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ABSTRACT 

The result showed that lingual form of implicature of conversation requested in 

adolescent children in Minangkabau languge in Nagari Barung-Barung Balantai Sub-

District Koto XI Tarusan Pesisir Selatan Regency in the form of sentence news, 

sentence question, and sentence command. IP pragmatic units are nine kinds: inform 

facts, express pleasure, rate, remind, convince, complain, ask, declare the will, and 

order. Pragmatic implications call for sixteen kinds of permissions: ask for 

permission to be accompanied to the restroom, ask to be filled with a mobile phone 

pulse, ask for guava, ask for added sugar, ask for cold water, ask for debt, ask for bike 

exchange, ask for secondhand newspaper, ask for a cake, ask for an  ice cream, ask 

for a compliment, ask to be patient, and ask permission to use the laptop. 

 

ABSTRAK 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk lingual implikatur percakapan meminta 

pada anak usia remaja dalam bahasa Minangkabau di Nagari Barung-Barung Balantai 

Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan berupa kalimat berita, kalimat 

tanya, dan kalimat perintah. Satuan pragmatis IP ada sembilan macam: 

menginformasikan fakta, menyatakan kesenangan, menilai, mengingatkan, 

meyakinkan, mengeluh, bertanya, menyatakan kehendak, dan menyuruh. Implikasi 

pragmatis meminta ada enam belas macam implikasi pragmatis meminta. 
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Minangkabau, bentuk lingual, satuan pragmatis, implikasi pragmatis. 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan media komunikasi yang paling penting dalam kehidupan 

manusia untuk berinteraksi. Dengan bahasa setiap manusia dapat berinteraksi satu 

sama lain untuk mengungkapkan pikiran masing-masing. seperti yang tercantum 

dalam KBBI (2008:116) bahwa “Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang 

arbirter, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama, 

berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri”. 

Pengkajian tentang makna tuturan ini dalam ilmu bahasa dikenal dengan 

pragmatik.Dari semua aspek yang terdapat dalam pragmatik, Suyono (1990:4) 

mengemukakan bahwa “Konsep IP menuangkan suatu tuturan dengan membedakan 

apa yang dituturkan dan apa yang diimplikasikan oleh petutur”. 

Alasan untuk meneliti berbagai macam implikatur percakapan meminta, adalah 

sebagai berikut: 1) dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat seseorang dalam 

percakapan meminta; 2) implikasi meminta bertujuan untuk memperoleh sesuatu dari 

petutur maupun bertujuan agar orang melakukan perbuatan atau sikap tertentu, hal ini 

sudah membuat sipetutur bisa menerima ataupun melakukan apa yang dipintanya 

tanpa merasa tersinggung; 3) banyak ditemukan berbagai variasi bentuk implikatur 

percakapan meminta yang dihasilkan oleh penutur. 

Ketertarikan peneliti memilih subjek anak usia remaja dikarenakan pada usia 

ini biasanya anak-anak sudah bisa memahami tuturan yang diungkapkan dengan 

penanda kesantunan. Remaja juga dianggap telah mampu mengembangkan 

kemampan yang lebih cerdik dalam mengembangkan kata-kata yang meliputi 

penggunaan kata yang lebih efektif, peningkatan kemampuan untuk memahami 
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metafora, sindiran, dan karya sastra orang dewasa, serta menulis.Remaja mampu 

memproduksi tuturan yang bermuatan IP lebih variatif. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana bentuk lingual (BL) IP meminta pada anak usia remaja  dalam 

bahasa Minangkabau di Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI 

Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan? 

2) Bagaimana satuan pragmatis (SP) IP meminta pada anak usia  remaja dalam 

bahasa Minangkabau di Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI 

Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan? 

3) Apa saja macam-macam implikasi pragmatis percakapan meminta pada anak 

usia remaja dalam bahasa Minangkabau di Nagari Barung-Barung Balantai 

Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan? 

 

Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1) Mendeskripsikan bentuk lingual (BL) IP meminta pada anak usia remaja 

dalam bahasa Minangkabau di Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan 

Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. 

2) Mendeskripsikan satuan pragmatis (SP) IP meminta pada anak usia remaja 

dalam bahasa Minangkabau di Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan 

Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. 

3) Mendeskripsikan macam-macam implikasi pragmatis percakapan meminta 

pada anak usia remaja dalam bahasa Minangkabau di Nagari Barung-Barung 

Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. 

 

Manfaat 

 Penelitian tentang implikatur percakapan meminta pada anak usia remaja 

dalam bahasa Minangkabau di Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI 
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Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak baik manfaat teretis maupun manfaat praktis. Secara teoretis 

penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pragmatik khususnya pada IP dan 

memperkaya khasanah IP sebagai kajian pragmatik.Sedangkan manfaat praktis dapat 

dijadikan bahan acuan bagi pengguna bahasa untuk menyatakan meminta.Penelitian 

ini juga dapat menjadi masukan bagi tenaga pengajar dalam memberikan pengajaran 

mengenai pemahaman sebuah ujaran. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian pragmatk 

Menurut Leech (Wiryotinoyo, 2006:153), ”Pragmatik adalah studi makna 

dengan kaitannya dengan studi ujar (SU)”. Oleh karena itu prasyarat yang diperlukan 

untuk melakukan analisis pragmatik atas T (tuturan), termasuk T yang bermuatan 

implikatur percakapan (IP) adalah situasi ujar meliputi unsur-unsur, (1) penutur (n) 

dan petutur (t), (2) konteks, (3) tujuan, (4) tindak tutur atau tindak verbal, (5) tuturan 

(T) sebagai produk tindak verbal, (6) waktu, dan (7) tempat. Artinya untuk 

memahami pemakaian bahasa kita dituntut untuk memahami pula konteks yang 

mewadahi pemakaian bahasa tersebut.Jadi, pemakaian bahasa tidak hanya dituntut 

dapat memahami kaidah-kaidah bahasa secara gramatikal, tetapi juga harus 

memahami konteks pemakaian bahasa tersebut. 

 

Prinsip-prinsip Pragmatik 

Agar terjadi komunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari, kerjasama 

dan kesopanan pemakaian bahasa dalam menggunakan bahasa sangat 

diperlukan.Seperti yang diungkapkan Wiryotinoyo (2010:4) bahwa suatu percakapan 

ditentukan oleh tercapainya tujuan percakapan dan tertaatinya prinsip kerjasama (PK) 

dan prinsip sopan santun (SP) sebagai prinsip-prinsip percakapan. 

Tarigan (Wiryotinoyo, 2010:4) menyatakan “penggunaan maksim-maksim 

dari kedua prinsip tersebut secara tepat dan serasi sangat menunjang keberhasilan 

orang dalam melakukan percakapan. PK dan PS sebagai panduan percakapan dapat 
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terwujud dengan serasi dalam suatu percakapan antara lain jika penutur (n) dan 

petutur (t) menguasai IP”. 

 

Implikatur Percakapan 

Implikatur percakapan merupakan salah satu kajian pragmatik dalam 

fenomena pragmatis dan merupakan suatu kajian pragmatik dalam fenomena 

pragmatis dan merupakan suatu aspek yang paling dominan dalam pragmatik.Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat Wiryotinoyo (2010:10) “Implikatur Percakapan (IP) 

ialah implikasi pragmatis yang terkandung dalam suatu bentuk lingual yang diujarkan 

oleh penutur kepada petutur dalam suatu percakapan”. 

  

Fungsi Implikatur Percakapan 

 Konsep Implikatur Percakapan merupakan konsep yang cukup penting dalam 

pragmatik. Levinson (Wiryotinoyo, 2010:19) mengemukakan bahwa ada empat 

macam faedah konsep implikatur, yaitu: 

1) IP dapat memberikan penjelasan fungsional yang bermakna atas fakta-fakta 

kebahasaan yang tidak terjangkau teori linguistik. 

2) IP memberikan penjelasan yang tegas/eksplisit tentang bagaimana 

mungkinnya bahwa apa yang diucapkan secara lahiriah dan apa yang 

dimaksud oleh suatu ujaran dan bahwa pemakai bahasapun memahami. 

3) IP dapat menyederhanakan deskripsi semantik hubungan antara kalusa yang 

berbeda konjungsinya. 

4)  IP dapat menerangkan berbagai gejala kebahasaan yang secara lahiriah 

kelihatan tampak tidak berkaitan atau berlawanan, tetapi ternyata 

berhubungan. 

 

Situasi Ujar 

 Mengingat  bahwa pragmatik mengkaji makna dalam hubungan dengan 

situasi ujar, Leech (1993:19) menyatakan bahwa ada lima unsur konsep yang 

berhubungan dengan situasi ujar yakni sebagai berikut: 
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1) Yang menyapa (penyapa/penutur yang disapa pesapa/penutur (t). 

Penggunaan n dant dibatasi dalam pragmatik.Istilah penerima (orang yang 

menerima dan menafsirkan pesan) dan yang disapa (orang yang seharusnya 

menerima dan menjadi sasaran pesan). 

2) Konteks sebuah tuturan. 

Konteks dapat diartikan sebagai sutu pengetahuan latar belakang yang sama-

sama dimiliki oleh n dan t yang membantu t mengartikan makna tuturan. 

3) Tujuan sebuah tuturan. 

Dalam setiap percakapan selalu memuat tujuan yang hendak dicapai oleh 

penutur (n).tujuan dapat berupa tujuan personal seperti yang dicerminkan oleh 

P (Proposisi) dan dapat berupa tujuan sosial seperti menaati prinsip pragmatik 

yang berupa PK dan PS. 

4) Tuturan sebagai bentuk tindakan atau kegiatan. 

Tindak ujar pragmatik berhubungan dengan tindak-tindak performansi verbal 

yang terjadi dalam situasi dan waktu tertentu.Dengan demikian, pragmatik 

menangani bahasa pada tingkatan yang lebih kongkrit daripada tata bahasa. 

5) Tuturan sebagai produk tindak verbal. 

Tuturan merupakan unsur yang maknanya dapat dikaji dalam ilmu pragmatik 

sehingga dapat dikatakan prgmatik sebagaa ilmu mengkaji makna tuturan. 

 

Bentuk Lingual Implikatur Percakapan 

Menurut Wiryotinoyo (2010:59) “bentuk lingual (BL) ialah konstruksi 

kebahasaan dari bunyi tuturan (T) yang secara produktif diujarkan dan didengar 

dalam bahasa lisan atau dituliskan dan dapat dibaca dalam bahasa tuli”. 

 “Bentuk lingual (BL) ialah satuan kebahasaan dari satuan kebahasaan dari 

suatu tuturan yang pada dasarnya berfungsi menanyakan satuan pragmatis”. 

(Wiryotinoyo, 2010:10).  
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Satuan Pragmatis Implikatur Percakapan 

 Wiryotinoyo (2010:73) menyatakan, “Satuan Pragmatis (SP) merupakan 

muatan perpaduan antara ilokusi dan proposisi yang disajikan secara eksplisit dengan 

bentuk lingual oleh penutur dan merupakan unsur terkecil dalm komunikasi 

linguistik.Dengan satuan pragmatis orang bertindak, sehingga terciptalah peristiwa 

komunikasi. 

 Dari penjelasan diatas saya menyimpulkan bahwa satuan pragmatis 

merupakan muatan perpaduan antara ilokusi dan proposisi yang disajikan secara 

eksplisit dengan bentuk lingual oleh penutur.Komunikasi anatara penutur dan petutur 

sesungguhnya mentrasaksikan implikatur percakapan perpaduan antara ilokusi dan 

proposisi yang merupakan satuan pragmatis. 

 

Implikasi Pragmatis  

 Wiryotinoyo (2010:82) mengemukakan bahwa “Implikasi pragmatis pada 

dasarnya merupakan satuan pragmatis yang terselubung yang keberadaanya 

terimplikasikan di dalam satuan pragmatis yang dituturkan secara langsung oleh 

penutur dalam situasi ujar”. 

 

Meminta 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa “minta/meminta 

adalah berkata supaya diberi atau mendapat sesuatu”. SP pada IP dapat berupa 

meminta atau memohon, yaitu SP yang digunakan oleh n untuk memint sesuatu 

kepada t. 

 Menurut Rahardi (2005:97) “pada tuturan imperative yang mengandung 

makna permintaan lazimnya terdapat ungkapan penanda kesantunan tolong atau frasa 

lain yang bermakna minta.Makna imperatif permintaan yang lebih halus diwujudkan 

dengan penanda kesantunan mohon”. 

 Wiryotinoyo (2010:92) menyatakan bahwa “dengan implikasi meminta 

penutur (n) bertujuan memperoleh sesuatu dari petutur (t) seperti memperoleh pujian, 
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buku, mainan, dan makanan ataupun bertujuan agar orang melakukan perbuatan 

ataupun sikap tertentu, seperti meminta bersabar”. 

 

Perkembangan Pragmatik pada Anak Usia Remaja 

 Bahasa pada manusia berkembang terus dari bayi hingga dewasa 

khususnya saat remaja tidak hanya secara biologis dan psikologis yang berkembang 

makin sempurna melainkan juga perkembangan bahasanya. Rentang waktu untuk 

usia remaja menurut Hardianto (Deswita, 2006:192) dibagi menjadi tiga bagian, 

yakni: 1) masa remaja awal (12-15 tahun); 2) masa remaja pertengahan (15-18 

tahun); dan 3) masa remaja akhir (18-21 tahun). 

 Perkembangan bahasa remaja khususnya pragmatik memang terkait erat 

dengan faktor kondisi lingkungan pergaulan.Namun tampaknya bukan hanya faktor 

lingkungan saja yang mempengaruhi, melainkan ada faktor internal lainnya. 

Bahasa Minangkabau 

 Bahasa Minangkabau yang sering disebut juga Baso Minang memiliki 

beberapa variasi dialek.Untuk berkomunikasi antar penutur bahasa Minangkabau 

yang sedemikian beragam ini, akhirnya dipergunakan dialek Padang sebagai bahasa 

baku Minangkabau atau disebut Baso Padang atau Urang Awak. Bahasa 

Minangkabau dialek Padang inilah yang menjadi acuan baku (standar) dalam 

menguasai bahasa Minangkabau. 

 Dalam perkembngannya bahasa Minangkabau tidak hanya dipakai oleh 

masyarakat suku Minangkabau saja, melainkan juga masyarakat suku lain yang 

mengerti dan memahami bahasa tersebut. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian terhadap “Implikatur 

Percakapan meminta pada anak usia remaja dalam bahasa Minangkabau di Nagari 

Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan” ini 

menggunanakan pendekatan kualitatif. Moleong (2009:6) berpendapat bahwa 
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“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengahsilkan prosedur analisis yang 

tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau kuantifikasi lainnya. 

 Penelitian tergolong kedalam jenis penelitian deskriptif. Dinyatakan penelitian 

deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara objektif apa 

adanya sesuai dengan fakta yang ada tanpa menggunakan angka-angka. 

 

Kehadiran Peneliti 

 Peneliti berperan sebagai pengamat partisispan, untuk memperoleh data yang 

alamiah.Kehadiran peneliti sangat penting sekali dalam penelitian ini yang berfungsi 

sebagai instrument dan pengumpul data dari percakapan yang berlangsung.Kehadiran 

peneliti di lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data dari informan. Peneliti hadir 

di tengah-tengah masyarakat terutama anak usia remaja pemakai bahasa untuk 

mendengarkan serta membuat catatan lapangan dari informan untuk mendeskripsikan 

data yang bermuatan implikatur meminta. 

 

Lokasi Penelitian 

 Lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Nagari Barung-Barung 

Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. 

 

Data dan Sumber Data Penelitian 

 Data dalam penelitian ini ada dua macam.Data pertama berupa wacana 

percakapan lisan yang dipetik dari percakapan dalam berkomunikasi alami antara 

penutur dan petutur di masyarakat Nagari Barung-Barung balantai Kecamatan Koto 

XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.Wacana percakapan itu adalah wacana tuturan 

bermuatan IP meminta sebagai objek penelitian.data kedua berupa informasi situasi 

ujar yang melatari percakapan yang telah dipetik sebagai data pertama. 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah kalangan remaja yang berbahasa 

minangkabau di Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan 

Kabupaten Pesisir Selatan yang bermuatan IP meminta. 
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Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitan ini adalah teknik 

observasi langsung.Teknik observasi langsung adalah cara mengumpulkan data yang 

dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek 

penelitian, yang pelaksanannya langsung pada tempat kejadian peristiwa, keadaan, 

atau situasi yang terjadi. Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan teknik catat 

yang memakai metode simak.Disebut metode simak karena berupa penyimakan yang 

dilakukan dengan menyimak percakapan antara penutur dan petutur.  

Teknik dasar dari metode ini dinamakan dengan teknik sadap.Sudaryanto 

(1993:133) menyatakan bahwa “penyimakan atau metode simak itu diwujudkan 

dengan penyadapan.Untuk mendapatkan data pertama-tama peneliti harus menyadap 

pembicaraan seseorang atau beberapa orang”.Dalam hal ini, peneliti menyadap 

percakapan meminta antara penutur dan petutur untuk mendapatkan wacana 

percakapan yang mengandung Implikatur.Pemakaian metode simak selanjutnya, 

peneliti langsung memakai teknik catat dengan format lapangan. 

 

Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

pragmatik.Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data sebagai 

berikut. 

1) Menerjemahkan percakapan ke dalam bahasa Indoesia, yaitu percakapan yang 

ada dalam percakapan lapangan yang berupa ujaran berbahasa Minangkabau 

pada anak usia remaja di Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI 

Tarusan Kabupaten pesisir Selatan. 

2) Mengidentifikasi data setelah setelah data diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia, selanjutnya peneliti mengidentifikasi ujaran-ujaran yang mengikuti 

kerja sama dan sopan santun beserta implikasi dengan menggunakan analisis 

pragmatis tersebut. 

3) Data percakapan yang telah menjadi wacana kemudian diinterprestasi dan 

diklasifikasi. Percakapan dan wacana yang sudah diidenfikasikan yang 
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mengandung IP kemudian diidentifikasikan agar diketahui BL, SP, dan 

implikasi pragmatis  yang dihasilkan. 

4) Membuat kesimpulan. Dengan demikian akan diketahui IP meminta yang 

dihasilkan oleh anak usia remaja dalam bahasa Minangkabau. 

 

Pengecekan Keabsahan Data 

 Pemeriksahan keabsahan data dalam penelitian ini bertujuan agar hasil 

penelitian yang diperoleh benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.Keabsahan data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi.Triangulasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah triangulasi data, dan metode. Triangulasi data dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data sejenis dari sumber data tersedia. Triangulasi 

metode dilakukan dengan memakai bukan hanya metode observasi saja, melainkan 

juga metode wawancara.Untuk menjamin keabsahan data sesuai dengan tujuan 

penelitian selanjutnya peneliti juga mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing 

yang peneliti pandang menguasai kajian yang sedang peneliti kaji. 

 

Tahap-tahap Penelitian 

 Adapun tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut: 

1. Tahap Pralapangan 

Pada tahap ini peneliti menyusun rencana yang berupa proposal penelitian dan 

lokasi penelitian. 

2. Tahap Pengerjaan Lapangan 

Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian dilapangna dengan menggunakan 

data yang berupa percakpan yang mengandung IP meminta dan mencatatnya 

ke dalam catatan lapangan. 

3. Tahap Analisis Data 

Tahap ini diadakan analisis terhadap data yang terkumpul.Namun 

pengumpulan data pada tahap ini dimaksudkan untuk mencari kemungkinan-

kemungkinan data tambahan yang berkaitan dengan data yang telah ada. 

4. Tahap pemeriksaan  
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Pada tahap ini dilakukan kembali pemeriksaan terhadap kebenaran dan 

keabsahan data yang sudah terkumpul. 

5. Tahap laporan penelitian 

Pada tahap ini memebuat laporan hasil penelitian yang telah dianalisis kepada 

pembimbing skripsi. 

 

HASIL PENELITIAN 

Bentuk Lingual Implikatur Percakapan Meminta 

 Bentuk lingual implikatur percakapan meminta pada anak usia remaja dalam 

Bahasa Minangkabau di Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan 

Kabupaten Pesisir Selatan dapat berupa kalimat berita atau kalimat deklaratif, yaitu 

kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu atau menyampaikan informasi yang 

diproduksi oleh penutur (n) kepada petutur (t). Bentuk lingual yang berupa kalimat 

berita dapat dilihat dari percakapan berikut. 

 P 1 

RF : Eh ban onda kempes lo padahal nak ka warnet. (IP 1) 

(Eh ban motor kempes padahal mau ke warnet). 

AG  : Pek lah samo den se bia ado kawan. 

   (Cepatlah sama aku saja biar ada teman). 

 

Percakapan ini terjadi pada pukul 14.50 WIB di Pembengkelan. Usia penutur 

(n)  pada percakapan tersebut adalah 17 tahun dan usia petutur (t) adalah 18 tahun. 

Dilihat dari percakapannya penutur (n) dan petutur (t) sama-sama menggunakan etnis 

Bahasa Minangkabau.Pada saat itu Raffi dengan mendorong motornya berhenti di 

bengkel Pak Beni yang kebetulan Anggi sedang ada di bengkel. Siang itu Raffi 

mengahmpiri Anggi yang sedang duduk di atas motor. Keduaanya terlibat dalam 

percakapan. 

Dari percakapan tersebut dapat dilihat bentuk lingualnya yakni berupa kalimat 

berita yang terdapat pada IP (1) Eh ban onda kempes lo padahal nak ka warnet.Raffi 

memberitahu Anggi tentang keingginannya saat itu.Satuan pragmatisnya ialah 
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Mengeluh.dengan SP tersebut Raffi mengeluh tentang keeadaan motornya ssat itu 

dengan harapan mendapatkan bantuan dari Anggi. Adapun implikasi pragmatisnya 

pada ujaran tersebut ialah Raffi meminta ditemani ke warnet. Dengan implikasi 

pragmatis tersebut Anggi memahami maksud dari IP(1) yang di tuturkan oleh Raffi. 

Dapat disimpulkan bahwa IP pada percakapa tersebut tepat digunakan karena petutur 

(t) memahami maksud dari penutur (n). 

 

Satuan Pragmatis Implikatur Percakapan Meminta 

 Hasil analisis data menunjukan bahwa IP meminta pada anak usia remaja 

dalam bahasa Minangkabau di Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI 

Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat enam macam satuan pragmatis 

menyatakan meminta. Yakni satuan pragmatis bertanya, menginformasikan fakta, 

meyakinkan, mengingatkan, menyatakan kesukaan, menilai, mengeluh, dan 

menyuruh. 

 Dapat dilhat dari percakapan berikut. 

 P 4 

RZ  : Yu, alah siang, Yu. (IP 6) 

(Yu sudah siang, yu). 

AY  : Yo lah baranti lu, beko wak lanjuik an. 

(Ya sudah berhenti dulu, nanti kita lanjutkan). 

 

 Percakapan ini terjadi sekitar pukul 12.30 WIB di Taman Sekolah.Usia 

penutur (n) adalah 18 tahun dan petutur (t) 18 tahun. Jika dilihat dari tuturan yang 

digunakannya mereka sama-sama etnis Minang, hal ini dapat dilihat dari penggunaan 

Bahasa Minangkabau.Keduanya adalah tetangga dekat dan saling berteman. Pada saat 

itu mereka sedang berada di sekolah sedang membuat taman. Riza melihat jam 

tangannya karena dan meletakkan peralatan yang dipegangnya. Sedangkan Ayu 

masih sibuk menanam bunga sehingga Ayu lupa untuk istirahat. Karena asyik bekerja 

kemudian Riza mendekati Ayu dan melihatkan jam tangannya kepada Ayu bahwa 

sudah waktunya istirahat. 
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Dari percakapn tersebut dapat dilihat bentuk lingualnya yakni berbentuk 

kalimat beita.yang terdapat pada IP (6). Adapun satuan pragmatisnya Riza 

menginformasikan fakta yang terdapat pada IP (6) Yu, alah siang, Yu.Dengan SP 

tersebut Riza memberitahukan kepada Ayu informasi waktu bahwa hari sudah 

siang.Implikasi pragmatisnya Riza meminta Ayu untuk izin istirahat kemudian Ayu 

memberikan izin untuk istirahat karena Ayu paham dengan maksud IP yang 

dituturkan oleh Riza.Dapat disimpulkan bahwa IP Riza pada percakapan tersebut 

tepat digunakan karena petutur (t) memahami maksud dari penutur (n). 

 

Macam-macam Implikasi Percakapan Meminta 

 “Implikasi pragmatis merupakan SP yang keberadaannya tersirat atau 

terimplikasikan dalam satuan pragmatis yang secara langsung diekspresikan oleh BL” 

(Wiryotinoyo, 2010). Berdasarkan hasil analisis data menunjukan bahwa IP meminta 

pada anak usia remaja dalam bahasa Minangkabau di Nagari Barung-Barung Balantai 

Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sangat bervarisi. Berikut 

merupakan hasil analisis data menunjukkan macam-macam implikasi pragmatis 

meminta. 

Meminta Ditemani ke Kamar Kecil 

 Percakapan berikut ini merupakan ujaran yang mengimplikasikan bahwa 

penutur (n) meminta ditemani ke kamar kecil oleh petutur (t). 

 P 13 

 

SC  : Ni, lah iduik lampu?Ci nak  takuyuah. (IP 13) 

(Ni, sudah hidup lampu?Kebelet pipis Ni). 

AN  : Alun, Capeklah Ani kawanan. 

(Belum, cepatlah Ani temanin). 

 

Percakapan ini terjadi kira-kira pukul 21.00 WIB di Rumah Ani.Usia penutur 

adalah 17 tahun dan petutur adalah 17 tahun. Dilihat dari ujarannya penutur dan 

petutur menggunakan Bahasa Minangkabau dalam percakapan tersebut.Pada saat itu 
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Suci menginap di rumah Ani. Saat itu mereka lagi duduk di depan rumah tiba-tiba 

Suci ingin ke kamar kecil tetapi Suci tidak berani karena saat itu lampu kamar mandi 

Ani sedang mati. Oleh sebab itu Suci minta ditemani oleh Ani. 

BL yang terdapat pada IP tersebut berupa kalimat tanya. Karena pada 

percakapan Suci menggunakan intonasi tanya kepada Ani yang menanyakan lampu 

kamar mandi. Adapun SP pada IP tersebut merupakan menyatakan kehendak yang 

terdapat pada IP (13) Ni, lah iduik lampu?Sak kuyuah Ni . Dengan SP tersebut Suci 

mempunyai maksud bahwa ia meminta untuk ditemani ke kamar kecil. Kemudian 

Ani menemani.Jadi implikasi yang terdapat pada percakapan tersebut meminta 

ditemani ke kamar kecil.Dapat disimpulkan bahwa IP Suci tepat digunakan dalam 

percakapan tersebut.Karena Petutur (t) memahami maksud penutur (n). 

 

Meminta Diisikan Pulsa Hp 

 Percakapan berikut ini merupakan ujaran yang mengimplikasikan bahwa n 

meminta dibelikan pulsa hp pada t. 

 P 14 

 

 AH  : Ndeh pulsa ko, alah sakarat loh baliak. (IP 16) 

(Yah pulsa ini, sudah sekarat lagi). 

YN  : Iyo beko yeni ganti pulsa tu, isi moibu. 

  (Ia nanti Yeni ganti Pulsanya, diisiin pulsa lima ribu). 

AH  : Rancak bana. 

(Bagus sekali). 

 

Percakapan tersebut terjadi sekitar pukul 15.00 WIB di  Rumah Amah. 

Usiapenutur adalah 17 tahun dan petutur adalah 17 tahun. Pada saat itu Yeni bermain 

ke rumah Amah.Yeni menggunakan hp Amah karena biasanya Amah selalu 

mendapatkan bonus nelpon.Karena keasyikan menelpon Yeni lupa melihat saldo 

pulsa hp Amah tersebut.kemudian Amah yang baru saja dari dapur mengambil hp nya 

dari Yeni karena Amah saat itu ingin menelpon sepupunya. Tiba-tiba pulsa yang 
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dimilki Amah tidak cukup untuk digunakan. Karen itu  Amah menggunakan IP 

meminta agar permintaannya tidak menyinggung perasaan temannya dan Yeni 

mengerti maksud tuturan Amah. 

Dapat dilihat  IP (16) bentuk lingualnya dari percakapan tersebut yakni 

berbentuk kalimat berita. Amah memberitahukan bahwa dia tidak bisa menelpon 

karan pulsa tidak cukup.Adapun satuan pragmatisnya menginformasikan 

fakta.Dengan SP tersebut Amah memberitahu Yeni bahwa pulsa habis karena di 

pakai Yeni.Implikasi pragmatisnya Amah meminta dibelikan pulsa. Dengan IP 

tersebut Amah paham maksud Suci adalah meminta dibelikan pulsa hp. Maka dapat 

disimpulkan bahwa IP Amah  pada percakapn tersebut tepat digunakan karena petutur 

(t) memahami maksud dari penutur (n). 

 

Pembahasan 

 Hasil analisis dan data yang diperoleh menunjukkan bahwa bentuk lingual 

(BL) implikatur percakapan meminta pada anak usia remaja dalam Bahasa 

Minangkabau di Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan 

Kabupaten Pesisir Selatan berupa kalimat berita (deklaratif), kalimat tanya 

(interogatif), dan kalimat perintah (imperatif). Ketiga bentuk lingual tersebut 

menghasilkan enam belas macam data penelitian yang mengandung implikasi 

pragmatis meminta. Maka dapat disimpulkan bahwa dari ketiga bentuk lingual 

tersebut, kalimat berita lebih sering digunakan oleh anak usia remaja di Nagari 

Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan 

dalam implikatur percakapan. Dari hasil analisis dan data yang diperoleh sesuai 

dengan teori dari Wiryotinoyo bahwa bentuk lingual (BL) IP terdiri atas tiga bentuk 

kalimat yaitu kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah.  

 Satuan pragmatis yang ditemukan di dalam IP meminta pada anak usia remaja 

dalam bahasa Minangkabau di Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI 

Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan itu meliputi SP menginformasikan, menyatakan 

kesenangan, mengingatkan,meyakinkan,mengeluh,bertanya,menyatakan 

Implikatur Percakapan Meminta Pada Anak Usia Remaja Dalam Bahasa Minangkabau Di Nagari 

Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan 

 



 Page 17 
 

kehendak,dan menyuruh. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil analisis tersebut tidak 

sesuai dengan teori dari Wiryotinoyo bahwa IP terdiri dari dua belas SP.   

  

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implikatur 

percakapan meminta pada anak usia remaja dalam bahasa Minangkabau di Nagari 

Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan 

dapat dilihat dari bentuk lingual, satuan pragmatis, dan macam-macam implikasi 

pragmatis implikatur percakapan.Adapun kesimpulan yang lebih spesifik dapat 

dikemukakan sebagai berikut. 

1) Bentuk Lingual (BL) implikatur percakapan meminta pada anak usia 

remaja dalam bahasa Minangkabau di Nagari Barung-Barung Balantai 

Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan berupa kalimat 

berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. 

2) Satuan Pragmatis (SP) pendukung yang berfungsi menyatakan implikasi 

pragmatis dan mewujudkan IP meminta pada anak usia remaja dalam 

bahasa Minangkabau di Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto 

XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari SP bertanya, 

menginformasikan fakta, meyakinkan, mengingatkan, menyatakan 

kesukaan, menilai, mengeluh, dan menyuruh. 

3) Implikasi pragmatis percakapan meminta pada anak usia remaja dalam 

bahasa Minangkabau di Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto 

XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari enam belas macam, 

yaitu: 1) meminta ditemani ke kamar kecil; 2) meminta diisikan pulsa hp; 

3) meminta diberi buah jambu; 4) meminta agar ditambahkan gula; 5) 

meminta diberi air dingin; 6) meminta membayar hutang; 7) meminta 

supaya tukaran sepeda; 8) meminta koran bekas; 9) meminta dibuatkan 

tugas sekolah; 10) meminta dicarikan ukuran sepatu; 11) meminta diberi 

parfum; 12) meminta dibelikan kue talam; 13) meminta agar bersabar; 14) 
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meminta dibelikan es krim; 15) meminta diberikan pujian; 16) meminta 

izin menggunakan laptop. 

 

Saran 

 Berdasarkan apa yang terdapat dalam kesimpulan dari hasil analisis data, 

maka disarankan beberapa sebagai berikut. 

1) Disarankan kepada para pemakai bahasa Minangkabu di Nagari Barung-

Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan 

terutama remaja agar dapat memahami implikatur percakapan yang 

berimplikasi pragmatis meminta supaya dapat berkomunikasi dengan lebih 

baik. 

2) Disarankan kepada para peminat pragmatik agar dapat memperdalam 

penelitian implikasi pragmatis meminta dan dapat mengadakan perluasan 

penelitian tentang implikatur percakapan meminta. 

3) Selanjutnya untuk pembelajaran disarankan agar sisiwa memahami dan dapat 

menggunakan implikatur percakapan terutama yang berimplikasi pragmatis 

meminta dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis untuk 

berbagai fungsi bahasa. 

4) Menjaga pemakaian IP sangat penting sangat penting sehingga disarankan 

kepada para penulis buku pelajaran Bahasa Indonesia agar temuan penelitian 

IP diintegretasikan pembahasan tema-tema pembelajaran. Pada setiap 

pembahasan tema disajikan bentuk-bentuk lingual yang bermuatan IP, latihan 

mengenali IP, latihan menciptakan IP ke dalam bentuk-bentu, latihan 

menggunakan bentuk-bentuk lingual bermuatan IP dalam melakukan 

percakapan. dengan adanya buku sajian materi seperti itu, diharapkan para 

siswa dan guru Bahasa Indonesia dapat memperoleh kemudahan dalam proses 

belajar mengajar mewujudkan penguasan IP. 
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