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ABSTRAK 

Penelitian ini terdapat tiga tujuan, yaitu untuk mendeskripsikan wujud 

implikatur percakapan dalam wacana stiker angkutan umum angkot di wilayah 

Kudus, memaparkan maksud implikatur percakapan wacana stiker angkutan 

umum angkot di wilayah Kudus dan mengidentifikasi strategi implikatur 

percakapan dalam wacana stiker angkutan umum angkot di wilayah Kudus. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah 

angkutan umum angkot.  

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui simak, dokumentasi dan 

catat. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa wujud implikatur diklasifikasikan berdasarkan 

(a) latar belakang sosial: usia, pekerjaan, pendidikan, dan keagamaan, (b) latar 

belakang ekonomi, dan (c) latar belakang politik. Dalam maksud implikatur 

dibedakan menjadi dua maksud yaitu: (a) maksud literal dan (b) maksud tidak 

literal. Strategi implikatur diklasifikasikan berdasarkan modus kalimatnya 

dengan menggunakan dua tindak tutur yaitu tindak tutur langsung dan tindak 

tutur tidak langsung. Strategi tindak tutur langsung dikategorikan berdasarkan 

modus (a) kalimat berita, (b) kalimat tanya tidak ada data yang mengandung 

kalimat tanya, dan (c) kalimat perintah. Strategi tindak tutur tidak langsung 

dengan (a) modus berita dan (b) modus perintah. 

 

Kata kunci: implikatur, stiker, angkutan umum angkot 
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PENDAHULUAN 

Masyarakat sebagai pengguna bahasa dalam berkomunikasi dengan 

orang lain menggunakan media yang berbeda-beda. Penggunaan bahasa 

lisan terwujud dalam bentuk percakapan, pembacaan berita, dan 

sejenisnya. Penggunaan bahasa tulis dilakukan melalui media kertas atau 

alat cetak lainnya dan alat tulis serta berwujud seperti buku, majalah, surat 

kabar, spanduk, stiker, dan lain-lain. Bahasa adalah salah satu sarana yang 

digunakan untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan yang lainnya. 

Dengan berinteraksi manusia dapat memenuhi semua keinginannya 

sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan. 

Kegiatan komunikasi tidak hanya melibatkan satu partisipan saja, 

melainkan beberapa partisipan lainnya. Agar partisipan dapat memahami 

maksud dari tuturan lawan bicaranya, oleh sebab itu harus mempunyai 

kerjasama yang baik. Apabila partisipan dalam tuturan tersebut tidak ada 

kerjasama yang baik atau tidak memahami maksud tuturan lawan 

bicaranya, akan menimbulkan interprestasi yang menyimpang dan pesan 

yang disampaikan tidak dapat diterima dengan baik. 

Kajian pragmatik tentang implikatur berkaitan erat dengan bahasa. 

Bahasa merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi, namun 

terkadang komunikasi yang disampaikan memiliki maksud yang 

terselubung. Oleh karena itu setiap manusia harus memahami setiap 

maksud dan makna tuturan yang diucapkan oleh lawan tuturnya. Dalam 

hal ini tidak hanya sekadar memahami apa yang diucapkan oleh penutur 

melainkan konteks yang digunakan dalam tuturan tersebut. Kegiatan ini 

dapat dianalisis dan dipelajari dalam ilmu pragmatik, sedangkan ilmu 

pragmatik membahas tentang implikatur. 

Penggunaan bahasa yang bersifat implikatif dapat kita lihat, seperti 

stiker, iklan, SMS, tidak tutur dalam telepon, kolom-kolom dalam surat 

kabar, bahkan tindak tutur yang dilakukan secara langsung. Untuk 

memahami bentuk-bentuk bahasa yang bersifat implikatif perlu ada 

pengajian dan analisis yang mendalam. 
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Salah satu aplikasi bahasa yang bersifat implikatif sebagai alat 

komunikasi yang digunakan seorang penutur adalah bahasa stiker. Stiker 

merupakan ide-ide kreatif yang dituangkan dalam bentuk tulisan ataupun 

gambar dengan menggunakan bahasa yang tidak baku ataupun bahasa 

gaul. Stiker yang dipakai peneliti dalam penelitian ini yaitu stiker yang ada 

pada angkutan umum angkot. Stiker pada angkutan umum angkot 

mempunyai fenomena yaitu penggunaan bahasa yang bersifat implikatif. 

Bahasa yang digunakan stiker pada angkutan umum angkot ini bersifat 

implikatif sehingga dapat menjadi sebuah kajian yang menarik. Implikasi 

dalam stiker pada angkutan umum angkot ini dapat menyebabkan efek 

tertentu bagi khalayak yang membacanya. Stiker biasanya digunakan 

penutur untuk mengungkapkan perasaan, menyindir, memohon, meminta, 

menyuruh dan sebagainya kepada lawan tuturnya secara tidak langsung. 

Sebab, di dalam wacana stiker terdapat maksud dan tujuan yang ingin 

disampaikan oleh penutur kepada lawan tuturnya. 

Keistimewaan penggunaan stiker terletak pada kepiawaian pemilik 

angkutan umum angkot dalam memilih stiker yang mengkaitkan dengan 

perasaan penutur itu sendiri untuk menarik lawan tuturnya (penumpang) 

agar mau naik angkutan umum angkot yang dikendarainya. Selain itu, 

keberadaannya hanya dapat kita temui pada angkutan umum angkot 

tertentu, karena tidak semua angkutan umum angkot menggunakan stiker 

dikendaraannya. Ada beberapa penutur (sopir angkot) menyatakan bahwa 

penggunaan stiker pada angkutan umum angkot hanya merusak 

pemandangan pada kendaraan (angkutan umum angkot) itu sendiri. 

Skripsi tentang implikatur percakapan dalam wacana stiker pada 

angkutan umum angkot belum ada, namun sebagai bahan acuan peneliti 

menggunakan berbagai peneliti yang hampir sama dalam membahas objek 

penelitian tersebut. Penelitian ini difokuskan pada semua objek stiker yang 

ada pada angkutan umum angkot. 
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METODE PENELITIAN 

1. Tempat dan Waktu Penelitian  

Tempat penelitian dilakukan di wilayah Kudus. Waktu yang 

peneliti gunakan untuk penelitian ini mulai dari bulan Januari 2014. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian yang berkaitan dengan fenomena kebahasaan yang 

berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam kegiatan kita sehari-hari 

dalam hubungan dengan situasi dan konteks pembicaraan. 

Sesuai dengan judul penelitian maka penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Artinya penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan wujud implikatur wacana stiker 

pada angkutan umum angkot khususnya di wilayah Kudus. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah angkutan umum angkot. 

b. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah implikatur percakapan wacana stiker. 

4. Data dan Sumber Data 

     Data merupakan hal-hal yang diketahui atau diakui, fakta, 

informasi menurut (Djojosuroto, 2000: 9). Data dalam penelitian ini 

berupa stiker pada angkutan umum angkot di wilayah Kudus. Sumber 

data dalam penelitian ini adalah angkutan umum angkot yang ada di 

wilayah Kudus. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Penyediaan data merupakan upaya seorang peneliti dalam 

menyediakan data yang berkaitan langsung dengan masalah yang 

dimaksud (Sudaryanto, 1993: 5). 

a. Teknik Simak 

Teknik simak yaitu dengan cara menyimak, penyimakan 

dilakukan dengan membaca stiker yang ada pada angkutan umum 

angkot. 
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b. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk 

mengdokumentasikan stiker yang ada pada angkutan umum angkot. 

c. Teknik Catat 

Teknik catat yaitu pencatatan data-data yang berkaitan 

dengan objek penelitian yaitu implikatur wacana stiker pada 

angkutan umum angkot.  

6. Keabsahan data 

Keabsahan data/validitas data merupakan kebenaran data dari 

proses penelitian. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan 

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan 

data dan sumber data yang telah ada menurut (Sugiyono, 2012: 327). 

Dalam penelitian ini digunakan triangulasi teori, triangulasi teoritis 

dilakukan  berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat 

diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih rinci, maka dalam 

penelitian ini dikumpulkan  beberapa teori dari berbagai ahli untuk 

mengambil konteks yang bisa dikategorikan objek pragmatik. 

7. Teknik Analisis Data 

Pada tahap analisis data peneliti berupaya meneliti langsung 

permasalahan yang terkandung dalam data. Setelah data terkumpul, 

pembahasan dilakukan dengan metode padan dan metode agih. Pada 

tujuan pertama menggunakan metode padan untuk menganalisis 

bentuk yang terkandung dalam implikatur percakapan yang terdapat 

pada wacana stiker dengan menggunakan teknik dasar pilah unsur 

penentu (PUP). Sudaryanto (1993: 10) metode padan merupakan 

analisis data yang memiliki alat penentu di luar bahasa, terlepas, dan 

tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan. Teknik lanjutan 

yang digunakan adalah teknik referensial. Teknik referensial, metode 

yang alat penentunya peristiwa atau kejadian yang ditunjukan oleh 

bahasa atau referen bahasa menurut Sudaryanto (1993: 10). Teknik ini 



6 
 

digunakan untuk menentukan implikatur yang terdapat dalam wacana 

stiker. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil tahap analisis data berikut ini memaparkan 

wujud, maksud, dan strategi implikatur percakapan. Data dalam 

penelitian ini wacana stiker yang ada pada angkutan umum angkot. 

Hasil dari implikatur pecakapan dalam wacana stiker angkutan umum 

angkot di wilayah Kudus dilakukan dengan mencari maksud yang 

tersirat dalam stiker tersebut. 

1. Analisis Wujud Implikatur Percakapan 

1) Implikatur Berdasarkan Latar Belakang Sosial 

Implikatur mempunyai banyak bentuk yaitu salah satunya 

dilihat menurut latar belakang sosialnya 

(a) Latar Belakang Sosial Berdasarkan Usia 

(1)  B:LOM (Bocah Lali Omah) 

(1a) B(ocah) L(ali) O(mah) 

(1b) ‘Anak lupa rumah’ 

Konteks dalam wacana di atas menyatakan bahwa 

penulis (O1) seorang bocah atau anak kecil yang lupa rumahnya. 

Implikatur yang ditemukan dalam stiker angkutan umum angkot 

adalah sebagai berikut: (a) Bocah atau anak kecil yang lupa 

rumahnya, (b) Bocah yang hilang yang tidak tahu rumahnya, 

dan (c) Bocah yang suka keluyuran, jarang pulang ke rumah. 

Penutur ingin memberitahukan kepada pembaca (mitra 

tutur) bahwa penutur seorang anak kecil yang jarang pulang ke 

rumah, karena lupa atau tidak mau pulang ke rumah. Orang tua 

anak kecil tersebut berharap anaknya tidak pergi lagi dari 

rumah. 
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(b) Latar Belakang Sosial Berdasarkan Pekerjaan 

(1) WWW. Brigadir Muda. Com 

(1a) W(orld) W(ide) W(eb). Brigadir Muda. Com(mercial) 

(1b) Dunia jaringan luas. Brigadir Muda. Mengenai 

perdagangan 

Konteks dalam wacana di atas menyatakan bahwa 

penulis (O1) seorang yang ingin menjadi seorang polisi yang 

berpangkat brigadir muda. Implikatur yang ditemukan dalam 

stiker angkutan umum angkot adalah sebagai berikut: (a) 

Penulis (O1) seorang yang ingin menjadi anggota polisi, (b) 

Polisi yang berpangkat brigadir muda, dan (c) situs internet 

brigadir muda. 

Penutur ingin memberitahukan kepada pembaca (mitra 

tutur) bahwa penutur seseorang yang ingin menjadi anggota 

kepolisian yang berpangkat brigadir muda. Untuk 

mempermudah seseorang yang ingin melihat data-data tentang 

polisi yang berpangkat brigadir muda bisa melihat disitus 

internet dengan alamat WWW. Brigadir Muda. Com. 

(c) Latar Belakang Sosial Berdasarkan Pendidikan 

(1) Doa ibu 

Konteks dalam wacana di atas menyatakan bahwa 

penulis (O1) meminta doa dari seorang ibu. Implikatur yang 

ditemukan dalam stiker angkutan umum angkot adalah sebagai 

berikut: (a) Penulis (O1) seorang ibu, (b) Orang yang meminta 

doa kepada ibunya, (c) Doa tentang ibu, dan (d) Seorang ibu 

yang berdoa. 

Penutur ingin memberitahukan kepada pembaca (mitra 

tutur) bahwa penutur seseorang yang ingin meminta doa dari 

seorang ibu, karena seorang ibu yang melahirkan kita. Doa 

Tuhan tergantung doa ibu, doa ibu selalu dikabulkan oleh 

Tuhan. 
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(e) Latar Belakang Sosial Berdasarkan Keagamaan 

(1) Angudi Berkahing Gusti 

Konteks dalam wacana di atas menyatakan bahwa 

penulis (O1) adalah seorang yang memohon berkah dari 

Tuhan. Implikatur yang ditemukan dalam stiker angkutan 

umum angkot adalah sebagai berikut: (a) Penulis (O1) sedang 

berdoa, dan (b) Penulis meminta berkah dari Tuhan. 

Penutur ingin memberitahukan kepada pembaca 

(mitra tutur) bahwa penutur seseorang meminta doa agar 

mendapat berkah dari Tuhan dalam setiap usaha yang 

dijalankannya, sebab berkah dari Tuhan akan memuaskan 

hati seseorang yang selalu berdoa. 

2) Implikatur Berdasarkan Latar Belakang Ekonomi 

Implikatur mempunyai banyak bentuk yaitu salah satunya 

dilihat menurut latar belakang ekonomi 

(1) Luwes: berdagang alat-alat mobil toko Jember Permai no. 3 

Kudus 

Konteks dalam wacana di atas menyatakan bahwa 

penulis (O1) menjual alat-alat mobil di daerah Jember Permai 

no. 3 Kudus. Implikatur yang ditemukan dalam stiker angkutan 

umum angkot adalah sebagai berikut: (a) Luwes tempat 

menjual alat-alat mobil, dan (b) Luwes berada di daerah 

Jember Permai no. 3 Kudus. 

Penutur ingin memberitahukan kepada pembaca (mitra 

tutur) bahwa penutur seseorang yang berjualan alat-alat mobil 

yang sangat lengkap dan murah, nama tokonya adalah Luwes 

di wilayah Jember Permai no. 3 Kudus.  

3) Implikatur Berdasarkan Latar Belakang Politik 

Implikatur mempunyai banyak bentuk yaitu salah satunya 

dilihat menurut latar belakang politik 
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(1) Hj. Noor Hani’ah, S.H. calon DPRD Jawa Tengah DAPIL 2 

(Kudus, Jepara, Demak) Mohon doa restu dan pilihannya 

 Terus berjuang untuk kesejahteraan rakyat 

Konteks dalam wacana di atas menyatakan bahwa 

penulis (O1) adalah seorang calon legislatif yang menyalonkan 

diri sebagai anggota DPRD Jawa Tengah. Implikatur yang 

ditemukan dalam stiker angkutan umum angkot adalah sebagai 

berikut: (a) Penulis (O1) seorang calon legislatif, (b) Orang itu 

bernama Hj. Noor Hani’ah, S.H., (c) Orang itu calon DPRD 

Jawa Tengah, d) Daerah pemilihannya adalah DAPIL 2 (Kudus, 

Jepara, Demak), e) Orang itu akan berjuang untuk rakyat, dan f) 

Orang itu memohon doa restu agar menang. 

Penutur ingin memberitahukan kepada pembaca (mitra 

tutur) bahwa penutur adalah salah satu calon legislatis DPRD 

Jawa Tengah yang bernama Hj. Noor Hani’ah, S.H. dengan 

daerah pilihan Kudus, Jepara, Demak. Penutur berharap dan 

memohon doa restu kepada warga masyarakat Jawa Tengah agar 

memilih dengan menyoblosnya. Jika beliau menang menjadi 

anggota DPRD Jawa Tengah beliau akan berjuang untuk 

kesejahteraan rakyat khususnya rakyat Jawa Tengah. 

2. Analisis Maksud Implikatur Percakapan  

a. Tindak Tutur Literal 

Tindak tutur literal (literalspeech act) adalah tindak tutur 

yang maksudnya sama dengan kata-kata yang menyusunnya 

(1) Hj. Noor Hani’ah, S.H. calon DPRD Jawa Tengah DAPIL 2 

(Kudus, Jepara, Demak) Mohon doa restu dan pilihannya 

Terus berjuang untuk kesejahteraan rakyat 

(1a) Hj. Noor Hani’ah, S.H. (merupakan) calon DPRD Jawa 

Tengah DAPIL 2 (Kudus, Jepara, Demak) Mohon Doa restu 

dan pilihannya 

Terus berjuang untuk kesejahteraan rakyat 
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Konteks dalam wacana di atas merupakan tindak tutur 

literal dan maksud implikaturnya bahwa salah satu calon DPRD 

Jawa Tengah yang bernama Hj. Noor Hani’ah, S.H.  meminta doa 

restu dan dukungan kepada masyarakat khususnya daerah Kudus, 

Jepara, dan Demak agar terpilih menjadi DPRD Jawa Tengah. 

Pada kalimat Terus berjuang untuk kesejahteraan rakyat  jika 

menjadi DPRD beliau akan berjuang untuk menyejahterakan 

rakyat. Tuturan pada kalimat di atas merupakan tuturan yang 

dimaksudkan untuk menginformasikan sekaligus memohon 

kepada masyarakat Jawa Tengah khususnya Kudus, Jepara, 

Demak untuk mendoakan dan memilih beliau menjadi DPRD 

Jawa Tengah. 

b. Tindak Tutur Tidak Literal 

Tindak tutur tidak literal (nonliteralspeech act) merupakan 

tindak tutur yang mempunyai maksud tidak sama dengan kata-

kata yang menyusunnya atau berlawanan dengan kata-kata yang 

menyusunnya 

(1) Kudus Semarak 

(1a) (Kota) Kudus (memiliki slogam) Semarak 

Konteks dalam wanaca di atas merupakan tindak tutur tak 

literal yang menyatakan bahwa Kudus Semarak. Maksud 

implikatur dalam kalimat tersebut dimaksudkan untuk 

menginformasikan bahwa Kudus Semarak. Di Kudus hanya 

slogamnya yang semarak tetapi sekarang banyak dibangun 

industri-industri rokok dan gedung-gedung perbelanjaan, jalan 

banyak yang macet.  

3. Analisis Strategi Implikatur Percakapan 

a. Pengungkapan dengan Tindak Tutur Langsung 

(1) Kau tetap yang ku sayang 

(1a) Kau tetap yang (a)ku sayang (selamanya) 
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Tuturan penulis (O1) dalam wacana (1) merupakan tuturan 

kalimat langsung yang menggunakan modus kalimat berita. 

Kalimat pada wacana (1a) tersebut bermaksud untuk 

memberitahukan atau memberitakan bahwa seseorang akan tetap 

sayang dan setia dengan orang yang dicintainya. Penulis (O1) 

mengungkapkan perasaan itu karena penulis (O1) merasa sayang 

dengan seseorang yang dicintainya itu, apapun yang terjadi 

penulis (O1) akan tetap menyayangi orang itu (kau). 

2) Pengungkapan dengan Tindak Tutur Tidak Langsung 

Tindak tutur tidak langsung (indirect speech act) 

merupakan tindak tutur untuk memerintah seseorang melakukan 

sesuatu secara tidak langsung 

(1) Kudus Semarak 

(1a) (Kota) Kudus (memiliki slogam) Semarak 

Tuturan penulis (O1) dalam wacana (2) merupakan tuturan 

yang bersifat tidak langsung. Tuturan (2a) merupakan tuturan 

yang menggunakan modus kalimat berita. Kalimat tersebut 

berfungsi untuk memberitakan atau memberitahukan kepada 

pembaca (O2)  bahwa semarak adalah slogam kota Kudus. Kudus 

merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Tengah yang 

memiliki slogam semarak yang artinya keelokan. Jadi, artinya 

Kudus merupakan kota yang elok, tetapi kenyataannya Kudus 

bukan kota yang elok karena banyak dibangun perusahaan dan 

mall. 

 

Pembahasan Penelitian 

Dari hasil analisis, peneliti menemukan beberapa temuan 

berdasarkan implikatur percakapan dalam wacana stiker angkutan 

umum angkot di wilayah Kudus. Peneliti menemukan hasil wujud 

implikatur wacana stiker diklasifikasikan berdasarkan (a) latar 

belakang sosial: usia, pendidikan, perkerjaan, keagamaan, (b) latar 
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belakang ekonomi dan, (c) latar belakang politik. Analisis maksud 

implikatur yang terkandung dalam wacana stiker angkutan umum 

angkot dibedakan menjadi dua maksud yaitu: (a) maksud literal 

dan, b) maksud tidak literal. Strategi tindak tutur langsung 

dikategorikan berdasarkan modus (a) kalimat berita, (b) kalimat 

tanya berjumlah tidak ada data yang menggunakan kalimat Tanya 

dan, c) kalimat perintah. Strategi tindak tutur tidak langsung 

dikategorikan berdasarkan modus (a) kalimat berita dan, (b) 

kalimat perintah. 

Hasil penelitian di atas, pada wujud implikatur yang paling 

banyak terdapat pada latar belakang sosial, karena 

mengekspresikan diri mereka (penutur) kepada orang lain. Pada 

maksud implikatur data yang dihasilkan seimbang. Strategi 

implikatur yang paling banyak pada tindak tutur langsung di 

kalimat berita, karena menginformasikan atau memberitahu kepada 

lawan tutur. Strategi implikatur yang paling banyak pada tindak 

tutur tidak langsung di kalimat perintah, karena penutur ingin 

memerintah lawan tuturnya untuk melakukan sesuatu. 

Penelitian ini berbeda dari penelitian yang diteliti oleh 

Kholifah. Hasil penelitiannya adalah dalam penelitian ini 

implikatur yang sering muncul meliputi: (1) implikatur yang 

mempunyai maksud kesediaan, (2) implikatur yang mempunyai 

maksud menolak, (3) implikatur yang mempunyai maksud 

pemberian saran, (4) implikatur mempunyai maksud memberitahu, 

(5) implikatur yang mempunyai maksud memerintah, (6) 

implikatur yang mempunyai maksud mengajak, (7) implikatur yang 

mempunyai maksud dugaan, (8) implikatur yang menmpunyai 

maksud keraguan, (9) implikatur yang mempunyai maksud 

mengejek, (10) implikatur yang mempunyai maksud sindiran, (11) 

implikatur yang mempunyai maksud simpulan. 



13 
 

Penelitian ini berbeda dari penelitian yang diteliti oleh Sari. 

Hasil penelitiannya adalah (1) implikatur percakapan yang terjadi 

dalm proses belajar mengajar Bahasa Indonesia siswa kelas II 

SMKN 5 Surakarta juga menimbulkan dua jenis implikatur yaitu 

implikatur standar yang disebabkan mudahnya pemahaman dari 

empat maksim dasar percakapan dan implikatur flouting yang 

diiringi dengan tindakan nonverbal. (2) Penelitian yang telah 

dilakukan menghasilakan empat fungsi dari tuturan yang 

mengandung implikatur dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

siswa kelas II SMKN 5 Surakarta, yaitu fungsi bersaing 

(competitive), menyenangkan (convivial), bekerja sama 

(collaborative), dan bertentangan (conflictive). Fungsi conflictive 

atau bertentangan paling banyak ditemukan pada tuturan yang 

mengandung implikatur percakapan dari pada fungsi yang lain; (3) 

percakapan yang mengandung implikatur dalam proses belajar 

mengajar Bahasa Indonesia siswa kelas II SMKN 5 Surakarta 

mempunyai bentuk penerapan tuturan terhadap prinsip kerja sama 

(PKS) dan kesopanan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi 

meliputi pelanggaran terhadap maksim kuantitas, kualitas, 

relevansi, cara kedermawaan, pujian, kearifan, kerendahan hati, 

kesepakatan serta maksim simpati. Fungsi confiktitive atau 

bertentangan paling banyak ditemukan pada tuturan yang 

mengandung implikatur percakapan dari pada fungsi lain. 

Penelitian ini berbeda dari penelitian yang diteliti oleh 

Rahardjo. Hasil penelitiannya adalah: (1) Dari keseluruhan jumlah 

sempel yang digunakan dalam penelitian ini ditemukan 11 tindak 

tutur meliputi tindak tutur asertif berfungsi untuk melaporkan, 

menyombongkan diri. Tindak tutur direktif yang berfungsi untuk 

menyarankan, menolak. Tindak tutur komisif berfungsi untuk 

menawarkan, menjanjikan. Tindak tutur ekspresif berfungsi untuk 

mengkritik, menyindir, mengejek, menyatakan keluhan. (2) 
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Pelanggaran terhadap prinsip kerjasama meliputi empat maksim 

yaitu pelanggaran maksim kuantitas, pelanggaran maksim kualitas, 

pelanggaran maksim relevansi, pelanggaran maksim cara. 

Pelanggaran maksim kesantunan meliputi enam maksim yaitu 

maksim kebijaksanaan, maksim kedemawaran, maksim 

penghargaan, maksim permufakatan, dan maksim kesimpatian. (3) 

Implikatur yang terkandung dalam acara NDC, bermaksud untuk 

menyindir kepada pemerintah, mengingatkan kepada pemerintah, 

menawarkan kepada penonton, mengejek kapada tokoh NDC, 

melaporkan kepada pemerintah, menolak dan menyatakan 

ketidaksetujuan, menyombongkan diri, mengkritik kepada 

pemerintah. Adanya tindak implikatur dalam acara NDC 

dimaksudkan agar maksud tuturan yang disampaikan tidak 

menyinggung pihak lain dan mendukung dalam menciptakan 

humor agar pesan yang disampaikan dapat mudah diterima 

masyarakat. 

Penelitian ini berbeda dari penelitian yang diteliti oleh Sari. 

Hasil penelitiannya adalah (1) Adanya pelanggaran kerjasama: 

pelanggaran maksim kuantitas, pelanggaran maksim kualitas, 

pelanggaran maksim relevansi, pelanggaran maksim pelaksanaan. 

(2) Adanya pelanggaran terhadap prinsip kesopanan: pelanggaran 

maksim kebijaksaan, pelanggaraan maksim penerimaan, 

pelanggaran maksim kemurahan, pelanggaran maksim kerendahan 

hati, pelanggaran maksim kecocokan, pelanggaran maksim 

kesimpatian. 

Penelitian ini berbeda dari penelitian yang diteliti oleh 

Budianto. Hasil penelitiannya adalah adannya penyimpangan 

maksim kuantitas, pelanggaran maksim kualitas, pelanggaran 

maksim relevansi, pelanggaran maksim pelaksanaan, pelanggaran 

maksim kesopanan, pelanggaran maksim kemurahan, pelanggaran 

maksim kebijaksanaan, pelanggaranan maksim kerendahan hati. 
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Penelitian ini berbeda dari penelitian yang diteliti oleh 

Mutaqin. Hasil penelitiannya adalah tuturan yang mengandung 

implikatur percakapan dalam iklan produk radio GSM FM terdiri 

dari dua bentuk tuturan yaitu direktif sejumlah 8 tuturan dan 

tuturan berbentuk deklaratif berjumlah 5 tuturan. Implikasi yang 

muncul dan keterusterangan antara penutur dan mitra tutur. Faktor 

yang menyebabkan adanya pemakaian implikatur dalam iklan 

produk di radio GSM FM adalah faktor ekonomi, faktor kebutuhan 

masyarakat, dan faktor efktivitas produk.  

Penelitian ini berbeda dari penelitian yang diteliti oleh 

Rahmawati. Hasil penelitiannya adalah (1) Dari analisis yang 

dilakukan pada implikatur komik Doraemon diketahui keempat 

maksim prinsip kerjasama H.P. Grace, yaitu maksim kualitas, 

maksim kuantitas, maksim relevansi, dan maksim cara 

mengembang. Pengembangan pada keempat maksim terjadi pada 

data yang berlainan. Ditemukan pula adanya pengembangan pada 

implikatur yang sama dengan beberapa maksim yang mengembang 

bersamaan, untuk pengembangan seperti ini disebut sebagai 

pengembangan maksim jamak. Kombinasi maksim jamak yang 

ditemukan adalah pengembangan maksim kuanitas-cara, kuantitas-

relevansi, dan kuantitas-relevansi-cara. (2) Latar belakang 

terjadinya pengembangan pada implikatur komik Doraemon 

dipengaruhi oleh beberapa hal. Dari analisis yang dilakukan, 

diketahui adanya praanggapan yang sama, penutur mereferen pada 

referen tertentu, common knowlwdge dan digunakannya preinsip 

analogi, menjadi latar belakang terjadinya pengembang. Dan 

sekitar latar belakang pengembangan, yang paling banyak terjadi 

adalah adanya praanggapan yang sama antar penutur dan mitra 

tutur. 

Penelitian ini berbeda dari penelitian yang diteliti oleh 

Nugraheni. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa 



16 
 

implikatur yang terdapat dalam percakapan tokoh wanita dan laki-

laki film Harry Potter anf The Goblet Of Fire terjadi pelanggaran 

maksim-maksim dalam prinsip kerjasama Paul Grice meliputi 

maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, maksim 

cara. 

Penelitian ini berbeda dari penelitian yang diteliti oleh 

Prabawa. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa 

implikatur yang terdapat dalam kolom sms pembaca adalah (1) 

implikatur yang berupa kritikan terhadap Persatuan Sepak Bola 

Seluruh Indonesia, (2) implikatur yang membangkitkan semangat 

nasionalisme, (3) implikatur yang berupa protes dan kekecewaan 

terhadap kenaikan harga BBM, (4) implikatur yang berupa kritikan 

terhadap pemerintah, (5) implikatur yang berupa kritikan dan 

dukungan terhadap kinerja KPK, (6) implikatur yang berupa saran 

untuk PBSI, (7) implikatur yang berupa saran dan imbauan kepada 

pelatih dan Pelatnas, dan (8) implikatur yang berupa protes 

terhadap kenaikan harga sembako. 

Penelitian ini berbeda dari penelitian yang diteliti oleh 

Raharjo. Hasil penelitiannya adalah menunjukan bahwa implikatur 

yang terdapat pada tuturan pasuwitan adalah (1) bahwa seorang 

laki-laki Sedulur Sikep disebut siap menikah ketika sudah sanggup 

dan berani menguntarakan sendiri keinginannya untuk nyuwita, (2) 

bahwa laki-laki Sedulur Sikep selalu penuh dengan sikap kehati-

hatian, (3) bahwa laki-laki Sedulur Sikep mempunyai sikap sabar 

dan pantang ingkar janji, (4) bahwa laki-laki Sedulur Sikep setia 

menjadi petani, sebagaimana yang dilakukan leluhur mereka, dan 

(5) bahwa perempuan di dalam masyarakat Sedulur Sikep memiliki 

kedudukan tinggi. 

Penelitian ini berbeda dari penelitian yang diteliti oleh 

Purwanti. Hasil penelitiannya adalah tuturan yang mengandung 

implikatur dan inferensi dalam kolom Nuwun Sewu terdiri dari 
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wujud Implikatur dan Inferensi yang diklasifikasikan berdasarkan 

(1) Latar Belakang Sosial, (2) Latar Belakang Seks, (3) Latar 

Belakang Pendidikan, (4) Latar Belakang Ekonomi dan, (5) Latar 

Belakang Politik berjumlah. Maksud yang terdapat dalam kolom 

Nuwun Sewu menggunakan tindak tutur literal dan tindak tutur tak 

literal, diantara kedua tindak tutur tersebut yang  menjadi 

kecenderungan atau paling dominan yaitu tindak tutur literal. 

Penelitian ini berbeda dari penelitian yang diteliti oleh 

Sasongko. Hasil penelitiannya adalah diketahui bahwa coretan 

mahasiswa biasanya berbentuk tulisan dan dituangkan pada tempat-

tempat yang tidak seharusnya digunakan untuk menuangkan ide 

atau gagasan, coretan merupakan salah satu bentuk wacana, yaitu 

wacana tulis. Coretan tersebut mempunyai implikatur yang 

beragam dengan maksud dan tujuan tertentu bagi para pembaca. 

Coretan dapat dituangkan dalam bentuk tindak tutur tidak langsung 

literal dan tindak tutur tidak langsung tidak literal. Coretan tersebut 

mempunyai daya pragmatik pada pembacanya karena 

menimbulkan makna yang selanjutnya akan dilakukan oleh 

pembaca coretan sebagai tindak lanjut. Coretan yang ada di kampus 

Universitas Muhammadiyah Surakarta ditujukan untuk mahasiswa, 

dosen dan para karyawan. 

Penelitian ini berbeda dari penelitian yang diteliti oleh 

Suyamti. Hasil penelitiannya adalah berdasarkan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka dapat diketahui ada 4 bentuk 

pelanggaran prinsip kerja sama yang terdapat dalam talk show 

“Hitam Putih”. Pelanggaran itu meliputi pelanggaran maksim 

kuantitas, pelanggaran maksim kualitas, pelanggaran maksim 

hubungan (relevansi), dan pelanggaran maksim cara (pelaksanaan). 

Penelitian ini berbeda dari penelitian yang diteliti oleh 

Rachmawati. Hasil penelitiannya adalah pada wacana pembuka 

rapat dinas di tingkat kelurahan  berlatar belakang budaya Jawa 
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mengandung maksud mengajak atau menghimbau kepada mitra 

tutur. Akan tetapi, untuk menyampaikan maksud tuturan tersebut 

penutur menggunakan berbagai modus atau cara. Modus yang 

digunakan adalah modus mengajak atau menghimbau, modus 

menyuruh atau memerintah, modus menyindir, modus melarang, 

dan modus mengimformasikan. Jumlah tuturan yang mengandung 

modus mengajak atau menghimbau, menyuruh atau memerintah, 

menyindir, melarang, serta menginformasikan. Faktor yang 

mempengaruhi adanya pemakaian implikatur yang terdapat pada 

wacana pembuka rapat dinas di tingkat kelurahan belatar belakang 

budaya Jawa. Faktor-faktor itu yakni tingkat formalitas hubungan 

antara penutur dan mitra tutur (tingkat keakraban penutur dengan 

mitra tutur, tingkat keangkeran mitra tutur, dan umur mitra tutur), 

tingkat status sosial mitra tutur, kehadiran O3, situasi emosi 

penutur, dan tujuan tutur penutur. 

Perbedaan dari penelitian ini dengan beberapa penelitian 

yang relevan di atas adalah sumber datanya. Penelitian yang 

relevan kajian yang dianalisis yakni berupa sinetron, komik, surat 

kabar, talk show, proses belajar mengajar, rapat, coretan dan film. 

Dalam penelitian ini kajian yang dianalisis yakni berupa wacana 

stiker. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data implikatur dalam wacana stiker 

angkutan umum angkot, diperoleh beberapa hal yang dapat disimpulkan 

sebagai berikut. Secara rinci diuraikan sebagai berikut. 

1. Implikatur percakapan yang terdapat dalam stiker angkutan umum 

angkot ini mencoba untuk menarik perhatian penumpang angkutan 

umum angkot dengan tuturan kalimat dari pengguna stiker yang 

bersifat impilkatif, sehingga pembaca harus bisa mengartikan tuturan 
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dari kalimat tersebut dengan menyimpulkan sendiri maksud yang 

terkandung dalam kalimat. 

2. Dalam analisis wacana stiker pada angkutan umum angkot 

diklasifikasikan menurut wujud implikatur dan maksud implikatur. 

Wujud wacana stiker diklasifikasikan berdasarkan latar belakang 

sosial: usia, pekerjaan, pendidikan, dan keagamaan, b) latar belakang 

ekonomi, c) latar belakang politik. Analisis maksud implikatur yang 

terkandung dalam wacana stiker angkutan umum angkot dibedakan 

menjadi dua maksud yaitu: a) maksud literal sejumlah dan b) 

maksud tidak literal berjumlah. 

3. Dalam analisis strategi implikatur percakapan dalam wacana stiker 

angkutan umum angkot di wilayah Kudus diklasifikasikan 

berdasarkan modus kalimatnya dengan menggunakan dua tindak 

tutur yaitu tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. 

Strategi tindak tutur langsung dikategorikan berdasarkan modus a) 

kalimat berita, b) kalimat tanya berjumlah tidak ada data yang 

menggunakan kalimat Tanya dan c) kalimat perintah. Strategi tindak 

tutur tidak langsung dikategorikan berdasarkan modus a) kalimat 

berita dan b) kalimat perintah. 
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