
   

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa  menurut Kridalaksana (2001: 24) adalah sistem lambang bunyi 

yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan 

mengidentifikasi diri. Penggunaan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi akan 

mempermudah manusia dalam menjalin kerja sama antar individu. Bahasa  dapat 

digunakan untuk melibatkan sikap individu dan hubungan sosial. Fungsi bahasa 

yang dugunakan didasarkan atas tujuan komunikasi (Lubis, 1991: 3). Hal tersebut 

menunjukkan pentingnya bahasa pada kehidupan masyarakat sehari-hari.  Karena 

manusia tidak akan lepas dari sebuah komunikasi. Sebagai alat komunikasi, 

bahasa memiliki peran menyampaikan informasi dalam interkasi manusia. Hampir 

di setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia, komunikasi selalu menyertainya. 

Hal ini diperkuat oleh Wijana dan Rohmadi (2010: 187) yang mengatakan bahwa 

bahasa digunakan manusia sebagai alat komunikasi yang mempunyai peranan 

sangat penting dalam berinteraksi. Bahasa digunakan untuk menyampaikan ide, 

gagasan, keinginan, perasaan, dan pengalaman seseorang kepada orang lain. Maka 

dari itu bahasa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Tanpa bahasa 

komunikasi maupun interaksi antar individu atau kelompok akan mengalami 

keterbatasan. Hal itu berlaku pada proses penyampaian informasi melalui media 

massa. Media massa pada saat ini menduduki peranan penting dalam 

penyampaian sebuah informasi.  
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Informasi menjadi sebuah kebutuhan yang diperlukan manusia dalam 

berbagai kesempatan. Ketika seseorang membutuhkan informasi seperti berita 

politik, kuliner, hiburan, olahraga, serta opini media massa seperti pada surat 

kabar adalah jawabannya. Selain informasi yang didapatkan, seseorang dapat 

memperoleh pengetahuan baru setelah membaca media massa. Pengetahuan itulah 

yang dapat digunakan untuk mempermudah komunikasi dengan masyarakat 

dengan membaca (Tarigan, 2008:  9), dengan demikian maksud yang ingin 

disampaikan akan dipahami oleh orang lain. Didalam masyarakat modern, media 

memainkan peran penting untuk perkembangan masyarakatnya (Adam dalam 

Sobur, 2009: 32). 

 

Bahasa dikatakan baik apabila maksud yang terkadung di dalam tuturan 

tersebut dapat diterima oleh mitra tutur. Karena penutur dan mitra tutur tidak 

cukup hanya dengan mengetahui makna dari tuturan yang disampaikan. Aspek 

lainnya seperti situasi  berpengaruh pada mitra tutur dalam memahami maksud 

yang disampaikan oleh penutur. Hal itu sejalan dengan apa yang sudah dijelaskan 

di atas bahwa pengetahuan sesorang sangat berpengaruh dalam kelancaran 

komunikasi yang dilakukan. Dengan demikian peran media massa sebagai wahana 

seseorang mendapat mengetahuan baru sangat diperlukan. 

 

Penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pada 

bahasa media massa atau bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik mempunyai ragam 

yang berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Bahasa jurnalistik mempunyai karakteristik yang sederhana, singkat, jelas, 
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langsung, menggunakan kata-kata positif, mengandung banyak fakta, bahasa 

memasyarakat, dan mementingkan isi. Selain untuk menyampaikan berita dan 

berbagai informasi yang aktual, surat kabar  menjadi wahana untuk 

menyampaikan ide, gagasan dan kenginan pembaca melalui rubrik-rubrik yang 

muncul. Salah satu wahana yang digunakan redaktur untuk menyampakan ide dan 

gagasannya adalah rubrik wacana pojok. 

 

Rubrik wacana pojok “Berabe” merupakan salah satu rubrik khusus yang 

terdapat dalam surat kabar harian Kedaulatan Rakyat. Wacana pojok “Berabe” 

terdiri atas dua pasang pernyataan, yaitu pernyataan Kalimat Berita (KB) dan 

pernyataan Kalimat Sentilan (KS). Penggunaan istilah “Berabe” yang memiliki 

arti payah dan repot merupakan bentuk implikatur. “Berabe” adalah istilah yang 

digunakan untuk memberikan maksud bahwa dalam menghadapi kesulitan dan 

problematika kehidupan di masyarakat, janganlah terlalu dibuat repot, fokuslah 

terhadap solusi bukan pada permasalahan. Dengan demikian wacana pojok 

“Berabe cenderung  menyampaikan ide gagasan, maupaun sentilan terhadap 

persoalan yang sedang terjadi dengan menarik. Wacana pojok “Berabe” berisikan 

tentang situasi dan sentilan mengenai peristiwa aktual yang sedang terjadi, yang 

kemudian oleh redaktur “Berabe” diberi komentar mengenai peristiwa tersebut. 

Komentar yang diberikan pada wacana pojok “Berabe” mengenai situasi yang 

sedang terjadi sangatlah menarik karena komentarnya tidak ditulis secara 

langsung. Komentarnya lebih banyak bersifat implikatif, maksudnya komentar 

yang disampaikan secara implisit atau tidak langsung dalam memberikan 

tanggapan pada kalimat berita yang ditulis pada wacana pojok “Berabe”.  
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Komentar yang diberikan terhadap peristiwa yang ditulisnya secara tersirat 

bertujuan untuk menjaga etika kesopanan. Dengan demikian sentilan yang ditulis 

terkesan tidak kasar atau vulgar, tetapi tidak menghilangkan maksud yang 

diinginkan. Hal tersebut sekaligus mencerminkan ciri khas dari masyarakat 

Yogyakarta yang terkenal dengan keramahannya, tentu ketika redaktur 

menyampaikan komentarnya pada wacana pojok terlalu kasar atau vulgar akan 

berlainan dengan ciri khas Yogyakarta. Prinsip kesantunan dalam penulisan 

wacana pojok menjadi perhatian tersendiri untuk peneliti, karena melihat surat 

kabar harian Kedaulatan Rakyat memang berlokasi di Daerah Yogyakarta, dengan 

demikian pencerminan ciri khas Yogyakarta yang ramah dan santun. Jika prinsip 

kesantunan diterapkan dalam penulisan komentar dalam wacana pojok oleh 

redaktur surat kabar, tentu pembaca dan pihak terkait tidak merasa dirugikan jika 

namanya, atau peristiwa menyangkut dirinya diberitakan. Dalam penerapan 

prinsip kesantunan akan terjalin komunikasi yang baik karena dalam bertutur 

seseorang selalu memperhatikan kesantunan.  

 

 

Pada tanggal 2 September 2017 peneliti membaca surat kabar harian 

Kedaulatan Rakyat. Pada saat itu peneliti mendapati tiga buah wacana yang 

terdapat pada wacana pojok Kedaulatan Rakyat dengan rubrik “Berabe” terbitan 

Sabtu, 2 September 2017. Ada hal menarik yang peneliti temukan yaitu setiap 

topik wacana hanya terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama sebagai topik 

utamanya berupa berita, kalimat kedua merupakan kalimat yang dibuat oleh 

redaktur surat kabar untuk mengomentarinya. Adapun peneliti menemukan 

sebagai berikut. 
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(1) a. Sultan HB X minta jangan „memeras‟ wisatawan. 

b. Perilaku kriminal itu. 

 
 

 

 Dua kalimat tersebut merupakan tuturan yang terdapat pada wacana Pojok 

“Berabe” edisi 2 September 2017. Peneliti mencoba menganalisis implikatur 

tuturan tersebut dengan konteks tuturannya terlebih dahulu. Peneliti 

memperlakukan datanya sebagai teks yang berada  dalam suatu konteks. Tuturan 

(1.a) diutarakan berdasarkan fakta yang ada, yaitu Sultan HB X meminta agar 

jangan memeras wisatawan. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak 

dibenarkan dan mengancam pariwisata di Yogyakarta yang memang terkenal 

dengan keramahan para masyarakatnya.  

 

 

Pada kalimat kedua, tentu akan sulit dipahami jika tidak ada kalimat 

pertama. Makna dari kalimat kedua dapat dipahami jika membaca kalimat kedua. 

Kata “kriminal” menunjukkan bahwa tindakan memeras yang dilakukan oleh 

oknum tidak bertanggung jawab tersebut merugikan wisatawan, dengan demikian 

adanya himbauan dari Sultan HB X tersebut. Selain itu tindakan tersebut dapat 

dikenakan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “barang siapa secara melawan 

hukum  memaksa orang lain melakukan kekerasan, memakai ancaman kekerasan, 

baik terhdap orang itu maupun orang lain”. Dengan demikian pariwisata akan 

berjalan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Yogyakarta. Karena pada 

kalimat kedua jelas menunjukkan bahwa tindakan memeras termasuk tindakan 

kriminal yang jika terus dilakukan akan berdampak buruk bagi pariwisata 

Yogyakarta. 
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Tuturan (1) merupakan sebuah implikatur percakapan. Implikatur 

percakapan mengandung maksud memperingatkan merupakan pengertian yang 

bersifat eksplisit. Tidak semua orang dapat mengetahuinya tentang maksud yang 

disampaikan. Tuturan (1.b) bukan hanya mengingatkan bahwa bahwa harus 

mengetahui bahwa memeras itu sebuah tindakan kriminal namun hal tersebut 

tidak boleh dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta karena mereka terkenal dengan 

keramahannya. Tuturan tersebut mengandung implikatur memperingatkan. 

Kesimpulannya bahwa tuturan tersebut mengandung implikatur percakapan yang 

memiliki maksud memperingatkan. Selain wacana (1), terdapat wacana lain yang 

peneliti temukan pada wacana pojok “Berabe” surat kabar harian Kedaulatan 

Rakyat edisi Senin, 4 September 2017 yang menunjukkan adanya impikatur. 

 

(2) a. Keistimewaan Yogya harus bermanfaat bagi rakyat. 

b. Termasuk untuk „kawula alit‟ 

 
Tuturan dalam wacana (2) menyatakan  fakta tentang keistimewaan 

Yogyakarta harus bermanfaat bagi masyarakyatnya. Fakta tersebut berdasarkan 

pada dana yang diperoleh oleh Yogyakarta yang biasanya disebut danais (dana 

keistimewaan) untuk kesejahteraan masyarakyat.  Dalam tuturan (2.b) pembaca 

bisa langsung saja memahami makna yang disampaikan, karena memang istilah 

“kawula alit” sudah menjadi kesepakatan bersama yang berarti masyarakat kecil.  

 

Tuturan (2.b) di atas merupakan implikatur konvensional. Implikatur 

konvensional merupakan ujaran yang memiliki makna atau pengertian yang lebih 

bertahan lama dan merupakan istilah atau ujaran yang sudah disepakati oleh 

banyak orang, atau merupakan fakta umum. Tuturan tersebut bukan hanya 
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menjelaskan bahwa masyarakat kalangan atas saja yang dapat menikmati 

keistimewaan Yogyakarta, namun masyarakat kecil  dapat memperoleh 

keistimewaan. Namun dalam wacana “Berabe” melanggar prinsip kesantunan 

yakni maksim kebijaksanaan, karena redaktur tidak  bermaksud manghargai 

masyarakat dengan menyebutnya sebagai “kawula alit”. Redaktur sebenarnya 

menyindir pada pemerintah agar dana keistimewaan yang diperoleh Yogyakarta 

dapat dirasakan pula oleh masyarakat kecil. Selanjutnya peneliti pada  hari Selasa, 

5 September 2017 menemukan kembali hal menarik pada wacana “Berabe”. 

(3) a. KPK kirim panggilan kedua kepada Setnov. 

b. The show must go on..  

 
 

Pada wacana ketiga yang peneliti temui yakni pada wacana (3) memiliki 

dua tuturan. Tuturan (3.a) merupakan sebuah fakta bahwa KPK telah mengirim 

panggilan kedua kepada Setya Novanto. Namun jika melihat pada tuturan 

selanjutnya, yakni tuturan (3.b) tentu akan sulit memahami apa maksud yang 

ingin disampaikan. Tuturan tersebut adalah “show must go on..” yang artinya 

adalah apapun yang terjadi, layar harus dibuka dan pertunjuan disajikan. Tentu 

tanpa melihat tuturan pertama akan mendapati kesulitan dalam memahami. 

Sebenarnya tuturan (3.b) merupakan implikatur percakapan, karena memiliki 

makna atau pengertian yang lebih bervariasi karena pemahaman terhadap hal yang 

dimaksudkan dalam suatu tuturan sangat bergantung pada konteks terjadinya 

percakapan. Konteks percakapan disini adalah mengenai KPK yang telah 

mengrim surat panggilan kedua kepada Setya Novanto. Kembali redaktur 

menuliskannya dengan implisit bahwa ada maksud agar KPK tetap terus mengejar 

Setya Novanto untuk dimintai keterangan karena statusnya saat itu masih 
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tersangka dalam kasus E-KTP. Implikatur tersebut termasuk dalam jenis 

implikatur percakapan dengan maksud menyindir. 

 

Dari analisis di atas peneliti menarik sebuah kesimpulan kalimat akan sulit 

dipahami jika tidak memiliki konteks. Karena konteks adalah teks sebelumnya. 

Seperti pada contoh di atas, kata-kata diterangkan oleh tuturan sebelumnya. Pada 

wacana pojok “Berabe” terdiri dari dua kalimat atau tuturan yang saling berkaitan. 

Tuturan pertama merupakan intisari dari berita harian Kedaulatan Rakyat  yang 

menjadi acuan,  tuturan kedua merupakan komentar atau sentilan. Pada ujaran 

pertama dengan bahasa yang sederhana namun lugas memudahkan pembaca untuk 

memahami maksud, namun permasalahannya adalah bagaimana mengungkapkan 

maksud tuturan kedua yang berupa sentilan atau komentar. 

 

 

Penelitian yang membahas mengenai implikatur sebenarnya  pernah 

dilakukan oleh Giat Rizki Pambudi mahasiswa Universtas Muhammadiyah 

Purwokerto dengan penelitian berjudul Kajian Implikatur pada Wacana Pojok 

Mang Usil dalam Koran Kompas edisi Agustus 2014. Dalam penelitian tersebut 

mendeskripsikan jenis-jenis implikatur yang terdapat pada tuturan wacana pojok 

Mang Usil. Sumber data pada penelitian tersebut berasal dari surat kabar harian 

Kompas  yakni tuturan pada wacana pojok Mang Usil. Data tersebut dianalisis 

dengan teori implikatur yang dikaitkan dengan konteks wacana dan prinsip 

percakapan, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data berupa 

wacana pojok “Berabe”  edisi September 2017.  

 

Dari beberapa fenomena tersebut, peneliti berasumsi bahwa setiap wacana 

yang terdapat pada pojok “Berabe” mengandung jenis implikatur dan apakah 
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wacana tersebut mematuhi prinsip kesantunan atau melanggar prinsip kesantunan. 

Untuk membuktikan asumsi tersebut, peneliti merasa perlu melakukan kajian 

secara empirik tentang fenomena tersebut. Pemilihan wacana satu, dua dan tiga 

sebagai fenomena merupakan  pengalaman peneliti yang ditemukan saat membaca 

surat kabar harian Kedaulatan Rakyat. Adapun pendekatan yang digunakan oleh 

peneliti adalah pendekatan pragmatik khususnya pada kajian implikatur. Semua 

pertimbangan tersebut menjadikan peneliti memilih judul penelitian “Implikatur 

dalam Wacana Pojok “Berabe” pada Surat Kabar Harian Keadulatan Rakyat edisi 

September 2017”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Jenis implikatur apa saja yang terdapat dalam wacana pojok “Berabe” pada 

surat kabar harian Kedaulatan Rakyat edisi September 2017?  

 

2. Bagaimanakah implikatur konvensional apabila dihubungkan dengan 

prinsip kesantunan dalam wacana pojok “Berabe” pada surat kabar harian 

Kedaulatan Rakyat edisi September 2017? 

 

3. Bagaimanakah implikatur percakapan apabila dihubungkan dengan prinsip 

kesantunan dalam wacana pojok “Berabe” pada surat kabar harian 

Kedaulatan Rakyat edisi September 2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan tujuan yang ingin 

didapat dari penelitian ini adalah: 
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1. mendeskripsikan jenis implikatur yang terdapat dalam wacana pojok 

“Berabe” pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat edisi September 

2017. 

2. mendeskripsikan implikatur konvensional apabila dihubungkan dengan 

prinsip kesantunan dalam wacana pojok “Berabe” pada surat kabar harian 

Kedaulatan Rakyat edisi September 2017. 

3. mendeskripsikan implikatur percakapan apabila dihubungkan dengan 

prinsip kesantunan dalam wacana pojok “Berabe” pada surat kabar harian 

Kedaulatan Rakyat edisi September 2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pengkajian 

bahasa, khususnya dalam bidang pragmatik.   

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan 

kajian bahasa dalam pembuatan wacana. 

c. Penelitian ini memberikan koreksi yang berguna untuk pengembangan 

bahasa Indonesia. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa yang membaca hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan 

tambahan dalam menganalisis tuturan secara pragmatik dengan demikian 

kedepannya akan lebih baik. 

b. Sebagai pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia yang dapat digunakan 

dalam memahami maksud yang disampaikan dalam sebuah tuturan. 
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Seperti yang terera dalam silabus kurikulum 2013, SMA kelas XII 

semester ganjil pada Kompetensi dasar 3.2. mengenai membandingkan 

teks berita baik melalui lisan maupun tulisan. 

c. Penelitian ini dapat menjadi inspirasi peneliti lain untuk mengembnagkan 

penelitian yang mengkaji tentang implikatur. 
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