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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Relevan 

1. Penelitian dengan judul Kajian Implikatur dalam Tuturan Acara Sentilan 

Sentilun di Metro TV Karya Sadhora Ayesa Pia (2015),  

 

Penelitian dari Mahasiswa Muhammadiyah Purwokerto ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan bentuk-bentuk implikatur yang terkandung dalam tuturan pengisi 

acara Sentilan Sentilun yang diwujudkan dengan prinsip kerja sama dan prinsip 

kesopanan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa tayangan acara 

Sentilan Sentilun di televisi, datanya berupa tuturan pengisi acara yang mengandung 

implikatur. Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak, yang diawali 

teknik sadap, dilanjutkan dengan teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC), teknik 

rekam, dan teknik catat. Metode analisi data yang digunakan merupakan metode 

padan pragmatis dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil 

penelitiannya berupa bentuk-bentuk implikatur yang terdapat pada tuturan pengisi 

acara yaitu implikatur konvensional dan implikatur percakapan.  

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sadhora Ayesa Pia dengan 

penelitian ini terdapat pada jenis penelitian yang digunakan dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Datanya berupa tuturan yang mengandung implikatur. Persamaan 

lainnya yaitu teknik pengumpulan data menggunakan metode simak,  dilanjutkan 

dengan teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC), dan teknik catat. Metode analisis 

data yang digunakan adalah metode padan, sedangkan teknik yang digunakan berupa 

metode padan pragmatis. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, 
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yaitu sumber data yang penelitian ini berupa buku Tuhan Pun Berpuasa, penelitan 

sebelumnya sumber data yang digunakan yaitu acara Sentilan Sentilun di televisi. 

 

2.  Penelitian dengan judul kajian Implikatur pada Wacana Pojok “Mang 

Usil” dalam Koran Kompas edisi Agustus 2014 karya Giat Rizki Pambudi 

(2015). 

 

Pada penelitian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto tersebut 

menemukan bahwa terdapat implikatur konvensional dan implikatur percakapan. 

Sumber data penelitian adalah data tulis pada wacana pojok dalam koran Kompas 

terbitan pada bulan Agustus 2014 yang terdapat pada wacana “Pojok Mang Usil”. 

Penelitian menggunakan tiga tahap penyediaan data, yakni pertama menggunakan 

metode simak dengan teknik lanjutannya adalah Simak Bebas Libat Cakap (SBLC). 

Peneliti menggunakan teknik SBLC karena peneliti tidak terlibat langsung dalam 

dialog, tetapi melakukan penyimakan tuturan yang dideskripsikan ke dalam tuturan. 

Tahap kedua menggunakan analisis data metode padan otografis dan metode padan 

pragmatis. Metode ini dipilih karena sumber penelitian yang digunakan berupa tulisan 

dalam bentuk wacana dialog, metode padan pragmatis untuk mengetahui reaksi mitra 

tutur, ketika tuturan disampaikan oleh penutur. Tahap ketiga adalah penyajian analisis 

data menggunakan metode penyajian informal. Persamaan penelitian yang dilakukan 

oleh Giat Rizki Pambudi  dengan penelitian ini terdapat pada datanya berupa tuturan 

yang mengandung implikatur. Persamaan lainnya yaitu teknik pengumpulan data 

menggunakan metode simak, dilanjutkan dengan teknik Simak Bebas Libat Cakap 

(SBLC). Penelitian ini menggunakan tiga tahap penyediaan data. Penelitian ini dalam 

penyajian analisisnya menggunakan penyajian informal. Sedangkan perbedaan 

penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sumber data. Penelitian ini berupa 
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buku Tuhan Pun Berpuasa sedangkan penelitan sebelumnya sumber data yang 

digunakan yaitu Wacana Pojok “Mang Usil” dalam koran kompas. Penggunaan 

metode pada penelitian terdahulu menggunakan metode padan otografis dan metode 

padan pragmatis. Penelitian ini hanya menggunakan metode padan pragmatis saja. 

 

1. Implikkatur 

a. Pengertian Implikatur 

Secara etimologis, implikatur diturunkan dari implicatum (Echols dalam 

Mulyana, 2005: 11). Istilah ini hampir sama dengan kata implication, Yang artinya 

maksud, pengertian, keterlibatan. Nadar (2009: 60) mengatakan bahwa implikatur 

berarti sesuatu yang diimplikasikan dalam suatu tuturan. Implikatur pertama kali 

dikenalkan oleh Grice pada tahun 1975 untuk memecahkan masalah tentang makna 

bahasa yang tidak dapat diselesaikan dengan teori semantik biasa. Teori dan 

pemahaman semantik tidak cukup untuk memahami dan mengartikan makna suatu 

tuturan atau ujaran dengan tepat.  

Tidak tepatnya pemahaman tersebut mengakibatkan pada tidak tercapainya 

tujuan komunikasi. Wijana (1996: 37) berpendapat bahwa implikatur adalah proposisi 

yang biasanya tersembunyi dibalik tuturan yang diucapkan, dan bukan merupakan 

suatu tuturan tersebut. Pada gejala demikian tuturan berbeda dengan implikatur. 

Dengan demikian, implikatur dapat dikatakan ungkapan yang disampaikan secara 

tidak langsung. Dalam arti tuturan disampaikan berbeda dengan maksud yang 

disampaikan. 
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Mulyana (2005: 11) memberikan penjelasan bahwa dalam ruang lingkup wacana, 

implikatur berarti sesuatu yang terlibat atau menjadi bahan pembicaraan. Senada 

dengan pernyataan dari Mulyana, Wijana (1996: 38) implikatur adalah hubungan 

antara tuturan dengan pesan yang disiratkan dan tidak bersifat semantik. Keterkaitan 

keduanya hanya didasarkan pada latar belakang yang mendasari kedua proposisinya. 

Pada implikatur terdapat kesepakatan bersama yang tidak tertulis dan keterkaitan 

makna yang tidak terungkap pada kalimat yang disampaikan secara literal. Wijana 

(1996: 37) mengatakan implikatur merupakan sebuah tuturan bergantung pada 

implikasi-implikasi yang hadir dari tuturan tersebut diperkuat dengan konteks yang 

meliputi tuturan tersebut. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli, implikatur dapat disimpulkan. Implikatur 

merupakan ungkapan yang disampaikan secara tidak langsung. Dalam arti tuturan 

disampaikan berbeda dengan maksud yang disampaikan. Implikatur juga sebuah 

ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. 

Adapun contohnya sebagai berikut: 

(4) A: Boy, pinjem motor dong? 

B: Dari kemarin motornya di pake sama Kaka. 

 

Interaksi antara (4)A dan (4)B pada percakapan di atas menunjukan bahwa (4)B 

tidak memberikan tanggapan secara langsung terhadap apa yang dituturkan oleh (4)A. 

Tetapi pernyataan (4)B yang menyatakan bahwa motornya di pake sama Kaka 

memberikan implikasi bahwa (4)B tidak meminjamkan motor kepada (4)A, karena 

motor (4)B tidak ada dirumah. Dari contoh di atas mempertegas gagasan Grice bahwa 

implikatur adalah maksud, keinginan, atau ungkapan-ungkapan hati yang 
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tersembunyi. Secara struktural, impluikatur berfungsi sebagai jembatan yang 

menghubungkan antara ‘yang diucapkan’ dengan ‘yang diimplikasikan’. Jadi, suatu 

dialog yang mengandung implikatur akan selalu melibatkan penafsiran yang tidak 

langsung. 

b.    Jenis Implikatur 

       Grice (dalam Mulyana, 2005:12) menyatakan bahwa ada dua jenis implikatur, 

yakni implikatur konvensional dan implikatur percakapan. Lyons (1995;272) 

menjelaskan perbedaan antara kedua implikatur tersebut. Perbedaan antara implikatur 

konvensional dan implikatur percakapan adalah bahwa bentuk keduanya tergantung 

pada kondisi kebenaran dalam penggunaan makna dan ekspresi. Impplikatur 

konvensional dikaitkan dengan pemakaian dan pemaknaan umum, sementara 

implikatur percakapan merujuk pada prinsip-prinsip dalam pertuturan secara tepat. 

Pemilihan kedua jenis implikatur btersebut selengkapnya diuraikan sabagai berikut: 

1)  Implikatur Konvensional 

Kridalaksana (2001: 91) menyatakan bahwa implikatur konvensional merupakan 

makna yang dipahami atau yang diharapkan pada bentuk-bentuk bahasa tertentu, 

tetapi tidak terungkap. Sementara itu, Mulyana (2005: 12) implikatur konvensional 

adalah pengertian yang bersifat umum dan konvensional. Implikatur konvensional 

yang ditentukan oleh “arti konvensional kata-kata yang dipakai”. Seperti halnya 

presuposisi leksikal, implikatur konvensional diasosiasikan apabila kata-kata khusus 

dan menghasilkan maksud tambahan yang disampaikan apabila kata-kata  itu 

digunakan (Yule, 2006: 78). Maksudnya adalah pengertian yang bersifat umum, 
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semua orang umumnya sudah mengetahui tentang maksud atau pengertian tentang 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 diketahui implikasinya karena maknanya”yang tahan lama” dan 

sudah diketahui secara umum. Implikatur konvensional mengandung pesan yang 

diperoleh langsung dari makna kata (yang didengar) bukan dari prinsip percakapan 

dan tidak didasarkan dengan prinsip kerjasama. Sebagai contoh dari kalimat 

implikatur konvensional. 

(5) Boni putra asli Jawa, pantas saja ia sopan 

       Selama ini, masyarakat Jawa memang dianggap sebagai masyarakat yang sopan, 

baik dalam perilaku  maupun percakapannya. Implikatur kata putra asli Jawa yang 

sopan adalah selama ini masyarakat Jawa selalu mendapatkan predikat sebagai 

masyarakat yang sopan. Implikasi yang muncul yaitu bahwa masyarakat asli Jawa 

umumnya dikenal sopan dalam bersikap maupun dalam bercakap. Berdasarkan 

penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa implikatur konvensional merupakan 

sebuah maksud yang sudah diketahui secara umum. Dengan demikian mitra tutur 

umumnya dapat mengetahui maksud yang disampaikan. 

 

2)   Implikatur Percakapan 

Kridalaksana (2001:13) menyatakan bahwa implikatur percakapan merupakan 

makna implikatur jenis ini dihasilkan karena tuturan dari suatu konteks pembicaraan 

tertentu. Pemahaman terhadap ‘yang dimaksud’ sangat tergantung terhadap konteks 

terjadinya percakapan. Rohmadi (2010; 9) menyatakan bahwa implikatur percakapan 

dapat dibedakan atas apa yang diucapkan dan apa yang diimplikasikan oleh ucapan 

tersebut. Sedangkan implikatur percakapan menurut Mulyana (2005: 13) memiliki 
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makna dan pengertian yang lebih bervariasi. Pasalnya, pemahaman terhadap hal 

“yang dimaksudkan: sangat bergantung kepada konteks terjadinya percakapan.  

Implikatur percakapan ini hanya memiliki makna yang temporer yakni makna ini 

berarti hanya ketika terjadi suatu percakapan. Sesuai dengan pengertiannya, 

implikatur sebenarnya adalah pesan tersirat yang terkandung dalam tindak 

percakapan.Implikatur percakapan merupakan implikasi pragmatik yang terdapat di 

dalam percakapan yang muncul karena adanya pelanggaran prinsip percakapan. 

Implikatur percakapan memiliki arti proposisi atau “pernyataan” implikatis, 

maksudnya apa yang mungkin diartikan, diisyaratkan, atau dimaksudkan oleh penutur 

berbeda dari apa yang sebenarnya dikaitkan dalam suatu percakapan lebih jelasnya 

seperti pada contoh percakapan berikut ini: 

(6) A: Mohon maaf, Pa, ini ada proposal membangun masjid. Silahkan dibaca 

 B: Sebelumnya maaf. Lagi tanggal tua. 

Pada contoh percakapan (6)A di atas, kata “proposal” terimplikasikan maksud si 

(6)A untuk meminta sumbangan dana untuk membangun masjid kepada (6)B. Namun, 

maksud yang terimplikasikan ternyata dimanfaatkan oleh si B untuk tidak 

mengabulkan permintaan si (6)A. Dialog (6B) termasuk sebagai implikatur, penutur 

tidak harus mengatakan maksudnya secara langsung. Tetapi penutur lain dapat 

mengerti maksud atau implikasi yang disampaikan oleh penutur tersebut. Dalam 

penuturan tersebut memang tidak ada penolakan secara langsung, namun dengan 

jawaban tersebut menunjukan bahwa pada hari itu belum memiliki uang karena belum 

gajian. Walaupun tidak dikatakan secara  langsung maksud dari si (6)B dapat 

dipahami oleh (6)A. 

Pada suatu tindak tutur percakapan terdapat komunikasi intrapribadi merupakan 

kompetensi dasar komunikasi, akar pohon, dan fondasi dari semua dimensi 

komunikasi. Komunikasi intrapribadi sering dikaitkan dengan kemampuan 

berkomunikasi antarpribadi. Sebenarnya, sebelum seseorang berkomunikasi 
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antarpribadi, Ia bersahabat dengan dirinya sendiri. Komunikasi intrapribadi 

menunjang dan menopang semua komunikasi seseorang. Kajian pustaka mengenai 

komunikasi intrapribadi, Hardjana (2003: 47) menyatakan sebagai makhluk rohani, 

kita memiliki kemampuan untuk merefleksi diri sendiri. Kita dapat membuat 

pemisahan antara diri kita sebagai subjek dan objek.  

Kita dapat mengadakan komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi inilah yang 

disebut komunikasi intrapribadi. Hardjana (2003: 50) manusia dapat mendayagunakan 

daya kesadaran diri untuk bermeditasi dan merenung, hati nurani untuk mempertajam 

kesadaran moral, kehendak bebas untuk menentukan diri, dan imajinatif kreatif untuk 

merancang hidup ke masa depan. Berdasarkan referensi komunikasi intrapribadi 

adalah level pertama komunikasi, dasar, dan akar dari pohon komunikasi, 

membangun rumah komunikasi Indonesia dimulai dari komunikasi intrapribadi, 

komunikasi antarpribadi, dan seterusnya.  Komunikasi intrapribadi bisa membantu 

keberhasilan komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi 

organisasi.  

 

c.  Fungsi Implikatur 

      Implikatur merupakan suatu bagian dari kajian pragmatik yang khusus tentang 

membahas makna yang tersirat dari suatu tuturan yang berbeda dengan makna yang 

sesungguhnya. Penggunaan gaya bahasa juga merupakan salah satu yang 

mempengaruhi implikatur. Fungsi implikatur dapat tercermin dari maksud yang 

diutarakan oleh penutur kepada mitra tutur. Tuturan yang disampaikan penutur 

dengan maksud tersirat kepada lawan tutur, dalam tuturannya mempunyai fungsi . 

Sedangkan fungsi tuturan menurut Chaer (2010:79) yaitu fungsi menyatakan 

(deklaratif), fungsi menanyakan (interogatif), fungsi menyuruh (imperatif), termasuk 

fungsi melarang, fungsi meminta maaf, fungsi mengkritik, fungsi menyindir, 
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menginformasikan, mendukung, memperingatkan, mengharapkan, menyarankan, 

mempengaruhi, meminta dan mendesak. Fungsi menyatakan, fungsi menanyakan, dan 

fungsi menyuruh di dalam kajian gramatika dilakukan dalam kalimat deklaratif, 

kalimat introgatif, dan kalimat imperatif. 

 

1) Kalimat Deklaratif (Berita) 

 Kalimat deklaratif (berita) adalah kalimat pernyataan yang digunakan penutur 

untuk menyatakan sesuatu dengan lengkap pada waktu ia ingin menyampaikan 

informasi kepada lawan tuturnya. Dengan tuturan dalam kalimat deklaratif ini, 

penutur mengharapkan tidak ada komentar dari lawan tutur, menang tidak ada 

kewajiban lawan tutur untuk mengomentarinya. Komentar bisa saja disampaikan 

sehubung dengan informasi tuturan yang disampaikan penutur (Chaer, 2010:80). 

tetapi semua bentuk tersebut memiliki fungsi komunikasi yang sama yaitu sbagai 

kalimat berita. Dalam bentuk kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. 

 Dalam bentuk lisan, suara berakhir dengan nada turun. Dalam pemakaian bahasa, 

bentuk kalimat deklaratifnya umumnya digunakan oleh pembicara atau penulis untuk 

membuat pernyataan sehingga isinya merupakan berita berita bagi pendengar atau 

pembacanya (Alwi, 2003: 352-353). Bentuk kalimat berita biasanya di tunjang kata 

tugas: ya, betul, sungguh, nyata, sudah tentu. Kalimat berita yang memuat 

peristiwa/kejadian dari sumber lain dengan langsung menirukan, mengutip, atau 

mengulang kembali ujaran dengan menggunakan tanda petik dalam bahasa tulis. 

Contoh dari kalimat berita dalam bahasa tulis: “Ayo, masuk satu persatu!” gertak 

polisi pada tiga orang pencopet yang baru saja tertangkap. 

       Menurut Chaer (2010:80) fungsi dalam bentuk deklaratif digunakan untuk 

beberapa keperluan: (1) untuk menyatakan atau menyampaikan informasi faktual saja, 

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

duka kepada lawan tutur, (4) untuk menyatakan perjanjian, peringatan atau nasihat. 
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Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kalimat deklaratif merupakan 

kalimat berita yang berfungsi untuk menyatakan 

atau menyampaikan sesuatu dari penutur kepada lawan tuturnya. 

 

2)  Kalimat imperatif (Perintah) 

       Kalimat imperatif (perintah) menurut Chaer (2010:18) adalah kalimat yang 

diujarkan oleh seorang penutur dan dengan harapan agar pendengar atau lawan tutur 

memberi reaksi dalam bentuk tindakan secara fisik.  Kalimat imperatif meliputi 

permintaan yang halus sampai permintaan yang keras. Dalam bahasa lisan biasanya 

intonasi menurun atau bahkan menaik. Dalam bahasa tulis terdapat tanda baca seru 

(!), titik (.), bahkan tanda tanya (?). ditandai oleh partikel seru seperti lah atau kata-

kata seperti hendaklah dan jangan.  

       Ciri-ciri kalimat imperatif adalah intonasi yang ditandai nada diakhir tuturan dan 

pemakaian partikel penegas, penghalus, dan kata tugas ajakan, harapan, permohonan, 

dan larangan. Kalimat imperatif adalah kalimat vperintah atau suruhan dan 

permintaan. Dilihar dari isinya maka dapat diperinci menjadi enam golongan, yaitu: 

(1) Perintah atau suruhan biasa, (2) Perintah halus, (3) Permohonan, (4) Ajakan dan 

harapan, (5) Larangan atau perintah negatif, (6) Pembiaran. Fungsi kalimat imperatif 

jika dilihat dari pihak penutur di dalamnya terdapat fungsi melarang, fungsi meminta 

maaf dan fungsi mengkritik (Chaer, 2010:93). 

 

3) Kalimat Introgatif (Tanya) 

      Kalimat introgatif menurut Chaer (2010:18) kalimat yang diujarkan oleh penutur  

dan dengan harapan agar pendengar atau lawan tutur memberi jawaban dalam bentuk 

ujaran. Kalimat introgatif digunakan ketika lawan tutur membutuhkan informasi yang 
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belum diketahui. Alwi, dkk (2003:357) berpendapat bahwa kalimat interogatif yang 

juga dikenal dengan kalimat tanya, secara formal ditandai oleh kehadiran kata tanya 

apa, siapa, berapa, kapan, dan bagaimana dengan atau tanpa partikel -kah sebagai 

penegas. Ciri utama kalimat introgatif pada bahasa Indonesia adalah adanya intonasi 

naik pada akhir kalimat, sedangkan pada wacana tulis ditandai digunakan dengan 

tanda tanya (?). semua tuturan yang berfungsi menanyakan (introgatif) menghendaki 

adanya jawaban, terutama jawaban lisan; meskipun adanya jawaban dilakukan dalam 

bentuk tindakan. Dalam kajian pragmatik kalimat menanyakan digunakan untuk 

menyampaikan keperluan lain, seperti untuk meminta alasan atas suatu kejadian, 

untuk menegaskan, untuk menyuruh atau memerintah secara halus, untuk menyindir, 

dan untuk menawarkan suatu hal. 

 

4) Kalimat Eksklamatif (Seru) 

      Kalimat eksklamatif digunakan untuk menyatakan perasaan kagum atau heran. 

Dalam bahasa lisan biasanya ditandai oleh menaiknya suara, sedangkan dalam bahasa 

tulis digunakannya tanda seru atau tanda titik. Chaer (2009:193) memperjelas bahwa 

seruan dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) yang terjadi dari klausa lengkap ditandai 

oleh partikel seperti: alangkah, mudah-mudahan, dan bukankah: (2) yang terjadi pada 

struktur bukan klausa ditandai oleh partikel seru, seperti: aduh, wah, dan amboi.  

Contoh kalimat eksklaratif wah bagus sekali mobil kamu, waw, pemandangan di desa 

ini bagus sekali!. Kesimpulan dari kalimat eksklaratif dikenal dengan nama kalimat 

seru, sercara formal ditandai oleh kata alangkah, betapa, atau bukan main pada 

kalimat berpredikat adjektiva. Kalimat eksklmatif yang dinamakan kalimat interjeksi 

digunakan untuk menyatakan perasaan kagum atau heran. 

 

3.   Sinopsis Buku  Tuhan Pun Berpuasa 

Buku ini membuka cakrawala pembacanya dalam memahami makna puasa. 

Selama ini, secara mainstream, pemaknaan puasa adalah menahan diri dari makan dan 
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minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Akan tetapi, Emha Ainun 

Najib menyuguhkan makna puasa yang lebih universal. Barangkali banyak di antara 

kita yang memahami puasa hanya terjadi pada bulan suci Ramadan. Padahal, puasa 

bisa terjadi kapan saja tanpa terikat oleh ruang dan waktu.  

Barangkali kita memahami bahwa manusia saja yang menjalani terakat puasa. 

Padahal seluruh mahluk menjalaninya sebagai bentuk penghambaan. Bahkan bukan 

hanya mahluk alam semesta, Tuhan sendiri menjalani puasa, lebih puasa dari puasa 

yang kita lakukan. Puasa adalah pekerjaan menahan di tengah kebiasaan 

menumpahkan, atau mengendalikan di tengah tradisi melampiaskan. Mari kita lihat di 

sekitar kita, betapa banyak orang lebih suka menumpahkan segala-galanya.  

Kemarahan dan kebahagiaan, suka duka, canda tawa. Semuanya ditumpahkan 

dalam sebuah media yang inferior. Kalau toh kita temui sedang menahan diri, yang ia 

tahan adalah aib supaya tidak menyeruak ke permukaan. Puasa dalam Syahadat, Salat, 

Zakat, dan Haji, puasa adalah pilihan atau keharusan untuk ‘tidak’ atas sesuatu yang 

sewajarnya ‘ya’. Atau sebaliknya: keputusan untuk ‘ya’ terhadap sesuatu yang halal 

untuk ‘tidak’. Tidak salah kan kalau saya makan sate dua puluh atau tiga puluh tusuk 

tiap malam? Atau membeli properti di sana-sini sebagai investasi meskipun saya tidak 

pernah meninggalinya? Atau keboleh-kebolehan lainnya. Tetapi kemudian saya 

memutuskan ‘tidak’ karena dengan ‘tidak’ itu saya dapat menjauhi mudorot mencapai 

derajat yang lebih tinggi. Seperti menahan diri untuk mengkonsumsi makanan dan 

minuman dari subuh hingga maghrib karena dengan begitu saya akan mendapatkan 

keuntungan yang bersifat jasadiah dan rohaniah. 

Saya teringat beberapa kisah para sahabat Nabi dan pelaku sufi yang 

mempuasakan dirinya dari mengkonsumsi sesuatu padahal secara syariah dihalalkan. 

Hal ini bukan mengharamkan yang halal tapi dalam rangka penempaan terhadap nafsu, 
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mendidik dan mendewasakan nafsu supaya ia tidak seperti anak kecil yang sudah 

besar tapi masih ngempeng. Misal yang lain adalah berpuasa dalam zakat. Secara 

hukum fikih, zakat fitrah itu hanya satu mud tetapi engkau lebihkan. Hal ini bukan 

untuk menyalahi hukum fikih tetapi engkau lakukan karena kesadaranmu terhadap 

fungsi sosialmu. 

Puasa menuju makan sejati Emha Ainun Najib mengajak kita untuk merenungi 

makanan dan minuman apa yang selama ini kita konsumsi. Beliau mengambil ilmu 

Kanjeng Nabi, ‘hanya makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang’. 

Inilah rahasia kesehatan Rasulullah. Beliau bukan budak perut. Padahal perut 

hanyalah tempat mampir bagi sejumlah zat yang memberi energi pada kelangsungan 

hidup fungsi tubuh kita. Perut tidak pernah mempermasahkan apa yang masuk ke 

dalamnya, apakah pecel dari warung pojok ataukah pecel lele dari pasar malam, 

apakah pizza ataukah nasi goreng. Justru yang sering mempermasahkan dan menuntut 

berlebihan adalah lidah. 

Lidahlah yang membuat kita menjadi feodalis, asosialis, yang membuat makan 

tidak lagi sejati. Padahal, makan adalah makan, ketika perut lapar apa saja yang ada di 

meja akan dilahap. Justru perut yang tidak lapar yang menuntut aneka makan 

minuman tersedia di atas meja, yang justru tidak semuanya dibutuhkan oleh tubuh. 

Tuhan pun berpuasa, kesejatian diri adalah momentum di mana kita mampu menahan 

diri. Dan puasa adalah langkah awal dan paling dasar untuk dapat menahan diri 

sendiri. Banyak kisah dan contoh tentang orang-orang yang mampu mencapai 

kemulyaan dan masing-masing dari mereka berangkat dari ‘puasa’. 

Jangankan Rasulullah, Allah pun memberi contoh-contoh dahsyat tentang 

mengendalikan diri, baik tentang diri-Nya maupun tentang penciptaan-Nya. Dengan 
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setia Allah tetap menerbitkan matahari tanpa peduli apakah manusia menyembah-Nya 

atau tidak. Dengan Rahmat-Nya Allah menahan diri-Nya untuk marah meskipun 

manusia tidak pernah bersyukur atas karunia-Nya. Di sinilah Allah melakukan ‘puasa’. 

Allah sangat berhak untuk menghukum kita. Bayangkan, betapa sering kita meminta 

dari pada bersyukur, betapa sering kita mengaduh dari pada bersabar.  

Betapa sering kita acuh tak acuh terhadap lingkungan dari pada menyantuni fakir 

miskin. Bayangkan kalau Allah tidak berpuasa, mungkin kita sudah sedari dulu 

dilumatnya. Hanya dari perihal puasa kita bisa membangun kehidupan sosial yang 

luar biasa. Beberapa pertanyaan yang perlu diajukan kepada diri kita sendiri: 

Menjelang Ramadhan seperti sekarang ini, akankah puasa kali ini lebih bagus secara 

kualitas dari puasa tahun lalu? Apakah bulan-bulan setelahnya akan lebih baik dari 

bulan-bulan sebelumnya? Apakah puasa kali ini benar-benar puasa atau sekedar 

rutinitas untuk melegitimasi kemeriahan lebaran nanti?  
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4.  Peta Konsep Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

Implikatur 

Jenis Implikatur 

Implikatur 

Konvensional 

Implikatur 

Percakapan 

Pengertian 

Implikatur 
Fungsi 

Deklaratif Imperatif Interogatif Eksklamatif 

Implikatur dalam Buku Tuhan Pun Berpuasa Karya Emha Ainun Nadjib 

Tuturan Emha Ainun Nadjib dalam Buku Tuhan Pun Berpuasa 

Karya Emha Ainun Nadjib 
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