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ABSTRAK 

 
Cahya Noventa Kusumarini, A310090216, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2013 
 

Penelitian ini memiliki tiga tujuan: (1) menganalisis maksud yang terdapat di 
dalam wacana rubrik “Wong Solo Ngudarasa” pada Solopos edisi September-Desember 
2012, (2) menjelaskan tujuan tuturan yang terdapat di dalam wacana rubrik “Wong Solo 
Ngudarasa” pada Solopos edisi September-Desember 2012, (3) mendeskripsikan struktur 
wacana dilihat dari komposisi maksud dan tujuan di dalam wacana rubrik “Wong Solo 
Ngudarasa” pada Solopos edisi September-Desember 2012. Jenis penelitian ini bersifat 
deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah kalimat yang mengandung maksud 
(implikatur) dan maksud yang tersirat di dalam suatu wacana pada Solopos. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa 
teknik observasi, teknik simak bebas libat cakap, dan teknik catat. Metode yang 
digunakan dalam analisis data yaitu metode padan referensial. Hasil penelitian ini 
ditemukan Jenis maksud atau implikatur yang ditemukan terdiri atas enam maksud atau 
implikatur, antara lain: (1) maksud menginformasikan sejumlah 4 data, (2) maksud 
mengumumkan sejumlah 2 data, (3) Harapan sejumlah 7 data, (4) maksud meminta 
sejumlah 3 data, (5) maksud mengeluhkan sejumlah 4 data, (6) maksud sejumlah 4 data. 
Tujuan terdiri atas sembilan tujuan, yaitu: (1) meminta ganti rugi dan perhatian 
sejumlah 3 data, (2) mendapatkan tambahan fasilitas sejumlah 6 data, (3) mengurangi 
kecelakaan dan kemacetan sejumlah 3 data, (4) mendapatkan kenaikkan gaji sejumlah 2 
data, (5) perbaikkan fasilitas sejumlah 4 data, (6) mencari dan memilih kepala desa 
sejumlah 1 data, (7) pengelolaan dana pilkades sejumlah 1 data, (8) perevisian perbub 
sejumlah 1 data, (9) menertibkan dan mengurangi keramba ilegal sejumlah 4 data. 
Adapun struktur wacana dalam penelitian ini menggunakan piramida terbalik, di mana 
piramida terbalik tersebut mempunyai struktur yang dilihat dari komposisi maksud dan 
tujuan. Komposisi struktur wacana tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu: maksud-tujuan 
dan tujuan-maksud. Dari komposisi maksud-tujuan terdapat data sejumlah 7 data yang 
masing-masing terdiri dari data a dan b. Sementara itu dari segi komposisi tujuan-
maksud terdapat sejumlah 7 data yang masing-masing terdiri dari data a dan b. 
Komposisi campuran 10 data yang masing-masing terdiri dari data adan b.  
 
Kata kunci: maksud, tujuan, wacana, rubrik, dan Wong Solo Ngudarasa Solopos. 
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PENDAHULUAN  

Penggunaan bahasa oleh masyarakat sangatlah beragam. Ada yang 

menggunakan bahasa tulis, ada pula yang menggunakan bahasa lisan. Sarana 

komunikasi verbal sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu: sarana komunikasi yang 

berupa bahasa lisan, dan sarana komunikasi yang berupa tulisan. Sumarlam (2003: 

1) menyatakan bahwa komunikasi bahasa lisan adalah proses penyampaian dan 

penerimaan informasi dari pemberi informasi kepada penerima informasi tanpa 

adanya perantara, sedangkan komunikasi bahasa tulis adalah proses penyampaian 

informasi dari pemberi informasi kepada penerima informasi dengan melalui 

perantara, misalnya media.  

Dengan prinsip kerjasama yang baik antara penutur dan mitra tutur, maksud 

dan tujuan yang disampaikan penutur dapat ditanggkap oleh mitra, tutur secara 

baik dalam setiap kegiatan komunikasi. Bahasa yang digunakan dalam kegiatan 

komunikasi dapat berwujud percakapan, pembacaan berita, dan sejenisnya. Grice 

(dalam Wijana, 2009: 37) mengemukakan bahwa suatu tuturan dapat 

mengimplikasikan preposisi yang bukan merupakan bagian dari tuturan yang 

bersangkutan. Preposisi yang diimplikasikan itu disebut dengan implikatur. 

Implikatur berasal dari kata kerja bahasa Inggris yaitu: implicate yang secara 

etimologis berarti mengemukakan sesuatu dengan bentuk lain. Perbedaan antara 

tuturan dan pesan (implikasi) yang ingin disampaikan oleh penutur kadang-

kadang menyulitkan penutur untuk memahaminya.  

Penelitian ini berhubungan dengan pemakaian bahasa pada wacana rubrik 

Wong Solo Ngudarasa dalam surat kabar Solopos. Bahasa yang digunakan di 

dalam rubrik ini bersifat implikatif, sehingga dapat menjadi sebuah kajian yang 

menarik. Implikasi pada bahasa rubrik ini dapat menimbulkan efek tertentu bagi 

para pembacanya.  

Dari pemaparan fenomena yang ditemukan di dalam rubrik, dapat ditarik 

problematika yang menarik untuk dikaji dari segi implikaturnya. Problematika 

yang terdapat di dalam rubrik ini, yakni: adanya tindak tutur yang tersirat, 

maksud, tujuan tuturan, dan struktur wacana yang dilihat dari komposisi maksud 

dan tujuan. Atas dasar pemaparan tersebut, peneliti akan mengkaji mengenai 

rubrik Wong Solo Ngudarasa yang terdapat di dalam surat kabar harian Solopos. 
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Peneliti mengangkat judul mengenai “Maksud dan Tujuan Tuturan dalam Wacana 

Rubrik Wong Solo Ngudarasa pada Solopos Edisi September-Desember 2012”.  

Tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini, antara lain: (1) 

menganalisis maksud yang tersirat di dalam wacana rubrik “Wacana Solo 

Ngudarasa” pada Solopos edisi September-Desember 2012, (2) menjelaskan 

tujuan tuturan yang terdapat di dalam wacana rubrik “Wong Solo Ngudarasa” 

pada Solopos edisi September-Desember 2012, (3) mendeskripsikan struktur 

wacana dilihat dari komposisi maksud dan tujuan di dalam rubrik wacana “Wong 

Solo Ngudarasa” pada Solopos edisi September-Desember 2012. 

Penelitian ini mempunyai relevansi dengan penelitian-penelitian yang 

terdahulu. Muhtadi (2008) dalam skripsinya yang berjudul “Referensi dan 

Implikatur dalam Kolom SMS Pembaca Liputan Khusus Thomas Uber Cup pada 

Harian Tempo Bulan Mei 2008”. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian 

tersebut, antara lain: 1) penggunaan referensi atau pengacuan dalam kolom SMS 

Pembaca Liputan Khusus Thomas Uber Cup, yang terdiri atas: a) pengacuan 

pronomina persona, b) pengacuan pronomina demonstrative, c) pengacuan 

pronomina komparatif. 2) Implikatur yang terdapat dalam kolom SMS Pembaca 

Liputan Khusus Thomas Uber Cup dapat dibedakan menjadi enam, yaitu: a) 

implikatur yang berupa kritikan terhadap Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI), 

b) implikatur yang berupa rangsangan untuk membangkitkan semangat 

Nasionalisme, c) implikatur yang bernada protes dan rasa kecewaan  terhadap 

kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), d) implikatur yang berupa harapan 

kepada wanita Indonesia, f) implikatur yang berupa saran dan imbauan kepada 

Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, dan g) implikatur yang berupa 

dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

Persamaan penelitian ini dengan Muhtadi (2008) adalah sama-sama 

mengkaji tentang wacana dan implikatur (pragmatik). Adapun perbedaanya adalah 

analisis Muhtadi terfokus pada telaah referensi yang terdapat dalam kolom 

Pembaca Liputan Khusus Thomas Uber Cup, sedangkan peneliti terfokus pada 

maksud dan tujuan yang terdapat dalam rubrik Wong Solo Ngudarasa.  

Penelitian Widyaningsih (2006) berjudul “Analisis Pragmatik Tuturan 

dalam Kolom Pojok Semarangan Harian Suara Merdeka”, dapat disimpulkan: 1) 

terdapat dua macam bentuk tuturan dalam kolom Pojok Semarangan, yaitu: a) 
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tuturan langsung literal, b) tuturan langsung tidak literal. 2) Makna yang terdapat 

di kolom Pojok Semarangan, antara lain: a) tuturan asertif dengan mengandung 

makna, sebagai berikut: (1) makna menanyakan, (2) menyarankan, (3) 

meyakinkan, (4) memastikan, (5) memberitahukan, dan (6) mengeluh. b) tuturan 

direktif yang mengandung makna, seperti: (1) memerintahkan, (2) menasihati, (3) 

mengingatkan, (4) mengharap, dan (5) melarang. c) tuturan ekspresif mengandung 

makna, antara lain: (1)  memberi selamat, (2) meminta maaf, dan (3) melarang. 3) 

Terdapat maksud yang terkandung dalam kolom Pojok Semarangan, yang terdiri 

atas: a) kritikan, b) sindiran, c) penegasan, d) dukungan, e) keluhan, f) saran.  

Persamaan antara peneliti ini dengan penelitian Widyaningsih (2006) adalah 

sama-sama menganalisis maksud dan tujuan dalam suatu wacana yang terdapat 

pada ceta, yaitu: koran. Sementara itu, perbedaanya adalah peneliti mengkaji 

tentang maksud dan tujuan tuturan dalam suatu rubrik, sedangkan Widyaningsih 

mengkaji tentang bentuk makna tuturan  dalam Kolom Pembaca.  

Purwanti (2012) menyusun penelitian berjudul “Implikatur dan Inferensi 

dalam Kolom Nuwun Sewu pada Solopos Edisi Nopember-Desember 2012”, dapat 

disimpulkan: 1) dalam analisis kolom Nuwun Sewu, Solopos Edisi Nopember-

Desember 2012 diklasifikasikan menurut wujud, maksud, dan strategi implikatur 

dan inferensi. Wujud implikatur dan inferensi pada penelitian tersebut berjumlah 

40 data yang digolongkan berdasarkan: a) implikatur berdasarkan latar belakang 

sosial, b) implikatur berdasarkan latar belakang pendidikan, c) implikatur 

berdasarkan latar belakang ekonomi, d) implikatur berdasarkan latar belakang 

politik. Masing-masing data tersebut mempunyai implikatur dan tujuan tersendiri. 

2) Analisis implikatur dan inferensi yang terkandung dalam kolom Nuwun Sewu 

pada Solopos dibedakan menjadi dua maksud, yakni: a) maksud tindak tutur 

literal, b) maksud tindak tutur tak literal.  

Persamaan kedua penelitian ini berkaitan dengan implikatur yang terdapat 

dalam suatu wacana pada surat kabar, sedangkan penelitian Purwanti membahas 

mengenai referensi pada kolom Nuwun Sewu, peneliti membahas tujuan kegiatan 

tuturan yang terdapat dalam rubrik Wong Solo Ngudarasa.  
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METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penilitian ini bersifat 

deskriptif kualitatif karena penelitian yang digunakan oleh peneliti 

menggambarkan informasi mengenai peristiwa yang terjadi di sekitar karesidenan 

kota Solo yang diutarakan oleh warga Solo melalui rubrik Wong Solo Ngudarasa  

pada Solopos. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik 

observasi, teknik simak bebas libat cakap, dan teknik catat. Metode yang 

digunakan dalam analisis data yaitu metode padan referensial. Teknik analisis 

data pada penelitian ini adalah metode padan. Teknik ini digunakan untuk 

menentukan implikatur (maksud) dan tujuan yang terdapat dalam wacana rubrik 

Wong Solo Ngudarasa yang didukung oleh konteks. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN  

Penelitian ini mendeskripsikan maksud dan tujuan serta struktur yang 

tersirat dalam wacana Rubrik Wong Solo Ngudarasa pada Solopos edisi 

September-Desember 2012. Untuk mempermudah penyajian data digunakan 

kodefikasi dalam menuliskan sumbernya Kode yang digunakan, seperti: RWSNS 

(Rubrik Wong Solo Ngudarasa Solopos), Sp (Solopos), Sn (Senin), Sl (Selasa), 

Rb (Rabu), Km (Kamis), Jm (Jumat), Sb (Sabtu), Sep (September), Okt 

(Oktober), Nov (November), Des (Desember), ’12 (2012). 

Data-data yang terdapat dalam Rubrik Wong Solo Ngudarasa pada Solopos 

edisi September-Desember 2012, sebagai berikut. 

1. Maksud yang Tersirat dalam Wacana Rubrik Wong Solopos Ngudarasa 

pada Solopos 

Grice (dalam Mulyana, 2005: 11) yang mengemukakan bahwa dalam 

wacana terdapat ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang 

sebenarnya diucapkan. Sesuatu “yang berbeda” tersebut adalah maksud 

pembicara yang tidak dikemukakan secara eksplisit.  

a. Maksud Menginformasikan  
Data 1 
(a)   Soal pesawat terbang “Khawatir pesawat terbang rendah” Ny 

Wongso, 80, warga Tegalan, Donohudan, Kecamatan Ngemplak.  
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“Saya sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di Desa Donohudan 
yang jaraknya tak jauh dari Bandara Adi Soemarmo. Sebanarnya saya 
tidak mempermasalahkan aktivitas pesawat di bandara tersebut. 
Namun, yang sering membuat saya dan warga lainnya khawatir, 
adalah saat pesawat terbang rendah di atas wilayah kami. Terlebih 
karena belum lama ini, ketika ada pesawat melintas dengan jarak 
rendah di atas rumah saya, terjadi empasan akibat efek gas buang 
pesawat dan merusak atap rumah. “ 

“Yang saya takutkan dan khawatirkan, jika itu terjadi lagi pada 
saat saya atau anggota keluarga ada di dalam rumah dan genteng yang 
terbang mengenai langsung kami, tentunya akan melukai kami”. 
(RWSNS/ Kamis, 13 September 2013) 

 
(b)  Soal pesawat terbang “Rumah rusak akibat efek gas buang   

pesawat” Wiwik Sumanti, 30, warga Tangkis, Dibal, Kecamatan 
Ngemplak.  

“Empasan angin dari efek gas buang pesawat dari Bandara Adi 
Soemarmo juga pernah membuat atap rumah saya rusak. Beruntung 
saat itu anak saya yang masih kecil. Tidak sedang di dalam rumah, 
sehingga genteng yang jatuh tidak menimpa anak saya. Saat itu saya  
melapor ke PT. Angkasa Pura 1 dan sudah mendapatkan ganti rugi 
meskipun nilainya tak seberapa”. 

“Namun hingga kini, saya masih khawatir peristiwa serupa akan 
terulang kembali terjadi. Hal itu juga dirasakan sebagian besar warga 
di desa saya, terutama yang pernah mengalami kejadian seperti saya”.  
(RWSNS/ Kamis, 13 September 2013). 

 
Pada data (1a), penulis (O1) mempunyai maksud untuk 

menginformasikan kepada pembaca (O2) mengenai rasa kekhawatirannya 

terhadap pesawat yang terbang rendah di atas wilayahnya, karena belum lama 

ini ada pesawat melintas dengan jarak rendah sehingga menimbulkan empasan 

efek gas buang pesawat dan dapat merusak atap rumah. Hal itu tergambar dari 

penanda lingual Namun, yang sering membuat saya dan warga lainnya 

khawatir, adalah saat pesawat terbang rendah di atas wilayah kami. Terlebih 

karena belum lama ini, ketika ada pesawat melintas dengan jarak rendah di 

atas rumah saya, terjadi empasan akibat efek gas buang pesawat dan merusak 

atap rumah. 

Adapun tuturan (1b), mempunyai maksud bahwa penulis (O1) ingin 

menginformasikan kepada pembaca (O2) mengenai kekhawatirannya terhadap 

peristiwa efek gas buang yang ditimbulkan oleh pesawat terbang yang dapat 

merusakkan atap rumah dapat kembali terjadi. Hal tersebut terlihat dari 
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penanda lingual Namun hingga kini, saya masih khawatir peristiwa serupa 

akan terulang kembali terjadi.  

b. Maksud Mengumumkan  
Data 2 
(a) Soal gaji linmas “Menyambut baik kenaikan gaji linmas” 

Sumarno, petugas linmas Gandekan.  
“Saya sangat menyambut baik rencana Pemkot yang akan 

menaikkan gaji bagi anggota linmas. Hampir delapan tahun lebih gaji 
anggota linmas tak pernah naik. Gaji linmas hanya diberikan Rp 
22.500 per hari. Padahal harga kebutuhan bahan pokok terus 
meroket”.  

“Ironis jika dibandingkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang 
selalu naik setiap tahunnya. Apalagi jika dibandingkan dengan kuli 
bangunan sangat jauh. Sejauh ini Pemkot baru berencana menaikkan 
gaji anggota linmas. Namun belum ada kepastian kapan gaji linmas 
dinaikkan”. (RWSNS/ Senin 12 November 2012). 

 
(b) Soal gaji linmas “Rencana kenaikkan gaji linmas menjadi angin 

segar bagi anggota linmas” Ngatno, petugas linmas Kecamatan 
Jebres.  

“Sejauh ini rencana kenaikkan gaji membawa angin segar bagi 
anggota linmas. Apalagi hampir delapan tahun lebih gaji linmas tidak 
pernah naik, tetap Rp 22.500 per hari. Ada secercah harapan bagi 
anggota linmas dengan rencana kenaikkan gaji tersebut”.  

“Dengan beban tugas sebagai garda terdepan dalam menjaga 
keamanan lingkungan, sudah selayaknya kesejahteraan bagi anggota 
linmas dipikirkan. Pihaknya hanya berharap rencana kenaikkan gaji 
bukan hanya rencana belaka. Namun bisa direalisasikan mulai 2013 
mendatang”. (RWSNS/ Senin, 12 November 2012).  

 
Data (2a), penulis (O1) bermaksud untuk mengumumkan kepada 

pembaca (O2) bahwa Pemkot Solo akan menaikkan gaji anggota linmas, 

karena hampir  delapan tahun gaji anggota linmas tidak pernah naik. Hal 

tersebut tergambar dari penanda lingual Saya sangat menyambut baik rencana 

Pemkot yang akan menaikkan gaji bagi anggota linmas. Hampir delapan tahun 

lebih gaji anggota linmas tak pernah naik. 

Tuturan (2b), penulis (O1) bermaksud untuk mengumumkan kepada 

pembaca (O2) bahwa rencana Pemkot Solo yang akan menaikkan gaji anggota 

linmas dirasa membawa angin segar dan harapan bagi mereka. Hal tersebut 

tersirat dari penanda lingual Ada secercah harapan bagi anggota linmas 

dengan rencana kenaikkan gaji tersebut. 
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2. Tujuan yang tersirat dalam wacana tuturan rubrik RW SNS (Wong Solo 

Ngudarasa Solopos) 

Kamus Linguitik (2008: 248) mengemukakan bahwa tujuan 

merupakan apa yang ingin dicapai oleh seseorang atau objek langsung di dalam 

suatu kegiatan tuturan. Di dalam peristiwa tuturan selalu terdapat tujuan yang 

ingin dicapai oleh penutur ataupun mitra tutur. Adapun tujuan dalam wacana 

memiliki pengertian, yaitu suatu kegiatan dalam memberikan informasi dan 

memelihara hubungan-hubungan sosial melalui tulisan yang terdapat di dalam 

suatu wacana surat kabar (Brown & Yule, 1996: 4).  

a. Tujuan Meminta Perhatian dan Ganti Rugi 
Data 1 
(a)   Soal pesawat terbang “Khawatir pesawat terbang rendah” Ny 

Wongso, 80, warga Tegalan, Donohudan, Kecamatan Ngemplak.  
“Saya sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di Desa Donohudan 

yang jaraknya tak jauh dari Bandara Adi Soemarmo. Sebanarnya saya 
tidak mempermasalahkan aktivitas pesawat di bandara tersebut. 
Namun, yang sering membuat saya dan warga lainnya khawatir, 
adalah saat pesawat terbang rendah di atas wilayah kami. Terlebih 
karena belum lama ini, ketika ada pesawat melintas dengan jarak 
rendah di atas rumah saya, terjadi empasan akibat efek gas buang 
pesawat dan merusak atap rumah. “ 

“Yang saya takutkan dan khawatirkan, jika itu terjadi lagi pada 
saat saya atau anggota keluarga ada di dalam rumah dan genteng yang 
terbang mengenai langsung kami, tentunya akan melukai kami”. 
(RWSNS/ Kamis, 13 September 2013) 

(b)  Soal pesawat terbang “Rumah rusak akibat efek gas buang   
pesawat” Wiwik Sumanti, 30, warga Tangkis, Dibal, Kecamatan 
Ngemplak.  

“Empasan angin dari efek gas buang pesawat dari Bandara Adi 
Soemarmo juga pernah membuat atap rumah saya rusak. Beruntung 
saat itu anak saya yang masih kecil. Tidak sedang di dalam rumah, 
sehingga genteng yang jatuh tidak menimpa anak saya. Saat itu saya  
melapor ke PT. Angkasa Pura 1 dan sudah mendapatkan ganti rugi 
meskipun nilainya tak seberapa”. 

“Namun hingga kini, saya masih khawatir peristiwa serupa akan 
terulang kembali terjadi. Hal itu juga dirasakan sebagian besar warga 
di desa saya, terutama yang pernah mengalami kejadian seperti saya”.  
(RWSNS/ Kamis, 13 September 2013). 

 
Data (1a) mempunyai tujuan bahwa penulis (O1) meminta 

perhatian dan tanggung jawab kepada PT. Angkasa Pura atas peristiwa 

empasan angin dari efek gas buang pesawat yang menimbulkan kerusakkan 
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atap rumahnya. Hal tersebut tersirat dari penanda lingual Yang saya 

takutkan dan khawatirkan, jika itu terjadi lagi pada saat saya atau anggota 

keluarga ada di dalam rumah dan genteng yang terbang mengenai 

langsung kami, tentunya akan melukai kami. 

Adapun data (1b) mempunyai tujuan bahwa penulis (O1) meminta 

ganti rugi kepada PT. Angkasa Pura agar tetap memberikan ganti rugi 

tersebut kepada warga yang atap rumahnya runtuh akibat terkena peristiwa 

empasan angin akibat efek gas buang pesawat. Hal tersebut tersirat dari 

penanda lingual Saat itu saya  melapor ke PT. Angkasa Pura 1 dan sudah 

mendapatkan ganti rugi meskipun nilainya tak seberapa. 

b. Tujuan Mendapatkan kenaikkan Gaji  
Data 2 
(a) Soal gaji linmas “Menyambut baik kenaikan gaji linmas” 

Sumarno, petugas linmas Gandekan.  
“Saya sangat menyambut baik rencana Pemkot yang akan 

menaikkan gaji bagi anggota linmas. Hampir delapan tahun lebih gaji 
anggota linmas tak pernah naik. Gaji linmas hanya diberikan Rp 
22.500 per hari. Padahal harga kebutuhan bahan pokok terus 
meroket”.  

“Ironis jika dibandingkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang 
selalu naik setiap tahunnya. Apalagi jika dibandingkan dengan kuli 
bangunan sangat jauh. Sejauh ini Pemkot baru berencana menaikkan 
gaji anggota linmas. Namun belum ada kepastian kapan gaji linmas 
dinaikkan”. (RWSNS/ Senin 12 November 2012). 

 
(b) Soal gaji linmas “Rencana kenaikkan gaji linmas menjadi angin 

segar bagi anggota linmas” Ngatno, petugas linmas Kecamatan 
Jebres.  

“Sejauh ini rencana kenaikkan gaji membawa angin segar bagi 
anggota linmas. Apalagi hampir delapan tahun lebih gaji linmas tidak 
pernah naik, tetap Rp 22.500 per hari. Ada secercah harapan bagi 
anggota linmas dengan rencana kenaikkan gaji tersebut”.  

“Dengan beban tugas sebagai garda terdepan dalam menjaga 
keamanan lingkungan, sudah selayaknya kesejahteraan bagi anggota 
linmas dipikirkan. Pihaknya hanya berharap rencana kenaikkan gaji 
bukan hanya rencana belaka. Namun bisa direalisasikan mulai 2013 
mendatang”. (RWSNS/ Senin, 12 November 2012).  

 
Data (2a) mempunyai tujuan agar anggota linmas mendapatkan 

kepastian kenaikkan gaji, karena sudah lima tahun gaji anggota linmas tidak 

pernah naik. Gaji anggota linmas yang hanya Rp 22.500 tidak mencukupi 



9 

kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut tersirat dari penanda lingual Sejauh ini 

Pemkot baru berencana menaikkan gaji anggota linmas. Namun belum ada 

kepastian kapan gaji linmas dinaikkan. 

Adapun data (2b) mempunyai tujuan agar anggota linmas tidak 

hanya diberi harapan mengenai rencana kenaikkan gaji anggota linmas, 

tetapi anggota linmas benar-benar mendapatkan kenaikkan gaji dari Pemkot. 

Hal tersebut tersirat dari penanda lingual Pihaknya hanya berharap rencana 

kenaikkan gaji bukan hanya rencana belaka. Namun bisa direalisasikan 

mulai 2013 mendatang. 

 

3. Struktur Wacana Rubrik Wong Solo Ngudarasa Solopos (RWSNS) dilihat 

dari komposisi maksud dan tujuan 

Suatu rubrik di dalam surat kabar mempunyai struktur wacana 

tersendiri yang berbeda dengan struktur tulisan yang lain. Struktur wacana 

tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu: piramida terbalik, piramida, kronologis. 

Struktur wacana berbentuk piramida terbalik merupakan struktur wacana yang 

memiliki nilai berita tertinggi dan stop press. Struktur wacana yang berbentuk 

piramida merupakan struktur wacana berita yang ringan dan human interest 

yang tidak memiliki nilai berita yang tinggi, tetapi menarik. Adapun struktur 

wacana kronologis merupakan struktur wacana yang penyajiannya tidak 

berdasarkan pada hal yang penting atau kurang penting, karena setiap kalimat 

yang dituangkan relatif memiliki bobot yang sama. Bobot kalimat pembukaan, 

uraian, dan penutup sama, bahkan sering dibolak-balik sesuai penyusunnya. 

Umumnya, berita yang termasuk berstruktur kronologis, seperti: 

feature/laporan pendek, berita ringan ataupun human interest, tidak terikat 

waktu (Badara, 2012: 23-24).  

Semua data yang terdapat dalam rubrik ini menggunakan struktur 

wacana berbentuk piramida terbalik karena berita yang disajikan ringan dan 

bersifat human interest. Berita dalam rubrik ini tidak memiliki nilai tinggi, 

tetapi menarik untuk dibaca.  
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Data 1  
(a)  Soal pesawat terbang “Khawatir pesawat terbang rendah” Ny 

Wongso, 80, warga Tegalan, Donohudan, Kecamatan Ngemplak.  
“Saya sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di Desa Donohudan 

yang jaraknya tak jauh dari Bandara Adi Soemarmo. Sebanarnya saya 
tidak mempermasalahkan aktivitas pesawat di bandara tersebut. Namun, 
yang sering membuat saya dan warga lainnya khawatir, adalah saat 
pesawat terbang rendah di atas wilayah kami. Terlebih karena belum 
lama ini, ketika ada pesawat melintas dengan jarak rendah di atas rumah 
saya, terjadi empasan akibat efek gas buang pesawat dan merusak atap 
rumah. “ 

“Yang saya takutkan dan khawatirkan, jika itu terjadi lagi pada saat 
saya atau anggota keluarga ada di dalam rumah dan genteng yang terbang 
mengenai langsung kami, tentunya akan melukai kami”. (RWSNS/ 
Kamis, 13 September 2013). 

 
Dilihat dari segi komposisi maksud dan tujuan, kalimat dalam data (1a) 

mempunyai struktur wacana sebagai berikut. 

 Paragraf 1 pada data (1a) merupakan maksud atau implikatur yang 

menjadi pembicaraan penulis (O1). Maksud yang diucapkan atau dituturkan 

oleh penulis mengenai rasa kekhawatirannya terhadap pesawat yang terbang 

rendah di atas wilayahnya, karena belum lama ini ada pesawat melintas dengan 

jarak rendah sehingga menimbulkan empasan efek gas buang pesawat dan 

dapat merusak atap rumah. Hal tersebut tersirat dari penanda lingual Saya 

sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di Desa Donohudan yang jaraknya tak 

jauh dari Bandara Adi Soemarmo. Sebanarnya saya tidak mempermasalahkan 

aktivitas pesawat di bandara tersebut. Namun, yang sering membuat saya dan 

warga lainnya khawatir, adalah saat pesawat terbang rendah di atas wilayah 

kami. Terlebih karena belum lama ini, ketika ada pesawat melintas dengan 

jarak rendah di atas rumah saya, terjadi empasan akibat efek gas buang 

pesawat dan merusak atap rumah.  

Adapun paragraf 2 pada data (1a) merupakan tujuan yang ingin 

dicapai oleh penulis dari tuturannya. Tujuan yang dicapai oleh penutur atau 

penulis (O1) adalah meminta perhatian kepada PT. Angkasa Pura karena 

penulis takut jika peristiwa empasan akibat efek gas buang pesawat yang 

merusak atap rumahnya terulang kembali dan melukai keluarganya. Hal 

tersebut tergambar dari penanda lingual Yang saya takutkan dan khawatirkan, 

jika itu terjadi lagi pada saat saya atau anggota keluarga ada di dalam rumah 
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dan genteng yang terbang mengenai langsung kami, tentunya akan melukai 

kami. 

(b) Soal pesawat terbang “Rumah rusak akibat efek gas buang   
pesawat” Wiwik Sumanti, 30, warga Tangkis, Dibal, Kecamatan 
Ngemplak.  

“Empasan angin dari efek gas buang pesawat dari Bandara Adi 
Soemarmo juga pernah membuat atap rumah saya rusak. Beruntung saat 
itu anak saya yang masih kecil. Tidak sedang di dalam rumah, sehingga 
genteng yang jatuh tidak menimpa anak saya. Saat itu saya  melapor ke 
PT. Angkasa Pura 1 dan sudah mendapatkan ganti rugi meskipun 
nilainya tak seberapa”. 

“Namun hingga kini, saya masih khawatir peristiwa serupa akan 
terulang kembali terjadi. Hal itu juga dirasakan sebagian besar warga di 
desa saya, terutama yang pernah mengalami kejadian seperti saya”.  
(RWSNS/ Kamis, 13 September 2013). 

 
Dilihat dari segi komposisi maksud dan tujuan, kalimat dalam data 

(1b) mempunyai struktur wacana sebagai berikut. 

Paragraf 1 pada data (1b) merupakan maksud atau implikatur yang 

menjadi pembicaraan penulis (O1). Maksud yang dituturkan oleh penulis 

mengenai mengenai kekhawatirannya terhadap peristiwa efek gas buang yang 

ditimbulkan oleh pesawat terbang yang dapat merusakkan atap rumah dapat 

kembali terjadi. Hal tersebut terlihat dari sepenggal kalimat penanda lingual 

Namun hingga kini, saya masih khawatir peristiwa serupa akan terulang 

kembali terjadi. Hal itu juga dirasakan sebagian besar warga di desa saya, 

terutama yang pernah mengalami kejadian seperti saya.  

Adapun paragraf 2 pada data (1b) merupakan tujuan yang ingin 

dicapai oleh penulis dari tuturannya. Tujuan yang dicapai oleh penutur atau 

penulis (O1) adalah meminta meminta ganti rugi kepada PT. Angkasa Pura 

agar tetap memberikan ganti rugi tersebut kepada warga yang atap rumahnya 

runtuh akibat terkena peristiwa empasan angin akibat efek gas buang pesawat. 

Hal tersebut tersirat dari kalimat Empasan angin dari efek gas buang pesawat 

dari Bandara Adi Soemarmo juga pernah membuat atap rumah saya rusak. 

Beruntung saat itu anak saya yang masih kecil. Tidak sedang di dalam rumah, 

sehingga genteng yang jatuh tidak menimpa anak saya. Saat itu saya  melapor 

ke PT. Angkasa Pura 1 dan sudah mendapatkan ganti rugi meskipun nilainya 

tak seberapa. 
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Data 2 
(a)  Soal gaji linmas “Menyambut baik kenaikan gaji linmas” Sumarno, 

petugas linmas Gandekan.  
“Saya sangat menyambut baik rencana Pemkot yang akan 

menaikkan gaji bagi anggota linmas. Hampir delapan tahun lebih gaji 
anggota linmas tak pernah naik. Gaji linmas hanya diberikan Rp 22.500 
per hari. Padahal harga kebutuhan bahan pokok terus meroket”.  

“Ironis jika dibandingkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang 
selalu naik setiap tahunnya. Apalagi jika dibandingkan dengan kuli 
bangunan sangat jauh. Sejauh ini Pemkot baru berencana menaikkan gaji 
anggota linmas. Namun belum ada kepastian kapan gaji linmas 
dinaikkan”. (RWSNS/ Senin 12 November 2012). 

 
Dilihat dari segi komposisi maksud dan tujuan, kalimat dalam data 

(5a) mempunyai struktur wacana sebagai berikut. 

Paragraf 1 pada data (2a) merupakan maksud atau implikatur yang 

menjadi pembicaraan penulis (O1). Maksud yang diucapkan oleh penulis yakni 

untuk mengumumkan kepada pembaca (O2) bahwa Pemkot Solo akan 

menaikkan gaji anggota linmas, karena hampir  delapan tahun gaji anggota 

linmas tidak pernah naik. Hal tersebut tergambar dari penanda lingual Saya 

sangat menyambut baik rencana Pemkot yang akan menaikkan gaji bagi 

anggota linmas. Hampir delapan tahun lebih gaji anggota linmas tak pernah 

naik. Gaji linmas hanya diberikan Rp 22.500 per hari. Padahal harga 

kebutuhan bahan pokok terus meroket. 

Paragraf 2 pada data (2a) mempunyai tujuan agar anggota linmas 

mendapatkan kepastian kenaikkan gaji, karena memprihatinkan gaji anggota 

linmas yang sudah delapan tahun tidak pernah naik jika dibandingkan dengan 

gaji PNS yang setiap tahunnya selalu naik. Hal ini tersirat dari penanda lingual 

Ironis jika dibandingkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang selalu naik 

setiap tahunnya. Apalagi jika dibandingkan dengan kuli bangunan sangat 

jauh. Sejauh ini Pemkot baru berencana menaikkan gaji anggota linmas. 

Namun belum ada kepastian kapan gaji linmas dinaikkan. 

(b) Soal gaji linmas “Rencana kenaikkan gaji linmas menjadi angin 
segar bagi anggota linmas” Ngatno, petugas linmas Kecamatan 
Jebres.  

“Sejauh ini rencana kenaikkan gaji membawa angin segar bagi 
anggota linmas. Apalagi hampir delapan tahun lebih gaji linmas tidak 
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pernah naik, tetap Rp 22.500 per hari. Ada secercah harapan bagi 
anggota linmas dengan rencana kenaikkan gaji tersebut”.  

“Dengan beban tugas sebagai garda terdepan dalam menjaga 
keamanan lingkungan, sudah selayaknya kesejahteraan bagi anggota 
linmas dipikirkan. Pihaknya hanya berharap rencana kenaikkan gaji 
bukan hanya rencana belaka. Namun bisa direalisasikan mulai 2013 
mendatang”. (RWSNS/ Senin, 12 November 2012).  

 
Dilihat dari segi komposisi maksud dan tujuan, kalimat dalam data 

(5b) mempunyai struktur wacana sebagai berikut. 

Paragraf 1 pada data (2b) merupakan maksud atau implikatur yang 

menjadi pembicaraan penulis (O1). Maksud yang diucapkan atau dituturkan 

oleh penulis yakni untuk mengumumkan kepada pembaca (O2) bahwa rencana 

Pemkot Solo yang akan menaikkan gaji anggota linmas dirasa membawa angin 

segar dan harapan bagi mereka. Hal tersebut tersirat dari penanda lingual 

Sejauh ini rencana kenaikkan gaji membawa angin segar bagi anggota linmas. 

Apalagi hampir delapan tahun lebih gaji linmas tidak pernah naik, tetap Rp 

22.500 per hari. Ada secercah harapan bagi anggota linmas dengan rencana 

kenaikkan gaji tersebut.  

Paragraf 2 pada data (2b) merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh 

penulis. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis (O1) yakni agar Pemkot tidak 

hanya memberikan harapan saja mengenai rencana kenaikkan gaji anggota 

linmas, tetapi benar-benar Pemkot menaikkan gaji anggota linmas. Hal tersebut 

tersirat dari penanda lingual Dengan beban tugas sebagai garda terdepan 

dalam menjaga keamanan lingkungan, sudah selayaknya kesejahteraan bagi 

anggota linmas dipikirkan. Pihaknya hanya berharap rencana kenaikkan gaji 

bukan hanya rencana belaka. Namun bisa direalisasikan mulai 2013 

mendatang. 

 

B.  Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori 

Penelitian mengenai maksud atau implikatur pada wacana Rubrik 

Wong Solo Ngudarasa di Solopos edisi September-Desember 2012 ini 

merupakan pengembangan penelitian sebelumnya yang sejenis dengan 

menggunakan penerapan teori mengenai pragmatik terutama tindak tutur, 

referensi, dan wacana. Implikatur adalah suatu yang menerangkan apa yang 
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mungkin diartikan, disarankan, atau dimaksudkan oleh penutur, yang berbeda 

dengan apa yang sebenarnya dikatakan oleh penutur (Brown & Yule, 1996: 

31).  

Berdasarkan pengamatan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti 

dalam tuturan penulis (O1) pada wacana Rubrik Wong Solo Ngudarasa 

Solopos (RWSNS) dapat dibedakan menjadi enam maksud, yakni: (1) maksud 

menginformasikan, (2) maksud mengumumkan, (3) maksud harapan, (4) 

maksud mengeluhkan,  dan (4) maksud usulan.  

Hasil penelitian ini dikemukakan dengan mengacu pada beberapa teori 

yang berhubungan dengan maksud atau implikatur dari berbagai pakar. Wijana 

& Rohmadi (2009: 215) mengemukakan berbagai maksud dalam suatu tuturan 

tergantung konteks yang melingkupinya. Maksud yang terdapat dalam suatu 

tuturan,antara lain: (1) maksud menyindir / memberitahukan: (a) menyatakan, 

(b) melaporkan, (c) menunjukkan, (d) menyebutkan. (2) maksud memohon / 

menyuruh. (3) maksud menyindir / mengkritik. Maksud menyindir / 

memberitahukan disampaikan dengan menggunakan tindak tutur representatif. 

Maksud untuk memohon / menyuruh disampaikan dengan tindak tutur direktif, 

tindak tutur langsung, dan tindak tutur literal. Maksud menyindir / mengkritik 

disampaikan dengan tindak tutur ekspresif.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan maksud dan tujuan wacana dalam rubrik Wong Solo 

Ngudarasa pada Solopos edisi September-Desember 2012, dalam penelitian ini 

terdapat dua jenis maksud, yaitu: maksud menginformasikan dan maksud 

mengumumkan.  

Penelitian ini juga terdapat struktur wacana dilihat dari komposisi 

maksud dan tujuan di dalam rubrik wacana “Wong Solo Ngudarasa” pada 

Solopos edisi September-Desember 2012. Struktur wacana tersebut ada dua 

jenis, yaitu: maksud-tujuan dan tujuan-maksud. Struktur yang digunakan 

adalah maksud-tujuan yang terdapat data sejumlah 2 data, yang terdiri dari poin 

a dan b.  
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