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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia hidup saling berdampingan dengan 

manusia lainnya. Bahasa menjadi satu-satunya alat perantara untuk dapat saling 

berinteraksi. 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 kerjasama antar individu. Bahasa dapat 

digunakan untuk melibatkan sikap individu dan hubungan sosial. Fungsi bahasa yang 

digunakan didasarkan atas tujuan komunikasi (Lubis, 1991 : 3).  

Bahasa menjadi satu-satunya alat untuk komunikasi, menunjukan pentingnya 

bahasa pada kehidupan masyarakat sehari-hari, karena manusia tidak akan lepas dari 

sebuah komunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa memiliki peran 

menyampaikan informasi dalam interaksi manusia. Hal ini diperkuat  oleh Wijana dan 

Rohmadi (2010: 187) yang menyatakan bahwa bahasa digunakan manusia sebagai 

alat komunikasi yang mempunyai ide, gagasan, keinginan, perasaan, dan 

pengngalaman seseorang kepada orang lain. Maka dari itu bahasa tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal itu berlaku pada proses penyampaian 

informasi melalui media massa, media massa pada saat ini menduduki peranan 

penting dalam penyampaian sebuah informasi. 

Bahasa dikatakan baik apabila maksud yang terkandung di dalam tuturan 

trersebut dapat diterima oleh mitra tutur. Penutur dan mitra tutur tidak cukup hanya 

mengetahui makna dari tuturan yang disampaikan. Aspek lainnya seperti situasi 
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berpengaruh pada mitra tutur dalam memahami maksud yang disampikan oleh 

penutur. Hal tersebut sejalan apa yang sudah dijelaskan di atas bahwa pengetahuan 

seseorang sangat berpengaruh dalam kelancaran komunikasi yang dilakukan. Dengan 

demikian peran media massa sebagai wahana seseorang mendapat pengetahuan baru 

sangat diperlukan. 

Penulis menemukan penggunaan bahasa yang menarik untuk diteliti ketika 

penulis sedang membaca buku karya Emha Ainun Nadjib, peneliti menemukan salah 

satu karya Emha Ainun Nadjib yang menarik untuk dijadikan sebagai sumber 

penelitian yaitu buku Tuhan Pun Berpuas. Buku Tuhan Pun Berpuasa dipilih karena 

memiliki judul yang menarik sehingga peneliti ingin membaca buku tersebut. Peneliti 

membaca sinopsis, peneliti menemukan kalimat yang mengandung implikatur. Buku 

yang berjudul Tuhan Pun Berpuasa karya Emha Ainun Nadjib ini terdapat beberapa 

kalimat mengandung ujaran implikatur yang sangat menarik untuk dikaji. Buku ini 

berbicara tentang nilai-nilai di balik ibadah puasa, mulai dari nilai spiritual, nilai-nilai 

sosial-budaya, hingga nilai pengngesahan dan pengembangan kualitas personal 

manusia. Puasa selain ibadah wajib juga merupakan metode untuk meningkatkan 

berbagai kepekaan sosial-budaya seseorang.  

Buku Tuhan Pun Berpuasa juga berbicara bahwa Tuhan pun ikut berpuasa dan 

mengendalikan diri. Allah menerbitkan matahari tanpa peduli apakah manusia pernah 

mensyukuri terbitnya matahari atau tidak. Allah memancarkan cahaya matahari tanpa 

menghitung tanpa pengkhianatan yang manusia lakukan atas-Nya setiap hari. Allah 

ketika tidak ikut berpuasa, manusia sudah dilenyapkan oleh-Nya hari ini, karena 

banyak alasan rasional untuk manusia. Manusia merupakan orang yang selalu 
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mementingkan dunia saja tidak mementingkan akherat, orang yang selalu berlomba-

lomba dan menghalalkan berbagai cara demi untuk mendapat kenikmatan dunia.  

Manusia juga selalu menggunakan waktunya demi urusan dunia saja tanpa 

menyisakan waktunya sedikit saja untuk beribadah. Manusia yang pola sikap seperti 

ini yang seakan-akan mengambil keputusan memetodekan dunia untuk target akhirat. 
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Manusia dalam prakteknya lebih cenderung meletakan dunia sebagai target atau 

tujuan. Sikap macam ini bisa dilatarbelakangi oleh kebutaan spiritual, oleh mental dan 

oleh kemunafikan. Manusia mengalami kecenderungan menduniakan akhirat atau dari 

sisi lain ia mendunia-akhiratkan kehidupan. 

Masalah rasional yang kita lakukan yang digambarkan di atas andaikan Allah 

tidak berpuasa kita sudah dihancurkan. Implikatur menjadi pemahaman yang penting 

manakala pendengar tidak mengetahui makna implisit atau tersirat pada suatu tuturan. 

Selain itu, implikatur dapat diungkapkan berdasarkan konteks tuturan sehingga dapat 

membantu pendengar dalam memahami maksud yang tersirat. Dalam suatu pendapat 

yang diungkapkan seseorang, sering terjadi seorang penutur tidak mengutarakan 

maksudnya secara langsung. Implikatur juga dapat ditemukan dalam sebuah buku 

Tuhan Pun Berpuasa karya Emha Ainun Nadjib berikut petikannya :  

(1) Pada kalimat “Tuhan Pun Berpuasa”  

Konteks : sikap Allah untuk memberikan rasa cinta dan romantisme 

 

 

       Dari tuturan (1) dapat ditafsirkan menjadi bermacam-macam kemungkinan 

makna oleh pendengar. Tuturan tersebut memiliki makna bahwa tuturan di atas 

merupakan Tuhan Pun Berpuasa menggambarkan bahwa Allah berpuasa untuk 

menahan diri, mengendalikan, dan menyaring. Allah sama-sama melakukan kegitan 

berpuasa seperti yang dilakukan oleh hambanya yang harus menahan diri untuk 

membatasi suatu keinginan, mengendalikan segala tingkah laku yang bersifat baik 

sesuai dengan ajaran Islam. Tuturan tersebut memiliki maksud lain dari tuturan yang 

sebenarnya. Tuturan tersebut mengimplikasikan bahwa Emha Ainun Nadjib  

sebenarnya sedang bermaksud mengutarakan keluhannya, karena melihat umat 

muslim yang banyak tidak menjalankan perintah Allah untuk menunaikan ibadah 

puasa.  
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Tuturan (1) dapat mengimplikasikan bahwa Allah saja yang sempurna masih mau 

menahan diri dan masih mau berpuasa. Hambanya yang masih banyak kekurangan 

dan sudah mendapatkan kenikmatan masih belum melaksnakan ibadah puasa. 

Harusnya kita malu ketika kita tidak melakukan ibadah puasa. Rasa cinta dan 

romantismenya Allah terhadap hambanya dengan amat setia Allah. Kalimat tersebut 

mengandung implikatur mengingatkan, terdapat tuturan lain yang peneliti temukan 

pada kalimat pada buku Tuhan Pun Berpuasa yang menunjukan adanya implikatur. 

(2) Engkau membebaskan diri dari segala cita-cita dan kerinduan kepada dunia 

maupun surga 

 

       Tuturan (2) menyatakan bahwa manusia membebaskan dirinya untuk tidak 

mengngejar segala keingnginan  pribadinya dari yang akan cintanya kepada dunia dan 

rasa mengnginginkan masuk ke surga. Manusia hidup pasti selalu ingin mendapatkan 

apa yang diinginkannya. Kalimat tersebut memiliki maksud lain dari makna yang 

sebenarnya. Kalimat tersebut mengimplikasikan bahwa Emha Ainun Nadjib 

sebenarnya sedang mengutarakan, bahwa sesungguhnya duniamu dan akhiratmu  

tidaklah penting. Sebab yang sungguh-sungguh penting hanyalah Allah SWT.  

Pemikiran yang dituturkan oleh Emha Ainun Nadjib setelah melihat dari 

permasalahan yang banyak dilihat dilingkungan sekitarnya. Umat muslim banyak 

yang masih terlalu mementingkan urusan pribadinya. Seungguhnya Allah itu satu-

satunya, segala-galanya, di hadapan-Nya, peleburan, pelarutan, dan peniadaan diri, 

sehingga yang ada hanya Allah. Manusia itu, tidak penting, kejayaanmu apalagi 

sekedar pangkat dan hartamu di dunia karena hanya Allah satu-saunya yang penting 

bagimu. Terdapat kalimat lain yang peneliti temukan pada buku Tuhan Pun Berpuasa 

yang menunjukan adanya implikatur.  

(3) ......maaf memaafkan adalah juga peristiwa logika: manusia hidup untuk 

menciptakan plus dan minus, baik dan buruk, pahala dan dosa.   Tidak logis 

jika kehidupan kita tidak berorientasi pada pertumbuhan: setiap pohon pun 
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berkembang setinggi mungkin, sejauh titik optimum takdir kemakhlukannya. 

Pohon tidak tumbuh kedalam bumi. 

 

        Pada kalimat (3) peneliti melihat adanya implikatur yang bermaksud menyindir 

manusia. Pada kalimat “Tidak logis jika kehidupan kita tidak berorientasi pada 

pertumbuhan: setiap pohon pun berkembang setinggi mungkin, sejauh titik optimum 

takdir kemakhlukannya. Pohon tidak tumbuh kedalam bumi.” Bermaksud menyindir 

manusia selama  menjalani kehidupan di bumi manusia masih sering melakukan 

sebuah kegiatan yang menyimpang ajaran agama. Ajaran agama sudah mengajarkan 

bahwa manusia hidup itu hanya untuk beribadah kepada Allah. 

Manusia seharusnya dapat meningkatkan imannya. Manusia dalam kenyataan 

bukannya taat beribadah kepada Allah, malah manusia semakin lama untuk menjalani 

hidup semakin banyak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Manusia 

harusnya meninjau kepada tumbuhan yang selalu berkembang setinggi mungkin 

sehingga manusia senantiasa berupaya tidak menciptakan minus-minus nilai. Ia 

menginginkan plus tidak sekedar nol atau titik impas. Manusia agar bergerak naik dari 

titik impas, dari dataran bumi, karamah kemakhluknannya lebih tinggi dari bumi. 

Penelitian yang membahas mengenai implikatur sebenarnya pernah dilakukan 

oleh Giat Rizki Pambudi mahasiswa Universitas 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 

penelitian tersebut berasal dari surat kabar harian Kompas yakni pada tuturan 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 Berbie edisi September 2017. 
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        Dari beberapa fenomena yang ditemukan, penulis berasumsi bahwa tuturan yang 

disampaikan dalam buku Tuhan Pun Berpuasa tersebut memiliki maksud yang 

berbeda dibalik tuturan yang sebenarnya. Hal ini untuk mengetahui benar tidaknya 

asumsi penulis tersebut, perlu dilakukan kajian secara empirik. Selain berdasar pada 

fenomena di atas, penulis juga menganggap penelitian implikatur pada buku Tuhan 

Pun Berpuasa belum pernah dilakukan. Pertimbangan tersebut di atas akhirnya 

menjadi dasar bagi penulis untuk memilih penelitian dengan judul “Implikatur dalam 

Buku Tuhan Pun Berpuasa Karya Emha Ainun Nadjib”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Jenis dan fungsi implikatur apa saja yang terdapat dalam buku Tuhan Pun 

Berpuasa karya Emha Ainun Nadjib?“  

 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan tujuan yang ingin didapat 

dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan jenis dan fungsi implikatur yang terdapat 

dalam buku Tuhan Pun Berpuasa karya Emha Ainun Nadjib. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis  

a. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang kajian 

pragmatik, khususnya implikatur. 

b. Penelitian ini mengkaji implikatur dalam buku Tuhan Pun Berpuasa karya Emha 

Ainun Nadjib. Dengan demikian penelitian ini dapat menambah khazanah mengenai 

kajian pragmatik. 
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2. Manfaat Praktis 

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

dalam menganalisis kalimat secara pragmatis. Dengan demikian ke depannya akan 

lebih baik. 

b. Bagi pengajar bahasa Indonesia, diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk 

mengembangkan bahan ajar bahasa Indonesia, khususnya dalam memahami 

maksud yang disampaikan dalam sebuah kalimat. 

c. Penelitian ini dapat memberi peluang bagi penulis lainnya untuk meneliti dan 

mengkaji lebih dalam masalah implikatur pada suatu kalimat serta dapat 

menginspirasi penulis lain untuk lebih mengembangkannya. 
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