa kelas XI SMA Negeri 2 Bandar Lampung. 

3. Mendeskripsikan pemanfaatan konteks dalam berimplikatur pada 

pembelajaran olahraga siswa kelas XI SMA Negeri 2 Bandar Lampung. 

4. Mendeskripsikan perlokusi mitra tutur terhadap implikatur pada 

pembelajaran olahraga siswa kelas XI SMA Negeri 2 Bandar Lampung. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun 

secara praktis. 

1. Manfaat Teoretis 
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Manfaat dari segi keilmuan diharapkan dapat memperkaya kajian analisis 

percakapan khususnya implikatur percakapan dalam proses pembelajaran 

olahraga. 

 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan 

khususnya bagi para guru dan siswa SMA mengenai kajian implikatur 

percakapan dalam proses pembelajaran dan referensi bagi mahasiswa di 

bidang kajian yang sama. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi hal-hal berikut. 

1. Jenis tuturan dalam berimplikatur pada proses pembelajaran olahraga 

siswa kelas XI SMA Negeri 2 Bandar Lampung. 

2. Bentuk verbal tuturan dalam berimplikatur pada proses pembelajaran kelas 

XI SMA Negeri 2 Bandar Lampung. 

3. Pemanfaatan  konteks dalam berimplikatur pada proses pembelajaran 

olahraga siswa kelas XI SMA Negeri  2 Bandar Lampung. 

4. Perlokusi mitra tutur terhadap implikatur pada proses pembelajaran 

olahraga SMA Negeri 2 Bandar Lampung. 

 

 


