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Salah satu masalah bahasa yang terdapat pada masyarakat Desa Teluk 

ialah membujuk seseorang dengan harapan orang yang dibujuk mau melakukan 

apa yang diharapkan dan diinginkan oleh penutur. Dengan membujuk diharapkan. 

seseorang yang diperintahkan mau melakukan apa yang dituturkan oleh penutur. 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk ligual (BL) implikatur 

percakapan membujuk dalam Bahasa Melayu Jambi di Desa Teluk Kecamatan 

Pemayung, mengetahui bentuk Satuan Pragmatis (SP) Implikatur Percakapan 

Membujuk dalam Bahasa Melayu Jambi di Desa Teluk Kecamatan Pemayung, 

mengidentifikasi bagaimana implikasi pragmatis (IP) pada implikatur percakapan 

membujuk terhadap bahasa Melayu Jambi di Desa Teluk Kecamatan Pemayung. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini 

adalah  implikatur percakapan membujuk dalam bahasa Melayu Jambi. Bentuk 

data berupa wacana percakapan yang bermuatan IP membujuk sebagai  

penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bentuk lingual pada implikatur 

membujuk dalam bahasa Melayu Jambi di Desa Teluk Kecamatan Pemayung 

Kabupaten Batanghari, terdiri atas tiga  yaitu : kalimat tanya (introgatif), kalimat 

berita (deklaratif), kalimat perintah, (inperatif) yang menanyakan, 

menginformasikan, serta menyuruh n kepada t. Satuan pragmatis dalam 

implikatur percakapan membujuk dalam bahasa Melayu Jambi di Desa Teluk 

Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari berupa satuan pragmatis 

menginformasikan fakta, Satuan pragmatis bertanya, Satuan pragmatis menyuruh. 

Implikasi pragmatis percakapan membujuk dalam bahasa Melayu Jambi di Desa 

Teluk Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari, yaitu : membujuk agar 

menjadi peran aisyah, membujuk agar dipasang lampu kamar, membujuk 

dibelikan selimut baru, membujuk agar tidak pergi mengaji, membujuk agar 

dibuatkan tugas, membujuk agar dipindahkan canel TV, membujuk agar 

ditambahkan uang rokok. Sedangkan alur implikasi pragmatis implikatur 

membujuk dalam bahasa Melayu Jambi di Desa Teluk Kecamatan Pemayung 

Kabupaten Batanghari, terdapat tiga alur yaitu alur kebiasaan, alur normatif, dan 

alur geseran. Alur tersebut memberi gambaran proses terbentuknya implikasi 

pragmatis.  
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PENDAHULUAN 
. 
Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari bisa bersifat 

langsung dan tidak langsung. Bahasa merupakan jembatan dalam 
berkomunikasi yang sangat dibutuhkan oleh setiap individu. Komunikasi 
yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu diwujudkan 
dalam bentuk lisan, tetapi juga diterapkan dalam bentuk tulisan. Setiap 
melakukan tindakan komunikasi, penutur mengharapkan pendengar atau 
petutur mengerti dan mampu menangkap apa yang ingin diinformasikan 
sehingga tidak terjadi kesalapahaman. Cabang ilmu yang mengkaji 
tentang bahasa salah satunya ialah Pragmatik. Pragmatik adalah salah 
satu bidang kajian linguistik yang mengkaji arti yang disebut the speaker’s 
meaning artinya  tafsiran penutur atau maksud itu sangat bergantung 
konteks. 

Menangkap informasi tersebut petutur harus mengerti konteks 
pembicaraan dan kerja keras dalam memahami tanda-tanda yang 
diberikan oleh petutur. Informasi yang berlebih dari yang dimaksud dalam 
hal ini melanggar prinsip kerjasama percakapan. Pelanggaran terhadap 
prinsip kerjasama percakapan terkadang sangat diperlukan dalam konteks 
tertentu. Hal tersebut bisa disebut sebagai implikatur percakapan dalam 
berkomunikasi. Implikatur merupakan aspek paling menonjol dalam kajian 
prgmatik ( Wiryotinoyo, 2010: 4).  

Hal tersebut didukung oleh Nababan (Wiryotinoyo, 2010: 4) 
menyatakan bahwa konsep yang paling penting dalam ilmu pragmatik dan 
paling menonjolkan pragmatik  sebagai cabang ilmu bahasa adalah 
konsep implikatur percakapan. Keberagaman dalam cara penyampaian 
informasi disebabkan karena salah satu dari hakikat bahasa adalah 
kemanasukaan. Masing-masing daerah atau tempat di Indonesia memiliki 
berbagai macam devisi mengenai suatu hal yang sama. Kemajemukan 
yang dimiliki oleh Indonesia, mengakibatkan munculnya berbagai dialek 
yang terkadang menjadi salah satu alasan tidak terjadinya komunikasi 
yang efektif. Masing-masing daerah memiliki aturan tersendiri mengenai 
bahasa yang mereka pakai.  

Seseorang harus mengetahui dan memahami bagaimana 
pemakaian kata dalam komunikasi yang sesuai  dengan situasi dan 
kepada siapa berbicara. Salah satu yang harus dikuasai ialah pilihan kata 
setiap individu memiliki caranya tersendiri dalam menyampaikan informasi 
situasi atau konteks tertentu.  Penutur atau orang yang menyampaikan 
tuturan memberikan informasi yang lebih dari apa yang dikatakannya. 
Maksud atau informasi yang disampaikannya lebih banyak secara tidak 
langsung kepada petutur.  

Implikatur percakapan ini menarik sekali diteliti karena merupakan 
suatu penguat maksud dari tuturan seseorang yang tersirat dalam 
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berkomunikasi. Penguat makna penyampaian dari tuturan tersebut akan 
tersampaikan secara baik, sopan dan santun. Sehingga penyampaian 
melalui implikatur dapat membedakan apa yang diucapkan dengan apa 
yang di implikasikan oleh penutur. Implikatur percakapan ini dapat 
digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperhalus tuturan yang 
diujarkan.  

Peneliti tertarik pada petutur yang mengandung implikatur 
percakapan karena dalam kehidupan sehari-hari kita melihat dan 
mendengar adanya keinginan seseorang untuk menyampaikan, 
mengharapkan, dan menginginkan sesuatu kepada orang lain dengan 
cara berimplikatur. Tentunya agar petutur tertarik dengan apa yang 
dikatakan penutur.  

Selanjutnya peneliti tertarik meneliti  implikatur percakapan 
membujuk karena dengan bujukan apa yang penutur harapkan bisa 
diwujudkan dengan ucapan bujukan saja. Hal ini menjadi karena kata 
bujukan  menciptaan kesantunan dalam berkomunikasi, sehingga orang 
yang dituturkan tidak bisa menolaknya.  

Sekian banyak bahasa daerah di Indonesia salah satu yang 
termasuk bahasa daerah adalah bahasa melayu. Bahasa melayu 
merupakan salah satu pendukung kebudayaan melayu, Bahasa melayu 
saat  membujuk identik dengan memuji dan menyanjung seseorang 
terlebih dahulu. Berbeda dengan bahasa membujuk orang batak dengan 
nada suara keras dan lantang, bujukannya dengan mencaci terlebih 
dahulu. Bahasa kehidupan sehari-hari dan sering kita jumpai adanya 
suatu percakapan yang mengandung makna yang tersirat sehingga 
membutuhkan kecermatan dari penutur. Percakapan yang terjadi tentu 
melibatkan situasi dan kondisi serta topik pembicaraan. Pengkajian 
tentang makna tuturan ini dalam ilmu bahasa dikenal dengan pragmatik. 
Implikatur percakapan adalah hal yang berkaitan erat dengan pragmatik. 
Implikatur percakapan ialah penerangan  makna suatu tuturan atau 
ucapan dalam suatu percakapan yang sesuai dengan konteksnya.  

Penelitian tentang Implikatur ini dilakukan di Desa Teluk karena 
merupakan tempat  peneliti sendiri. Desa Teluk merupakan salah satu 
Desa tertua yang ada di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari, 
dan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat ialah bahasa 
melayu. 

Implikatur percakapan dalam kaian kajian pragmatik telah banyak 
dilakukan dalam berbagai konteks, bisa dalam konteks bahasa daerah 
maupun bahasa Indonesia. Meskipun demikian, penelitian 
mengungkapkan secara khusus di lingkungan Desa Teluk Kecamatan 
Pemayung Kabupaten Batanghari perlu dilakukan untuk  dapat 
menjelaskan secara ilmiah BL, SP, dan IP. Oleh karena itu penelitian ini 
perlu dilakukan. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas peneliti 
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tertarik memilih judul: “Implikatur Percakapan Membujuk dalam Bahasa 
Melayu Jambi di Desa Teluk Kecamatan Pemayung Kabupaten 
Batanghari”. 

 
KAJIAN PUSTAKA 
  

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai acuan. Teroi 
yang dimaksud adalah sebagai berikut: Levinson (Rahardi, 2005: 48) 
mendefinisikan pragmatik sebagai studi bahasa yang mempelajari relasi 
bahasa dengan konteksnya. Perbedaan pragmatik dan semantik juga 
dapat dilihat dari bidang pengkajiannya, bidang kajian pragmatik adalah 
tentang makna dalam situasi ujar antara penutur dan petutur. Menurut 
Grice ( Wiryotinoyo, 2010: 26-27) prinsip yang digunakan dalam 
melakukan percakapan terdiri atas empat maksim. Adanya keempat 
maksim dalam prinsip kerja sama (PK) : yakni maksim kuantitas, maksim 
kualitas, maksim hubungan dan maksim cara.  

Menurut  Tarigan (2015: 32-33) Acuan terhadap satu atau lebih 
aspek-aspek situasi ujar yaitu : Pembicara, penulis dan penyimak, 
pembaca, Konteks ujaran, tujuan ujaran , Tindak ilokusi.  Levinson ( 
Nadar, 2009: 61) menyebutkan implikatur sebagai salah satu gagasan 
atau pemikiran terpenting dalam pragmatik. Salah satu alasan terpenting 
yang diberikannya adalah implikatur memberikan ekplinsip tentang cara 
bagaimana dapat mengimplikasikan lebih banyak dari pada yang 
dituturkan. 

Wiryotinoyo (2010:  59-60). Kalimat dapat dirinci menurut bentuk 
dan maknanya  yaitu : kalimat tunggal (frasa nomina, frasa ajektival, frasa 
verbal dll), kalimat majemuk, (setara, bertingkat), sedangkan menurut 
maknanya kalimat dapat di rinci : beita, perintah, Tanya, Seru, empatik. 
Wiryotinoyo (1996 : 4) mengemukakan bahwa satuan pragmatik berfungsi 
mendukung tersiratnya implikasi pragmatis (IP) yang menjadi tujuan 
terselubung dari n dan mewujudkan IP dalam berkomunikasi dengan t. 
Rahardi, (2005: 102) menyatakan bahwa bujukan/membujuk adalah 
berusaha meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis bahwa yang 
dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, merayu). 

 

METODE PENELITIAN  
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
menggunakan metode observasi keikutsertaan atau pengamat ikut 
berperan serta. Tujuan pokoknya adalah mengambarkan, mempelajari, 
dan menjelaskan fenomena itu. Teknik pengumpulan data dari sumber 
data lisan adalah metode simak yang dilanjutkan dengan teknik catat dan 
teknik rekam. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari teknik 
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observasi lansung dicacat ke dalam catatan lapangan. Pencatatan 
lapangan adalah kegiatan pengumpulkan data melalui pengamatan 
terhadap penggunaan tuturan IP membujuk dalam bahasa Melayu Jambi 
di Desa Teluk Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari. 
 

HASIL PENELITIAN 
Hasil penelitian Implikatur percakapan membujuk dalam bahasa 

melayu jambi di Desa Teluk Kecamatan Pemayung Kabupaten 
Batanghari. Hasil penelitian ini yakni mendeskripsikan bentuk lingual, 
satuan pragmatis, implikasi pragmatis pada implikatur percakapan 
membujuk dalam bahasa Melayu Jambi di Desa Teluk Kecamatan 
Pemayung Kabupaten Batanghari. Bentuk lingual implikatur percakapan 
membujuk dalam bahasa Melayu Jambi di Desa Teluk Kecamatan 
Pemayung Kabupaten Batanghari terdiri atas tiga  yaitu : kalimat tanya 
(introgatif), kalimat berita (deklaratif), kalimat perintah, (inperatif) yang 
menanyakan, menginformasikan, serta menyuruh n kepada t. Muculnya  
BL yang berupa kalimat berita pada IP membujuk terdapat pada T Penutur 
(n) dalam menginformasikan Sesuatu kepada (t). Selanjutnya BL yang 
berupa kalimat tanya pada IP membujuk terdapat pada T Penutur (n) 
dalam menginformasikan Sesuatu kepada (t). BL yang terakhir BL yang 
berupa kalimat perintah pada IP membujuk terdapat pada T Penutur (n) 
dalam menginformasikan Sesuatu kepada (t). 

Berdasarkan hasil Analisis data dalam implikatur percakapan 
membujuk dalam bahasa Melayu Jambi di Desa Teluk Kecamatan 
Pemayung Kabupaten Batanghari ditemukan 4 SP yaitu 
menginformasikan fakta, menyuruh, meminta, bertanya. Selanjutnya dari 
SP yang ditemukan dalam penelitian, hasil ini merupakan tindakan 
komunikasi yang dilakukan dengan membujuk melalui IP dalam 
berinteraksi sebagai pendukung implikasi pragmatis membujuk. 

Implikasi pragmatis dari analisis data terdapat 7 implikasi dan 3 alur 
membujuk, yaitu : membujuk agar menjadi peran aisyah, membujuk agar 
dipasang lampu kamar, membujuk dibelikan selimut baru, membujuk agar 
tidak pergi mengaji, membujuk agar dibuatkan tugas, membujuk agar 
dipindahkan canel TV, membujuk agar ditambahkan uang rokok. Alur 
implikasi pragmatis implikatur membujuk dalam bahasa Melayu Jambi di 
Desa Teluk Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari, terdapat tiga 
alur yaitu alur kebiasaan, alur normatif, dan alur geseran. Alur tersebut 
memberi gambaran proses terbentuknya implikasi pragmatis. 

Proses mendapatkan data dilakukan dengan melalui beberapa 
tahap.Tahap pertama yaitu pendataan percakapan masyarakat Desa 
Teluk yang mengandung implikatur percakapan membujuk. Peneliti 
mengunakan teknik libat cakap dan teknik simak bebas libat cakap. 
Dengan demikian dari hasil penelitian lapangan membuktikan bahwa 
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masyakat Desa teluk dalam meminta, mengharapkan, menginginkan 
sesuatu mengunakan tuturan (T) yang bermuatan implikatur sehingga 
dapat menghasilkan tuturan yang lebih baik dan sopan. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 
1. Simpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
implikatur percakapan membujuk dalam Bahasa Melayu Jambi di Desa 
Teluk Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari, bentuk lingual, 
satuan pragmatis, implikasi pragmatis dan alur implikasi dapat disimpulkan 
sebagai berikut : (1) Bentuk lingual (BL) dalam implikatur percakapan 
membujuk dalam bahasa Melayu Jambi di Desa Teluk Kecamatan 
Pemayung Kabupaten Batanghari terdiri atas tiga  yaitu : kalimat tanya 
(introgatif), kalimat berita (deklaratif), kalimat perintah, (inperatif) yang 
menanyakan, menginformasikan, serta menyuruh n kepada t.  

  Satuan pragmatis (SP) dalam implikatur percakapan membujuk 
dalam bahasa Melayu Jambi di Desa Teluk Kecamatan Pemayung 
Kabupaten Batanghari berupa satuan pragmatis menginformasikan fakta, 
satuan pragmatis bertanya, atuan pragmatis menyuruh.  

 Implikasi pragmatis (IP) dan alur implikasi dalam implikatur 
percakapan membujuk dalam bahasa Melayu Jambi di Desa Teluk 
Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari, yaitu : membujuk agar 
menjadi peran aisyah, membujuk agar dipasang lampu kamar, membujuk 
dibelikan selimut baru, membujuk agar tidak pergi mengaji, membujuk 
agar dibuatkan tugas, membujuk agar dipindahkan canel TV, membujuk 
agar ditambahkan uang rokok. Alur implikasi pragmatis implikatur 
membujuk dalam bahasa Melayu Jambi di Desa Teluk Kecamatan 
Pemayung Kabupaten Batanghari, terdapat tiga alur yaitu alur kebiasaan, 
alur normatif, dan alur geseran. Alur tersebut memberi gambaran proses 
terbentuknya implikasi pragmatis 

2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan, saran yang 

dikemukakan adalah sebagai berikut. (1) Diharapkan kepada masyarakat 
Desa Teluk tetap melestarikan bahasa melayu jambi serta logat bahasa 
yang dimiliki terkhusus kepada para tokoh adat. (2) Diharapkan kepada 
masyarakat Desa Teluk bisa memahami dan mengerti tentang implikatur 
percakapan membujuk serta bisa meneruskan ke generasi selanjutnya. 
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