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Masalah dalam penelitian ini adalah implikatur percakapan Gatot Nurmantyo di 

acara talkshow satu meja the forum dalam episode jalan politik sang jenderal dan 

implikasinyaterhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah menengah atas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implikatur percakapan Gatot 

Nurmantyo di acara talkshow satu meja the forum dalam episode jalan politik sang 

jenderal dan implikasinya terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah 

menengah atas. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 

Sumber data penelitian ini adalah video talkshow satu meja the forum unduhan 

dari youtube.Data dalam penelitian ini ialah percakapan antara pembawa acara, 

panelis, dan narasumber yang mengandung implikatur percakapan dalam tindak 

tutur yang didukung oleh konteks yang melatarinya. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa percakapan Gatot Nurmantyo di acara 

talkshow satu meja the forum terdapat implikatur percakapan dalam tindak tutur, 

yaitu implikatur percakapan dalam tindak tutur tidak langsung literal (TL-Literal) 

sebanyak 13 data, tindak tutur langsung tidak literal (L-TLiteral) sebanyak 6 data, 

dan tindak tutur tidak langsung tidak literal (TL-TLiteral) sebanyak 7 data.Hasil 

penelitian ini diimplikasikan terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah 

menengah atas untuk melatih keterampilan berkomunikasi, yaitu sebagai alternatif 

materi pembelajaran Bahasa Indonesia pada aspek keterampilan berbicara sesuai 

dengan kurikulum 2013 sekolah menengah atas pada Kompetensi Dasar 3.13 

Menganalisis isi debat (permasalahan/isu, sudut pandang dan argument beberapa 

pihak dan simpulan) dan Kompetensi Dasar 4.13 Mengembangkan 

permasalahan/isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam 

berdebat. 

 

Kata kunci :implikatur percakapan, talkshow, konteks, implikasi 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan bahasa karena bahasa memiliki 

peran yang sangat penting terutama dalam interaksi dan komunikasi. Kegiatan 

komunikasi merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Dorongan untuk 

berkomunikasi muncul dari keinginan manusia untuk dapat berinteraksi dengan 

manusia yang lain. Bahasa digunakan sebagai media berkomunikasi seseorang 

dengan orang lain dalam lingkungan dan masyarakatnya. Selain itu, mereka 

menggunakan bermacam bahasa yang mereka mengerti di antara sesamanya. Ada 

dua macam komunikasi, yaitu komunikasi langsung dan tidak langsung.  

 

Komunikasi langsung ialah komunikasi yang dilakukan secara face to face 

(berhadapan langsung), sedangkan komunikasi tidak langsung ialah komunikasi 

yang terjadi ketika face to face tidak terpenuhi. Komunikasi tidak langsung 

membutuhkan media sebagai sarana untuk mentranformasikan gagasan-gagasan 

dan pesan-pesannya. Untuk mencapai tujuan dan memperlancar proses 

komunikasi, selain dituntut untuk memahami bahasa yang dipergunakan, pelaku 

komunikasi juga harus memiliki latar pengetahuan yang sama tentang sesuatu 

yang diperbincangkan.  
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Hal inilah yang dimaknai sebagai konteks. Grice (dalam Rusminto 2015: 50) 

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan konteks adalah latar belakang 

pengetahuan yang sama-sama dimiliki oleh penutur dan mitra tutur yang 

memungkinkan mitra tutur untuk memperhitungkan implikasi tuturan dan 

memaknai arti tuturan dari si penutur.  

 

Upaya menjaga kesantunan dalam berkomunikasi, ada kalanya penutur 

menyembunyikan maksud yang hendak disampaikannya dalam tuturan. Hal 

tersebut memunculkan adanya implikatur dalam percakapan. Menurut Brown dan 

Yule (dalam Rusminto, 2015:63) mengatakan untuk menerangkan yang mungkin 

diartikan, disiratkan, atau dimaksudkan oleh penutur  berbeda dengan apa yang 

sebenarnya dikatakan oleh penutur dapat dipakai istilah implikatur. Pendapat itu 

bertumpu pada suatu makna yang berbeda dengan makna tuturan secara harfiah. 

Jadi, makna tuturan tidak dapat dikaji hanya menggunakan teori semantik (teori 

yang mengkaji makna), tetapi juga harus dikaitkan dengan konteks tuturan 

tersebut.  

 

Supaya dapat memahami  pesan implisit dengan baik, diperlukan kemampuan 

untuk mengenali berbagai macam  makna dan cara-cara menerjemahkannya. 

Suatu hasil penerjemahan dapat dianggap berhasil apabila pesan, pikiran, gagasan, 

dan konsep yang disampaikan oleh penutur dapat dipahami oleh mitra tuturnya. 

Namun, hal ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena adanya 

perbedaan pada sistem bahasa dan budaya antara penutur dan  mitra tutur.  
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Hal ini menjadi penting karena keutuhan suatu wacana sedikit banyak dipengaruhi 

oleh adanya pesan atau makna implisit yang terdapat di dalamnya. Di dalam 

sebuah percakapan, ada kalanya makna tidak disampaikan secara eksplisit. 

Makna-makna yang seperti ini disebut dengan makna implisit atau tersirat. 

 

Kegiatan dalam rangka memahami apa yang dimaksudkan oleh penutur, mitra 

tutur harus selalu melakukan interpretasi yang dilakukan untuk memahami makna 

tuturan yang mengandung implikatur, tidak terlepas dari konteks yang melatari 

terjadinya tuturan-tuturan tersebut. Implikatur percakapan dapat terjadi dan 

dipahami oleh penutur dan mitra tutur karena masing-masing pelaku tutur 

memiliki pengetahuan yang sama tentang percakapan tersebut. Dengan demikian, 

pesan yang ingin disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur dapat tersampaikan 

dengan baik.  

 

Bentuk percakapan yang mengandung implikatur tidak hanya terjadi di 

lingkungan sekolah, pasar, dan tempat umum, tetapi implikatur juga dapat terjadi 

di dunia politik. Sebuah implikatur dalam dunia politik disampaikan oleh politikus 

secara hati-hati agar maksud atau tujuannya dapat diterima oleh masyarakat. 

Masyarakat mengetahui tokoh-tokoh politik tersebut melalui acara talk show di 

salah satu media masa. 
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Pada penelitian ini, gelar wicara yang peneliti kaji terdapat di acara talk show satu 

meja the forum. Satu meja the forum merupakan tontonan yang patut 

diperhitungkan karena mengandung nilai-nilai yang mendidik.  Satu meja the 

forum menyuguhkan berbagai topik yang menarik untuk dikaji, tidak hanya 

berupa topik yang menarik, tetapi satu meja the forum juga pernah mengundang 

tokoh-tokoh nasional.   

 

Salah satu tokoh yang pernah diundang di satu meja the forum ialah Jenderal 

(Purn) Gatot Nurmantyo. Mencuatnya nama Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo 

dalam bursa calon presiden dan wakil presiden menambah hangat dunia 

perpolitikan. Kariernya yang cemerlang hingga menjabat sebagai Panglima TNI, 

membuat nama besarnya tak lantas redup, meski telah pensiun. Tidak heran, bila 

barisan relawan pendukung Gatot Nurmantyo pun terus bermunculan.   

 

Perjalanan karier Jenderal Gatot tak lepas dari kontroversi. Dari mulai 

melontarkan isu senjata api ilegal, hingga nonton bareng film G30S/PKI. Meski 

namanya terus diperbincangkan, belum adanya partai politik yang mendukung 

Gatot Nurmantyo menjadi kendala tersendiri. Masyarakat pun menilai Gatot 

Nurmantyo sebagai figur calon Presiden yang memiliki pribadi santun, baik 

tingkah laku maupun tindak tutur atau ucapannya. 
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Penelitian sejenis yang berfokus pada implikatur percakapan pernah dilakukan  

oleh Lismayana (2015) dan Uswatun Hasanah (2017). Penelitian tersebut secara 

berturut-turut berfokus pada implikatur percakapan pada transaksi jual beli dan 

implikatur percakapan dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia, sedangkan 

fokus penelitian ini adalah implikatur percakapan Gatot Numantyo yang 

diimplikasikan kepada peserta didik untuk melatih kepekaan rasa dan empatinya 

dalam setiap keterampilan berbahasa. 

 

Berkaitan dengan pembelajaran Bahasa Indonesia, guru dapat menerapkan konsep 

implikatur pada pembelajaran Bahasa Indonesia untuk melatih kepekaan rasa, 

peduli, dan empati siswa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya sesuai tuntutan 

kompetensi inti (KI 2) Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya.  

 

Selain itu, penelitian ini dapat dikaitkan untuk mengembangkan ranah literasi. 

Keberhasilan pengembangan literasi, salah satunya ditandai dengan kegemaran 

dan kemampuannya dalam membaca makna tersurat dan tersirat (Kemendikbud, 

2016). Berdasarkan hal ini, materi yang dapat digunakan siswa untuk 

mengembangkan kemampuan literasi ialah materi menganalisis permasalahan/isi 

dan menyimpulkan makna, baik tersirat maupun tersurat dalam sebuah teks debat. 

Pada Kompetensi Dasar 3.13 Menganalisis isi debat (permasalahan/isu, sudut 

pandang dan argument beberapa pihak dan simpulan) dan Kompetensi Dasar 4.13 
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Mengembangkan permasalahan/isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi 

argument dalam berdebat. Berdasarkan hal tersebut, judul penelitian ini adalah 

“Implikatur Percakapan Gatot Nurmantyo di Acara Talk Show Satu Meja The 

Forum  dalam Episode Jalan Politik Sang Jenderal dan Implikasinya Terhadap 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah implikatur percakapan Gatot Nurmantyo di acara talk show 

satu meja the forum  dalam episode jalan politik sang jenderal? 

2. Bagaimanakah implikasi hasil penelitian terhadap pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan implikatur percakapan Gatot Nurmantyo di acara           

talk show satu meja the forum dalam episode jalan politik sang jenderal. 

2. Mengimplikasikan hasil penelitian terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia 

di SMA. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan agar berguna, baik secara teoretis 

maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian 

pragmatik, khususnya tentang implikatur percakapan.  

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini dijadikan sumber belajar/contoh materi di SMA khususnya 

kelas X, yaitu membantu guru dalam memilih bahan materi pembelajaran 

serta untuk membantu guru dalam memahami tuturan baik lisan maupun 

tulisan dalam proses pembelajaran, terutama pada materi pembelajaran yang 

berkaitan dengan memahami maksud dan pesan dalam debat. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Implikatur percakapan Gatot Nurmantyo di acara talk show satu meja the 

forum. 

2. Implikasinya terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah  menengah 

atas. 
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II. KAJIAN PUSTAKA 

 
 
 

2.1 Implikatur 

 

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

sesuatu secara tidak langsung. Secara etimologis „to imply‟ berarti membungkus 

atau menyembunyikan sesuatu dengan menggunakan sesuatu yang lain (Mey 

dalam Rusminto, 2010:19). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kridalaksana 

dalam Wijana dan Rohmadi (2009:120) mengemukakan bahwa implikatur adalah 

“penyiratan” konsep yang mengacu pada sesuatu yang diimplikasikan sebuah 

tuturan yang tidak dinyatakan secara eksplisit. Oleh karena itu, implikatur 

percakapan adalah sesuatu yang disembunyikan dalam sebuah percakapan, yakni 

sesuatu yang secara implisit terdapat dalam penggunaan bahasa secara aktual.  

 

Nababan dalam Lubis, (1991:70) mengemukakan bahwa implikatur sebagai 

wujud tuturan yang melibatkan penutur dan mitra tutur, khususnya dalam 

produksi tuturan, pemaknaannya dilakukan secara dikotomis. Pertama, 

pemahaman makna tuturan secara linguistik dinamakan pemahaman 

konvensional. Kedua, pemahaman makna secara fungsional, artinya bahwa 

tuturan dipahami melalui unsur-unsur nonlingusitik termasuk konteks yang 

mengikuti tuturan itu yang disebut pemahaman makna tuturan secara 

konversasional atau percakapan. 
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Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman makna tuturan secara 

konversasional yang bersifat nonlinguitik itu secara fungsional masuk dalam 

kajian pragmatik. Pengertiannya bahwa suatu tuturan yang dituturkan penutur dan 

mitra tutur secara lingual dalam komunikasi verbal harus dilihat secara 

kontekstual sehingga maksud tuturan yang dituturkan dapat dipahami, atau paling 

tidak mitra tutur memahami untuk apa suatu tuturan dibuat atau dilakukan oleh 

penutur. Pemahaman maksud tuturan secara konversasional itu disebut implikatur. 

Jadi, konsep implikatur ini dipakai untuk menerangkan perbedaan yang sering 

terdapat antara „apa yang diucapkan‟ dengan apa yang diimplikasikan. 

 

Ada kalanya suatu ujaran sulit dipahami karena menyembunyikan suatu maksud 

tertentu. Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat dikemukakan bahwa 

implikatur adalah sesuatu yang disembunyikan dalam percakapan atau 

membungkus suatu maksud dengan yang lain. Implikatur percakapan tentunya 

memiliki fungsi dapat memperlancar komunikasi antara penutur dan mitra tutur.  

 

Menurut Levinson dalam Lubis (2015: 73) mengemukakan empat macam manfaat 

konsep implikatur sebagai berikut.  

1. Dapat memberikan penjelasan makna atau fakta-fakta kebahasaan yang tak 

terjangkau oleh teori linguistik; 

2. Dapat memberikan penjelasan yang tegas tentang perbedaan lahiriah dari 

yang dimaksud si pemakai bahasa; 

3. Dapat memberikan pemerian semantik yang sederhana tentang hubungan 

klausa yang dihubungkan dengan kata penghubung yang sama; 
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4. Dapat memerikan berbagai fakta yang secara lahiriah kelihatan tidak 

berkaitan malah berlawanan. 

Penggunaan implikatur dalam berbahasa memiliki pertimbagan seperti untuk 

memperhalus tuturan, menjaga etika kesopanan, menyindir dengan halus (tidak 

langsung) dan menjaga agar tidak menyinggung perasaan secara langsung. Dalam 

tuturan implikatif penutur dan mitra tutur harus memunyai konsep yang sama 

dalam sebuah konteks. Jika tidak, maka akan terjadi suatu kesalahpahaman atas 

tuturan yang terjadi di antara keduanya. Tindak tutur yang melibatkan emosi mitra 

tutur pada umumnya lebih diterima jika disampaikan dengan implikatur. 

Contoh : 

(1) Apakah Bapak membawa uang? 

 

Tuturan tersebut diucapkan oleh seorang anak ketika berada di sebuah toko 

mainan, tuturan tersebut sesungguhnya tidak bermaksud untuk bertanya kepada 

bapaknya, melainkan mengimplikasikan sebuah permintaan untuk dibelikan 

mainan.  

 

(2) A: Aku ngantuk, capek sekali. 

B: Dua kilo lagi ada tempat istirahat. 

 

 

Pada contoh tersebut, B tidak memberikan tanggapan secara langsung terhadap 

apa yang dituturkan oleh A, tetapi pernyataan B tentang adanya tempat istirahat 

memberikan implikasi bahwa A (dan B) dapat beristirahat beberapa saat sebelum 

melanjutkan perjalanan.  
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Implikatur terjadi bila proses yang harus dilakukan oleh pendengar atau pembaca 

untuk memahami makna yang secara „harfiah‟ tidak terdapat pada wacana yang 

diungkapkan oleh pembicara atau penulis. Pendengar atau pembaca dituntut untuk 

mampu memahami informasi (maksud) pembicara atau penulis (Djajasudarma 

2012:37)  

 

(3) “Bu, besok sahabatku berulang tahun. Saya diundang makan malam, 

tapi saya tak punya baju baru, kadonya lagi juga belum ada.” 

 

Pernyataan seorang pada (3) jelas tidak menyangkut masalah permintaanya 

dibelikan baju baru untuk pesta ulang tahun sahabatnya atau minta dibelikan kado 

untuk kawannya yang berulang tahun, tetapi sebagai pesapa (kawan bicara) harus 

mengambil apa yang dimaksudkan anak ini. 

 

2.2 Konteks 

 

Bahasa dan konteks merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. 

Bahasa memerlukan konteks tertentu dalam pemakaiannya. 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, 2015:48). Sementara itu, Grice 

(dalam Rusminto, 2015: 50) mengemukakan yang dimaksud dengan konteks 

adalah latar belakang pengetahuan yang sama-sama dimiliki oleh penutur dan 

mitra tutur yang memungkinkan mitra tutur untuk memperhitungkan implikasi 

tuturan dan memaknai arti tuturan dari si penutur.  
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Halliday dan Hasan (dalam Rusminto, 2015: 51) menyebut konteks situasi sebagai 

lingkungan langsung tempat teks itu berfungsi dan yang berguna untuk 

menjelaskan mengapa hal-hal tertentu dituturkan atau dituliskan pada suatu 

kesempatan dan hal-hal yang lain dituturkan atau dituliskan pada suatu 

kesempatan lain. Hymes (dalam Chaer 2010: 62) menyatakan bahwa unsur-unsur 

konteks mencakup beberapa komponen yang disebutnya dengan akronim 

SPEAKING. Akronim ini dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Setting, yang meliputi waktu, tempat, atau kondisi fisik lain yang berbeda di 

sekitar tempat terjadinya peristiwa tutur. 

2. Participannts, yang meliputi penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam 

peristiwa tutur. 

3. Ends, yaitu tujuan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai dalam peristiwa 

tutur yang sedang terjadi. 

4. Act sequences, yaitu bentuk isi dan pesan yang ingin disampaikan. 

5. Instrumentalities, yaitu saluran yang digunakan dan dibentuk tuturan yang 

dipakai oleh penutur dan mitra tutur. 

6. Keys, cara berkenaan dengan sesuatu-sesuatu yang harus dikatakan oleh 

penutur (serius, kasar, atau main-main). 

7. Norms, yaitu norma-norma yang digunakan dalam interaksi yang sedang 

berlangsung. 

8. Genres, yaitu register khusus yang dipakai dalam peristiwa tutur. 

Menganalisis sebuah wacana, sasaran utamanya bukan pada struktur kalimat, 

melainkan pada status dan nilai fungsional kalimat dalam konteks, baik itu dalam 

konteks linguistik maupun dalam konteks ekstra linguistik. Hymes dalam 
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Rusminto (2015:55) menyatakan bahwa peranan kontaks dalam penafsiran 

tampak pada kontribusinya dalam membatasi jarak perbedaan tafsiran terhadap 

tuturan dan menunjang keberhasilan pemberian tafsiran terhadap tuturan tersebut. 

Konteks dapat membatasi jarak perbedaan makna-makna.  

 

Konteks dapat menyinggung makna-makna yang tidak relevan dari makna-makna 

yang seharusnya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang layak 

dikemukakan berdasarkan konteks situasi tersebut. Sejalan dengan pandangan 

tersebut, Kartomihardjo dalam Rusminto (2015:55) mengemukakan bahwa 

konteks situasi sangat menentukan bentuk bahasa yang digunakan dalam 

berinteraksi. Bentuk bahasa yang telah dipilih oleh seorang penutur dapat berubah 

apabila situasi yang melatarinya berubah. Maksud dari pernyataan Kartomihardjo 

tersebut ialah perubahan bentuk bahasa yang digunakan dalam interaksi tersebut 

semata-mata dipengaruhi oleh berubahnya konteks situasi akibat pengetahuan 

penutur akan keberadaan mitra tutur ataupun sebaliknya.  

 

Sebagai contoh, seseorang yang bertemu dengan orang lain yang dianggapnya 

belum dikenal oleh orang tersebut, akan menggunakan bentuk bahasa yang relatif 

baku dibandingkan dengan bila mitra tutur yang dihadapinya merupakan sahabat 

karibnya. Selanjutnya penutur akan mengubah ragam bahasa yang digunakannya 

dengan bentuk tidak baku dan ragam akrab ketika mengetahui bahwa ternyata 

orang yang diajaknya berbicara tersebut tidak lain merupakan sahabat akrabnya 

yang sudah lama tidak berjumpa dengannya. Upaya dalam memahami sebuah 

wacana tidak dapat melupakan konteks yang melatarbelakangi wacana tersebut. 

Konteks merupakan sebuah dunia yang diisi orang-orang yang memproduksi 
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tuturan. Orang-orang tersebut berinteraksi satu sama lain dalam berbagai macam 

situasi yang baik bersifat sosial ataupun budaya. 

 

2.3 Tindak Tutur 

 

Searle dalam Rusminto (2015: 66) mengemukakan bahwa tindak tutur adalah teori 

yang mencoba mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan 

dan tindakan yang dilakukan oleh penuturnya. Istilah tindak tutur pertama kali  

dikemukakan oleh Austin dalam bukunya yang berjudul How to Do Things with 

Words tahun 1962. Menurut Yule (1996:82) mengemukakan tindakan-tindakan 

yang ditampilkan lewat tuturan biasanya disebut tindak tutur. 

 

2.3.1 Jenis-jenis Tindak Tutur  

Wijana (dalam Rusminto 2010: 63-69) mengklasifikasikan tindak tutur 

berdasarkan kelangsungan dan keliteralan tuturan. 

1. Tindak Tutur Langsung dan Tidak Langsung 

Secara formal, berdasarkan modusnya, kalimat dibedakan menjadi kalimat berita 

(deklaratif), kalimat tanya (introgatif), dan kalimat perintah (imperatif). Secara 

konvensional kalimat berita digunakan untuk memberikan sesuatu (informasi), 

kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, dan kalimat perintah untuk menyatakan 

perintah, ajakan, permintaan dan permohonan.  

 

Apabila kalimat berita difungsikan secara konvensional untuk mengatakan 

sesuatu, kalimat tanya untuk bertanya dan kalimat perintah untuk menyuruh, 

mengajak dan memohon, maka tindak tutur yang terbentuk adalah tindak tutur 

langsung. Sementara itu, untuk berbicara sopan, perintah dapat diutarakan dengan 
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kalimat berita atau kalimat tanya agar orang yang diperintahkan tidak merasa 

dirinya diperintah.  Apabila hal ini terjadi maka tindak tutur yang terbentuk adalah 

tindak tutur tidak langsung. Berikut ini contoh tindak tutur langsung dan tindak 

tutur tidak langsung. 

(4) Ada makanan di almari 

(5) Di mana sapunya? 

 

Kalimat (4), bila diucapkan kepada seorang teman yang membutuhkan makanan, 

dimaksudkan untuk memerintahkan lawan tuturnya mengambil makanan yang ada 

di almari yang dimaksud, bukan sekadar untuk menginformasikan bahwa di 

almari ada makanan. Demikian pula tuturan (5) bila dituturkan oleh seorang ibu 

kepada anak, tidak semata-mata berfungsi untuk menanyakan di mana letak sapu 

itu, tetapi juga secara tidak langsung memerintah sang anak untuk mengambil 

sapu itu. 

 

2. Tindak Tutur Literal dan Tidak Literal 

Tindak tutur literal adalah tindak tutur yang maksudnya sama dengan makna kata 

yang menyusunnya, sedangkan tindak tutur tidak literal adalah tindak tutur yang 

maksudnya tidak sama dengan atau berlawanan dengan makna kata-kata yang 

menyusunnya.  

Contoh : 

(6) Penyanyi itu suaranya bagus. 

(7) Suaramu bagus, (tapi tak usah nyanyi saja) 
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Kalimat (6) bila diutarakan untuk maksud memuji dan mengagumi kemerduan 

suara penyanyi yang dibicarakan, merupakan tindak tutur literal, sedangkan (7), 

karena penutur memaksudkan bahwa suara lawan tuturnya tidak bagus dengan 

mengatakan tak usah nyanyi saja, merupakan tindak tutur tidak literal. 

 
 

2.3.2 Interseksi Berbagai Jenis Tindak Tutur 

1. Tindak Tutur Langsung Literal 

Tindak tutur langsung literal merupakan tindak tutur yang diutarakan dengan 

modus tuturan dan makna yang sama dengan maksud pengutaranya. Maksud 

memberitakan disampaikan dengan kalimat berita, memerintah dengan kalimat 

perintah dan menanyakan sesuatu dengan kalimat tanya . 

(8) Orang itu sangat rajin. 

(9) Buka mulutmu! 

 

Tuturan di atas merupakan tindak tutur langsung literal bila secara berturut-turut 

dimaksudkan untuk memberitakan bahwa orang yang dibicarakan sangat rajin, 

menyuruh mitra tuturanya membuka mulut. Maksud memberitakan diutarakan 

dengan kalimat berita (8), maksud memerintah dengan kalimat perintah (9). 

 

2. Tindak Tutur Tidak Langsung Literal 

Tindak tutur tidak langsung literal adalah tindak tutur yang diungkapkan dengan 

modus tuturan yang tidak sesuai dengan maksud pengutaranya, dan makna kata-

kata yang menyusunnya sesuai dengan apa yang dimaksudkan penutur. Dalam 

tindak tutur ini maksud memerintah diutarakan dengan kalimat berita atau kalimat 

tanya. 
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(10) Aku haus sekali. 

(11) Sudah berapa hari kamu tidak menyapu kamarmu? 

 

Kalimat di atas dalam konteks seseorang berkunjung ke rumah rekannya. Tuturan 

(10) tidak hanya sebuah informasi, tetapi juga bermaksud meminta diambilkan 

minum yang diungkapkann secara tidak langsung dalam kalimat berita. Begitu 

juga dengan kalimat (11) yang diutarakan  seorang ibu kepada anakanya dengan 

maksud memerintah untuk menyapu kamarnya yang diungkapkan secara tidak 

langsung dengan kalimat tanya dan makna kata-kata yang menyusunnya sama 

dengan maksud yang dikandungnya. 

 

3. Tindak Tutur Langsung Tidak Literal 

Tindak tutur langsung tidak literal merupakan tindak tutur yang diutarakan dengan 

modus tuturan yang sesuai dengan maksud tuturan, dan kata-kata yang 

menyusunnya tidak memiliki makna yang sama dengan maksud penuturnya. 

Maksud memerintah dengan kalimat perintah, memberitakan dengan kalimat 

berita, menanyakan sesuatu dengan kalimat tanya. 

(12) Masakanmu enak kok. 

(13) Kalau mau dibukakan pintu, pulang pagi saja sekalian. 

 

Tindak tutur langsung tidak literal, penutur dalam kalimat (12) bermaksud bahwa 

masakan mitra tuturnya tidak enak. Sementara kalimat (13) penutur menyuruh 

mitra tuturnya pulang lebih awal atau melarang  mitra tuturnya pulang larut 

malam. 
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4. Tindak Tutur Tidak Langsung Tidak Literal 

Tindak tutur tidak langsung tidak literal adalah tindak tutur yang diutarakan 

dengan modus tuturan dan makna kalimat yang tidak sesuai dengan maksud yang 

hendak diutarakan. 

 

(14) Sopan sekali kamu. 

(15) Mau diapakan terserah kalian apakah mau diplototkan 

 

Kalimat (14) bila diungkapkan oleh seorang pendidik dengan nada tertentu adalah 

dimaksudkan  untuk menyuruh peserta didiknya berlaku lebih sopan. Demikian 

kalimat (15) pula untuk guru meminta siswanya mempelajari kisi-kisi soal UN 

tersebut, pada contoh (14) dan (15) yang merupakan tindak tutur tidak langsung 

tidak literal. 

 

2.4 Gelar Wicara/Talk Show  

 

Gelar wicara (bahasa Inggris: talk show; chat show) adalah suatu jenis acara 

televisi atau radio yang berupa perbincangan atau diskusi seorang atau 

sekelompok orang "tamu" tentang suatu topik tertentu (atau beragam topik) 

dengan dipandu oleh pemandu gelar wicara. Tamu dalam suatu gelar wicara 

biasanya terdiri dari orang-orang yang telah mempelajari atau memiliki 

pengalaman luas yang terkait dengan isu yang sedang diperbincangkan (Farlex 

dalam Rahmatillah, 2013:3). Suatu gelar wicara bisa dibawakan dengan gaya 

formal maupun santai dan kadang dapat menerima telepon berupa pertanyaan atau 

tanggapan dari pemirsa atau orang di luar studio dengan topik/tema. Menurut 

Morisson dalam Santoso, (2016:6) mengemukakan bahwa tema yang di angkat 

sangat beragam seperti masalah sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Acara_televisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Acara_televisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Acara_televisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Radio
https://id.wikipedia.org/wiki/Diskusi
https://id.wikipedia.org/wiki/Studio
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015:427), Gelar wicara adalah acara 

bincang-bincang di televisi atau radio yang dilakukan dalam suatu panel yang 

terdiri atas beberapa tokoh dan dipandu oleh pembawa acara; tayang bincang.  

Jadi dapat di simpulkan bahwa gelar wicara adalah acara bincang-bincang di 

televisi atau radio yang dilakukan dalam suatu panel yang terdiri atas beberapa 

tokoh dan dipandu oleh pembawa acara. Gelar wicara yang cukup terkenal di 

Indonesia adalah Bukan Empat Mata yang dipandu oleh Tukul Arwana, 

INTERMEZZO yang dipandu oleh Cak Lontong, MATA NAJWA yang dipandu 

oleh Najwa Shihab, Satu Meja The Forum yang dipandu oleh Budiman 

Tanuredjo, Wendy Cagur yang di tayangkan di MNCTV setiap hari jam 22.30 

WIB 

 

2.5 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA 

 

Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran wajib di sekolah. Selain itu, bahasa 

Indonesia juga merupakan pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional (UN). 

Oleh karena itu, guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa untuk 

dapat mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tentu harus 

disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Kurikulum 2013 mata pelajaran 

bahasa Indonesia secara umum bertujuan agar peserta didik mampu menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis.  

 

Kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan keempat keterampilan 

tersebut  saling berhubungan dan saling mendukung dalam pengembangan tiga 

ranah utamanya, yakni pembelajaran  berbahasa, bersastra, dan pengembangan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bukan_Empat_Mata
https://id.wikipedia.org/wiki/Tukul_Arwana
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=INTERMEZZO&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/MNCTV
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literasi. Kemampun berliterasi merupakan bentuk integrasi dari kemampuan 

menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berpikir kritis. Adapun dalam 

pengembangannya, literasi merupakan upaya peningkatan kemampuan membaca 

dan menulis peserta didik yang berhubungan dengan keberhasilannya dalam 

meraih prestasi akademis. Hal itu salah satunya ditandai dengan kegemaran dan 

kemampuannya dalam membaca makna tersurat dan tersirat yang ada dalam 

setiap materi pembelajaran. Lingkup materi literasi mencakup teks dalam konteks, 

berinteraksi dengan orang lain, menafsirkan, menganalisis, mengevaluasi teks, 

dan mencipta teks. 

 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran berbasis teks. Artinya 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa tidak hanya menggunakan bahasa 

sebagai alat komunikasi, melainkan dijadikan sebagai sarana mengembangkan 

kemampuan berpikir. Teks dibentuk oleh konteks situasi pengguna bahasa yang di 

dalamnya ada ragam bahasa yang melatarbelakanginya. Seperti yang telah 

disebutkan oleh Haliday dan Hasan (dalam Rusminto, 2010: 60) bahwa konteks 

situasi sebagai lingkungan langsung tempat teks itu berfungsi dan yang berguna 

untuk menjelaskan mengapa hal-hal tertentu dituturkan atau dituliskan pada suatu 

kesempatan dan hal-hal yang lain dituturkan dan dituliskan pada kesempatan lain.  

 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia dimaksudkan untuk membina dan 

mengembangkan kepercayaan diri peserta didik sebagai komunikator, pemikir 

(termasuk pemikir imajinatif dan berpikir kritis), dan menjadi warga Negara 

Indonesia yang melek literasi dan informasi. Pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 
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perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan 

pembelajaran (Hamalik 2009:57). Pembelajaran Bahasa Indonesia bertujuan 

membina dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

berkomunikasi yang diperlukan peserta didik dalam menempuh pendidikan, hidup 

dilingkungan sosial, dan berkecakapan di dunia kerja.  

 

Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah, kajian implikatur sangat penting untuk 

dipahami guru dan siswa, yaitu untuk melatih kepekaan rasa dan tanggung jawab 

serta untuk mengembangkan keterampilan literasi dalam memahami makna 

tersirat maupun tersurat sebuah teks. Hal ini dapat kita lihat pada silabus kelas X 

semester genap yang tertera pada Kompetensi Dasar 3.13 Menganalisis isi debat 

(permasalahan/isu, sudut pandang dan argument beberapa pihak dan simpulan) 

dan Kompetensi Dasar 4.13 Mengembangkan permasalahan/isu dari berbagai 

sudut pandang yang dilengkapi argument dalam berdebat.  

 

Kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan tiga hal lingkup materi yang saling 

berhubungan dan saling mendukung pengembangan kompetensi pengetahuan 

kebahasaan dan kompetensi keterampilan berbahasa (mendengarkan, membaca, 

berbicara, dan menulis) peserta didik. Kompetensi sikap secara terpadu 

dikembangkan melalui kompetensi pengetahuan kebahasaan dan kompetensi 

keterampilan berbahasa. Ketiga hal lingkup materi tersebut ialah bahasa 

(pengetahuan tentang Bahasa Indonesia); sastra (pemahaman, apresiasi, 

tanggapan, analisis dan penciptaan karya sastra); literasi (perluasan kompetensi 

berbahasa Indonesia dalam berbagai tujuan khususnya yang berkaitan dengan 

membaca dan menulis.  
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Pada KD 3.13 Menganalisis isi debat (permasalahan/isu, sudut pandang dan 

argument beberapa pihak dan simpulan) dan 4.13 Mengembangkan 

permasalahan/isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam 

berdebat dan diharapkan siswa mampu (1) Mengidentifikasi isi debat (2) 

Memberikan tanggapan (kelebihan dan kekurangan) terhadap pihak-pihak pelaku 

debat (3) Melaksanakan debat (4) Mengevaluasi debat. Oleh karena itu, penulis 

ingin meneliti implikatur percakapan yang terdapat dalam talk show satu meja the 

forum, kemudian mengimplikasikan hasil penelitiannya pada KD 3.13 

Menganalisis isi debat (permasalahan/isu, sudut pandang, argument beberapa 

pihak, dan simpulan) dan 4.13 Mengembangkan permasalahan/isu dari berbagai 

sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat. 
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III. METODE PENELITIAN 

 
 
 

3.1 Desain Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implikatur percakapan yang 

terdapat di acara talk show satu meja the forum. Oleh karena itu, metode yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif sedangkan pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif.  

 

3.2 Sumber Data dan Data  

 

Sumber data penelitian ini adalah video talk show satu meja the forum unduhan 

dari Youtube. Data dalam penelitian ini adalah percakapan antara pembawa acara, 

panelis dengan narasumber yang mengandung implikatur percakapan dalam 

tindak tutur dengan didukung oleh konteks yang melatarinya.  

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 

Penelitian ini menggunakan teknik simak dan teknik catat, yaitu mencatat atau 

mengambil data penelitian kemudian untuk diambil objek-objek yang akan 

diteliti. Disebut teknik simak atau penyimakan karena memang berupa 

penyimakan, dilakukan dengan menyimak yaitu menyimak tuturan. Setelah 

melakukan metode simak dilanjutkan dengan teknik catat.  
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Pencatatan ini dilakukan langsung ketika teknik pertama selesai digunakan atau 

sesudah penyimakan dilakukan dengan menggunakan alat tulis. Menurut Mahsun 

(2005:91) teknik catat adalah teknik lanjutan yang dilakukan ketika menerapkan 

metode simak dengan kedua teknik lanjutan di atas. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasi, 

mengelompokkan data. Pada tahap ini dilakukan upaya mengelompokkan, 

menyamakan data yang sama dan membedakan data yang memang berbeda, serta 

menyisihkan pada kelompok lain data yang serupa, tetapi tidak sama (Mahsun, 

2015:229). Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis teks percakapan. Teknik tersebut merupakan teknik yang 

digunakan untuk mendeskripsikan implikatur percakapan dalam tindak tutur tidak 

langsung literal, langsung tidak literal, tidak langsung tidak literal yang terdapat 

dalam percakapan antara pembawa acara, panelis, dan narasumber dalam talk 

show satu meja the forum.  

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut. 

1. Mencatat (transkrip) video percakapan secara menyeluruh. 

2. Mengidentifikasi percakapan antara pembawa acara, panelis, dan narasumber 

yang diduga mengandung implikatur percakapan dalam tindak tutur tidak 

langsung-literal, langsung-tidak literal, dan tidak langsung-tidak literal. 

3. Mengelompokkan tuturan yang mengandung implikatur percakapan dalam 

tindak tutur tidak langsung-literal, langsung-tidak literal, dan tidak langsung-

tidak literal. 
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4. Mendeskripsikan implikatur percakapan dalam tindak tutur tidak langsung-

literal, langsung-tidak literal, dan tidak langsung-tidak literal yang terdapat 

dalam setiap percakapan antara pembawa acara, panelis, dan narasumber yang 

dijadikan objek dalam penelitian dengan menggunakan analisis heuristik. 

5. Menarik simpulan tentang tuturan yang mengandung implikatur percakapan 

dalam tindak tutur tidak langsung-literal, langsung-tidak literal, dan tidak 

langsung-tidak literal. 

6. Mengimplikasikan temuan implikatur percakapan dalam tindak tutur tidak 

langsung-literal, langsung-tidak literal, dan tidak langsung-tidak literal ke 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA KD 3.13 dan 4.13. 

 
Bagan 1. Langkah-langkah analisis heuristik menurut Leech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebuah analisis heuristik, analisis berawal dari problem, dilengkapi informasi 

latar belakang konteks, dan asumsi dasar bahwa penutur menaati prinsip-prinsip 

Masalah 

Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

Pemeriksaan  

Interpretasi Default 

Pengujian Gagal Pengujian Berhasil 
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pragmatis, kemudian dapat dirumuskan hipotesis tujuan tuturan. Berdasarkan data 

yang tersedia, hipotesis diuji kebenarannya. Bila hipotesis sesuai dengan bukti-

bukti kontekstual yang tersedia, berarti pengujian berhasil. Hipotesis diterima 

kebenarannya dan menghasilkan interpretasi baku yang menunjukkan bahwa 

tuturan mengandung implikatur. Jika pengujian gagal karena hipotesis tidak sesuai 

dengan bukti yang tersedia, maka perlu dibuat hipotesis baru untuk diuji kembali 

dengan data yang tersedia. Proses pengujian ini dapat berlangsung secara 

berulang-ulang hingga diperoleh hipotesis yang berterima. 

Bagan 2. Contoh analisis heuristik  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 

“Anda lewat sini, isi dong minyak ditempat saya.” 

Hipotesis 

1. GN hanya mengatakan “Anda lewat sini, isi dong minyak ditempat 

saya” kepada BT. 

  

2. GN geram dengan perilaku Negara lain yang sembarang terhadap 

Indonesia. 

Pemeriksaan 

1. Pada saat itu, BT menanyakan perihal program-program yang 

ditawarkan GN. 

2. GN memaparkan program-programnya jika menjadi Presiden 

Indonesia. 

3. GN memaparkan bahwasanya Negara kita tidak boleh tinggal diam 

melihat Negara lain melewati kawasan territorial Indonesia. 

Pengujian Hipotesis 2 

Berhasil 

Intepretasi Default 

Pengujian Hipotesis 1 Gagal 
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Pada bagan ini dipaparkan contoh dalam analisis heuristik. Analisis heuristik 

dalam bagan ini terlihat bahwasanya pengujian pada hipotesis 2 berhasil. 

Hipotesis  2 dikatakan berhasil karena terlihat lebih sesuai dengan tahap 

pemeriksaan serta konteks percakapan yang melatarinya. “Anda lewat sini, isi 

dong minyak di tempat saya” merupakan tuturan yang di ungkapkan penutur 

perihal topik/tema dalam percakapan antara penutur dan mitra tutur. Adapun 

konteks peristiwa yang melatari tuturan tersebut.  

 

GN menggunakan kalimat perintah “Anda lewat sini, isi dong minyak ditempat 

saya!” bertujuan untuk menginformasikan program kerjanya kepada BT. Tuturan 

“Anda lewat sini, isi dong minyak ditempat saya!” memiliki makna sesuai dengan 

maksud yang ingin ia sampaikan. Tuturan tersebut memiliki maksud jika dirinya 

menjadi presiden maka program tersebut akan berhasil sehingga negara lain tidak 

boleh sembarangan terhadap Negara Indonesia.  
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian implikatur percakapan Gatot Nurmantyo diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Implikatur yang dituturkan oleh Gatot Nurmantyo antara lain implikatur 

percakapan dalam tindak tutur tidak langsung literal sebanyak 13 data, tindak 

tutur langsung tidak literal sebanyak 6 data, tindak tutur tidak langsung tidak 

literal sebanyak 7 data dengan di dukung konteks yang melatarinya. 

2. Hasil penelitian ini dapat diimplikasikan kedalam kegiatan pembelajaran 

Bahasa Indonesia di sekolah menengah atas (SMA) kelas X,yaitu untuk 

melatih aspek keterampilan berbicara sesuai dengan kurikulum 2013 pada 

Kompetensi Dasar 3.13 Menganalisis isi debat (permasalahan/isu, sudut 

pandang dan argument beberapa pihak, dan simpulan) dan Kompetensi Dasar 

4.13 Mengembangkan permasalahan/isu dari berbagai sudut pandang yang 

dilengkapi argumen dalam berdebat. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat 

disarankan hal-hal sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menelitiimplikatur percakapan dalam 

pembelajaran untuk memperkaya khazanah pengetahuan pragmatik serta 

memperkaya penelitian yang berlandaskan kajian pragmatik khususnya kajian 

implikatur percakapan. 

2. Bagi guru di sekolah menengah atas, dapat menggunakan hasil penelitian ini 

sebagai tambahan informasi dalam membelajarkan peserta didik perihal 

kepekaan rasa danmenciptakan komunikasi yang efektif dengan menggunakan 

tuturan yang baik dan santun.  
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