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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berkesatuan yang saling 

bermasyarakat. Mereka memanfaatkan bahasa sebagai alat untuk bekerjasama 

atau melancarkan segala urusanya dalam berkomunikasi oleh karena itu 

bahasa tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat.  Dalam bermasyarakat 

manusia memerlukan bahasa untuk mensyaratkan adanya interaksi dan tindak 

yang saling memahami, sehingga terjalin situasi komunikasi yang baik. 

Adanya ketidakpahaman atas unsur bahasa ketika melakukan tindak 

komunikasi akan mengandung keteraturan dalam sebuah sistem yang 

memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat memahaminya. Jadi, bahasa 

memiliki sejumlah unsur yang teratur yang dapat dipahami oleh masyarakat 

pemakainya (Mahayana, 2008 : 3) 

Bahasa menurut Kridalaksana (2004 : 21) adalah suatu lambang bunyi 

yang bersifat arbitrer yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk 

bekerjasama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Sesungguhnya di dalam 

pertuturan, seorang penutur dan mitra tutur dapat secara lancar berkomunikasi 

karena mereka berdua memiliki semacam kesamaan latar belakang 

pengetahuan tentang sesuatu yang di pertuturkan itu. Di antara penutur dan 

mitra tutur terdapat semacam kontrak percakapan tidak tertulis bahwa apa 

yang sedang dipertuturkan itu saling dimengerti. Setiap penutur ketika 
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berkomunikasi sering menggunakan bahasa yang sederhana hanya sekedar 

untuk memperhalus bahasa yang digunakan agar tidak menyinggung mitra 

tuturnya. Sebuah tuturan dapat mengimplikasikan proposisi yang bukan 

merupakan bagaian dari tuturan tersebut. Proposisi yang diimplikasikan itu 

dapat disebut dengan implikatur percakapan (Rahardi, 2005 : 42). 

Dalam implikatur, hubungan antara tuturan yang sesungguhnya dengan 

maksud yang tidak dituturkan itu bersifat tidak mutlak. Tuturan yang berbunyi 

bapak dating, jangan menangis! Tidak semata-mata dimaksudkan untuk 

memberitahukan bahwa sang ayah sudah datang dari tempat tertentu. Tuturan 

itu mengimplikasikan bahwa sang ayah adalah orang yang keras dan sangat 

kejam dan sering marah-marah pada anaknya yang sedag menangis ( Rahardi, 

2006 : 43).  

Di era globalisasi yang ditandai dengan arus komunikasi yang begitu 

dasyat, menuntut masyarakat Indonesia semakin kreatif dan inspiratif. Dalam 

berbagai hal bangsa Indonesia mampu melahirkan ide-ide kreatif dengan 

memanfaatkan akal dan pikiran yang dimiliki dengan 

mengimplementasikannya dengan karya-karya yang luar biasa, salah satunya 

yaitu novel. Novel  sebagai sebuah karya fiksi yang berbentuk  tulisan atau 

kata-kata bersifat naratif menawarkan sebuah dunia, dunia yang berisi model 

kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif yang dibentuk melalui unsur 

intrinsiknya seperti peristiwa, plot, tokoh, latar, sudut pandang, dan lain-lain. 

Sebagai hasil imajinatif, novel berfungsi sebagai hiburan yang menyenangkan 

serta menambah pengalaman batin bagi para pembacanya.  
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Cerita dalam novel dapat berisi tentang sosial, agama, politik, maupun 

budaya. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak lepas dari 

adanya kejiwaan, karena manusia senantiasa berfikir dan memperlihatkan 

perilaku yang beragam. Perilaku ini menunjukkan bahwa manusia di samping 

berperan sebagai seorang individu juga berperan sebagai anggota masyarakat. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1995: 694) Novel adalah 

karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan 

seseorang dengan orang-orang disekelilingnya dengan menonjolkan watak dan 

sifat setiap pelaku. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti 

memilih novel sebagai bidan kajiannya dikarenakan penelitian sebelumnya 

belum ada yang mengkaji novel sebagai bidang kajiannya. Novel yang dipilih 

menceritakan pengalaman penulis sebagai seorang yang bekerja di dalam 

dunia intertaimen yang setiap hari bertemu dengan orang yang berbeda-beda 

sifat dan tingkah laku karena mereka berasal dari berbagai daerah. Adapun 

judul dalam penelitian ini adalah Analisis Penggunaan Implikatur Percakapan 

dalam novel Cerita Kesting Gokil karya Mpok Mercy Sitanggang. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah sangat diperlukan dalam suatu penelitian, agar 

masalah yang diteliti tidak terbawa oleh masalah lain di luar objek penelitian. 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada penggunaan implikatur 
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percakapan yang terdapat dalam novel Cerita Kesting Gokil karya Mpok 

Mercy Sitanggang. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk tuturan yang mengandung implikatur percakapan pada 

novel Cerita Kesting Gokil karya Mpok Mercy Sitanggang? 

2. Bagaimana implikatur yang terjadi pada novel Cerita Kesting Gokil karya 

Mpok Mercy Sitanggang? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan bentuk tuturan yang mengandung implikatur percakapan 

pada novel Cerita Kesting Gokil karya Mpok Mercy Sitanggang. 

2. Mendeskripsikan implikatur yang terjadi pada novel Cerita Kesting Gokil 

karya Mpok Mercy Sitanggang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu bahasa khususnya dalam bidang pragmatik dan 

sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan pembaca tentang 

aspek-aspek pragmatik khususnya dalam bidang penggunaan implikatur 

percakapan dalam novel. 

b. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang terungkap dalam 

implikatur percakapan, sehingga masyarakat saling paham dan mengerti 

di dalam berkomunikasi.  

c. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat menyumbangkan ilmu terhadap penelitian berikutnya dan 

dapat dijadikan pemicu bagi penelitian lainya untuk lebih kreatif dan 

kritis dalam menyikapi perkembangan ilmu dibidang pragmatik. 

 

 

 

 


