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PENGGUNAAN IMPLIKATUR DALAM PERCAKAPAN NOVEL TUHAN 

MAHA ASYIK KARYA SUJIWO TEJO 

 

Abstrak 

Penelitian ini mengkaji implikatur percakapan pada novel Tuhan Maha Asyik 

karya Sujiwo Tejo. Tujuannya adalah untuk mengetahui bentuk implikatur di 

dalam novel tersebut dan juga untuk mengetahui makna daripada bentuk 

implikatur tersebut. Tidak hanya itu peneliti juga membahas jenis implikatur yang 

terdapat dalam novel Tuhan Maha Asyik Karya Sujiwo Tejo ini dan juga fungsi 

dari pernyataan dalam bentuk implikatur tersebut. Penelitian ini menggunakan 

analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dalam novel ini menunjukkan:  

Pertama, terdapat 43 bentuk implikatur. Kedua, makna dari bentuk implikatur itu 

sendiri yang mana dari makna tersebut banyak menyinggung tentang kehidupan 

manusia pada saat ini. Ketiga, yaitu jenis implikatur, ada dua jenis implikatur 

yang dikaji dalam penelitian ini yaitu implikatur konvensional dan implikatur non 

kovensional. Keempat, adalah fungsi dari setiap bentuk implikatur yang dikaji 

dalam penelitian ini yaitu terdiri atas fungsi perintah, fungsi informatif dan fungsi 

pertanyaan. 

 

Kata kunci: implikatur, makna, novel. 

  

Abstract 

This research aims to reveal of implicature on the conversation in Sujiwo Tejo’s 

Tuhan Maha Asik novel. The objective of this research is to know form of 

implicature in this novel and to know the meaning of the form implicature. Not 

only it, but also the researcher explains type of implicature in Sujiwo Tejo’s 

Tuhan Maha Asik novel and also the function of the statement in form of 

implicature in this novel. The technique of analyzing data is descriptive 

qualitative. The results of this research show: Firstly, there are 43 forms of 

implicature. Secondly, the meaning of the form implicature itself which of these 

meanings many insinuated about human life at this time. Third is type of 

implicature. There are 2 types of implicature which discussed in this research, 

conventional and non conventional implicature. Fourth is the function of each 

form implicature which studied in this research that are command functions, 

informative functions and question functions. 

 

Keywords: implicature, meaning, and novel. 

 

1. PENDAHULUAN 

Bahasa memegang peranan yang sangat penting dalam komunikasi dan interaksi 

sosial diantara para penuturnya. Para penutur menyampaikan pesan dalam 

berkomunikasi. Bahasa dan pesan yang disampaikan dapat disejajarkan dengan 

konsep langue dan parole yang dikemukakan oleh Saussure (dalam Setianingsih 
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dkk, 2009:38). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahasa adalah 

system lambang bunyi  arbitrer yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk 

bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa juga sebagai alat 

interaksi atau alat komunikasi dalam masyarakat yang bersifat arbitrer (Chaer, 

2003:31). Melalui bahasa manusia dengan mudah mengungkapkan pikiran, 

gagasan, konsep, perasaan dan berbagai pengalaman kepada sesamanya. Begitu 

juga sebaliknya, manusia akan mengalami kesulitan dalam menyampaikan 

pikiran, gagasan, konsep dan perasaan apabila tidak ada bahasa sebagai alat  

komunikasinya. Sehubungan dengan hal ini, Wardaugh (dalam Chaer, 2003:33) 

juga berpendapat, bahwa fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi manusia, 

baik lisan maupun tulisan. 

Tidak terlepas dari penggunaan bahasa, seseorang mampu 

mengekspresikan suatu ujaran melalui sebuah tulisan. Baik itu dalam sebuah 

artikel, berita maupun suatu karya sastra. Tidak di pungkiri sebuah karya sastra 

mampu menggambarkan sebuah kesan atau pesan dari penulis kepada pembaca, 

dapat diketahui karya Sastra merupakan gambaran kehidupan yang dituangkan 

melalui media tulis. Karya sastra merupakan dunia imajinatif yang merupakan 

hasil kreasi pengarang setelah merefleksi lingkungan sosial kehidupannya (Al-

ma’ruf 2006:2). Dunia dalam karya sastra dikreasikan dan sekaligus ditafsirkan 

lazimnya melalui bahasa. Apapun yang dipaparkan pengarang dalam karyanya 

kemudian ditafsirkan oleh pembaca, berkaitan dengan bahasa. 

Menurut Hardjana dalam Al-ma’ruf (2006:2) novel merupakan 

pengelolaan masalah-masalah sosial kemasyarakatan oleh kaum terpelajar 

indonesia sejak tahun 1920-an dan yang sangat digemari oleh sastrawan. Dalam 

novel terdpat satu pilihan di antara berbagai aspek kehidupan untuk diperhatikan 

(Boulton dalam Al-ma’ruf 2006:2). Meskipun diantara sastrawan berbeda 

pendapat tentang apa yang menarik, melalui kesusastraan kita dapat belajar 

banyak tentang hidup ini dengan menemukan apa yang dianggap penting oleh 

orang lain. Sebagai karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif, biasanya dalam 

bentuk cerita dan merupakan bentuk sastra yang paling populer di dunia. Pada 

umumnya, di dalam sebuah novel memuat tentang problem kehidupan 
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masyarakat, yang digambarkan oleh pengarang tokoh dan penokohan serta setting 

yang sengaja dipilih pengarang untuk mewakili idenya dalam gambarannya 

terhadap pandangan dalam kehidupan yang dialami dan diapresiasikan ke dalam 

bentuk tulisan. Di dalam penyampaiannya pengarang sering menyampaikan cerita 

atau pesan secara implisit atau tersirat yang disebut Implikatur. 

Suatu hasil penerjemahan dapat dianggap berhasil apabila pesan, pikiran, 

gagasan, dan konsep yang ada dalam bahasa sumber dapat disampaikan ke dalam 

bahasa sasaran secara utuh. Hal ini menjadi penting karena keutuhan suatu teks 

sedikit banyak dipengaruhi oleh adanya pesan atau makna implisit yang terdapat 

di dalamnya. Untuk dapat menangkap sebuah pesan implisit dengan baik, 

diperlukan kemampuan untuk mengenali berbagai macam makna dan cara-cara 

menerjemahkannya. Di dalam teks, ada kalanya makna tidak disampaikan secara 

eksplisit. Makna-makna yang seperti ini disebut dengan makna implisit atau 

tersirat. 

Pemahaman mengenai konteks tuturan ini menjadi hal terpenting dalam 

kajian pragmatik. Penutur dan mitra tutur harus harus memahami makna yang 

tersirat dalam percakapan yang sedang dilakukan. Pemahaman makna tersirat 

dalam kajian pragmatik bisa disebut dengan implikatur. Pemahaman terhadap 

implikatur juga sangat bergantung pada situasi dan kondisi saat tuturan 

berlangsung. Apakah antara penutur dan lawan tutur sudah saling mengenal dan 

pada saat percakapan mengggunakan intonasi yang  tepat atau tidak, karena 

intonasi memegang peranan penting dalam percakapan lisan. Keberhasilan 

memahami kaidah-kaidah dalam percakapan lisan, maka penutur akan lebih 

efektif dalam menyampaikan apa yang diinginkan. Bagi mitra tutur akan lebih 

responsif menanggapi pembicaraan penutur dan dapat memperkirakan arah 

pembicaraan orang lain lebih tepat. 

Novel Tuhan Maha Asyik karya Sujiwo Tejo adalah salah satu karya sastra 

yang terbilang unik di Indonesia, tentu banyak yang bisa digalih dari Novel 

Ketika Tuhan Maha Asyik karya Sujiwo Tejo ini. Sebagai novel yang mempunyai 

nilai estetik yang berkualiatas. Tentu banyak mengandung makna Implisit atau 

tersirat yang digunakan pengarang dalam penyampaian cerita Novel Tuhan Maha 
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Asyik. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

makna implikatur dalam Novel Tuhan Maha Asyik karya Sujiwo Tejo. 

Penelitian ini memiliki dua tujuan. (a) Mendeskripsikan bentuk dan makna 

implikatur percakapan dalam Novel Tuhan Maha Asyik karya Sujiwo Tejo. (b) 

Mendeskripsikan jenis implikatur percakapan dalam Novel Tuhan Maha Asyik 

karya Sujiwo Tejo. Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis 

penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah penelitian dalam bidang 

wacana, khususnya penelitian tentang implikatur  pada Novel Tuhan Maha asyik 

karya Sujiwo Tejo. manfaat praktis menambah wawasan peneliti dalam 

penggunaan implikatur pada Novel Tuhan Maha Asyik karya Sujiwo Tejo, dan 

dapat dijadikan acuan dalam penelitian berikutnya. 

 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang naturalistik artinya bahwa penelitiannya dilakukan pada kondisi 

yang alamiah (Sugiyono, 2012:14). Data yang dihasilkan dalam penelitian 

kualitatif berupa data deskriptif. Data dan Sumber data dalam penelitian ini adalah 

implikatur pada Novel Tuhan Maha Asyik karya Sujiwo Tejo. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka, simak, 

kemudian teknik lanjutan yaitu teknik catat (Mahsun, 2007: 92-93). Penelitian 

yang akan dikaji oleh peneliti berjudul “Penggunaan Implikatur dalam Percakapan 

Novel Tuhan Maha Asyik karya Sujiwo Tejo”. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini membahas tentang implikatur percakapan dalam novel Tuhan Maha 

Asyik karya Sujiwo Tejo. Implikatur yang dimaksud disini adalah kutipan atau 

dialog yang diambil dari novel tersebut. Kutipan yang dimaksud adalah 

percakapan dialog antar tokoh yang ada di dalam novel Tuhan Maha Asyik karya 

Sujiwo Tejo. Novel ini menceritakan  beberapa kisah tentang keberagaman agama 

menjelaskan bahwa Tuhan sangat asyik ketika tidak dikurung paksa dalam 

penanaman-penanaman dan pemaknaan-pemaknaan.  Ditemukan 43 bentuk 
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implikatur yang ada di dalam novel untuk dijadikan data. Istilah ‘implikatur’ 

dipakai oleh Grice untuk menerangkan sebuah tuturan dapat mengimplikasikan 

preposisi yang bukan merupakan bagian dalam tuturan bersangkutan (Grice dalam 

Muhammad Rohmadi, 2009:38). Implikatur percakapan terjadi karena adanya 

kenyataan bahwa sebuah ujaran yang mempunyai implikasi berupa proposisi yang 

sebenarnya bukan bagian dari tuturan itu (Rustono dalam sulistyowati 2014). 

Percakapan dapat berlangsung berkat adanya kesepakatan bersama. Kesepakatan 

bersama itu antara lain berupa kontrak tidak tertulis bahwa ihwal yang dibicarakan 

itu harus saling berhubungan atau berkaitan. Hubungan atau keterikatan itu sendiri 

tidak terdapat pada masing-masing kalimat secara lepas, maksudnya makna 

keterikatan itu tidak terungkap secara literal pada kalimat itu sendiri yang disebut 

dengan implikatur percakapan. 

3.1 Bentuk implikatur dan makna implikatur dalam kutipan novel Tuhan 

Maha Asyik karya Sujiwo Tejo 

Menurut data yang sudah terkumpul terdapat beberapa bentuk eksplikatur dan 

implikatur yang akan dijelaskan dalam sampel data penelitan pada kutipan berikut 

ini. Hal itu dilakukan agar memudahkan pembaca dalam memahami karakteristik 

eksplikatur dan implikatur. 

 

3.1.1 Pada data (1) bentuk implikatur “Tuhan yang berwajah apa saja”. 

Kutipan novel di atas mengimplikasikan bahwa Tuhan bisa berwujud apa saja 

melalui perantara makhluknya seperti manusia, hewan, tumbuhan dan lain-lain 

sesuai dengan kehendaknya. 

3.1.2 Pada data (2) bentuk implikatur “Manusia hanya melakukan akting, begitu 

istilah yang dipopulerkan Sujiwo Tejo”. 

Kutipan novel di atas mengimplikasikan bahwa peran sebagai manusia yang telah 

ditentukan oleh tuhan, semua adalah campur tangan Tuhan dan Tuhan sebagai 

dalang dari semua kehendak manusia. 

3.1.3 Pada data (3) bentuk implikatur “Aku ini hanya wayang,”kata Kapitayan, 

bersuara sember sambil memegang bagong”. 
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Kutipan novel di atas mengimplikasikan bahwa peran dari tokoh bagong hanya 

memainkan peran yang sudah dikehendaki seorang dalang atau pengatur. Sama 

halnya dengan manusia yang hanya sebagai peran yang sudah dikehendaki oleh 

Tuhan. 

3.1.4 Pada data (4) bentuk implikatur “Disana pak dalangnya punya kehendak, 

tapi wayang-wayangnya juga punya kehendak”. 

Kutipan novel di atas mengimplikasikan bahwa tokoh-tokoh wayang juga bisa 

menyalahi kehendak sang dalang. Sama halnya dengan manusia bisa menyalahi 

kehendak Tuhan. 

3.1.5 Pada data (5) bentuk implikatur “Manusia menjalani kehendak Tuhan, 

baik melalui kehendaknya sendiri maupun kehendak Tuhan secara 

langsung”. 

Kutipan novel di atas mengimplikasikan bahwa manusia bisa menjalani takdir 

yang sudah Tuhan tentukan tapi bisa saja menentukan nasibnya sendiri. 

3.1.6 Pada data (6) bentuk implikatur “Bagaimana kalau manusia menuhankan 

lakon”. 

Kutipan novel ini mengimplikasikan bahwa manusia yang memuja-muja sesama 

makhluk lain, manusia menyembah sesama makhluk lain atau sesama dengan 

manusia. 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian oleh Pebriantika (2017) yang 

berjudul “ Implicature and Politeness in Sumbawanese Daily Conversations”. 

Penelitian ini mengkaji tentang  penggunaan implikatur dalam percakapan sehari-

hari masyarakat Sumbawa. Pada penelitian ini, sebuah isu yang akan dikaji adalah 

terkait dengan bagaimana penggunaan implikatur secara normal pada percakapan 

sehari-hari masyarakat Sumbawa. Lebih jauh, penelitian iniberusaha menganalisa 

tingkat kesopanan pada masing-masing ujaran tersirat dari penutur asli bahasa 

Sumbawa, dialek Taliwang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikatur yang 

muncul pada percakapan sehari-hari masyarakat Sumbawa, khususnya dialek 

Taliwang tidak selalu menunjukkan hubungan dengan kesopanan. Sebaliknya, 

implikatur juga bisa mengarah kepada ketidaksopanan. Tingkat kesopanan 

dijabarkan untuk menganalisis kesantunan dalam ekspresi tersirat. Selain itu, 
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beberapa faktor lain yang juga dijabarkan pada performatif eksplisit juga 

diidentifikasi dalam mempengaruhi apakah ekspresi implikatur bisa ditasirkan 

sebagai bentuk kesopanan atau ketidaksopanan, mencakup; tekanan suara, pilihan 

kata keterangan, suasana hati, dan sikap. 

Penelitian selanjutnya adalah Kuntarto pada tahun 2016 dalam 

penelitiannya yang berjudul “Manifestasi Prinsip Kesantunan, Prinsip Kerja 

Sama, dan Implikatur Percakapan pada Interaksi di Lingkungan Sekolah” Hasil 

analisisnya menunjukkan bahwa dalam realisasi berbahasa di sekolah terdapat 

jurang pemisah antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi. Di satu sisi, guru 

dan siswa mestinya dalam berkomunikasi mestinya menggunakan bahasa 

Indonesia yang informatif, jujur, relevan dan tidak ambigu. Namun pada 

kenyataan, baik guru maupun siswa tidak jarang melanggar prinsip-prinsip 

percakapan, yaitu Prinsip Kesantunan (PS) dan Prinsip Kerjasama (PK). 

3.2 Jenis Implikatur dalam kutipan novel Tuhan Maha Asyik karya Sujiwo 

Tejo 

Menurut data yang sudah terkumpul terdapat jenis implikatur dari bentuk 

eksplikatur  yang akan dijelaskan dalam sampel data penelitian pada kutipan 

berikut ini. Hal itu dilakukan agar memudahkan pembaca dalam memahami 

karakteristik jenis-jenis implikatur. 

3.2.1 Pada data  (1) bentuk implikatur “Tuhan yang berwajah apa saja”. 

Dalam kutipan novel di atas merupakan jenis implikatur percakapan non 

konvensional. 

3.2.2 Pada data (2) bentuk implikatur “Manusia hanya melakukan akting, begitu 

istilah yang dipopulerkan Sujiwo Tejo”. 

Dalam kutipan novel di atas merupakan jenis implikatur percakapan non 

konvensional. 

3.2.3 Pada data (3) bentuk implikatur “Aku ini hanya wayang,”kata Kapitayan, 

bersuara sember sambil memegang bagong”. 

Dalam kutipan novel di atas merupakan jenis implikatur percakapan 

konvensional. 
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3.2.4 Pada data (4) bentuk implikatur “Disana pak dalangnya punya kehendak, 

tapi wayang wayangnya juga punya kehendak”. 

Dalam kutipan novel di atas merupakan jenis implikatur percakapan non 

konvensional. 

3.2.5 Pada data (5) bentuk implikatur “Manusia menjalani kehendak Tuhan, 

baik melalui kehendaknya sendiri maupun kehendak Tuhan secara 

langsung”. 

Dalam kutipan novel di atas merupakan  jenis implikatur percakapan non 

konvensional. 

3.2.6 Pada data (6) bentuk implikatur “Bagaimana kalau manusia menuhankan 

lakon”. 

Dalam kutipan novel di atas merupakan jenis implikatur percakapan non 

konvensional. 

Penelitian yang berkaitan dengan ini memang sudah banyak dan beragam. 

Penelitian ini memliki kecenderungan yang sama dengan penelitian Yuniarti 

(2014) yang berjudul “ Implikatur Percakapan dalam Percakapan Humor”. 

Penelitian ini mengkaji tentang gambaran penerapan pragmatik dalam percakapan 

yang mengandung humor yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

Manfaat yang dapat diperoleh melalui makalah ini antara lain: dapat mengetahui 

penerapan pragmatik dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada percakapan 

yang mengandung humor segar, dapat menggunakan pragmatik dengan baik 

dalam percakapan 227 karena setiap orang tidak akan lepas dari percakapan 

sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh Al-Fajri (2017) dengan judulnya ”The 

Functions Of Conversational Implicatures In Print Advertising”. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa penggunaan implikatur percakapan dalam iklan cenderung 

memberi banyak manfaat bagi pengiklan atau perusahaan. Penggunaannya dapat 

memenuhi berbagai fungsi yang pada akhirnya membuat iklan menjadi lebih 

efektif dan persuasif. Iklan pun menjadi lebih ekonomis atau hemat biaya, lebih 

mudah diingat, membangkitkan keingintahuan penonton, menarik dan 
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mempertahankan perhatian serta membuat pengiklan mampu menghindari 

tanggung jawab untuk mempertahankan klaim tersirat. 

 

4. PENUTUP 

Peneliti  mengakui masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Referensi 

tentang bentuk implikatur pecakapan sangatlah sulit untuk didapatkan sehingga 

hanya sedikit yang bisa disampaikan. Objek kajian yang merupakan karya sastra 

novel Tuhan Maha Asyik karya Sujiwo Tejo sangat asik untuk dibaca dan terdapat 

pula kalimat yang menurut peneliti susah untuk dipahami tetapi tidak menutup 

kemungkinan untuk dikaji. Kemudian fungsi implikatur yang terdapat di dalam 

penelitian ini ada sebagian yang susah untuk dibedakan antara fungsi perintah dan 

fungsi pertanyaan. Penulis mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan dalam 

penelitian. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat dua kesimpulan: (1) 

bentuk implikatur yang ditemukan di dalam novel Tuhan Maha Asyik karya 

Sujiwo Tejo ada 43 bentuk implikatur. Bentuk implikatur yang ada dalam 

percakapan novel Tuhan Maha Asyik karya Sujiwo Tejo terdapat makna eksplisit 

yang berbeda dan beragam disetiap percakapannya, (2) di setiap bentuk implikatur 

mengandung jenis implikatur konvensional dan nonkonvensional. 
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