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ABSTRAK 

 

 

 

Problem interior trorogh this be shape bilingual (BL) shape pragmatic 

(SP),implication pragmatic (IP), and gully implication pragmatic at implicatur 

colloquy push and child. age adolescent intelor language java in village group 

famer thorogh this characteristic descristife young cocnont use phenomenological 

qualitatife young cocnont situation statement nominalizing lit colloquy. Men be 

let and story nominalizing express impicature colloquy push his be phe 

nominological qualitative,push this wish manner me whithoute coll statistics. 

Thorogh qualicativ can meaning as phenomenological qualitative push use this 

pictory from ain this already chem,decemeter mil men, and men this mil be 

lit,story and sentence phenomenological pholough qualitative also aften mention 

phenomenological yurnalism because thorough did nominal alami (naturalilation) 

yield phenomenological collauy push nominalizing be four compineeat that (1) 

shape bilingual, (2) pragmatic,and (4) qully pragmatic,qully collquuly push child 

age adolescent in village qualicativ can in ad to knowledge what that implicatur 

collauy wich perpuse story push no opinion person pther. 

 

 

 

 

Kata Kunci:  pragmatic, implicatur colloquy use. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa adalah     sistem    lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang 

digunakan oleh masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan 

mengindentifikasikan diri. Kridalaksana (Ardison, 2011:1). Bahasa memiliki 

fungsi yang penting bagi kehidupan manusia terutama fungsi komunikatif. Dalam 

kehidupan sehari-hari, manusia menggunakan bahasa dalam berbagai bentuk guna 

untuk memenuhi kebutuhan  hidupnya. Dengan  berkomunikasi,  manusia  dapat 

memenuhi keinginannya sebagai mahluk sosial yang saling berhubungan untuk 

menyatakan pikiran dan pendapatnya serta bekerjasama. 

Jadi dari kesimpulan peneliti di atas.Implikatur percakapan adalah tuturan 

kepada penutur untuk melakukan penolakan,tawaran,ajakan,yang di tujukan pada 

diri penutur. 

Adapun manfaat praktis peneliti ini sebagai berikut. 

a) Sebagai bahan studi banding bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian 

lebih lanjut. 

b) Sebagai peneliti, untuk menambahilmu pengetahuan dan wawasan dalam 

bidang bahasa khususnya implikatur percakapan. 

Dari paparan di atas terlihat bahwa penelitian tentang kajian pragmatik 

khususnya IP mulai banyak menarik perhatian. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas maka 

dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah bentuk lingual (BL) implikatur percakapan pada anak usia 
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remaja dalam bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani Kecamatan Batin 11 

Bebeko Kabupaten Muara Bungo? 

2. Bagaimanakah satuan pragmatis (SP) implikatur percakapan pada anak usia 

remaja dalam bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani Kecamatan Batin 11 

Bebeko Kabupaten Muara Bungo? 

3. Apa sajakah macam-macam implikasi pragmatis (IP) implikatur percakapan 

pada anak usia remaja dalam bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani Kecamatan 

Batin 11 Bebeko Kabupaten Muara Bungo? 

4. Apa sajakah macam-macam alur implikasi pragmatis pada IP implikatur 

percakapan pada anak usia remaja dalam bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani 

Kecamatan Batin 11 Bebeko Kabupaten Muara Bungo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas maka secara garis 

besar tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan bentuk lingual (BL) implikatur percakapan pada anak usia 

remaja dalam bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani Kecamatan Batin 11 

Bebeko Kabupaten Muara Bungo. 

2. Mendeskripsikan satuan pragmatis (SP) implikatur percakapan pada anak usia 

remaja dalam bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani Kecamatan Batin 11 

Bebeko Kabupaten Muara Bungo. 

3. Mendeskripsikan macam-macam implikasi pragmatis (IP) implikatur 

percakapan pada anakusia remaja dalam bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani 

Kecamatan Batin 11 Bebeko Kabupaten Muara Bungo. 
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1.4 Manfaat Penelitian   

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat yang berupa manfaat teoritis 

dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini memperkaya khasanah IP dalam bidang 

pragmatik. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat memberi masukan bagi siapa saja 

yang berminat mengkaji pragmatikhususnya,implikatur percakap menolak 

pada anak usia remaja dalam bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani Kecamatan 

Batin 11 Bebeko  Kabupaten Muara Bungo. Bagi mahasiswa penelitian ini 

memberikan pengetahuan baru mengenai implikatur percakapan  menolak 

pada anak usia remaja dalam bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani Kecamatan 

Batin 11 Bebeko Kabupaten Muara Bungo apa saja yang dilahirkan oleh 

seorang mahasiswa FKIP Universitas Jambi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pragmatik 

Pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang erat sekali 

hubungannya dengan semantik. Pragmatik sebagai suatu kajian muncul dari 

pandangan Morris (Wiryotinoyo, 2010:13) tentang semiotik, yaitu “ ilmu yang 

mempelajari sistem tanda atau lambang”. Morris membagi semiotik kedalam tiga 

cabang ilmu: sintaksis, semantik dan pragmatik, sintaksis mempelajari hubungan 

antara lambang dengan lambang lainnya, semantik mempelajari hubungan antara 

lambang dengan objeknya, dan pragmatik mempelajari hubungan antara lambang 

dengan penafsirannya. 

 

2.2 Implikatur Percakapan 

Implikatur percakapan merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

pragmatik.Sejalan dengan itu Levinson (Pardenti, 2009:8) menyebutkan bahwa 

“Implikatur sebagai salah satu gagasan pemikiran terpenting dalam pragmatik. 

Salah satu alasan  penting yang diberikannya adalah implikatur memberikan 

penjelasan eksplisit tentang cara bagaimana dapat mengimplikasikan lebih banyak 

daripada yang dituturkan”. Grice ( Lismayana,2005:1) di dalam artikelnya yang 

berjudul “logic and Coversation” menyatakan bahwa sebuah tuturan dapat 

mengimplikasikan proporsi yang bukan merupakan bagian dari tuturan tersebut. 

2.3 Fungsi Implikatur Percakapan 

Implikatur percakapan memiliki fungsi penting dalam pragmatik, seperti 

halnya diungkapkan Levinson (Wiryotinoyo 2010:19) pentingnya IP dalam 

pragmatik dapat dipahami karena adanya beberapa sumbangan yang diberikan 

oleh IP berikut ini. 
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1. IP dalam memberikan penjelasan fungsional yang tidak terjangkau 

teori linguistik (struktural). 

2. IP dapat memberikan penjelasan eksplisit tentang adanya perbedaan 

antara apa yang diucapkan secara harafiah berbeda dengan apa yang 

dimaksud. 

3. IP dapat menyederhanakan deskripsi semantik hubungan antar klausa 

yang berbeda konjungsinya. 

4. IP dapat memberikan keterangan berbagai macam gejala kebahasaan 

yang secara lahiriah tampak tidak berhubungan atau bahkan 

berlawanan  tapi ternyata berhubungan. 

 

Penjelasan levinson mengenai fungsi IP sangatlah jelas jika memang 

pragmatik merupakan ilmu yang tidak bisa dianggap remeh, dari penjelasan 

levinson diatas dapat disimpulkan bahwa IP berfungsi menjelaskan kejadian yang 

tidak mampu diterangkan oleh linguistik struktural, dapat menjelaskan perbedaan 

antara apa yang diucapkan dengan apa yang dimaksud, menyederhanakan 

deskripsi semantik dan hubungannya dengan klausa, serta menjelaskan gejala 

kebahasaan yang secara lahiriah tidak berhubungan, namun ternyata berhubungan. 

 

2.4 Prinsip Kerja Sama (PK) 

Sebuah komunikasi akan berjalan dengan lancar jika penutur (n) dan 

petutur (t) menyepakati prinsip-prinsip yang digunakan dalam sebuah percakapan, 

yaitu prinsip kerja sama. 

Dalam komunikasi yang wajar agaknya diasumsikan bahwa seorang 

penutur mengartikulasikan ujaran dengan maksud untuk mengomunikasikan 

sesuatu kepada lawan  bicaranya, dan berharap lawan bicaranya dapat memahami 

apa yang hendak dikomunikasikan itu. Untuk itu, penutur selalu berusaha agar 

tuturannya selalu relevan dengan konteks, jelas, dan mudah dipahami, padat dan 

ringkas (concise), dan selalu pada persoalan (stright foward ), sehingga tidak 

menghabiskan waktu lawan bicaranya. 
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2.5 Prinsip Sopan-santun (PS) 

Wiryotinoyo (2010:29) PS merupakan aturan yang bersifat sosial, estetis 

dan moral yang biasanya diikuti orang dalam melakukan percakapan (Grice, 

1991:308). Dengan kata lain seseorang harus sopan dalam melahirkan IP. Untuk 

memperjelas PS dalam percakapan Leech memberikan contoh percakapan 1 

berikut ini : 

1. A: We’ll all miss Bill and Agatha, won’t we? 

(Kita semua akan merindukan Bill dan Agatha bukan? 

B: Well, we’ll all mis Bill 

(ya, kita semua merindukan Bill) 

  

Dalam percakapan 1 sebenarnya B melanggar maksim kuantitas karena 

informasi yang disampaikan tidak selengkap yang ditanyakan, namun B 

menggunakan PS karena secara tidak langsung ia ingin berkata pada A bahwa B 

tidak merindukan Bill, namun jika itu diucapkan perkataan B dianggap tidak 

sopan. Leech (Wiryotinoyo 2010:29)mengemukakan enam maksim beserta 

2.6Analisis Pragmatik 

Pragmatik adalah makna yang bekaitan dengan situasi ujar, salah satu 

syarat untuk melakukan analisis pragmatik pada sebuah tuturan yang bermuatan 

IP adalah situasi ujar yang mendukung tuturan dalam sebuah percakapan. Aspek-

aspek situai ujar yaitu Penutur (n), Petutur (t), konteks, tujuan, tindak tutur atau 

tindak verbal, tuturan sebagai produk tindak verbal, waktu dan tempat. 

Konteks ialah segala aspek yang berhubungan dengan lingkungan fisik dan 

sosial sebuah tuturan, konteks dapat mengacu pada lingkungan sekitar, adat 

istiadat dan budaya masyarakat. Leech (Mujiyono, 2010:33) mengemukakan 

bahwa “Konteks merupakan pengetahuan latar belakang tuturan yang sama-sama 
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dimiliki oleh n dan t yang membantu menafsirkan sebuah tuturan. Konteks juga 

mengacu pada kondisi fisik, mental serta pengetahuan yang ada dibenak n 

maupun t. Unsur waktu dan tempat terkait erat dengan hal itu. 

2.7 Bentuk Lingual  

Bentuk lingual (BL) pada dasarnya merupakan satuan kebahasaan dari 

sebuah tuturan  yang di dalamnya terdapat implikasi pragmatis. Wiryotinoyo 

(2010:59) menyatakan bahwa “BL ialah konstruksi kebahasaan dari bunyi tuturan 

(T) yang secara produktif  diujarkan dan didengar dalam bahasa lisan atau 

dituliskan dan dapat dibaca dalam bahasa tulis”. 

Bentuk lingual (BL) dapat berupa kalimat. Kalimat adalah gabungan dari 

beberapa kata yang minimal memiliki fungsi subjek, predikat dan diakhiri dengan 

tanda baca titik (.), tanya (?) ,dan seru (!). Sejalan dengan itu Chaer (1998:327) 

menyatakan bahwa “Kalimat  adalah satuan bahasa yang berisi suatu  pikiran atau 

amanat yang lengkap”. Lengkapnya sebuah kalimat jika telah memiliki fungsi  

subjek, objek, predikat dan keterangan. Subjek dan predikat merupakan unsur 

yang harus ada dalam setiap kalimat, sedangkan unsur objek dan keterangan tidak 

harus selalu ada, kalau unsur objek dan keterangan tidak ada di dalam sebuah 

kalimat, maka kalimat itu masih tetap merupakan kalimat yang sempurna 

 

28. Satuan Pragmatis 

Satuan pragmatis merupakan perpaduan antara ilokusi dan proposisi yang 

menyiratkan impliksi  pragmatis yang mewujudkan IP. Wiryotinoyo (2010:73) 

mengemukakan bahwa “Dalam pembicaraan IP, SP merupakan wujud konkret 

dari tindakan menggunakan bahasa. Dengan SP n melakukan tindakan 

berkomunikasi dan berinteraksi  dengan t guna mencapai tujuan percakapan 
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tertentu, termasuk tujuan terselubung yang penyampaiannya oleh n dan t 

disampaikan tersirat dalam SP”. 

2.9 Implikasi Pragmatis  

 SP IP adalah  SP yang digunakan oleh n untuk memberi penilaian terhadap 

suatu keadaan, orang, barang, ataupun fakta. Contoh IP menolak dalam bentuk 

menilai. 

 

2.10 Alur Implikasi Pragmatis 

 

 (Wiryotinoyo, 2013:103)Alur Implikasi menunjukkan bagaimana hubungan 

antara makana tuturan (T) yang berupa BL dan makna implikasi IP. Alur itu 

bergerak dari P pada BL menuju P pada implikasi pragmatis yang mewujudkan IP 

melalui proses interpretasi. Alur itu terjalin dengan cara berpikir, asosiasi, adat 

kebiasaan, dan ketentuan, serta norma yang ada di lingkungan partisipan. 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis penelitian. 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, penelitian ini menghendaki pengolahan data tanpa perhitungan 

statistik.Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai “Penelitian yang tidak 

mengadakan perhitungan” (Moleong, 2008).Pendekatan kualitatif yang digunakan 

ini tergambar dari tujuan yang telah dirumuskan, metode pengumpulan data, dan 

data yang dikumpulkan berupa wacana, tuturan dan kalimat.Pendekatan penelitian 

kualitatif juga sering disebut pendekatan naturalistik karena penelitiannya 

dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural). 

 

3.2  Kehadiran Peneliti 

 

Kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan.Dalam hal ini peneliti berperan sebagai pengamat partisipan, peneliti 

mendengar dan mencermati percakapan antara penutur dan petutur yang 
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bermuatan tanpa sepengetahuan informan.Peneliti mencatat segala tuturan yang 

bermuatan beserta situasi yang melatarinya dan tidak menutupi kemungkinan 

peneliti terlibat dalam percakapan tersebut. 

3.1  Data dan Sumber Data 

 

Ada dua macam data yang digunakan dalam penelitian ini, pertama data 

berupa wacana percakapan antara n dan t yang bermuatan Anak Remaja di Desa 

Kelompok Tani Kabupaten Kecamatan Batin 11 Bebeko Muaro Bungo.datakedua 

berupa  situasi ujar yang melatar belakangi lahirnya dalam bahasa Implikatur 

Percakapan dikalangan Anak Remaja di Desa Kelompok Tani. 

Sumber data yang digunakan dalam peneliti ini berupa Anak Remaja di 

Desa Kelompok Tani.Peneliti juga menggunakan instrument penelitian berupa 

format catatan lapangan yang berisi konteks, wacana komunikasi, bentuk lingual, 

satuan pragmatis dan implikasi pragmatis yang tertera di lampiran. 

3.2 Teknik Pengumpulan data 

 

Teknik pengumpulan data Merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapakan data. Teknik 

yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan Teknik (observasi), teknik 

simak, Teknik Rekam dan Catat. 

3.3 Analisis Data 

 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data 

berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan 

Hubermen. 

 

3.4 Pengecekan Keabsahan Data  

 

Triangulasi disini meliputi triangulasi data, peneliti dan metode, dan Review 

informan.  
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1.7 Tahap-Tahap Penelitian 

 

Tahap tahap penelitian ini menggunakan. Tahap pralapangan, Tahap 

pekerjaan lapangan, Tahap pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data, Tahap 

analisis data, Tahap laporan penelitian  

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Bentuk Lingual IP Menolak di Kalangan Remaja. 

Bentuk lingual ialah kontruksi kebahasaan dari bunyi tuturan (T) yang 

secara produktif diujarkan dan didengar dalam bahasa lisan atau dituliskan dan 

dapat dibaca dalam bahasa tulis. Dalam pembahasan ini bentuk lingual difokuskan 

pada tataran kalimat yang berupa kalimat berita, kalimat perintah dan kalimat 

tanya. 

4.1.1.1 IP Menolak dalam Bentuk Kalimat Berita 

Bentuk lingual implikatur percakapan menolak pada anak usia remaja 

dalam bahasa jawa di Desa Kelompok Tani Kecamatan Batin 11 Bebeko 

Kabupaten Muaro Bungo dapat berupa kalimat berita atau kalimat deklaratif, yaitu 

kalimat yang isinya  memberitahukan sesuatu atau menyampaikan informasi yang 

diproduksi oleh penutur (n)  kepada petutur (t)  

a. IP Menolak dalam Bentuk Kalimat Berita Kesangsian 

b. IP Menolak dalam Bentuk Kalimat Berita Kepastian 

c. IP Menolak dalam Bentuk Kalimat Tanya 

d. Kalimat Tanya Bertujuan Menginformasikan dalam Bentuk Menolak 

e. Kalimat Tanya Bertujuan Menyuruh dalam Bentuk IP Menolak 
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f. Satuan Pragmatis IP Menolak Anak Usia Remaja di Desa Kelompok Tani. 

g. IP Menolak dalam Bentuk Menginformasikan  

h. IP Menolak dalam Bentuk Menyatakan Kesenangan 

i. IP Menolak dalam Bentuk Bertanya  

j. IP Menolak dalam Bentuk Menyatakan kehendak 

k. IP Menolak dalam Bentuk Menilai 

l. Macam-macam Implikasi Pragmatis IP Menolak Anak Remaja 

m. Menolak Ajakan 

n. Menolak perintah  

o. Menolak Tawaran 

p. Menolak Permintaan  

q Alur Implikasi Pragmatis IP Menolak 

r. IP Menolak dalam Bentuk Alur Sebab-Akibat 

s IP Menolak dalam Bentuk Akibat-Sebab 

t. IP Menolak dalam Bentuk Alur Analogis 

u  IP Menolak dalam Bentuk Alur Ironis 

v IP  Menolak dalam Bentuk Alur Kebiasaan. 

w IP Menolak dalam Bentuk Alur Normatif 

x IP  Menolak dalam Bentuk Alur Sifat 

4.2 Pembahasan 

Sesuai dengan tujuan awal, maka hasil penelitian ini yakni 

mendeskripsikan BL, SP dan implikasi pragmatis pada IP menolak Pada anak usia 

remaja dalam bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani Kecamatan Batin 11 Bebeko 

Kabupaten Muaro Bungo. Bentuk lingual IP menolak pada anak usia remaja 

dalam bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani Kecamatan Batin 11 Bebeko 

Kabupaten Muaro Bungo berupa kalimat berita (deklaratif), kalimat tanya 

(interogatif) dan kalimat perintah (imperatif). Munculnya BL yang berupa kalimat 
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berita pada IP menolak terdapat pada T penutur (n)  dalam menginformasikan 

sesuatu kepada petutur (t). Selanjutnya BL yang berupa kalimat tanya pada IP 

menolak terdapat pada T penutur (n) dalam menanyakan sesuatu kepada petutur 

(t). BL yang terakhir yang tercipta dari IP menolak adalah BL yang berupa 

kalimat perintah pada IP menolak yaitu terdapat pada T penutur (n) dalam 

menyuruh atau memerintahkan sesuatu kepada petutur (t). 

1.Betuk lingual Ip Menolak Di Kalangan Remaja 

Bentuk lingual ialah kontruksi kebahasaan dari bunyi tuturan (T) yang 

secara produktif diujarkan dan didengar dalam bahasa lisan atau dituliskan dan 

dapat dibaca dalam bahasa tulis (Wiryotinoyo: 2013:59) 

Berdasarkan hasil analisis data dalam IP menolak pada anak usia ramaja 

dalam bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani Kecamatan Batin 11 Bebeko Muaro 

Bungo di temukan enam SP yaitu menginformasikan,menyatakan 

kesenangan,menegaskan,bertanya,mengeluh,menyatakankehendak,dan 

menilai.Dari masing-masing SP yang di temukan dari penelitian ,hasil ini 

merupakan tindak komunikasi yang di lakukan dalam menolak melaluin IP dalam 

berinteraksi sebagai pendukung implikasi prakmatis menolak. 

2.IP Menolak dalam Bentuk Menyatakan Kesenangan 

SP pada IP menolak dapat berupa menyatakan kesenangan, yaitu SP yang 

mengungkapkan sesuatu yang disenangi, disukai ataupun yang diinginkan oleh n. 

Bentuk menyatakan kesenangan pemunculannya dalam komunikasi disajikan oleh 

BL yang berupa kalimat berita (Wiryotinoyo:2013:75) 

Implikasi pragmatis sesungguhnya adalah satuan pragmatis yang tersirat 

atau terimplikasikan dalam satuan pragmatis  yang secara langsung diekspresikan 
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oleh BL. Dalam penelitian ini secara garis besar ditemukan empat macam 

implikasi pragmatis menolak, yaitu : Ujaran yang mengimplikasikan bahwa n 

menolak ajakan dari t, ujaran yang mengimplikasikan bahwa n menolak perintah 

dari t, ujaran yang mengimplikasikan bahwa n menolak tawaran dari t, dan ujaran 

yang mengimplikasikan bahwa n menolak permintaan dari t.  

Proses mendapatkan data dilakukan dengan melalui beberapa tahap, tahap 

pertama yaitu pendataan percakapan pada anak usia remaja yang mengandung IP 

menolak, kemudian dilanjutkan dengan pengklasifikasian serta dianalisis. Peneliti 

menggunakan teknik Simak Libat cakap (SLC) dan teknik Simak Bebas Libat 

Cakap (SBLC). SLC digunakan saat peneliti terlibat dalam percakapan yang 

bermuatan IP menolak, sedangkan SBLC digunakan saat peneliti tidak terlibat 

dalam percakapan tersebut.  

Dengan demikian dari hasil penelitian di lapangan membuktikan bahwa 

seseorang anak remaja dalam menolak ajakan, perintah, tawaran, ataupun 

permintaan  menggunakan tuturan (T) yang bermuatan implikatur, sehingga dapat 

menghasilkan tuturan yang lebih sopan. Dalam hal ini walaupun menaati Prinsip 

Sopan Santun (PS) namun untuk menuturkan IP menolak ternyata seseorang telah 

melanggar Prinsip Kerja Sama (PK). Hal itu dikarenakan untuk sampai pada 

tujuan yang dimaksud seseorang menolak ajakan, perintah, tawaran atau 

permintaan penutur akan melanggar PK maksim hubungan. Apa yang ditawarkan, 

diperintahkan, atau diminta, untuk melakukan penolakan selalu dijawab dengan 

hal yang tidak berhubungan dengan yang dimaksud, seperti contoh berikut ini : 

1.  P : Dewi ngesok muleh neng Jambi barengan yuk,hari rabu (Dewi, 

besok pulang ke Jambi serempak yuk,hari rabu) 
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D : Omonge eneng rapat remaja bulan Mei peti (Kabanya ada rapat 

remaja bulan Mei peti) 

P : Yo po Wi?  

D : Jarene sih ngono ( Katanya sih gitu) 

 

BL ujaran Peti pada percakapan 3 merupakan kalimat berita kesangsian. 

Dengan IP kalimat berita tersebut Peti memberitahukan kepada Dewi bahwa rapat 

remaja di bulan Mei, sedangkan Peti mengajak Dewi pulang Jambi pada hari Rabu 

di awal bulan Mei. IP Ujaran tersebut bertujuan untuk menolak ajakan Peti untuk 

pulang kampung bersama, karena Dewi akan rapat remaja. Kalimat berita 

kesangsian dari ujaran Peti tersebut dapat dilihat dari kata “kabarnya” kata 

kabarnya menyatakan belum pasti Rapat itu diselenggarakan bulan Mei  karena 

baru sekedar kabar. 

BL ujaran Peti pada percakapan 3 merupakan kalimat berita kesangsian. 

Dengan IP kalimat berita tersebut Peti memberitahukan kepada Dewi bahwa rapat 

remaja diselenggarakan bulan Mei, sedangkan Peti mengajak Dewi pulang 

kampung ke Jambi pada hari Rabu diawal bulan Mei. IP Ujaran tersebut bertujuan 

untuk menolak ajakan Dewi untuk pulang ke Jambi bersama, karena Dewi akan 

rapat. Kalimat berita kesangsian dari ujaran Dewi tersebut dapat dilihat dari kata 

“kabarnya” kata kabarnya menyatakan belum pasti Rapat itu diselenggarakan 

bulan Mei  karena baru sekedar kabar (Wiryotino: 2013:69) 

 

 

3.Menolak Tawaran 

Implikasi pragmatis IP menolak dapat berupa menolak tawaran. Menolak 

tawaran merupakan penolakan yang dilakukan oleh n pada t terhadap tawaran 

yang ditujukan pada dirinya. Implikasi menolak tawaran dapat tersirat dalam SP 

bertanya dan meninformasikan(Wiryotinoyo: 2013:89) 
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4.IP Menolak dalam Bentuk Alur Analogis 

Alur analogis ialah merupakan alur implikasi yang terjadi dari hubungan 

antara makna pada BL dan makna implikasi pragmatis yang sejajar atau analogis 

sifatnya (Wiryotinoyo: 2013:107)   

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa:  

1. Bentuk lingual implikatur percakapan menolak Pada Anak Usia Remaja 

Dalam Bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani Kecamatan Batin 11 Bebeko 

Kabupaten Muaro Bungo  terdapat tiga jenis kalimat yaitu kalimat berita, 

kalimat      perintah, dan kalimat tanya. 

2. Satuan pragmatis implikatur percakapan menolak Pada Anak Usia Remaja 

Dalam Bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani Kecamatan Batin 11 Bebeko 

Kabupaten Muaro Bungoditemukan tujuh SP yaitu menginformasikan, 

bertanya, menyatakan kesenangan, menegaskan, mengeluh, menyatakan 

kehendak, dan menilai. 

3. Implikasi pragmatis dalam implikatur percakapan menolak Pada Anak Usia 

Remaja Dalam Bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani Kecamatan Batin 11 

Bebeko Kabupaten Muaro Bungo. dapat digolongkan kedalam empat macam 

yaitu, menolak ajakan, menolak perintah, menolak tawaran, dan menolak 

permintaan. Menolak ajakan dalam komunikasi dapat tersirat dalam SP 

menginformasikan, mengeluh, dan menilai. Menolak perintah dapat tersirat 

dalam SP bertanya, mengingatkan, menilai dan menginformasikan. Menolak 

tawaran dalam komunikasi dapat tersirat dalam SP bertanya dan 
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menginformasikan. Sedangkan menolak permintaan dapat tersirat dalam SP 

bertanya, menginformasikann dan menyatakan kehendak. 

4. Alur implikasi pragmatis dalam IP menolak Pada Anak Usia Remaja Dalam 

Bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani Kecamatan Batin 11 Bebeko Kabupaten 

Muaro Bungo dapat digolongkan kedalam tujuh macam yaitu alur sebab-

akibat, akibat-sebab, analogis, ironis, kebiasaan, normatif san alur sifat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa 

saran yang dapat dikemukakan. 

1. Peminat pragmatik agar mampu melakukan penelitian lanjutan  khususnya 

implikatur percakapan demi memperkaya keragaman aspek pragmatik untuk 

menambah ilmu pengetahuan baru mengenai lingusitik. 

2. Pada Anak Remaja di Desa Kelompok Tani Kecamatan Batin 11 Bebeko 

Kabupaten Muaro Bungo Jambi hendaknya menggunakan Implikatur 

Percakapan yang baik dan benar berdasarakan prinsip-prinsip kesopanan 

dalam berkomunikasi dengan masyarakat atau orang yang lebih tua. 
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