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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial, maka dalam 

kesehariannya manusia saling membutuhkan interaksi dengan sesama untuk 

melangsungkan hidup mereka. Dalam berinteraksi sesama manusia, mereka 

menggunakan bahasa sebagai media komunikasi. Bahasa sebagai media 

penyampai informasi (pesan) dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Semua itu tidak akan berjalan sesuai dengan fungsinya apabila dalam 

kegiatan komunikasi melibatkan seorang partisipan saja, yakni penutur saja 

atau mitra tutur saja. Untuk itu diperlukan partisipan lain, sehingga ada 

penutur dan mitra tutur, agar pesan yang ingin disampaikan oleh penutur 

dapat tersampaikan kepada mitra tutur.  

Antara penutur dan mitra tutur paling tidak juga harus mempunyai 

latar belakang yang sama. Misalnya sama-sama orang Jawa, atau dalam 

berkomunikasi sama-sama menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. 

Pesan apa yang disampaikan atau dituturkan oleh penutur, secara tersurat 

dapat dipahami oleh mitra tutur dengan baik. 

Selain itu, konteks (situasi), tempat pembicaraan, maupun siapa mitra 

tutur yang diajak bertutur juga harus diperhatikan. Berada dalam situasi 

formal seperti rapat dinas, proses belajar mengajar di kelas, dan kampanye. 

Berada dalam situasi non formal seperti berbicara dengan teman, berbicara di 
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lingkungan keluarga, dan berbicara antara seorang penjual dan seorang 

pembeli. Berada di tempat mana saat bertutur, di sekolah, di kantor, di pasar, 

di sawah, atau di mana pun penutur dan mitra tutur berada.  Siapa mitra tutur 

yang diajak bertutur, apakah seorang pejabat (seperti RT, RW, Bayan, Lurah, 

Camat, Bupati), pelajar, anak-anak, pegawai buruh, maupun  seorang kakek-

kakek dan nenek-nenek. Beberapa hal di atas perlu diperhatikan oleh seorang 

penutur maupun mitra tutur agar pesan yang ingin disampaikan penutur dapat 

diterima mitra tutur dengan baik. 

Bertutur dalam situasi rapat formal seperti rapat di tingkat RT, tingkat 

kelurahan, tingkat kecamatan, bahkan rapat komite sekolah sangat berbeda 

dengan bertutur dengan keluarga di rumah. Misalnya sebagai bapak Lurah, ia 

harus memposisikan dirinya saat bertutur. Saat di rumah, ia bertutur dengan 

bahasa santai, karena situasinya tidak formal. Akan tetapi, saat berada di 

kantor kelurahan, lebih-lebih saat memimpin rapat dinas, bahasa yang 

digunakan harus formal. 

Dalam berkomunikasi bahasa yang digunakan juga harus jelas, tidak 

menimbulkan persepsi atau penafsiran yang salah. Pesan yang ingin 

disampaikan penutur dapat diterima dengan baik oleh mitra tutur. Tidak 

semua mitra tutur dapat menerima isi dan pesan yang tersirat dalam tuturan. 

Adanya maksud tuturan yang tersirat terkadang menyebabkan suatu pesan itu 

dapat atau tidak dapat diterima dengan baik oleh mitra tutur. Dari sinilah 

muncul istilah implikatur percakapan. 
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Implikatur merupakan pernyataan atau tuturan yang berbeda dengan 

maksud tuturan tersebut. Jadi, antara tuturan yang tersurat dari penutur 

mempunyai maksud dan pesan tersirat yang ingin disampaikan kepada mitra 

tutur. Oleh karena itu, biasanya penutur menggunakan bahasa yang halus, 

bahkan perumpamaan, agar tidak menyindir dan menyinggung mitra tutur. 

Misalnya tuturan: 

penutur  : Aduh, panas banget, ya Nis. 

mitra tutur : Iya Nina. 

 

Tuturan di atas tidak hanya sekedar menuturkan cuaca yang panas, 

dan responnya saja. Akan tetapi, penutur menuturkan itu karena penutur 

mengharapkan respon dari mitra tutur untuk membukakan jendela, 

menghidupkan kipas angin, bahkan membuatkannya minum. Konteks situasi 

tutur saat itu penutur bertamu di rumah mitra tutur pada siang hari yang panas 

dan gerah sekali. Maka, penutur bertutur seperti di atas.  

Penutur di atas menggunakan kalimat yang halus untuk 

mengungkapkan maksud tuturannya. Mitra tutur dapat menangkap maksud 

tuturan yang tersirat tersebut, sehingga tuturan tersebut dapat berjalan lancar. 

Maksud atau pesan yang ingin disampaikan penutur dapat ditangkap dan 

direspon dengan baik oleh mitra tutur. Kedua partisipan tersebut memahami 

konteks (situasi) tuturan, dan menganut prinsip kerja sama. 

Begitu pula dengan masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa yang masih 

kental dengan budaya dan adat Jawanya, yakni nilai-nilai luhur kesopanan 

dan penghormatan. Seorang penutur yang berlatar belakang budaya Jawa 

dalam berinteraksi akan lebih berhati-hati dan menggunakan kalimat-kalimat 



4 
 

    
 

yang panjang bahkan rumit untuk mengungkapkan sebuah maksud tuturan. 

Selain tidak menyinggung mitra tutur, senantiasa untuk menjaga citra diri 

mitra tutur dan sekaligus diri penutur. Oleh karena itu, mereka akan 

menggunakan berbagai strategi kesopanan berbahasa dalam bertutur. 

Beberapa hal di atas membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

implikatur percakapan yang berhubungan dengan masyarakat budaya Jawa. 

Oleh karena itu, peneliti memilih judul “Implikatur Percakapan pada Wacana 

Pembuka Rapat Dinas di Tingkat Kelurahan Berlatar Belakang Budaya 

Jawa”. Peneliti ingin mengetahui dan menganalisis lebih dalam tentang 

implikatur percakapan pada wacana pembuka rapat dinas khususnya di 

tingkat kelurahan. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Dalam sebuah penelitian permasalahan perlu dibatasi agar tetap fokus 

dan tidak menyimpang dari topik permasalahan yang sedang dikaji. Adapun 

pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah implikatur percakapan pada 

wacana pembuka rapat dinas di tingkat kelurahan berlatar belakang budaya 

Jawa. Data-data penelitian ini mempunyai batasan penelitian, yakni kata, 

frasa, atau kalimat yang mengandung implikatur percakapan pada wacana 

pembuka rapat dinas di tingkat kelurahan berlatar belakang budaya Jawa. 

 

 

 



5 
 

    
 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua masalah yang perlu 

dibahas dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana bentuk implikatur percakapan yang terjadi pada wacana 

pembuka rapat dinas di tingkat kelurahan berlatar belakang budaya Jawa? 

2. Apa saja faktor yang mengakibatkan adanya pemakaian implikatur 

percakapan yang terdapat pada wacana pembuka rapat dinas di tingkat 

kelurahan berlatar belakang budaya Jawa? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada dua tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini. 

1. Menganalisis bentuk implikatur percakapa yang terjadi pada wacana 

pembuka rapat dinas di tingkat kelurahan berlatar belakang budaya Jawa. 

2. Menyebutkan faktor-faktor yang mengakibatkan adanya pemakaian 

implikatur percakapan yang terdapat pada wacana pembuka rapat dinas 

di tingkat kelurahan berlatar belakang budaya Jawa. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini disusun guna memberikan masukan (sumbangan 

pikiran) dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam studi 
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bahasa Indonesia. Terutama yang menyangkut tentang ilmu pragmatik, 

dalam hal ini yang menyangkut implikatur percakapan dalam wacana 

pembuka rapat dinas di tingkat kelurahan berlatar belakang budaya Jawa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan dengan penelitian-penelitian yang lain yang telah ada 

sebelumnya, khususnya dengan menganalisis implikatur percakapan 

wacana pembuka rapat dinas di tingkat kelurahan berlatar belakang 

budaya Jawa. 

b. Penelitia ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan 

bagi mahasiswa untuk memotivasi ide atau gagasan baru yang lebih 

kreatif dan inovatif demi kemajuan diri. 

 

 

  


