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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Problematika Implikatur Dalam Meme Politik
Implikatur sebagai wujud tuturan yang
mempunyai makna terselubung dalam percakapan
merupakan bentuk kajian pragmatik. Bidang
pragmatik cenderung mengkaji fungsi ujaran atau
fungsi bahasa daripada bentuk atau strukturnya.
Dengan kata lain, pragmatik lebih cenderung ke
fungsionalisme daripada ke formalisme. Hal itu sesuai
dengan pengertian pragmatik yang dikemukakan oleh
Levinson (1987), yakni kajian mengenai penggunaan
bahasa atau kajian bahasa dan perspektif fungsional.
Melihat dari fungsinya Chaer (2006) menyatakan
bahwa bahasa sendiri berfungsi sebagai alat
komunikasi atau alat interaksi, dimana ada pihak yang
berkomunikasi, informasi yang dikomunikasikan dan
alat yang digunakan untuk berkomunikasi.
Implikatur merupakan bentuk dari tindakan
komunikasi yang digunakan penutur dan lawan tutur
untuk menyampaikan tuturannya yang mengandung
maksud–maksud tertentu dan berbeda dengan
struktur bahasa yang digunakan. Dalam suatu tuturan
implikatur terdapat implikasi di balik tuturan yang
diucapkan. Implikasi dari tuturan itu diharapkan dapat
diartikan sendiri oleh lawan tutur meskipun penutur

Implikatur Dalam Meme Politik (Kajian Pragmatik)

1

tidak menjelaskan maksud dari tuturan yang
sebenarnya.
Chaer (2010) mengemukakan implikatur
merupakan adanya keterkaitan ujaran dari seorang
penutur dan lawan tuturnya. Namun, keterkaitan itu
tidak tampak secara literal, tetapi dapat dipahami
secara tersirat. Makna tersirat yang diakibatkan dari
adanya
perbedaan
antara
tuturan
dengan
implikasinya, kadang–kadang dapat menyulitkan
penutur untuk memahami maksud suatu tuturan
(Mulyana; 2001). Namun, antara penutur dan lawan
tutur saling mengetahui dan saling berbagi
pengalaman dan pengetahuan sehingga percakapan
yang didasari makna implikasi dapat berjalan dengan
lancar. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa
implikatur sebagai salah satu aspek kajian pragmatik
yang perhatian utamanya adalah mempelajari maksud
atau ucapan sesuai dengan konteksnya. Implikatur
dipakai untuk menerangkan makna implisit di balik
apa yang diucapkan atau dituliskan sebagai sesuatu
yang diimplikasikan. Makna implisit atau makna
tersirat dalam implikatur tidak hanya digunakan
dalam percakapan sehari–hari tetapi juga digunakan
dalam penggunaan pada bidang–bidang bahasa
tertentu lainnya seperti bahasa iklan, budaya, berita,
politik dan media sosial. Jejaring sosial atau media
sosial merupakan media dimana manusia dapat saling
berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
Seiring dengan berkembangnya media sosial banyak
provider yang menyediakan layanan jejaring sosial;
dimulai dari Friendster, Facebook, Twiitter, Instagram,
2
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Yahoo Group, Blackberry Messenger dan lain
sebagainya. Setiap jejaring sosial memiliki kekhasan
masing–masing sehingga penggunanya pun menjadi
sangat variatif. Meskipun demikian, jejaring sosial
yang paling diminati adalah Blackberry Messenger
(BBM). Layanan BBM memung-kinkan penggunanya
untuk saling berkomunikasi melalui percakapan
tekstual ke sesama pengguna BBM dengan cara
memasukkan personal identification number (PIN) dari
pengguna lain. Komunikasi yang dapat dilakukan di
dalam BBM bukan hanya komunikasi personal tetapi
juga mampu untuk menggunakan komunikasi
kelompok (group discussion). BBM juga menyediakan
layanan status BBM atau yang biasa disebut dengan
personal message (PM) yang memungkinkan pengguna
untuk menggung-kapkan apa yang dipikirkan atau
dirasakan oleh pengguna BBM. Selain itu, pengguna
BBM juga dapat menggunakan foto mereka di bagian
display picture (DP) sebagai identifikasi pengguna.
Namun, dengan meluasnya penggunaan layanan BBM,
bagian DP tidak hanya memuat informasi identifikasi
pengguna tapi juga telah meluas dengan penggunaan
berbagai gambar dengan berbagai tujuan tertentu.
Penggunaan DP saat ini tidak hanya berupa foto
pemilik, banyak ditemukan DP yang berupa gambar
yang disertai dengan bentuk lingual berupa frasa,
klausa, ataupun kalimat. Penggunaan gambar dan
bentuk lingual pada DP seringkali merupakan bentuk
ekspresi dari perasaan, fikiran, atau ide dari pemilik
BBM mengenai situasi, peristiwa, atau kejadian
tertentu. Dalam mengekspresikan ide, pikiran, atau
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gagasannya, pengguna BBM sering kali menggunakan
bentuk lingual yang memiliki bentuk tersirat.
Pengguna biasa menggunakan ujaran tidak langsung
yang mengandung makna implisit sehingga tidak
langsung menyampaikan perasaan atau idenya. Untuk
mengetahui makna implisit bentuk lingual diperlukan
analisis pragmatik yang melibatkan aspek kontekstual
dan maksud penutur
Berdasarkan pemaparan tersebut, maka sebuah
tinjauan sederhana dilakukan penulis terhadap
fenomena di atas untuk melakukan penelitian
terhadap implikatur yang terdapat pada DP BBM.
Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada isu
politik yang sangat menarik untuk didiskusikan. Isu
politik merupakan isu yang menjadi sangat penting,
khususnya pada masa dimana rakyat merasa tidak
nyaman dan tidak setuju dengan kebijakan
pemerintah. Ketidaksetujuan ini bisa diungkapkan
melalui perlawanan fisik maupun perlawanan non fisik
seperti protes atau kritik. Isu yang sering menjadi
protes atau kritik masyarakat adalah isu kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini dikarenakan
kenaikan harga BBM mempengaruhi stabilitas
ekonomi dan daya beli masyarakat. Kenaikan harga
BBM biasanya diikuti oleh kenaikan harga barang dan
jasa lainnya. Oleh karena itu, setiap kali terjadi
kenaikan harga BBM biasanya selalu menimbulkan pro
dan kontra di masyarakat yang pada akhirnya
berujung pada protes atau kritik terhadap kebijakan
pemerintah. Layanan BBM sebagai sarana untuk
mengekspresikan ketidaksetujuan atau kritikan
4
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menjadi alternatif yang cukup efektif karena setiap
pengguna BBM bisa dengan mudah menyampaikan ide
atau perasaannya pada PM dan DP. PM dipilih biasanya
jika seseorang ingin mengungkapkan ide atau
perasaannya hanya melalui bahasa, sedangkan DP
biasanya digunakan jika seseorang ingin memberikan
gambaran visual beserta tuturan mengenai ide atau
perasaannya Penggunaan DP sebagai media untuk
melakukan protes atau kritik biasanya disampaikan
dengan singkat dan seringkali frasa atau klausa yang
terdapat dalam DP mengandung ujaran yang tersirat
sehingga mengandung makna implikasi di dalam
tuturan DP BBM. Seperti pada gambar di bawah ini:

Ini kado spesial pertama untuk kalian
yang telah nyoblos saya.
17 November 2014
Sumber: DP BBM (FI)
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Gambar di atas merupakan DP BBM yang
menggambarkan protes pengguna layanan BBM
terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga
BBM. Kenaikan harga BBM tersebut berlaku mulai
tanggal 18 November 2014 kurang dari satu bulan
masa pemerintahan presiden Joko Widodo (JW). Dari
gambar di atas, terdapat bentuk lingual yang
menggambarkan ketidaksetujuan penutur terhadap
kebijakan pemerintah yaitu ujaran “ini kado spesial
pertama untuk kalian yang telah nyoblos saya”.
Selain bentuk lingual, gambar tersebut juga
mengandung unsur kontekstual berupa gambar JW
yang terlihat gembira dengan senyumannya yang lebar
menggambarkan kepuasan terhadap keputusannya
dengan menaikkan harga BBM dan gambar
masyarakat yang berdemo menentang kebijakan
pemerintah serta frasa yang lebih mendukung konteks
yaitu BBM naik 40%. Gambar tersebut merupakan
konteks yang dapat membantu dalam memahami
makna dan maksud penutur.
Yang juga termasuk konteks pada data di atas
adalah bahwasanya DP tersebut dituturkan oleh
seorang wanita berusia 35 tahun, bekerja sebagai
pengusaha dan seorang ibu rumah tangga yang
notabenenya tidak mendukung kebijakan pemerintah.
Tuturan ini menggunakan media sosial berupa BBM.
Pengguna BBM memasang DP tersebut sebagai bentuk
kekesalannya atas kebijakan pemerintah menaikan
harga BBM.
Levinson (1983) menjelaskan bahwa untuk
mengetahui sebuah konteks, seseorang harus
6
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membedakan antara situasi aktual sebuah tuturan
dalam semua keserbaragaman ciri–ciri tuturan mereka
dan pemilihan ciri–ciri tuturan tersebut secara budaya
dan linguistik yang berhubungan dengan produksi dan
penafsiran tuturan.
Menurut Sobur (2009:56), konteks mencakup
semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan
mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan
dalam bahasa, situasi di mana teks tersebut
diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan sebagainya.
Makna atau maksud tuturan baru dapat diketahui
setelah memper-timbangkan aspek konteks yang
mencakup tuturan dan peristiwa tutur. Tuturan dalam
DP para pengguna BBM pada kebijakan pemerintah
menaikkan harga BBM yang terkesan bermakna
implisit menunjukkan situasi yang aktual dan dalam
pandangan tafsir yang mengimplikasikan pro dan
kontra dimana banyak sekali makna tersirat didalam
gambar yang disertai teks merupakan kreatifitas
dalam menyampaikan ide, perasaan dan pemikiran
para pengguna BBM terhadap kenaikan harga BBM.
Berdasarkan fenomena di atas, penulis memilih
“Implikatur dalam Display Picture Blackberry
Messenger tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar
Minyak.” Sebagai jududl penelitian Fenomena
tersebut sangat menarik untuk dibahas karena dapat
mengungkap maksud dari tuturan yang digunakan
dalam DP pengguna BBM. Penulis juga ingin
menemukan jenis, makna dan fungsi yang terkandung
dalam suatu tuturan implikatur dalam DP BBM,
khususnya tentang kenaikan harga BBM. Dengan
Implikatur Dalam Meme Politik (Kajian Pragmatik)
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demikian, penelitian ini bisa dikaji secara lebih
mendalam.
1.2 Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pembahasan adalah kajian
implikatur dalam DP BBM tentang kenaikan harga
BBM. Batasan penelitiannya adalah kajian implikatur
dalam DP BBM pada saat presiden JW pertama kali
menaikkan harga BBM dalam pemerintahannya yang
belum genap satu bulan. Data penelitian diambil dari
tanggal 17 November hingga 22 November 2014. DP
BBM tersebut dipilih karena banyak mengandung
konten dan konteks politik yang berkaitan dengan
protes masyarakat terhadap kenaikan harga BBM yang
menjadi sumber munculnya tuturan. Selain itu, topik
tersebut hangat dibicarakan dalam tujuh hari
berturut–turut dalam DP BBM, yaitu mengenai
kenaikan harga BBM dalam periode pemerintahan
presiden JW sehingga kemudian konteksnya juga
sama.
Kenaikan harga BBM periode pemerintahan
presiden JW merupakan polemik bagi masyarakat di
mana belum lama setelah pelantikan menjabat sebagai
presiden, JW langsung mengambil keputusan untuk
menaikkan harga BBM dengan kenaikan harga yang
relatif tinggi untuk masyarakat, yaitu naik hingga dua
ribu rupiah dari harga sebelumnya, yaitu menjadi Rp.
8.500. DP BBM tersebut memiliki topik yang terkait
dengan kenaikan harga BBM. Ujaran–ujaran bersifat
pragmatis yang dibutuhkan sebagai data penelitian
banyak ditemukan dalam DP tersebut. Penelitian ini
8
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dibatasi berdasarkan topik pembicaraan pengguna
layanan BBM yang mengandung makna implisit pada
kenaikan harga BBM dalam pemerintahan presiden JW
yang menjelaskan jenis, makna, dan fungsi pragmatis
dalam implikatur serta tuturan yang mengikutinya.
Dengan demikian, segala tuturan baik yang bersifat
protes maupun tuturan yang mengandung konteks
politik termasuk di dalam kajian penelitian ini.

*****
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BAB II
PRAGMATIK DAN IMPLIKATUR
2.1 Konsep Pragmatik
Secara umum, pragmatik dapat didefenisikan
sebagai kajian mengenai maksud penutur. Wijana
(1996:2) mendefenisikan pragmatik sebagai cabang
ilmu bahasa yang menelaah makna-makna satuan
lingual secara eksternal. Menurut Yule (1996)
pragamatik merupakan kajian yang mempelajari
mengenai maksud penutur. Pragmatik menjadi cabang
ilmu bahasa yang semakin dikenal pada masa sekarang
ini, walaupun pada kira-kira dua dasa warsa yang
silam, ilmu ini jarang atau hampir tidak pernah disebut
oleh para ahli bahasa. Hal ini dilandasi oleh semakin
sadarnya para linguist, bahwa upaya untuk menguak
hakikat bahasa tidak akan membawa hasil yang
diharapkan tanpa didasari pemahaman terhadap
pragmatik, yakni bagaimana bahasa itu digunakan
dalam komunikasi (Leech, 1993:1).
Lebih lanjut, beberapa ahli mencoba
mendefenisikan pragmatik menjadi defenisi yang lebih
luas dan lebih detil. Kridalaksana (2008:198)
menyatakan bahwa pragmatik merupakan ilmu bahasa
yang mempelajari isyarat-isyarat bahasa yang
mengakibatkan keserasian pemakaian bahasa dalam
komunikasi. Nababan (1987:2) menyatakan bahwa
pragmatik merupakan aturan-aturan pemakaian
Implikatur Dalam Meme Politik (Kajian Pragmatik)
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bahasa, yaitu pemilihan bentuk bahasa dan penentuan
maknanya sehubungan dengan maksud pembicara
sesuai dengan konteks dan keadaan. Berdasarkan
beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa
pragmatik adalah bagian dari ilmu bahasa yang terkait
dengan aspek pemakainya, yang disesuaikan dengan
peristiwa tuturnya.
2.2 Implikatur
Implikatur merupakan istilah yang digunakan
oleh Grice untuk menjelaskan apa yang mungkin
diartikan, disarankan, atau yang dimaksudkan oleh
penutur, yang berbeda dari apa yang sebenarnya
dikatakan oleh penutur. Grice (1975) implikatur
adalah sebuah tuturan yang dapat mengimplikasikan
proposisi yang bukan merupakan bagian dari tuturan
tersebut. Dalam komunikasi verbal, implikatur
biasanya sudah diketahui oleh para pembicara. Oleh
karena itu, tidak perlu diungkapkan secara eksplisit.
Beberapa ahli bahasa mengemukakan defenisi tentang
implikatur, yaitu Levinson (1983) menyatakan bahwa
implikatur sebagai salah satu gagasan atau pemikiran
terpenting dalam pragmatik. Dengan kata lain,
implikatur dapat menjelaskan secara eksplisit tentang
cara bagaimana dapat mengimplikasikan suatu tuturan
lebih dari apa yang dituturkan. Menurut Wijana
(1996:38), implikatur adalah hubungan antara tuturan
dengan yang disiratkan dan tidak bersifat semantik,
tetapi kaitan keduanya hanya didasarkan pada latar
belakang yang mendasari kedua proposisinya. Sebuah
tuturan dapat menimbulkan banyak implikatur
12
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tergantung implikasi yang ditimbulkan dari tuturan
tersebut. Implikatur sebuah tuturan tergantung dari
implikasi-implikasi yang hadir dari tuturan tersebut
yang diperkuat dengan konteks yang meliputi tuturan
tersebut, seperti pada contoh berikut:
(1) A: Bambang datang
B: Rokoknya disembunyikan
(2) A: Bambang datang
B: Aku akan pergi dulu
(3) A: Bambang datang
B: Kamarnya dibersihkan
(Wijana, 1996:39)
Pada contoh (1) implikasi yang mungkin
muncul adalah Bambang seorang perokok tapi dia
tidak pernah membeli rokok. Hal ini kemudian
memunculkan tuturan “jangan sampai Bambang tahu
bahwa mereka membeli rokok karena Bambang pasti
akan memintanya”. Tuturan yang muncul sebagai
tanggapan “Bambang datang” pada contoh (2)
mengimplikasikan bahwa orang itu tidak suka dengan
kedatangan Bambang. Implikatur dari tuturan
tanggapan tersebut adalah bahwa “orang itu tidak mau
bertemu Bambang”. Tuturan “kamarnya dibersihkan”
pada contoh (3) mengimplikasikan bahwa Bambang
adalah seorang yang suka kebersihan dan akan marah
jika melihat sesuatu yang kotor. Tuturan ini memiliki
implikatur bahwa “orang itu tidak mau mendengarkan
Bambang berkomentar atau marah-marah tentang
kebersihan”. Dari ketiga contoh ujaran di atas,
menunjukkan bahwa ujaran yang sama dapat
memunculkan implikatur yang berbeda tergantung
Implikatur Dalam Meme Politik (Kajian Pragmatik)
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dari konteks penggunaan ujaran tersebut.
Menurut
Levinson
(1983)
implikatur
merupakan konsep yang cukup penting dalam
pragmatik karena empat hal. Pertama, konsep
implikatur memungkinkan penjelasan fungsional atas
fakta-fakta kebahasaan yang tidak terjangkau oleh
teori-teori linguistik. Kedua, konsep implikatur
memberikan penjelasan tentang makna berbeda
dengan yang dikatakan secara lahiriah. Sebagai contoh,
pertanyaan tentang waktu dapat dijawab tidak dengan
menyebutkan waktunya secara langsung, tetapi
dengan menyebutkan peristiwa yang biasa terjadi
pada waktu tertentu, seperti tampak pada contoh
berikut:
(4) A: What time is it now?
(5) B: The newspaper has come.
(Levinson: 1983)
Jika dilihat secara sekilas, kedua kalimat
tersebut tidak memiliki hubungan. Namun dari
konteks yang dipahami oleh kedua penutur, penutur
kedua
mengetahui
bahwa
jawaban
yang
disampaikannya sudah cukup untuk menjawab
pertanyaan penutur pertama. Hal ini dikarenakan
penutur kedua mengetahui bahwa penutur pertama
sudah mengetahui jam berapa koran biasa diantarkan.
Ketiga, konsep implikatur dapat menyederhanakan
struktur dan isi deskripsi semantik.
(6) Perhaps there is a life in Mars
(7) Perhaps there is a life in mars and perhaps
nothing
(Levinson :1983)
14
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Berdasarkan kajian implikatur, kalimat (6)
sudah mengandung pengertian seperti yang
terkandung dalam kalimat (7). Selain strukturnya, isi
dalam kalimat (7) dapat dinyatakan secara lebih
sederhana, seperti pada kalimat (6). Keempat, konsep
implikatur dapat menerangkan berbagai macam fakta
atau gejala yang secara lahiriah kelihatan tidak
berkaitan. Sebagai contoh, ujaran ‘dia cantik’ yang
berarti kebalikannya, cara kerja metafora dan
peribahasa dapat dijelaskan oleh konsep implikatur.
2.3 Jenis–jenis Implikatur
Yule (1996) merinci jenis–jenis implikatur
menjadi empat jenis. Adapun ke empat jenis
implikatur tersebut adalah:
1. Implikatur Percakapan Umum
Implikatur
percakapan
umum
adalah
implikatur yang kehadirannya di dalam percakapan
tidak memerlukan konteks khusus. (Yule; 1996),
misalnya:
(8) A: Did you invited Bella and Cathy (b & c?)
B: I invited Bella (b + >NOT c)
(Yule:1996)
Pada ujaran di atas terlihat ketika tidak ada
konteks latar belakang pengetahuan khusus yang
diperlukan untuk memperhitungkan makna
tambahan seperti contoh di atas, ini disebut dengan
implikatur percakapan umum. Lambang (b +> not c)
digunakan untuk menunjukkan sebuah implikatur
makna tambahan yang berarti B hanya mau
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mengundang Bella dan implikasinya ia tidak
mengundang Cathy.
2. Implikatur Percakapan Khusus
Yule (1996) menyatakan bahwa implikatur
percakapan atau sering disebut implikatur
percakapan khusus ialah implikatur yang terjadi
dalam peristiwa komunikasi yang terjadi dalam
konteks khusus. Yule menjelaskan bahwa untuk
mengetahui
implikatur
jenis
ini
perlu
mempertimbangkan informasi-informasi
yang
terkait dengan peristiwa komunikasi konteks.
Terkadang peserta tutur menggunakan bahasa yang
bersifat ironis, metaforis, dan sebagainya untuk
menyampaikan tuturan dalam suatu percakapan,
seperti contoh berikut:
(9) A : Whoa! Has your boss gone crazy?
B: Let’s go get some coffee.
(Leech: 1993)
Tuturan di atas tidak akan terlihat ada
kaitannya satu dengan yang lain jika tidak
mengetahui situasi dan konteks percakapan
tersebut. Situasi percakapan (9) tersebut ialah A
baru saja berjalan memasuki ruang kerja B dan
memperhatikan banyaknya seluruh pekerjaan yang
ada di atas mejanya. Tanggapan B terhadap tuturan
A sepertinya tidak terkait, namun sebenarnya
tuturan B memiliki implikatur “ayo kita bicara di
luar saja, kalau di sini saya khawatir didengar
pimpinan saya”.
Implikatur percakapan terdapat khusus dalam
tuturan yang sengaja dibentuk untuk mencapai efek
16
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komunikasi tertentu. Efek yang mungkin ingin
dicapai melalui implikatur jenis ini ialah, seperti
contoh berikut:
(10) A: Where are you going with the dog?
B: To the V-E-T
(Yule:1996)
Dari ujaran di atas, tanggapan B merupakan
bentuk pelanggaran terhadap prinsip kerja sama
memiliki implikatur untuk merahasiakan maksud
dari percakapan penutur. Anjing tersebut dirasa
memahami jika penutur B mengatakan ‘Vet’dan dia
tidak akan suka jika diajak kesana. Sehinnga
penutur B mengeja huruf dari ‘Vet’ untuk
merahasiakan maksudnya dari anjing. Implikasinya
menunjukkan bahwa penutur B tidak ingin
anjingnya tahu jika ia akan dibawa ke dokter
hewan. Selanjutnya pada contoh berikut:
(11) He is smart boy
(12) Some soldiers are like lions on the heel
(Leech:1993)
Tuturan (11) di atas jika ditujukan untuk anak
yang bodoh akan menyebabkan efek ironi.
Sementara itu (12) mengandung metafora yang
hendak menyamakan sifat para tentara dengan
singa yang kuat dan garang. Berdasarkan contohcontoh di atas, terdapat tiga karakteristik yang
mempengaruhi
implikatur
percakapan.
Karakteristik pertama adalah mengetahui situasi
dan konteks yang melingkupi peristiwa komunikasi
tersebut. Karakteristik kedua adalah mengidentifikasi apakah tuturan tersebut mengandung
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penyimpangan terhadap penyimpangan prinsip
kerja sama.
3. Implikatur Skala
Implikatur skala merupakan implikatur yang
munggunakan kata yang merujuk pada nilai dari
skala atau ukuran tertentu. Menurut Yule (1996)
informasi tertentu selalu disampaikan dengan
memilih sebuah kata yang menyatakan suatu nilai
dari suatu skala nilai. Penggunaan implikatur jenis
ini sering digunakan untuk menjelaskan kuantitas,
seperti ujaran berikut:
(13) Im studying in linguistics and I’ve done some
of the basic major
(Leech:1993)
Kata beberapa pada kalimat di atas
menunjukkan jumlah yang tak tentu yang dapat
menimbulkan implikatur dalam komunikasi. Dari
ujaran tersebut dapat diketahui bahwa penutur
telah menyelesaikan beberapa mata kuliah dan
masih ada beberapa mata kuliah lain yang belum
diselesaikannya. Implikatur ukuran ditandai dengan
penggunaan kata yang merujuk pada makna
kuantitas, seperti, beberapa, di antaranya,
kebanyakan, umumnya, selalu, sering, kadangkadang. Selain itu, implikatur skala juga dapat
dibentuk dari ujaran yang tidak langsung
menggunakan kata yang merujuk pada ukuran,
seperti kata yang merujuk pada ketidakpastian,
kemiripan, dan keharusan.
(14) I always read a magazine.
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(15) It has been saved in the cold place.
(Leech, 1996:42)
Selain itu, implikatur skala juga dapat
diidentifikasi jika penutur membetulkan ujaran
mereka, seperti pada contoh berikut:
(16) I got some the jewelries from Hongkong,
actually I tought I got most of them from
there.
(Leech, 1993)
Pada tuturan 16, penutur mengindikasikan
kan bahwa dia tidak kebanyakan dengan
menggunakan kata beberapa, namun setelah itu
penutur
memastikan
pernyataanya
dengan
menggunakan kata kebanyakan. Menurut Yule
(1996) bahwa ketiga jenis implikatur di atas muncul
karena adanya pelanggaran prinsip kerja sama dan
maksim–maksim yang telah ditentukan dalam
mengatur percakapan. Pelanggaran–pelanggaran
tersebut terjadi karena penutur dan mitra tutur
ingin memberikan implikasi dari tuturannya.
Senada dengan pendapat sebelumnya Grice
(1975) mengemukakan ada lima ciri - ciri
implikatur percakapan, yakni:
a. Dalam keadaan tertentu, implikatur percakapan
dapat dibatalkan baik dengan cara eksplisit
maupun dengan cara kontekstual.
b. Ketidakterpisahan antara implikatur percakapan
dengan cara mengatakan sesuatu. Biasanya tidak
ada cara lain yang lebih tepat untuk mengatakan
sesuatu itu sehingga orang menggunakan tuturan
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bermuatan implikatur percakapan untuk
menyampaikannya.
c. Implikatur percakapan mempersyaratkan makna
konvensional dari kalimat yang digunakan, tetapi
isi implikatur percakapan tidak masuk dalam
makna konvensional kalimat.
d. Kebenaran isi implikatur percakapan tidak
bergantung pada apa yang dikatakan, tetapi
dapat diperhitungkan dari bagaimana tindakan
mengatakan apa yang dikatakan.
e. Implikatur percakapan tidak dapat diberi
penjelasan spesifik yang pasti sifatnya.
4. Implikatur Konvensional
Yule (1996) menyatakan implikatur konvensional tidak didasarkan pada prinsip kerja sama
atau maksim, tidak harus muncul dalam
percakapan, dan tidak tergantung pada konteks
khusus untuk menginterpretasikannya. Implikatur
konvensional merupakan makna yang dipahami
atau diharapkan pada bentuk-bentuk bahasa
tertentu tetapi tidak terungkap. Implikatur
konvensional mengandung implikasi yang diperoleh
langsung dari makna kata (yang didengar) bukan
dari prinsip percakapan. Itu artinya bahwa
implikatur konvensional adalah makna harfiah
seperti yang dinyatakan oleh elemen kalimat secara
formal struktural. Berdasarkan penjelasan defenisi
di atas, dapat disimpulkan bahwa implikatur
konvensional lebih menjelaskan pada apa yang
dimaksud. Jadi, peserta tutur umumnya sudah
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mengetahui tentang maksud atau pengertian
sesuatu hal tertentu.
(17) A: Mary suggested black, but I chose white
B: p & q (+> p is in contrast to q)
(Yule:1996)
Dari ujaran di atas, dapat diketahui bahwa
putri Mary tidak menyukai warna hitam karena
dengan pilihan warna yang kontras menjelaskan
bahwa Mary lebih menyukai warna putih daripada
hitam. Implikasi yang muncul bahwa Mary lebih
memilih warna putih daripada hitam.
Implikatur
konvensional
bersifat
non
temporer, artinya makna tersebut lebih tahan lama
di mana suatu leksem memiliki makna yang sudah
“lama” sehingga sudah diketahui secara umum.

*****
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BAB III
PRINSIP KERJA SAMA
DAN MAKNA
3.1 Prinsip Kerja Sama
Di dalam ilmu pragmatik prinsip kerja sama
merupakan salah satu prinsip yang dimilikinya.
Penutur dan lawan tutur tentu saja harus menciptakan
kerja sama yang baik saat melakukan percakapan.
Prinsip kerja sama menjelaskan bahwa adanya
kesepakatan dan kontribusi yang terjadi antara
penutur dan lawan tutur. Tuturan haruslah sesuai
dengan yang dikehendaki penutur.
Grice (1975) mengemukakan bahwa suatu
percakapan biasanya membutuhkan kerja sama antara
penutur dan mitra tutur untuk mencapai suatu tujuan
yang diinginkan. Prinsip yang mengatur kerja sama
antara penutur dan mitra tutur dalam suatu
percakapan
dinamakan
prinsip
kerja
sama
(cooperative principle). Dalam melaksanakan prinsip
kerja sama, setiap penutur harus menaati empat
maksim percakapan (conversational maxim) yaitu
maksim.Yaitu kuantitas (maxim of quantity), maksim
kualitas (maxim of quality), maksim relevansi (maxim
of relevance), dan maksim pelaksanaan (maxim of
manner).
Berikut merupakan bentuk-bentuk setiap
maksim dalam prinsip kerja sama dijelaskan satu demi
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satu supaya memperoleh pemahaman yang baik
terhadap prinsip kerja sama di dalam penggunannya
oleh penutur dan lawan tutur.
1. Maksim Kuantitas (Maxim of Quantity)
Grice dalam Rahardi (2005) mengungkapkan
bahwa dalam maksim kuantitas, seorang penutur
diharapkan dapat memberikan informasi yang
cukup dan informatif. Informasi demikian itu tidak
boleh melebihi informasi yang sebenarnya
dibutuhkan mitra tutur. Tuturan yang tidak
mengandung informasi yang sungguh-sungguh
diperlukan mitra tutur, dapat dikatakan melanggar
maksim kuantitas. Demikian sebaliknya, apabila
tuturan itu mengandung informasi yang berlebihan
akan dapat dikatakan melanggar maksim kuantitas.
Rahardi (2005:53) memberi contoh tuturan maksim
kuantitas pada tuturan (a), (b), (c), dan tuturan (d).
a. “ Biarlah kedua pemuas nafsu itu habis berkasihkasihan !”
b. “Biarlah kedua pemuas nafsu yang sedang samasama mabuk cinta dan penuh nafsu birahi itu
habis berkasih-kasihan!”
Tuturan (a) dan (b) dituturkan oleh seorang
pengelola rumah kos mahasiswa kepada anaknya
yang sedang merasa jengkel karena perilaku para
penghuni kos yang tidak wajar dan bahkan
melanggar aturan yang ada.
c. ”Lihat itu Muhammad Ali mau bertanding lagi!”
d. “Lihat itu Muhammad Ali yang mantan petinju itu
mau bertanding lagi!”

24

Implikatur Dalam Meme Politik (Kajian Pragmatik)

Tuturan (c) dan (d) dituturkan oleh seorang
pengagum Muhammad Ali kepada rekannya yang
juga mengagumi petinju legendaris itu. Tuturan itu
dimunculkan pada waktu mereka bersama-sama
melihat salah satu acara tinju di televisi (Rahardi,
2005:54). Tuturan (a) dan tuturan (c) dalam contoh
merupakan tuturan yang sudah jelas dan informatif.
Dikatakan demikian, karena tanpa harus ditambah
informasi lain, tuturan itu sudah dapat dipahami
maksudnya dengan baik dan jelas oleh mitra tutur.
Penambahan informasi seperti pada (b) dan (d)
menjadi berlebihan dan terlalu panjang. Sesuai yang
digariskan maksim ini, tuturan seperti pada (b) dan
(d) tidak mendukung atau bahkan melanggar
Prinsip Kerja Sama Grice (Rahardi:2005)
2. Maksim Kualitas (Maxim of Quality)
Grice dalam Rahardi (2005) mengungkapkan
bahwa dengan maksim kualitas, seorang peserta
tutur diharapkan dapat menyampaikan sesuatu
yang nyata dan sesuai fakta yang sebenarnya. Fakta
kebahasaan yang demikian harus didukung dan
didasarkan pada bukti-bukti yang jelas, nyata, dan
terukur. Sebuah tuturan dapat dikatakan memiliki
maksim kualitas yang baik apabila tuturan itu
sesuai dengan fakta, sesuai dengan keadaan yang
sesungguhnya, dan tidak mengada-ada. Ketidaksesuaian yang demikian akan menjadikan kualitas
pertuturan semakin rendah. Rahardi (2005)
memberikan contoh tuturan maksim kualitas pada
tuturan (e) dan tuturan (f). Pada bagian berikut
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dapat dijadikan pertimbangan untuk memperjelas
pernyataan ini.
e. “Silakan menyontek saja biar nanti saya mudah
menilainya!”
f. “Jangan menyontek, nilainya bisa E nanti”
Tuturan e dan f dituturkan oleh dosen kepada
mahasiswanya di dalam ruang ujian pada saat ia
melihat ada seorang mahasiswa yang sedang
berusaha melakukan penyontekan. Rahardi ( 2005).
Tuturan (f) lebih memungkinkan terjadinya kerja
sama antara penutur dengan mitra tutur. Tuturan
(e) dikatakan melanggar maksim kualitas karena
penutur mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak
sesuai dengan yang seharusnya dilakukan
seseorang.
3. Maksim Relevansi (Maxim of Relevance)
Agar terjalin kerjasama yang baik antara
penutur dan mitra tutur dalam maksim relevansi,
masing-masing hendaknya dapat memberikan
kontribusi yang relevan atau sesuai tentang sesuatu
yang sedang dipertuturkan, Grice dalam Rahardi
(2005). Bertutur dengan tidak memberikan
kontribusi yang relevan dianggap tidak mematuhi
dan melanggar prinsip kerja sama Grice. Setiap
orang yang terlibat dalam praktik bertutur itu harus
berkontribusi secara relevan terhadap setiap
aktivitas pertuturan. Rahardi (2005) memberi
contoh tuturan maksim relevansi pada tuturan (g)
sebagai berikut.
g. Sang Hyang Tunggal : “Namun sebelum kau pergi,
katakanlah kata-kataku ini dalam hati!”
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Semar :”Hamba bersedia, ya Dewa.”
Cuplikan pertuturan pada (g) di atas dapat
dikatakan mematuhi dan menepati maksim
relevansi. Apabila dicermati secara lebih mendalam,
tuturan yang disampaikan tokoh Semar yakni
“Hamba bersedia, ya Dewa” merupakan 14
tanggapan atas perintah Sang Hyang Tunggal yang
dituturkan sebelumnya yakni “Namun, sebelum kau
pergi, letakkanlah kata-kataku inidalam hati,”.
Dengan kata lain, tuturan itu mematuhi maksim
relevansi dalam PKS Grice. Sebagai contoh lain,
dalam praktik bertutur sapa terdapat pihak tertentu
yang menjawab pertanyaan secara tidak relevan
dengan sesuatu yang hendak ditanyakan, kelucuan
dan kejenakaan sajalah yang akan dilahirkan. Dapat
dikatakan bahwa kejenakaan atau kelucuan dalam
aktivitas bertutur dapat diperoleh, salah satunya
dengan menyelewengkan maksim relevansi Prinsip
Kerja Sama Grice, Rahardi (2005).
4. Maksim Pelaksanaan (Maxim of Manner)
Menurut
Grice dalam Rahardi (2005),
maksim pelaksanaan setiap peserta pertuturan
dalam aktivitas bertutur sapa harus menyampaikan
informasi secara langsung, jelas, tidak samar, tidak
taksa, dan tidak berbelit. Orang yang bertutur
dengan tidak mempertimbangkan hal tersebut
dapat dikatakan melanggar Prinsip Kerja Sama
Grice karena tidak mematuhi maksim pelaksanaan.
Rahardi (2005) memberi contoh tuturan maksim
pelaksanaan pada tuturan (h), dapat diilustrasikan
sebagai berikut.
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h. (+) “Ayo, cepat dibuka!”
(-) “Sebentar dulu, masih dingin.”
Tuturan di atas Dituturkan oleh seorang kakak
kepada adik perempuannya Cuplikan tuturan (h) di
atas memiliki kadar kejelasan yang rendah, dengan
sendirinya kadar kekaburannya menjadi sangat
tinggi. Tuturan si penutur (+) yang mengatakan
“Ayo, cepat dibuka!” tidak memberi kejelasan
tentang apa yang sebenarnya diminta oleh mitra
tutur. Kata dibuka dalam tuturan di atas
mengandung kadar ketaksaan dan kekaburan
sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan karena kata
itu dapat ditafsirkan bermacam-macam. Demikian
pula tuturan yang disampaikan mitra tutur (-),
yakni “Sebentar dulu, masih dingin” mengandung
kadar ketaksaan cukup tinggi. Kata dingin pada
tuturan itu dapat dikatakan melanggar Prinsip Kerja
Sama (PKS) karena tidak mematuhi maksim
pelaksanaan dalam PKS Grice, Rahardi (2005)
3.2 Makna
Makna merupakan pertautan yang ada di antara
unsur–unsur bahasa itu sendiri. Mempelajari makna
pada hakikatnya berarti mempelajari bagaimana
setiap pemakai bahasa dalam suatu masyarakat
pemakai bahasa dapat saling mengerti satu sama lain
(Djajasudarma: 2009). Sementara itu Odgen dan
Richard (1923)
menjabarkan pengertian makna
secara lebih luas lagi yakni: (1) Suatu sifat instrinsik,
(2) Suatu relasi spesifik yang tidak bisa dijelaskan
antara sesuatu dengan yang sesuatu yang lain, (3) Kata
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lainnya dikaitkan dengan suatu dalam kamus, (4)
Konotasi suatu kata, (5) Suatu esensi, (6) Suatu
aktivitas yang diproyeksikan kepada suatu objek, (7)
Suatu peristiwa yang dimaksud dan suatu kemauan,
(8) Penempatan sesuatu di dalam sistem, (9)
Konsekuensi praktis dari sesuatu hal bagi pengalaman
di masa yang akan datang, (10) Konsekuensi teoritis
yang terkandung dalam suatu pernyataan, (11) Emosi
yang ditimbulkan oleh sesuatu, (12) Sesuatu yang
dihubungkan ke suatu tanda melalui suatu hubungan
yang telah ditetapkan, (13) Efek mnemik dari suatu
stimulus. Asosiasi yang diperoleh, peristiwa lainnya
yang bersesuain dengan efek menmik suatu peristiwa
tertentu, sesuatu yang dibawa atau ditampilkan oleh
sesuatu, (14) Sesuatu yang seharusnya diacu oleh
pemakai simbol, (15) Sesuatu yang diacu menurut
keyakinan pemakai simbol, (16) Sesuatu yang oleh
penafsir simbol: diacu, diyakini bahwa dia sendiri
mengacu pada simbol itu.
Menurut Odgen dan Richard (1923) simbol
mewakili gagasan yang ada dalam pikiran. Gagasan
yang ada dalam pikiran tersebut merupakan makna
dari simbol bahasa. Gagasan mengacu ke acuan atau
referen (benda, kegiatan, atau sesuatu yang lain).
Contoh, jika ada simbol yang berupa leksem sapi,
makna leksem itu adalah gagasan, yaitu ‘binatang
berkaki empat, pemakan rumput, dan yang diperah
susunya. Gagasan itu mengacu ke benda (sesuatu)
yang sebenarnya, yaitu hewan yang berupa sapi.
Ogden dan Richard (1923) menyatakan bahwa
pembentukan makna dalam suatu bahasa dapat
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dijelaskan dengan menghubungkan tiga hal, yaitu
symbol, reference, dan referent. Hubungan ketiga unsur
ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan segi tiga
makna Ogden dan Richard, yang dapat digambarkan
sebagai berikut:
Thought of Reference (Pikiran)

---------------------------Symbol (Simbol)
Referent (Acuan)
(Odgen dan Richard; 1923)
Hubungan ketiga unsur itu adalah sebagai
berikut. Symbol melambangkan referen, sedangkan
referen merujuk kepada referent. Symbol meliputi kata,
frasa, klausa, dan kalimat. Referent adalah konsep yang
terpikirkan di benak penutur suatu bahasa, sedangkan
referen adalah sesuatu yang dirujuk. Antara symbol
dan referen tidak menunjukkan hubungan langsung.
Bagan di atas juga menjelaskan bahwa pikiran tentang
suatu referensi menghadirkan makna tertentu yang
berhubungan dengan simbol dan acuan. Sementara itu,
terdapat hubungan yang tidak langsung antara simbol
dan acuan karena terikat oleh hubungan yang bersifat
arbitrer sehingga menghasilkan simbol yang berbeda–
beda meskipun dengan suatu acuan yang sama.
Penjelasan tentang makna yang diberikan oleh
Odgen dan Richard dapat memberikan penerangan
dalam menganalisis makna dalam penelitian ini. Dalam
analisis implikatur, tentu saja makna merupakan hal
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yang penting karena diperlukan untuk melihat
implikasi apakah yang terkandung dalam suatu
tuturan implikatur.
Dapat disimpulkan bahwa dengan mengetahui
makna suatu kata, baik pembicara ataupun pendengar
yang menggunakan lambang–lambang berdasarkan
sistem bahasa tertentu, percaya dengan apa yang
mereka bicarakan.

*****
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BAB IV
FUNGSI PRAGMATIS
DAN KONTEKS
4.1 Fungsi Pragmatis Implikatur
Dalam komunikasi, satu maksud atau satu
fungsi dapat diungkapkan dengan berbagai bentuk/
struktur. Untuk maksud menyuruh orang lain, penutur
dapat mengungkapkannya dengan kalimat imperative,
kalimat deklaratif, atau bahkan dengan kalimat
interogatif. Dengan demikian, pragmatik lebih
cenderung ke fungsionalisme daripada ke formalisme.
Fungsi Pragmatis menurut Kridalaksana (2008)
merupakan hubungan antara suatu unsur bahasa
dengan unsur lain dalam konteks komunikasi yang
luas. Fungsi pragmatis itu sendiri akan muncul dalam
suatu tuturan yang memiliki implikasi karena
implikatur sangat erat kaitannya dengan konteks.
Untuk menjalankan perannya fungsi pragmatis sendiri
harus melanggar maksim kerja sama dalam tindak
tutur antara penutur dan lawan tuturnya sehingga
terciptanya suatu implikatur. Oleh sebab itu, fungsi
pragmatis tuturan implikatur ini sangat erat
hubnungannya
dengan
fungsi
tindak
tutur.
Searle (1969) menggolongkan fungsi tindak
tutur dalam aktivitas bertutur itu ke dalam lima
macam bentuk tuturan yang masing-masing memiliki
makna komunikatifnya sendiri-sendiri. Kelima macam
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bentuk tuturan yang menunjukkan makna komunikatif
tersendiri tersebut dapat dirangkum dan disebutkan
satu demi satu sebagai berikut.
1) Asertif (assertives) atau representatif (representative) merupakan bentuk tutur yang mengikat
penutur
pada
kebenaran
proposisi
yang
diungkapkan,
misalnya
saja:
menyatakan,
menuntut, mengakui, melaporkan, menunjukkan,
menyebuatkan,
memberikan
kesaksian,
berspekulasi, dan sebagainya. Tuturan asertif
menghendaki tanggung jawab terhadap kebenaran
isi tuturannya.
2) Direktif (directives), yakni bentuk tutur yang
dimaksudkan
penuturnya
untuk
membuat
pengaruh agar sang mitra tutur melakukan
tindakan tertentu, misalnya memaksa, mengajak,
meminta,
menyuruh,
menagih,
mendesak,
memohon, menyarankan, memerintah, memberikan
aba-aba, dan menantang.
3) Ekspresif (expressives), adalah bentuk tuturan yang
memiliki makna menyatakan atau menunjukkan
sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan,
misalnya memuji, mengucapkan terima kasih,
mengaluh, menyalahkan, mengucapakan selamat,
dan menyanjung.
4) Komisif (commissives), yakni bentuk tutur yang
mengandung makna menyatakan janji atau
penawaran, misalnya saja berjanji, bersumpah,
mengancam, dan menyatakan kesanggupan.
5) Deklarasi (declarations), yakni bentuk tutur yang
menghubungkan isi tuturan dengan kenyataannya,
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misalnya mengesahkan, memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, mengabulkan,
mengangkat, menggolongkan, mengampuni, dan
memaafkan.
4.2 Konteks
Konteks sangat mempengaruhi bentuk bahasa
yang akan digunakan seorang penutur. Pragmatik,
dalam hal ini khususnya implikatur sangat
membutuhkan konteks untuk mengetahui makna apa
yang terdapat dalam suatu tuturan. Dengan kata lain,
daya pragmatik sangat bergantung pada konteks yang
berlangsung pada waktu tuturan diujarkan dalam
sebuah peristiwa tutur. Seperti yang diungkapakan
oleh Levinson (1997) berikut ini:
“Pragmatics is the study of the ability of
language users to pair sentences with the context
in which they would be appropriate”
Selain tindak tutur, suatu ujaran juga dikaitkan
dengan konteks dimana ujuran tersebut muncul atau
disebut dengan peristiwa tutur. Peristiwa tutur
(speech event) adalah terjadinya atau berlangsungnya
interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau
lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan
lawan tutur, dengan satu pokok tuturan, di dalam
waktu, tempat, dan situasi tertentu. Segala sesuatu
yang berhubungan dengan tuturan, apakah itu
berkaitan dengan arti, maksud, maupun informasinya,
sangat
tergantung
pada
konteks
yang
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melatarbelakangi peristiwa tuturan itu. Hymes
mengemukakan tentang komponen-komponen dalam
peristiwa komunikasi. Komponen-komponen tersebut
dapat dirangkai menjadi akronim SPEAKING (Hymes,
1972). Kedelapan komponen tersebut yaitu sebagai
berikut.
1. Setting and scene, setting berhubungan dengan
aspek waktu dan tempat tutur berlangsung,
sedangkan scene merujuk pada situasi tempat dan
waktu, atau situasi psikologis pembaca. Waktu,
tempat, dan situasi tuturan yang berbeda dapat
menyebabkan penggunaan variasi bahasa yang
berbeda. Percakapan di pasar dimana situasi ramai
tentu berbeda dengan berbicaraan di ruang kantor
pada waktu rapat dan dalam keadaan serius.
2. Participants, adalah pihak-pihak yang terlibat dalam
pertuturan termasuk pembicara dan pendengar,
penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima
pesan. Status sosial partisipan sangat menentukan
ragam bahasa yang yang digunakan. Percakapan
antara atasan dan karyawan menggunakan bentuk
bahasa yang berbeda ketika percakapan antar dua
orang karyawan. Status sosial partisipan sangat
menentukan ragam bahasa yang digunakan.
3. Ends, atau purposes, merujuk pada maksud dan
tujuan pertuturan. Peristiwa tutur dimana seorang
sales cantik itu berusaha menjelaskan produk baru
yang mereka tawarkan; namun, barangkali di antara
para pengunjung yang datang hanya untuk
memandang wajah sales yang cantik tersebut.
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4. Act sequence, mengacu pada bentuk ujaran dan isi
ujaran. Bentuk ujaran berkenaan dengan kata-kata
yang digunakan, bagaimana penggunaannya, dan
hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik
pembicaran. Bentuk ujaran dalam rapat, dalam
percakapan biasa, dan ketika makan siang tentu
berbeda, begitu juga dengan isi yang dibicarakan.
5. Key, mengacu pada nada, cara, dan intonasi
bagaimana suatu pesan disampaikan. Pendengar
akan dapat mengatahui ujaran yang disampaikan
seseorang dari nada suara, cara, dan intonasi;
apakah dengan senang hati, dengan serius, dengan
bersemangat, dengan sombong, dengan mengejek,
dan keraguan. Hal ini dapat juga dilihat dari dengan
gerak, ekspresi wajah, gerakan mata, dan isyarat.
6. Instrumentalities, mengacu pada medium atau
sarana bahasa yang digunakan untuk menyampaikan ujaran. Medium bahasa misalnya lisan dan
tertulis. Selain itu, istrumentalities juga mencakup
aspek kodifikasi ujaran, seperti bahasa, dialek,
ragam, dan register yang digunakan untuk
menyampaikan ujaran.
7. Norms of interactions and interpretation, mengacu
pada norma atau tuturan dalam berinteraksi,
termasuk juga norma-norma sosial yang berlaku
dalam masyarakat dimana ujaran tersebut
digunakan.
8. Genre, mengacu pada jenis bentuk penyampaian,
seperti certira, puisi, iklan, dan berita.
Teori dan konsep yang telah dipaparkan di atas
merupakan teori dan konsep yang akan digunakan
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untuk menganalisis jenis, makna, fungsi, pada
implikatur dalam DP BBM tentang kenaikan harga
BBM.

*****
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BAB V
DESKRIPSI HASIL (HASIL RISET)
Pada bab ini penulis menganalisis jenis dan
makna implikatur beserta fungsi pragmatis tuturan
yang terdapat dalam DP BBM. Jenis dan makna
implikatur terdiri dari klasifikasi masing–masing jenis
implikatur beserta makna pragmatisnya dari tuturan
tersebut. Jenis implikatur yang dimaksud dalam bab
ini adalah jenis–jenis implikatur berdasarkan teori
Yule (1996) yang terdiri dari implikatur percakapan
umum, implikatur percakapan khusus, implikatur
skala dan implikatur konvensional. Untuk jenis
implikatur percakapan penulis menambahkan dengan
pelanggaran maksim dan implikasi yang terdapat
dibalik tuturan tersebut. Masing–masing analisis jenis
implikatur dilengkapi dengan tampilan DP BBM
beserta tuturannya yang mengandung implikatur dan
penjabaran makna implikatur yang terkandung dalam
tuturan tersebut.
Penjabaran makna implikatur dalam DP BBM
ini dijelaskan dengan menggunakan teori Odgen dan
Richards (1923) tentang pengertian makna.
Pemaparan analisis makna tersebut dijelaskan
berdasarkan jenis implikatur yang terkait. Makna
tuturan implikatur dijelaskan bersama dengan
implikasi yang terkandung dalam tuturan tersebut.
Dengan demikian dapat terlihat perbedaan masing–
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masing jenis implikatur yang terkandung dalam
tuturan.
Selanjutnya penulis menganalisis fungsi
pragmatis dalam DP BBM tentang kenaikan harga
BBM. Fungsi pragmatis yang dimaksud dalam analisis
ini adalah hubungan antar unsur bahasa sebagai akibat
dari adanya konteks komunikasi untuk mengkaji
fungsi pragmatis implikatur dalam DP BBM tentang
kenaikan harga BBM. Penulis menggunakan teori
fungsi bahasa dari Searle (1969) yang terdiri dari
fungsi asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan
deklaratif. Penjelasan analisis fungsi pragmatis dalam
bab ini dikelompokkan berdasarkan fungsinya
masing–masing. Tujuan dari analisis fungsi pragmatis
ini adalah untuk mengetahui fungsi suatu tuturan
implikatur yang digunakan oleh penutur dalam
konteks komunikasi dan pragmatis.
5.1 Jenis Implikatur dan Makna dalam Display
Picture
Blackberry
Messenger
Tentang
Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak
1. Implikatur Percakapan Umum
Implikatur percakapan umum merupakan
implikatur nonkonvensional atau salah satu jenis
dari implikatur percakapan yang implikasi
pragmatiknya terdapat di dalam percakapan.
Implikasi ini muncul sebagai akibat terjadinya
prinsip kerja sama dan maksim–maksim. Dalam
implikatur percakapan umum tidak ada latar
belakang pengetahuan khusus yang diminta untuk
membuat kesimpulan yang diperlukan. Implikatur
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percakapan umum ini bisa dilihat dalam salah satu
tuturan dalam DP BBM tentang kenaikan harga BBM
berikut ini:
Data 1

BBM naiak, rasoan la dek kalian,
pilih juo la paja lesuik tu.
17 November 2014
Sumber: DP BBM (DN)
Konteks: Kenaikan harga BBM hingga 40% oleh
pemerintah yang ditetapkan sendiri oleh
presiden. JW memberikan kebijakan
naiknya harga BBM sebelum 100 hari masa
kerjanya sebagai
presiden. Gambar
Prabowo (PB) (satu–satunya lawan JW
dalam pemilihan presiden 2014) tertawa
memperlihatkan kepuasan yang seolah–
olah
menuturkan
tuturan.
Tuturan
dituturkan dengan bahasa daerah, yaitu
bahasa daerah Minangkabau.
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DN berusia 45 tahun merupakan seorang ibu
rumah tangga dan pengusaha yang bergerak di
bidang jasa dan berdomisili di Kabupaten Pariaman
Sumatera Barat. Penutur menggunakan DP BBM
dengan tuturan pada data 1 karena ingin
menunjukkan arogansinya bahwa tindakan dari
lawan tuturnya dengan memilih JW sebagai
presiden adalah salah. Latar belakang mengenai
penutur yang merupakan seorang ibu rumah tangga
dan pengusaha ini juga dapat menjelaskan bahwa
DN tentu saja sangat keberatan dengan kebijakan
pemerintah tersebut. DN merupakan pendukung PB
saat pemilu presiden 2014.
Implikatur dalam tuturan tersebut merupakan
jenis implikatur percakapan umum. Tuturan sangat
jelas membahas tentang kenaikan harga BBM yang
telah ditetapkan oleh presiden. Tuturan tersebut
tidak membutuhkan konteks khusus untuk
menjelaskan maksud dari tuturan. Gambar PB
merupakan konteks umum yang sangat kuat
efeknya terhadap tuturan tersebut. Masyarakat
umumnya sudah mengetahui siapa PB. PB
merupakan lawan dari JW saat menjadi kandidat
presiden periode 2014–2019. Tuturan tersebut
seolah–olah dituturkan oleh PB. Selanjutnya,
tuturan dengan bahasa daerah Minangkabau dipilih
karena PB menang mutlak atas pemerolehan suara
dalam pemilu presiden di Kota Padang. Menurut
Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, Sumatera
Barat, bahwa PB memperoleh suara hingga 78,5%
sedangkan JW hanya memperoleh suara 21,5%.
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Hasil pemerolehan suara saat pemilu presiden
di Kota Padang menunjukkan bahwa hampir
seluruh warga Kota Padang mendukung PB untuk
menjadi presiden dibandingkan JW. Tuturan
tersebut dengan sendirinya berdasarkan konteks
umum yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa
DN merupakan pendukung PB dan tidak
mendukung JW dalam pemilu.
Tuturan yang berjenis implikatur percakapan
umum tersebut telah melanggar prinsip kerja sama
dalam maksim kuantitas dan maksim manner. Kata
ganti orang kedua kalian tidak merujuk kepada
informasi yang lebih spesifik dan kontribusi
secukupnya kepada lawan tutur sehingga tuturan
tersebut melanggar maksim kuantitas, hal ini terjadi
karena kalian yang dimaksud sudah umum
diketahui dan merujuk kepada siapa berdasarkan
konteks yang menyertainya. Selanjutnya, penutur
secara
tidak
langsung
merujuk
bentuk
penghinaannya pada JW tapi penutur menggunakan
kata ganti berupa kata sifat lesuik atau kurus.
Dengan kata lain, penutur menggunakan implikatur
dengan menganti nama JW dengan paja lesuik atau
orang kurus. Hal ini dikarenakan penutur
beranggapan bahwa pembaca sudah mengetahui
siapa yang dirujuk oleh frasa paja lesuik tersebut.
Oleh karena itu, untuk memahami maksud dan
makna ujaran, pembaca tidak membutuhkan
konteks khusus untuk menjelaskan siapa yang
dimaksud. Implikatur tersebut merupakan bentuk
pelanggaran terhadap prinsip kerja sama, yaitu
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prinsip atau maksim cara. Dalam prinsip kerja
sama, penutur harus menyampaikan ujaran yang
tidak menghina dan merendahkan lawan tutur.
Sementara itu, dalam ujaran pada data 15, penutur
menggunakan
bentuk
penghinaan
berupa
penghinaan fisik JW. Dengan kata lain, penggunaan
kata lesuik pada data 1 merupakan bentuk
pelanggaran terhadap maksim cara.
Makna dari ujaran pada data 1 dapat diketahui
dengan menghubungkan data lingusitik dan data
nonlinguistik berupa gambar PB. Seperti yang telah
diketahui, PB merupakan lawan JW pada pemilihan
presiden sebelumnya. PB merupakan calon yang
dianggap gagah oleh penutur, karena memiliki latar
belakang militer, badannya tegap dan tegas dalam
mengambil tindakan. Dari ujaran pada data 1 juga
dapat diketahui bahwa penutur merupakan
pendukung PB dan meyakini bahwa PB adalah
pilihan yang tepat sebagai presiden Indonesia.
Gambar PB sambil tersenyum pada data di atas
menyiratkan
bahwa
penutur
menyalahkan
masyarakat mengapa mereka tidak memilih PB.
Penutur meyakini bahwa jika mereka memilih PB
dan dia menjadi Presiden maka dia tidak akan
mengambil keputusan seperti yang diambil oleh JW.
Dari analisis di atas, maka dapat disimpulkan
makna yang dimaksudkan oleh penutur adalah
sebagai berikut:
Rasakanlah akibat dari kenaikan harga
BBM untuk kalian yang telah mendukung
JW dalam pemilu, pilih jugalah orang yang
44

Implikatur Dalam Meme Politik (Kajian Pragmatik)

belum pantas menjadi pemimpin Negara
ini. Lebih baik saat pemilu pilih PB.
(Tidak mendukung kenaikan harga BBM)
Makna implisit yang terlihat dari tuturan
tersebut pada kata ganti orang kedua kalian
merujuk kepada para pendukung JW. Pada frasa
paja lesuik tu menegaskan siapa yang sedang
dibicarakan walaupun tidak menyebutkan siapa
yang sedang dibicarakan secara direktif, frasa
tersebut menjelaskan siapa yang di maksud.
Gambar PB yang tertawa muncul melatar belakangi
tuturan memberikan makna implisit bahwa
masyarakat telah salah dalam memilih presiden.
Implikatur percakapan umum selanjutnya
yang dituturkan oleh penutur yang notabenenya
juga tidak mendukung JW menjabat sebagai
presiden dan menyatakan kekesalannya terhadap
pendukung JW dalam pemilu presiden dengan
tuturan yang terikat oleh konteks umum dan tidak
perlu pengetahuan khusus dalam memahami
tuturan dari penutur tersebut. Implikatur
percakapan umum terlihat dalam DP BBM berikut
ini:
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Data 2

Rela mati tho? Saya naikin BBM
40% biar kalian mati kelaparan.
19 November 2014
Sumber: DP BBM (SC)
Konteks: Kenaikan harga BBM hingga 40% yang
diputuskan oleh JW. JW memberikan
kebijakan naiknya harga BBM sebelum 100
hari masa kerjanya sebagai presiden.
Gambar yang menunjukkan adanya
spanduk dengan tulisan “Demi Jokowi–JK
matipun Relawan siap” disertai gambar
JW yang tertawa lepas menunjukkan
kepuasan.
JW
seolah–olah
yang
menuturkan tuturan. Penutur tidak
mendukung JW saat pemilu.
Tuturan yang terdapat dalam DP BBM milik SC
merupakan bentuk sindiran yang dilakukan SC
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terhadap keputusan JW yang menaikkan harga
BBM. SC merasa dengan menaikkan harga BBM JW
telah melakukan keputusan yang kurang tepat. SC
yang notabenenya tidak mendukung JW di dalam
pemilu presiden pada tahun 2014 sangat merasa
keberatan jika BBM harus naik. SC merupakan
seorang pedagang yang berusia 26 tahun sudah
membayangkan apa yang akan terjadi jika BBM
harus naik. Dampak buruk yang paling besar
terhadap kenaikan harga BBM yang diterima SC
adalah pengaruhnya daya beli masyarakat sehingga
menimbulkan pendapatan yang berkurang untuk
SC. Seluruh aspek ekonomi akan terpengaruh atas
kebijakan ini.
Implikatur percakapan umum yang terlihat
dalam tuturan di atas menunjukkan konteks umum
yang dijelaskan pada gambar spanduk yang
bertuliskan “demi Jokowi–JK matipun relawan
siap”. Implikatur percakapan umum yang terdapat
pada data 2 dengan tuturan “Rela mati tho? Oleh
karena itu saya naikkan harga BBM 40% biar
kalian mati kelaparan.” Merupakan tuturan yang
konteks umumnya terlihat pada gambar DP BBM,
melalui konteks yang terlihat maka dapat diperoleh
makna implikasi dari tuturan tersebut. Penutur
menggunakan tuturan tersebut untuk menyindir
dan mengejek pendukung JW atas keputusannya
yang telah salah dalam memilih presiden.
Penutur dalam hal ini telah melanggar maksim
kuantitas, karena tidak memberikan tuturan yang
lengkap. Kata kalian yang tidak menjelaskan siapa
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yang dimaksud dari tuturan tersebut membuat
tuturan tersebut telah melanggar maksim kuantitas.
Kalimat “Demi mendukung Jokowi–JK matipun
relawan siap” di dalam spanduk yang menjadi
konteks tuturan menjadi penentu makna yang
tersirat di dalam tuturan, sehingga makna implikasi
yang diperoleh dalam tuturan tersebut adalah:
Rasakanlah akibatnya, beginilah kelakuan
presiden pilihan kalian, para pendukung
JW.
(Tidak mendukung kenaikan harga BBM)
Makna implikasi yang diperoleh merupakan
hasil dari pengamatan tuturan dan berbagai
konteks yang terkait. Jelas sekali tuturan yang
dituturkan oleh penutur ditujukan kepada para
pendukung JW yang menghantarnya menjadi
seorang presiden. Dampak yang harus diterima
mereka adalah kenaikan harga BBM yang tentunya
nanti akan membuat hidup rakyat semakin
menderita dan tetntunya akan meningkatkan angka
kemiskinan.
Selanjutnya, implikatur percakapan umum
juga terlihat pada data 19 yang menunjukkan
konsekuensi dari kenaikan harga BBM. Kenaikan
harga BBM akan memicu kenaikan seluruh harga
bahan dan pangan serta jasa. Salah satu penutur
dalam DP BBM ini memberikan tuturan yang
menyatakan pendapatnya mengenai kenaikan harga
BBM. DP BBM tersebut sebagai berikut:
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Data 3

BBM naik. Salary harus naik.
19 November 2014
Sumber: DP BBM (BN)
Konteks: Kebijakan pemerintah yang menaikkan
harga BBM hingga 40% dari Rp 6.500
hingga Rp 8.500. Penutur merupakan
seorang karyawan di perusahaan swasta.
Kebijakan JW menaikkan harga BBM
sebelum 100 hari masa kerjanya sebagai
presiden. Kenaikan harga BBM akan
mengakibatkan kenaikan seluruh harga
barang dan jasa.
BN berusia 28 tahun merupakan seorang
karyawan yang bekerja di perusahaan swasta. DP
BBM yang ditampilkan oleh BN pada tampilan profil
kontaknya merupakan tuturan ungkapan mengenai
kenaikan harga BBM yang terjadi pada tanggal 18
November 2014. Tuturan yang digunakan BN
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merupakan
ungkapannya
sebagai
seorang
karyawan yang bergantung hidup terhadap gaji
bulanan.
Impikasi dari percakapan umum yang dapat
diambil antara BBM naik dengan salary harus
naik pada tuturan di atas bahwa dengan kenaikan
harga BBM maka seluruh harga untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat juga akan ikut naik, mulai
dari kebutuhan pangan dan lainnya, Karena dengan
kenaikan harga BBM berarti menaikkan seluruh
harga dalam sektor apapun. Dalam hal ini, penutur
telah melanggar maksim relevansi, karena jika
dilihat dari tuturannya tidak ada hubungannya
antara BBM dan salary. Makna implikasi yang
muncul adalah:
BBM boleh naik, tetapi seimbangkanlah
pendapatan dengan kenaikan harga BBM
(Tidak mendukung naiknya harga BBM)
Makna implikasi yang diperoleh bahwa
dengan
menaikkan
harga
BBM
berarti
meningkatkan harga kebutuhan masyarakat yang
akhirnya menciptakan daya beli yang rendah jika
pendapatan masyarakat masih dalam keadaan yang
sama sebelum BBM dinaikkan. Untuk menciptakan
kestabilan maka sangat perlu untuk juga mengambil
kebijakan menaikkan gaji atau pendapatan untuk
menciptakan hidup sejahtera terhadap masyarakat.
Implikatur percakapan umum juga terlihat
dalam DP BBM penutur RM, 35 tahun, yang juga
tidak mendukung JW menjabat sebagai presiden.
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Penutur menyampaikan protes dan ketidaksenangannya atas kenaikan harga BBM dengan
menggunakan gambar yang memberi makna
implisit bahwa memilih JW berarti telah
menjerumuskan diri sendiri. Ketidaksetujuan RM
terhadap JW yang menjabat sebagai presiden
terlihat melalui penggunaan gambar yang
mengindikasikan bahwa JW seseorang yang
berbahaya. RM menggunakan gambar dan tuturan
yang serupa seperti peringatan berbahaya merokok
yang terletak pada kemasan rokok tetapi
mengumpamakannya
menjadi
gambar
atas
protesnya terhadap JW, seperti terlihat pada DP di
bawah ini:
Data 4

Peringatan. Rasain BBM naik.
Mencoblosku. Membunuhmu.
19 November 2014
Sumber: DP BBM (RM)
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Konteks: Kenaikan harga BBM yang dilakukan JW
setelah menjabat sebagai presiden.
Kenaikan harga BBM dilakukan JW
sebelum genap 100 hari masa kerjanya.
Gambar
peringataan
berbahaya
merokok yang diganti dengan wajah JW
serta tuturan yang diganti yang merujuk
kepada sebuah protes.
Tuturan dalam DP milik pengguna BBM RM
terlihat dengan jelas bahwasanya RM tidak
menyetujui JW terpilih menjadi presiden. RM juga
tidak mendukung adanya kebijakan kenaikan harga
BBM, karena semua itu tentunya akan berpengaruh
terhadap seluruh harga barang dan jasa. RM yang
berprofesi sebagai seorang guru dan merupakan
tulang punggung keluarga tentu saja sangat merasa
keberatan jika BBM harus naik.
Implikatur yang terdapat dalam tuturan DP
BBM tersebut merupakan jenis implikatur
percakapan umum. Semua konteks yang terkait di
dalam tuturan merupakan konteks umum dan tidak
ada latar belakang pengetahuan yang khusus untuk
mengetahui tuturan tersebut. Kenaikan harga BBM
hingga 40% yang dilakukan pemerintah di awal
pemerintahan JW merupakan informasi yang
diketahui secara umum. Selanjutnya, gambar DP
BBM RM merupakan gambar yang diumpamakan
dari gambar peringatan berbahaya merokok yang
biasanya terdapat dalam setiap kemasan kotak
rokok yang menjadi peringatan akan bahaya
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merokok. Tuturan dalam gambar peringatan bahaya
merokok tersebut adalah “Peringatan, merokok
membunuhmu”mengindikasikan sesuatu yang
sangat berbahaya dan berdampak sangat buruk
terhadap pengguna rokok. Makna yang didapat
dalam gambar tersebut adalah merokok akan
membuatmu terbunuh karena merusak kesehatan.
Tuturan membunuhmu ditujukan kepada para
penghisap rokok. Membunuh ialah menghilangkan,
(menghabisi, mencabut) nyawa dan mematikan
(KBBI:2008;225). Tuturan merokok membunuhmu
berfungsi sebagai nasihat agar berhenti merokok
dan dituturkan untuk para penghisap rokok.
Membunuhmu dalam hal ini memang sebenarnya
dapat mengilangkan nyawa. Efek dari merokok
adalah dapat menyebabkan kematian.
Jika dilihat dari tuturan dan konteks yang
terjadi pada DPnya bahwasanya RM telah
melanggar prinsip kerja sama dalam maksim
kualitas dan maksim kuantitas. Maksim tersebut
dilanggar karena RM memberikan tuturannya yang
tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak
memberikan kontribusi yang memadai dalam
bertutur. Tuturan mencoblosku seolah–olah
dituturkan oleh JW, karena gambar wajah JW yang
sedang merokok. Mencoblosku, jika dinilai dari
gambar
peringatan
berbahaya
merokok
mengindikasikan sama dengan merokok yang
merupakan suatu tindakan yang berbahaya dan
menyengsarakan diri sendiri. Selanjutnya, tuturan
membunuhmu bukanlah maksud dari arti
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membunuh yang sebenarnya melainkan membuat
sengsara yang teramat kepada para pendukung JW.
Hal demikian dilakukan RM untuk mencapai suatu
tujuan komunikasi, yaitu dengan maksud menyindir
pendukung JW. Pelanggaran prinsip kerja sama ini
jika dilihat dari maknanya maka akan diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
Nasihat untuk para pendukung JW,
Memilih JW menjadi presiden, sebenarnya
berbahaya untuk diri kalian sendiri karena
telah
menaikkan
harga
BBM.
Menjadikannya seorang presiden berarti
telah membuat diri kalian sengasara.
(Tidak mendukung kenaikan harga BBM)
Makna implikatur diperoleh dan dilihat dari
berbagai aspek, yaitu tuturan dari konteks yang
terkait. Konteks tersebut terlihat dari harga BBM
naik akibat presiden yang telah memberikan
mandatnya untuk menyegerakan kenaikan harga
BBM, Gambar DP BBM yang menyerupai gambar
peringatan berbahaya merokok yang telah
mengindikasikan salah dalam memilih JW dan
tuturan
Peringatan,
rasain
BBM
naik,
mencoblosku
membunuhmu
memberikan
maksud bahwa memilih JW berarti membuat
pendukung JW sengsara. Jika pada gambar
peringatan bahaya merokok dalam kemasan rokok
berfungsi sebagai nasihat maka DP BBM ini pun
juga ditujukan penutur sebagai sebuah nasihat.
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Hampir seluruh pengguna DP BBM yang
berjenis impliaktur percakapan umum ini
menggunakan tuturannya yang ditujukan kepada
masyarakat yang pro terhadap JW sebagai mitra
tutur. Hal ini disebabkan oleh kata ganti orang
kedua kalian dan kamu kata ganti orang kedua
tunggal yang dinyatakan secara implisit. Kata ganti
orang tersebut mengandung makna yang tersirat
secara umum dalam tuturannya. Tuturan dalam DP
BBM ini umumnya melanggar maksim kuantitas
untuk memunculkan makna implisit kepada siapa
tuturan ditujukan. Tuturan dalam DP BBM yang
berjenis implikatur percakapan umum ini banyak
ditemukan makna protes dan kekesalan penutur
kepada pendukung JW serta ketidaksetujuan
mereka terhadap JW yang menjadi presiden yang
akhirnya mengakibatkan kenaikan harga BBM naik.
2. Implikatur Percakapan Khusus
Implikatur percakapan khusus memiliki
implikasi yang muncul sebagai akibat dari beberapa
faktor khusus yang tidak terpisahkan dengan
konteks tuturan dan tidak terlihat dalam tuturan
tersebut. Jadi, implikatur percakapan khusus
membutuhkan kesamaan persepsi. Kesamaan
persepsi tersebut muncul karena latar belakang dan
pengetahuan antara penutur dan lawan tuturnya
sama. Tuturan yang mengandung konteks khusus
dengan jenis implikatur percakapan khusus terlihat
dalam DP BBM berikut ini.
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Data 2

A : Pah, harga BBM untuk jenis
premium ama solar udah naik
begitu tinggi Pah
B : CTRL + Z
17 November 2014
Sumber: DP BBM (AG)
Konteks:
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Kenaikan harga BBM yang dilakukan
oleh pemerintahan JW dan Partai
Pendukung JW yaitu PDIP. PDIP
merupakan salah satu partai yang
dahulunya sangat menentang keras
kebijakan pemerintah yang menaikkan
harga BBM. Gambar di dalam DP
memperlihatkan seorang isteri yang
sedang mengeluh akan kenaikan harga
BBM dan dan di tanggapi oleh suaminya
yang sedang bekerja dengan komputer.
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Tuturan yang digunakan oleh suami
merupakan tuturan pengguna komputer.
Tuturan dalam DP BBM di atas dituturkan oleh
AG yang berusia 21 tahun. AG merupakan seorang
mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta.
AG sangat tidak menyetujui adanya kenaikan harga
BBM. Sebagai seorang mahasiswa yang belum
mempunyai penghasilan sendiri, tentunya kenaikan
harga BBM akan membuat AG merasa kesulitan
dengan menghadapi segala kebutuhan pokok
lainnya yang juga ikut–ikutan naik. Penutur AG yang
notabenenya tidak mendukung JW dalam Pemilu
presiden 2014 ini menyatakan bahwa JW dan kader
partainya hanya dapat memberikan janji–janji palsu
sebelum duduk di kursi pemerintahan. AG yang
acap kali menggunakan komputer di dalam setiap
kegiatan perkuliahan menginspirasinya untuk
menyampaikan
protesnya
atas
kebijakan
pemerintah. CTRL + Z di dalam tuturan merupakan
bahasa yang digunakan oleh para pengguna
komputer atau laptop. CTRL + Z merupakan sebuah
perintah
kepada sistem
komputer
untuk
mengembalikan keadaan seperti sebelumnya atau
yang lazim disebut (Undo).
Tuturan yang terdapat di dalam DP BBM di
atas berjenis implikatur percakapan khusus.
Tuturan tersebut membutuhkan konteks khusus
dalam membuat kesimpulan dan dibutuhkan latar
belakang ilmu pengetahuan yang sama antara
penutur dan mitra tutur untuk mendapatkan makna
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dari tuturan tersebut. Percakapan dari suami isteri
yang sangat tidak koheren tersebut memberikan
makna khusus di dalam tuturannya.
Jawaban sang suami dengan tuturan CTRL + Z
terhadap tuturan isterinya sangat tidak koheren
dengan tuturan sebelumnya. Percakapan tersebut
telah melanggar prinsip kerja sama dalam maksim
relevansi. Penutur memberikan tuturan yang tidak
relevan dengan tuturan sebelumnya. Tuturan sang
suami tidak ada hubungannya dengan pokok
pembicaraan yang sedang dibahas. Dengan
melanggar maksim relevansi penutur sebenarnya
ingin menyatakan tuturannya dengan makna
implikatur sebagai berikut:
Kembalikan ingatan kita akan janji–janji
JW yang ingin mensejahterakan rakyat dan
PDIP yang sangat menolak kenaikan harga
BBM.
(Tidak mendukung kenaikan harga BBM)
Makna implikatur di atas diperoleh dari
berbagai konteks yang terkait, yaitu kenaikan harga
BBM di pemerintahan JW. PDIP sebagai partai
pendukung dalam pemerintahan JW sebelumnya
telah berulang kali melakukan aksi protes akan
naiknya harga BBM pada masa pemerintahan
sebelumnya. AG merupakan penutur yang
menentang kebijakan pemerintah akan kenaikan
harga BBM. Penutur yang notabenenya tidak
mendukung JW dalam pemilu dapat menjelaskan
lebih tegas maksud dan tujuan tuturannya tersebut.
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Selanjutnya, jenis implikatur percakapan
khusus ini juga terdapat pada DP BBM yang
menggambarkan kejadian di sebuah film Men in
Black. Film tersebut bercerita tentang dua orang
pria yang menangani beraneka jenis ragam alien di
bumi, dalam film ini kedua pria tersebut dilengkapi
senjata pengalih ingatan temporer untuk
melupakan kejadian–kejadian yang dialami manusia
ketika melihat alien. Tuturan yang digunakan dalam
DP BBM tersebut merupakan tuturan mengenai
kenaikan harga BBM. Penutur bertujuan menyindir
pemerintah dengan menggunakan DPnya sebagai
berikut:
Data 6

A : BBM akan dinaikkan Jokowi?
B : Ok, hilangkan ingatan rakyat
Indonesia
ketika
demo
kenaikan BBM tahun 2013 dulu.
17 November 2014
Sumber: DP BBM (DA)
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Konteks:

DP digunakan menjelang pengumuman
kenaikan harga BBM oleh JW. Pada
gambar terlihat dua pria yang berperan
dalam film Men in Black sedang
menggunakan senjata pengalih ingatan
temporer yang berfungsi sebagai
penghilang ingatan manusia jika melihat
alien. Demo kenaikan harga BBM tahun
2013 dipimpin langsung oleh PDIP.
Kebijakan atas naiknya harga BBM
dilakukakn JW sebelum 100 hari masa
kerjanya.
Tuturan dalam DP BBM di atas disampaikan
DA ketika mendengar harga BBM akan naik. DA
merupakan seorang pegawai negeri sipil yang
berusia 36 tahun. DA sangat menolak kebijakan
pemerintah dengan menaikkan harga BBM karena
menurutnya hal itu akan membuat kehidupan
masyarakat bertambah susah. Di samping itu, DA
merupakan salah satu anggota masyarakat yang
tidak memilih JW di dalam pemilu presiden. Untuk
menunjukkan rasa protes dan kekesalannya, DA
menggunakan DP BBM dengan tujuan menyindir
pemerintah yang dahulunya sangat menentang
kebijakan kenaikan harga BBM.
Tuturan dalam DP tersebut merupakan jenis
implikatur percakapan khusus karena untuk
memahami
tuturan
tersebut
dibutuhkan
pengetahuan akan konteks khusus yang terkait dari
tuturan. Kenaikan harga BBM pada tahun 2013
pada masa pemerintahan Susilo Bambang
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Yudhoyono (SBY) mendapat protes dan demo
besar–besaran yang dipimpin langsung oleh Partai
PDIP. Partai PDIP saat ini tengah menjabat sebagai
partai pendukung presiden JW. Mengajak
masyarakat dengan menghilangkan ingatan mereka
akan kejadian tersebut bukanlah tujuan utama
karena tujuan yang sebenarnya hanyalah
menyindir.
Jika dihubungkan dengan prinsip kerja sama,
penutur telah melanggar maksim relevansi. Penutur
dalam hal ini mengatakan sesuatu yang tidak ada
hubungannya dengan pokok pembicaraan. Ketika A
menanyakan BBM akan dinaikkan JW?, B justru
memberikan jawaban yang tidak dibutuhkan oleh A,
yaitu, Ok, hilangkan ingatan rakyat Indonesia
ketika demo kenaikan BBM tahun 2013 dulu.
Tuturan terlihat sangat tidak relevan. Tuturan yang
berada dalam DP BBM tersebut merupakan tuturan
DA dalam bentuk sindiran dengan makna
implikatur sebagai berikut:
PDIP, partai pendukung JW, yang
dahulunya partai pembela masyarakat atas
kenaikan harga BBM ternyata munafik.
(Tidak mendukung kenaikan harga BBM)
Makna implikatur yang diperoleh merupakan
hasil pengamatan penulis terhadap berbagai
konteks khusus yang terkait melalui tuturan dalam
DP BBM milik DA. Konteks khusus tersebut
merupakan kejadian di tahun 2013 dimana partai
PDIP yang saat ini menjadi partai pendukung JW
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dalam pemerintahan pernah sangat gencar
membantu
masyarakat
dalam
memberikan
apresiasi mereka terhadap kenaikan harga BBM,
tetapi saat ini justru menjadi bagian dari kebijakan
pemerintah dalam menaikkan harg BBM. Oleh
sebab itu, penulis memberikan kata munafik dari
makna implikasi tuturan yang dituturkan DA.
Munafik ialah mengatakan sesuatu yang tidak
sesuai dengan perbuatannya dan bermuka dua
(KBBI, 2008; 939).
Tuturan para pengguna BBM sangat
bervariatif dalam memberikan protes mereka akan
kenaikan harga BBM dan ketidaksetujuan mereka
atas kebijakan pemerintah yang baru. Berbagai
macam sindiran dengan menampilkan langsung
wajah dari tokoh yang dibicarakan hingga tuturan
yang terkesan mengolok–mengolok tokoh yang
dibicarakan. Bentuk kreatif pengguna BBM terlihat
melalui DP BBM berikut ini.
Data 7

Bensin naik cuma 2 ribu, salam dua ribu.

20 November 2014
Sumber: DP BBM (BH)
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Konteks:

Harga BBM naik hingga Rp. 2000, dari
Rp. 6.500 menjadi RP. 8.500 per liternya.
Kebijakan tersebut dilakukan oleh
pemerintahan baru presiden JW. JW
ketika
pemilu
presiden
2014
mendapatkan nomor urut dua. Gambar
presiden JW terlihat mengacungkan jari
tangan membentuk huruf ‘V’ dengan dua
ribu di pinggirnya. Salam dua jari
merupakan slogan andalan JW terhadap
seluruh pendukungnya di Indonesia. Dua
jari memiliki maksud perdamaian
sekaligus
memberikan
makna
berkampanye terhadap nomor urut
pemilihan JW ketika mencalonkan diri
sebagai
calon
presiden.
Penutur
merupakan pendukung JW dalam
pemilu. Kebijakan naiknya harga BBM
dilakukan JW sebelum 100 hari masa
kerjanya sebagai presiden.

Tuturan
dalam
DP
BBM
di
atas
memperlihatkan bentuk protes BH terhadap
kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan oleh
pemerintah. Kenaikan harga BBM hingga 40%
tersebut dirasakan sangat berat oleh BH.
Berdasarkan latar belakang BH yang belum
mempunyai penghasilan tetap, tentu saja kenaikan
harga BBM sangat berpengaruh terhadap
kesejahteraan BH. Salam dua ribu dalam tuturan
tersebut ditujukan BH untuk memberikan sindiran
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kepada JW yang selama ini memberikan kampanye
untuk memberikan JW suara terbanyak di pemilu
dengan slogan salam dua jari. Kemudian, salam
dua jari ini diplesetkan oleh BH dengan tuturan
salam dua ribu. Salam dua ribu terbentuk dan
dimaknai berdasarkan konteks yang terjadi. Dua
ribu merujuk kepada kenaikan harga BBM yang
nilainya mencapai hingga dua ribu rupiah.
Tuturan dengan slogan salam dua ribu
menjadi ciri khas dalam tuturan BH di dalam DP
BBMnya. Salam dua ribu merupakan tuturan BH
yang membutuhkan konteks khusus dalam
memahami tuturannya. Konteks khusus tersebut
membuat tuturan BH menjadi salah satu jenis
implikatur percakapan khusus. Melalui tuturan
tersebut tentunya akan ditemui makna ganda jika
tidak dapat memahami konteks yang dimaksud dari
penutur.
Penutur dalam hal ini telah melanggar prinsip
kerja sama dalam maksim percakapan. Pelanggaran
yang terjadi terdapat pada maksim manner, hal
demikian terlihat dari tuturan salam dua ribu dari
penutur yang memberikan pernyataan yang samar
serta tidak berbicara jelas apa maksud dan
tujuannya. Melalui pelanggaran prinsip kerja sama
yang dilakukan penutur dan berbagai konteks yang
terkait maka penulis menyimpulkan makna
implikatur yang diperoleh adalah:
Sangat kecewa dengan keputusan JW yang
menaikkan harga BBM hingga dua ribu
rupiah.
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(Tidak mendukung kenaikan harga BBM)
Makna di atas tersebut diperoleh berdasarkan
tuturan dan konteks yang ada. Salam dua jari yang
dianggap merakyat berubah menjadi salam dua
ribu atas kekecewaan dari penutur. Kecewa
merupakan kecil hati, tidak puas (karena tidak
terkabulkan keinginannya, harapannya dsb) dan
tidak senang (KBBI, 2008:644).
Tidak hanya salam dua ribu tetapi salam
gigit dua jari juga menjadi sindiran terhadap
slogan kampanye milik JW, yaitu salam dua jari.
Salam gigit dua jari ini muncul karena tujuan dari
pengguna BBM yang ingin menyindir para
pendukung JW yang selalu mengatakan salam dua
jari untuk dukungannya kepada JW saat pemilu
presiden 2014. Dapat dilihat DP BBM tersebut
sebagai berikut:
Data 8

Salam gigit dua jari.
18 November 2014
Sumber: DP BBM (CT)
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Konteks:

Kenaikan harga BBM hingga 40% yang
diumumkan langsung oleh JW pada
malam 17 November 2014. Slogan
kampanye JW dalam frasa salam dua jari
di ubah menjadi salam gigit dua jari.
Gambar karikatur yang menggambarkan
sosok JW dengan ciri khas baju kotak–
kotaknya sambil mengigit dua jari. Kata
BBM diletakkan disudut arah JW yang
menandakan bahwa JW sendiri yang
mengumumkan kenaikan harga BBM.
Penutur mendukung JW dalam pemilu
presiden.

AB berusia, 45 tahun, merupakan seorang
pengusaha yang bergerak di bidang jasa travel.
Kenaikan harga BBM ini tentu saja akan mengurangi
pendapatan dari jasa yang dimilikinya. Latar
belakang AB yang ternyata mendukung JW dalam
pemilu Presiden semakin memberi penjelesan
tuturan yang terdapat dalam DP BBMnya tersebut.
Tuturan salam gigit dua jari ditujukan kepada diri
penutur sendiri dan para pendukung JW lainnya
yang akhirnya hanya bisa gigit jari atas keputusan
presiden pilihan mereka. Tuturan dengan tujuan
menyindir tersebut dituturkan AB untuk
menunjukkan rasa kecewanya terhadap JW. Saat
berkampanye JW memberikan janji–janji akan
mensejahterakan rakyat khususnya rakyat kecil.
Kebijakan menaikkan harga BBM dirasa penutur
justru akan memberikan beban ekonomi yang
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akhirnya membuat rakyat jauh dari kata sejahtera
khususnya rakyat kecil yang akan merasakan sekali
efek dari kenaikan harga BBM tersebut. Janji dan
kebijakan kenaikan harga BBM yang telah dilakukan
JW membuat para pendukung JW tentunya kecewa
akan keputusannya tersebut.
Berdasarkan topik yang sedang dibicarakan
salam gigit dua jari tidak ada hubungannya
dengan kenaikan harga BBM. Oleh sebab itu,
tuturan tersebut telah melanggar maksim relevansi.
Pelanggaran maksim ini tentunya memilik tujuan
dalam berkomunikasi. Tujuan dari penutur adalah
menyindir JW yang selalu memberikan slogan salam
dua jari untuk mendapatkan dukungan saat pemilu.
Keputusan JW menaikkan harga BBM akhirnya
membuat pendukungnya gigit jari. Bisa disimpulkan
makna tersirat yang ingin disampaikan penutur
adalah:
Sangat kecewa dengan keputusan JW yang
akhirnya menaikkan harga BBM.
(Tidak mendukung kenaikan harga BBM)
Makna implikasi di atas tentu saja diperoleh
dari pengembangan berbagai konteks yang ada.
Salam gigit dua jari diperoleh dari tuturan
sebelumnya, yaitu slogan salam dua jari milik JW
saat berkampanye yang sukses mengantarkan JW
dan pasangannya duduk sebagai presiden dan wakil
presiden. Tuturan salam gigit dua jari tersebut
dituturkan penutur karena ungkapan kecewanya
terhadap kebijakan pemerintah yang akhirnya
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menaikkan harga BBM. Penutur dan pendukung JW
lainnya di dalam pemilu akhirnya hanya dapat gigit
jari atas keputusan JW. Gigit jari merupakan
ungkapan rasa kecewa karena apa yang diharapkan
tidak didapatkan (KBBI, 2008;451).
Data 9

BBM naik mulu sama kayak rok
cabe–cabean.
20 November 2014
Sumber: DP BBM (AF)
Konteks:
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Kenaikan harga BBM hingga 40%, warna
dalam kata BBM serta tanda panah yang
menunjukkan arah naik diberi warna
merah
yang
menunjukkan
arti
kekesalan. Serta gambar anak bayi yang
menutup matanya. AF sang penutur
tidak mendukung atau berpihak kepada
JW saat pemilu presiden 2014. Cabe–
cabean merupakan perempuan ABG
yang terlibat bisnis prostitusi.
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AF, 24 tahun, seorang photographer amatir
menggunakan DP BBM di atas dengan tujuan
mengungkapkan kekesalannya atas kenaikan harga
BBM. AF merasa harga BBM selalu naik dan tidak
pernah turun. Istilah cabe–cabean yang digunakan
penutur untuk menunjukkan kenaikan harga BBM
yang selalu meningkat.
Cabe–cabean yang menjadi perbandingan
dengan kenaikan harga BBM ini telah melanggar
prinsip kerja sama dalam maksim relevansi karena
penutur mengatakan sesuatu yang tidak ada
hubungannya
dengan
pokok
pembicaraan.
Kenaikan harga BBM tidak ada hubungannya
dengan cabe–cabean. Penutur dalam hal ini hanya
menyangkutpautkan kata naik yang sama–sama
digunakan kepada kenaikan harga BBM dan naiknya
rok cabe–cabean. Pelanggaran maksim kerja sama
ini dapat menimbulkan makna implikasi dalam
tuturan yaitu:
Harga BBM tidak pernah turun justru
semakin meningkat.
(Tidak mendukung kenaikan harga BBM)
Makna implisit dari tuturan DP BBM milik AF
diperoleh penulis berdasarkan konteks yang terjadi
dan dilengkapi dari penjelasan melalui gambar yang
terdapat di dalam DP. Gambar tersebut menjelaskan
kekesalan dan keprihatinan penutur terhadap
kenaikan harga BBM. Kekesalan penutur dilihat dari
warna merah yang terdapat dalam kata BBM dan
gambar panah yang menunjukkan arah naik.
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Menggunakan istilah cabe–cabean merupakan
tujuan penutur untuk mengungkapkan kesamaan
kenaikan harga BBM dengan perilaku cabe–cabean.
Kenaikan harga BBM dengan naiknya rok cabe–
cabean yang sama–sama menggunakan kata naik
untuk menimbulkan tujuan yang sama dalam
tuturannya. Naik merupakan sesuatu yang bergerak
ke atas atau ke tempat yang lebih tinggi (KBBI,
2008:948). Oleh sebab itu, tuturan dalam DP BBM
tersebut merupakan jenis implikatur percakapan
khusus. Memahami tuturan dalam DP BBM tersebut
dibutuhkan latar belakang pengetahuan yang sama
dengan penutur untuk memberikan kesamaan
dalam persepsinya.
Selanjutnya para pengguna BBM juga
menggunakan kata naik untuk memberikan
sindiran mereka terhadap JW. Naik BBM dan naik
haji menjadi perbandingan untuk mengungkapkan
kekesalan mereka terhadap JW. Terlihat pada data
berikut:
Data 10
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Naik haji bila mampu...naik BBM
mampu ndak mampu urusanmu cuk!.
19 November
Sumber: DP BBM (AL)
Konteks:

Kenaikan harga BBM di masa
pemerintahan presiden JW di tahun
2014. Gambar JW yang sedang
melakukan
ibadah
naik
haji.
Membandingkan kata naik di dalam
tuturan. Kenaikan harga BBM dilakukan
JW sebelum 100 hari masa kerjanya JW
sebagai presiden.

AL menampilkan tuturannya di dalam DP
BBMnya untuk menunjukkan rasa kesalnya dan
kekecewannya atas kenaikan harga BBM yang
terjadi. Latar belakang AL yang merupakan supir
travel tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap
perekonomian AL. Pendapatan AL yang akan
berkurang karena dampak dari kenaikan harga BBM
serta seluruh harga pangan dan jasa lainnya yang
juga akan ikut naik sangat membuat AL merasa
kecewa dengan keputusan JW yang akhirnya
menaikkan harga BBM.
Implikatur percakapan khusus yang terdapat
dalam DP BBM di atas terlihat dari penggunaan
frasa naik haji dan menghubungkannya dengan
frasa naik BBM jika tidak mengetahui konteks
khusus yang terjadi dalam tuturan tersebut maka
makna dari tuturan tersebut tidak dapat dipahami.
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Konteks khusus yang dipahami adalah JW seorang
presiden yang telah menunaikan ibadah haji
menggambarkan seseorang yang mempunyai strata
tinggi dengan kedudukannya sebagai pemimpin
Negara
dan
mampu
melakukan
apapun
dibandingkan rakyat kecil yang serba terbatas.
Tidak relevannya kalusa pertama dan klausa kedua
menunjukkan adanya maksud menyindir dari
penutur terhadap JW.
Maksim relevansi yang telah dilanggar penutur
dalam prinsip kerja sama menunjukkan tidak
koherennya antara kenaikan harga BBM dan naik
haji, tetapi karena sama–sama menggunakan kata
naik memberikan variatif di dalam tuturannya.
Pelanggaran maksim yang terjadi ditujukan penutur
untuk memberikan makna implikatur terhadap
tuturannya sebagai berikut:
Hanya karena merasa mempunyai kuasa
tinggi seenaknya saja JW menaikkan harga
BBM tanpa memperdulikan rakyat.
(Tidak mendukung kenaikan harga BBM)
Makna implikasi dari tuturan tersebut
diperoleh dari latar belakang konteks yang terjadi
di balik tuturan. Tuturan tersebut bertujuan untuk
menyindir JW. Naik haji yang dulunya merupakan
pencitraan dari JW kini dibandingkan dengan
kenaikan harga BBM yang telah diputuskan JW
tanpa memperhitungkan nasib rakyat. Kata ganti
cuk merujuk pada kata cucu yang berarti generasi
ketiga atau keturunan kedua (KBBI, 2008:277). Kata
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cuk yang merujuk kepada rakyat dipilih penutur
untuk menjelaskan bahwa JW memiliki kuasa
tertinggi karena dalam hal kenaikan harga BBM
rakyatlah yang sangat merasakan akibatnya.
Selanjutnya, bukan hanya dalam penggunaan
kata naik tetapi para pengguna BBM juga mencoba
memberikan tuturan yang lebih bervariatif dengan
tujuan menghibur dan membandingkan BBM
(Bahan bakar minyak) dengan BBM (Blackberry
Messenger) kedalam sebuah tuturan. Penggunaan
istilah yang sama tersebut membuat para pengguna
BBM menjadikan istilah akronim tersebut sebagai
lelucon. Perbandingan istilah BBM tersebut dapat
dilihat dalam DP BBM berikut ini:
Data 11

Kamu pilih BBM naik atau BBM
nggak dibales.
18 November 2014
Sumber: DP BBM (YF)
Konteks:

Kenaikan harga BBM hingga 40%.
Perbandingan istilah akronim pada BBM.
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Warna biru menjadi latar belakang dari
tuturan dalam DP. Penutur bukanlah
pendukung JW dan juga bukan
masyarakat yang pro terhadap JW saat
pemilu
presiden.
2014.
Penutur
merupakan pelajar SMA yang baru
berusia 16 tahun.
Membandingkan istilah BBM merupakan
bentuk kreatifitas tuturan yang dimiliki YF di dalam
DP BBM miliknya. YF yang baru berusia 16 tahun
dan merupakan pelajar SMA memperlihatkan
bahwa penutur tidak melakukan aksi protes atau
pun menunjukkan rasa kekecewaanya terhadap
kenaikan harga BBM yang tengah berlangsung saat
itu. Warna biru menunjukkan makna ketenangan
dan keharmonisasian. Diantara berbagai DP BBM
yang bermunculan dengan warna merah, YF justru
menggunakan DP BBM yang berlatar belakang biru
untuk menunjukkan ketenangan, tetapi melalui
latar beakang kehidupan ekonomi penutur dapat
diketaahui bahwa penutur menolak kebijakan atas
naiknya harga BBM. Melalui tujuan yang ingin
dicapai, penutur membuat tuturan di dalam DP BBM
tersebut melanggar maksim relevansi. Hal demikian
terlihat dari tuturan tersebut yang tidak bersifat
relevan. Tidak ada hubungannya BBM naik dengan
BBM tidak dibalas, tetapi dengan membandingkan
dua istilah tersebut dapat memberikan maksud
bahwa BBM naik dan BBM tidak dibalas sama–
sama merupakan masalah besar. BBM tidak
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dibalas dalam tuturan menunjukkan masalah yang
lebih penting dibandingkan BBM naik. Tuturan
tersebut diharapkan dapat mengalihkan perhatian
mitra tutur terhadap gejolak masyarakat atas
naiknya harga BBM. Dapat disimpulkan makna
implikasi yang tersirat melalui tuturan tersebut
ialah:
Daripada pusing mikirin BBM naik, lebih
baik BBMan saja.
(Tidak mendukung kenaikan harga BBM)
Makna tersirat yang terlihat dari tuturan di
dalam DP BBM YF terungkap berdasarkan konteks–
konteks yang terikat di dalam tuturan tersebut.
Warna biru menjelaskan bahwa penutur bersikap
tenang terhadap kenaikan harga BBM dan tidak
terlalu menunjukkan amarahny. Istilah BBM (bahan
bakar minyak) dan BBM (Blackberry Messenger)
disatukan dalam sebuah tuturan sehingga memicu
efek lelucon karena menggunakan istilah yang
sama. Dari semua penjelesan di atas dapat
disimpulkan bahwa penutur tidak terlalu
memikirkan tentang kenaikan harga BBM.
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Data 12

Dari BBM seharga Rp. 550 Hingga
sekarang Rp. 8.500 Liverpool belum
merasakan gelar Premier League.
17 November 2014
Sumber: DP BBM (OSL)
Konteks:

Kenaikan harga bahan bakar minyak
dari tahun ke tahun serta gambar orang
yang mengisi BBM di SPBU yang
menjelaskan bahwa BBM yang dimaksud
adalah bahan bakar minyak. Liverpool
merupakan salah satu klub sepak bola
yang panceklik gelar. Nilai harga pada
harga BBM merujuk kepada perubahan
waaktu dari tahun ke tahun. Penutur
bukanlah pendukung JW dalam pemilu
2014.

Tuturan pada DP BBM di atas digunakan oleh
pengguna BBM OSL. Topik yang dibicarakan dalam
DP BBM tersebut tentunya mengenai kenaikan
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harga BBM yang menjadi Rp 8.500. Dalam tuturan
tersebut tidak hanya membahas mengenai kenaikan
harga BBM semata tetapi juga mengaitkan tentang
dunia sepak bola. Liverpool yang dimaksud dalam
tuturan merupakan salah satu klub sepak bola liga
primer Inggris yang terus panceklik gelar. OSL
merupakan salah satu karyawan swasta yang
menggemari dunia sepak bola. Penutur hanya
menerima pendapatan perbulan untuk memenuhi
kehidupan penutur dan keluarga. Penutur dalam hal
ini menjadi tulang punggung keluarga. Kenaikan
harga BBM tentu saja dirasakan berat oleh penutur.
Kalimat Dari BBM seharga Rp. 550 Hingga
sekarang Rp. 8.500 merupakan perumpamaan
perubahan waktu dari tahun ke tahun. Dari BBM
seharga Rp. 550 hingga sekarang Rp. 8.500
merupakan harga BBM dari masa ke masa, ketika
harga BBM Rp. 550 terjadi pada era pemerintahan
presiden Soeharto pada tahun 1991 dan harga BBM
bernilai Rp. 8.500 terjadi di era pemerintahan
presiden JW pada tahun 2014. Namun dalam
tuturan tersebut digunakan kalimat yang berisi
topik kenaikan harga BBM hingga Rp 8.500 karena
topik tersebut merupakan topik yang sedang hangat
dibicarakan. Oleh karena itu, kalimat dari BBM
seharga Rp. 550 Hingga sekarang Rp. 8.500
Liverpool belum merasakan gelar Premier
League tentu tidak sesuai dan sangat tidak koheren
jika dipadukan dengan keadaan Liverpool yang
belum mendapat gelar Primer Liga. Tuturan ini
sendiri menimbulkan efek humor, karena
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pelanggarannya terhadap maksim relevansi.
Tuturan yang dituturkan tidak relevan. Tidak ada
hubungannya antara kenaikan harga BBM dengan
kejuaraan Primer Liga dalam sepak bola. Implikasi
tuturan pada DP BBM tersebut adalah:
Dari tahun 1991 hingga tahun 2014
Liverpool belum dapat merasakan primer
liga. BBM naik jangan terlalu dipikirkan.
Memikirkan nasib klub Liverpool jauh
lebih penting.
(Tidak mendukung kenaikan harga BBM)
Tuturan pada data 12 termasuk implikatur
percakapan khusus karena membutuhkann konteks
khusus untuk mengetahui implikasinya yaitu
pengetahuan penutur mengenai Klub Liverpool
yang belum pernah mendapatkan gelar juara di liga
Primer Inggris dari tahun 1991 hingga tahun 2014.
Tanpa adanya kesamaan konteks khusus tersebut
maka mitra tutur atau orang yang melihat DP
penutur tidak akan paham dengan pernyataan dari
tuturan dalam DP BBM tersebut. Tuturan yang
menunjukkan keadaan harga BBM yang terus
meningkat memberikan maksud bahwa penutur
tidak mendukung kebijakan akan naiknya harga
BBM.
Implikatur
percakapan
khusus
yang
ditemukan dalam DP BBM lebih banyak
memberikan sindiran terhadap JW atas kekecewaan
mereka terhadap kenaikan harga BBM. Makna yang
menunjukkan kekecewaan dan menyatakan JW
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pembohong dalam tuturan mereka dalam DP
BBMnya lebih banyak ditemukan di dalam
implikatur percakapan khusus, tetapi ada juga
beberapa para pengguna BBM yang menggunakan
tuturan mereka mengenai kenaikan harga BBM
sebagai humor.
3. Implikatur Skala
Implikatur skala merupakan implikatur yang
maknanya berkaiktan dengan ketidakpastian dan
ketidakjelas rujukan jumlah atau angka tertentu.
Implikatur skala dapat ditandai dengan tidak
menunjukkan jumlah tertentu dengan pasti atau
menggunakan kode-kode tertentu. Implikatur jesnis
ini
biasanya
dapat
diidentifikasi
dengan
penggunaan kata beberapa, sejumlah, sebagian,
kebanyakan, dan sebagainya. Skala nilai yang
dimaksud dalam implikatur berskala dapat juga
berupa jumlah angka misalnya satu, dua, sepuluh,
dan seterusnya. Dari hasil analisis terhadap
penggunaan DP yang berkaitan dengan kenaikkan
harga BBM, terdapat beberapa data yang tergolong
jenis implikatur skala, yaitu:
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Data 13

Tidak boleh protes, suka–suka saya
mau naik berapa ribu.
17 November 2014
Sumber: DP BBM (YL)
Konteks:

Gambar
JW
tersenyum
dengan
mengenakan
kemeja
kotak–kotak
sebagai ciri khasnya. Kenaikan harga
BBM hingga dua ribu rupiah oleh
presiden JW di awal pemerintahannya.
Penutur merupakan seseorang yang
notabenenya tidak mendukung JW di
dalam pemilu presiden 2014.

Data di atas adalah gambar yang digunakan
sebagai DP oleh seorang perempuan berusia 36
tahun yang bernama YL. YL merupakan seorang
pegawai negeri sipil. Sebagai seorang pegawai, YL
harus bersikap patuh dan tidak boleh menghina
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presiden. Namun, penutur tidak setuju dengan
kebijakkan JW menaikkan harga BBM. Oleh karena
itu penutur menggunakan bentuk ujaran yang tidak
langsung menyidir kebijakan JW. Penutur tidak
secara
terang-terangan
menentang
namun
menggunakan bahasa yang halus.
Data 13 terdiri dari data linguistik dan data
nonlingusitik. Data linguistik adalah ujaran “Tidak
boleh protes, suka-suka saya mau naik berapa
ribu”, data nonlingusitik pada data di atas adalah
gambar presiden JW sambil tersenyum. Ujaran pada
data 13 merupakan bentuk kalimat imperatif.
Kalimat ini merupakan bentuk larangan yang
melarang orang atau masyarakat untuk memprotes
kebijakan JW menaikkan BBM. Penggunaan bentuk
larangan ini merupakan sebagai bentuk sindiran
yang mengindikasikan bahwa JW adalah pemimpin
yang tidak mendengarkan keluhan dan protes dari
rakyat Indonesia.
Pada data 13, penutur secara tidak langsung
menyatakan bahwa JW adalah pemimpin yang
diktator dan menyengsarakan rakyat. Penutur
menggunakan bentuk implikatur skala untuk
menyatakan ketidaksetujuannya dengan kebijakan
JW. Penutur menggunakan frasa berapa ribu yang
merujuk pada jumlah yang tidak jelas. Dengan
menggunakan frasa berapa ribu penutur ingin
menyampaikan kepada pembaca bahwa berapapun
harga BBM yang akan dinaikkan, JW tidak akan
perduli karena kebijakan menaikkan harga BBM
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adalah hak presiden dan tidak boleh dibantah atau
diprotes oleh rakyat.
Penggunaan jenis implikatur skala ini
merupakan pelanggaran terhadap maksim kualitas.
Pelanggaran terhadap maksim kualitas pada data
ini merujuk pada prinsip kebenaran dimana sebuah
pernyataan harus jelas dan tidak boleh bersifat
ambigu atau tidak jelas. Melalui pelanggaran prinsip
kerja sama tersebut penutur telah memberikan
makna implikasi terhadap tuturannya sebagai
berikut:
JW kan presiden, jadi memang dia punya
hak penuh untuk memberikan keputusan
apapun.
(Tidak mendukung kenaikan harga BBM)
Dari data 13 di atas maka dapat diketahui
bahwa ujaran tersebut mengandung makna
pernyataan bahwa JW adalah seorang pemimpin
Negara yang semena–mena terhadap keputusan
yang diambil tanpa memikirkan nasib rakyat.
Namun pada data 13, pernyataan tersebut
dihilangkan agar tidak secara langsung menghina
atau memprotes kebijakan JW. Hal ini dilakukan
oleh penutur karena penutur merupakan seorang
pegawai negeri yang terikat pada kode etik pegawai
negeri sipil.
Selanjutnya, pada data 14, salah satu
pengguna BBM menampilkan DP BBM yang
berisikan tuturan yang mendukung adanya
kebijakan kenaikan harga BBM. Penutur mencoba
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memberikan pemahaman kenaikan harga BBM
dengan pola hidup masyarakat yang sebenarnya
mampu dalam mengatasi kenaikan harga BBM. DP
BBM tersebut sebagai berikut:
Data 14

Coba situ jelasin, kenapa ga setuju
BBM naik, sedangkan beli rokok
15 ribu saja mampu.
19 November 2014
Sumber: DP BBM (LA)
Konteks:

Gambar seseorang dengan mengacungkan tangannya yang memberikan
makna penegesan untuk tuturannya.
Kebijakan atas naiknya harga BBM
hingga RP. 8.500 yang diputuskan oleh
JW selaku presiden Indonesia.

Gambar pada data 24 adalah DP BBM yang
digunakan oleh seorang siswi SMA. Penutur
merupakan pendukung JW dan meyakini bahwa
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keputusan yang diambil oleh JW untuk menaikkan
harga BBM adalah keputusan yang tepat. Dari
ujaran “Coba situ jelasin kenapa ga setuju BBM
naik, sedangkan beli rokok 15 ribu saja mampu”
dan gambar seseorang yang sedang memperlihatkan eskpresi tegas dan mengacungkan
tangannya seolah–olah menunjuk mitra tutur yang
dituju
oleh
tuturannya.
Ujaran
tersebut
menggunakan rujukan yang tidak jelas. Penutur
menggunakan kata tunjuk yang tidak jelas dan tidak
baku, yaitu kata situ. Kata situ dalam konteks
kalimat ini merujuk pada orang yang menentang
kenaikkan BBM.
Kalimat pada data 14 di atas merupakan
bentuk implikatur skala. Implikatur skala dapat
diketahui dengan penggunaan bentuk angka untuk
menyiratkan makna. Pada data 14, penutur
menggunakan angka 15rb atau Rp. 15.000 untuk
membeli rokok, namun, penutur tidak menjelaskan
dengan rinci rokok apa yang dimaksud dan tidak
semua rokok harganya sama. Selain itu penutur juga
menggunakan singkatan rb sebagai pengganti kata
ribu, tapi dalam konteks tertentu singkatan
tersebut mungkin saja bermakna lain. Implikatur
skala dalam tuturan tersebut merujuk pada prasa
15 ribu dirasa memiliki nilai tinggi terhadap
pembelian rokok yang sebenarnya hanya
merugikan diri sendiri, rokok yang harganya
mencapai nilai Rp. 15.000 saja mampu dibeli
masyarakat baik yang menengah ke bawah ataupun
yang menengah ke atas, padahal rokok merupakan
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barang yang sangat merusak kesehatan dan
merugikan sendiri. BBM yang naik hingga Rp. 8.500
dirasa berat oleh masyarakat padahal kenaikan
harga BBM merupakan untuk kepentingan bersama
demi mencapai hidup sejahtera.
Dari analisis terhadap implikatur yang muncul
pada data ini, maka diketahui bahwa dalam ujaran
ini terdapat pelanggaran terhadap prinsip kerja
sama, yaitu pelanggaran terhadap maksim
kebenaran dan maksim kuantitas. Pelanggaran
maksim kebenaran dalam hal ini penutur
menggunakan kata-kata yang bermakna rancu
sedangkan untuk maksim kuantitas penutur
menghilangkan beberapa unsur subyek dalam
kalimat sehingga mengakibatkan pembaca merujuk
pada konteks untuk mengetahui makna dari ujaran
tersebut.
Setelah melakukan analisis implikatur pada
data di atas, maka dapat diketahui bahwa ujaran
tersebut tidak dapat dipahami secara literal. Untuk
memahami ujaran tersebut diperlukan pemahaman
terhadap konteks yang terkait serta simbol dan
acuan yang membentuk makna dalam tuturan
tersebut. Makna implikasi yang tersirat di dalam
tuturan tersebut adalah:
Untuk hal yang tidak berguna bahkan
merusak kesehatan mampu dibeli, tetapi
kenaikan harga BBM yang harganya masih
dibawah harga rokok dirasa berat
(Mendukung kenaikan harga BBM)
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Makna implikasi yang diperoleh penulis
merupakan hasil pengamatan dari berbagai konteks
yang ada dan tuturan yang berikan oleh penutur.
Penutur bermaksud memberikan pandangan baik
terhadap rakyat yang menolak kebijakan
pemerintah terhadap kenaikan harga BBM dengan
membandingkan daya beli masyarakat yang saat ini
rokok yang merusak kesehatan mampu dibeli
sedangkan harga BBM yang masih jauh di bawah
harga rokok dirasa berat.
Data yang menunjukkan implikatur skala di
atas menunjukkan bahwa implikatur skala nilai
yang di maksud merujuk kepada nilai dalam daya
beli masyarakat yang terkait pada topik mengenai
kenaikan harga BBM.
4. Implikatur Konvensional
Implikatur
konvensional
merupakan
implikatur yang maknanya dapat diketahui dari
ujaran yang ada pada teks tersebut. Dengan kata
lain, makna dari implikatur konvensional diketahui
dari makna kata-kata yang menyusun kalimat atau
ujaran tersebut. Dari hasil analisis ujaran pada DP
BBM yang berkaitan dengan kenaikkan harga BBM
terdapat beberapa data yang menggunakan jenis
implikatur konvensional, yaitu:
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Data 15

Orang miskin bertambah, karena
ada kebijakan kenaikan harga BBM.
17 November 2014
Sumber: DP BBM (YP)
Konteks:

Gambar wajah JW yang sedang
berpidato. Kenaikan harga BBM yang
diputuskan oleh JW. Ungkapan JW dan
kader partai pendukung JW yang
mengungkapkan bahwa kenaikan harga
BBM akan memicu meningkatnya jumlah
rakyat miskin.

Data di atas merupakan DP yang digunakan
oleh seorang karyawan swasta berusia 48 tahun.
Penutur adalah seorang kepala keluarga yang
memiliki tanggung jawab untuk menafkahi dan
memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Sebagai
karyawan swasta, penutur tentunya sangat
khawatir dengan kenaikan harga BBM. Kenaikan
harga BBM biasanya diikuti dengan kenaikan harga
Implikatur Dalam Meme Politik (Kajian Pragmatik)

87

kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya. Disisi lain,
kenaikan harga BBM dan kenaikan harga kebutuhan
pokok tidak diimbangi dengan kenaikan gaji
karyawan. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran
bagi penutur. Selain itu, naiknya harga BBM juga
dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi yang
mungkin saja berujung pada rendahnya pendapatan
perusahan dan dapat berujung pada pemutusan
hubungan kerja. Kekhawatiran inilah yang
kemudian memunculkan ungkapan seperti pada
data 15.
Data 15 terdiri dari data linguistik dan data
nonlinguistik. Data linguisik pada data 15 adalah
berupa ujaran “orang miskin bertambah, karena
ada kebijakan kenaikan harga BBM”. Data
nonlingustik adalah berupa gambar presiden JW
yang sedang memberikan pidato. Data linguistik
pada data di atas merupakan bentuk parodoks
dengan gambar yang digunakan oleh penutur.
Penutur menggunakan gambar JW yang sedang
berpidato tapi menggunakan ungkapan yang
berlawanan dengan kebijakan yang diambil oleh JW
untuk menaikkan harga BBM. Penggunaan bentuk
parodi tersebut merupakan bentuk sindiran
terhadapa kebijakan JW. Dengan kata lain, penutur
menggunakan
bentuk
sindiran
untuk
mengimplikasikan kepada masyarakat bahwa
keputusan JW untuk menaikan harga BBM pada
akhirnya akan menambah kemiskinan masyarakat.
Dari hasil analisis terhadap jenis implikatur
pada data 15, maka dapat diketahui bahwa data
88

Implikatur Dalam Meme Politik (Kajian Pragmatik)

tersebut merupakan bentuk tuturan dengan
implikatur konvensional karena pada kata
bertambah merujuk pada makna konvensional
yang artinya menjadi lebih banyak (lebih besar dsb)
(KBBI, 2008:1386). Pada implikatur jenis ini makna
implikatur dapat diketahui dari kata-kata yang
menyusun ujaran. Dengan menggunakan metode
padan, yaitu padan referensial maka dapat
diketahui makna ujaran pada data 15.
Kebijakan JW menaikkan harga BBM justru
hanya menambah jumlah rakyat miskin
yang sebelumnya sudah ada dan membuat
jumlahnya semakin banyak.
(Tidak mendukung kenaikan harga BBM)
Gambar
JW
yang
sedang
berpidato
memberikan penekanan fungsi sindiran dimana
seolah-olah JW menyampaikan pernyataan yang
berlawanan dengan kebijakannnya menaikkan
harga BBM. Ungkapan yang berlawanan tersebut
bertujuan untuk mengingatkan pembaca DP BBM
bahwa JW dan kader partainya dahulu pernah
menjanjikan hidup sejahtera untuk rakyat dan
sekarang justru memberikan keputusan yang sangat
bertentangan dengan ungkapan yang sebelumnya
mereka katakan. Selanjutnya, Penutur menggunakan data gambar pada data 15 untuk
menyatakan bahwa kepemimpinan JW hanya
menambah jumlah rakyat miskin atau dengan kata
lain rakyat Indonesia telah salah memilih presiden
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karena presiden yang mereka pilih saat ini hanya
menambah angka kemiskinan di Indonesia.
Selanjutnya pengguna layanan BBM juga
menunjukkan ekspresi marah dan kekesalannya
melalui tuturan di dalam DP BBM. Rasa marah yang
sangat luar biasa dirasakan dalam DP BBM ini
ditunjukkan sebaagai berikut:
Data 16

Harga BBM naik, saya menggila.
19 November 2014
Sumber: DP BBM (RK)
Konteks:
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Kenaikan harga BBM hingga 40% oleh
kebijakan presiden. Gambar seseorang
yang sedang mengamuk dengan ekspresi
marah yang luar biasa sambil memegang
sebilah golok. Penutur sangat menolak
keputusan
pemerintah
dengan
menaikkan harga BBM. Menggila bukan
arti kata menggila sebenarnya tetapi
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merujuk kepada maksud dengan amarah
yang luar biasa.
Gambar pada data di atas merupakan DP yang
digunakan oleh seorang pedagang berusia 25 tahun.
Kenaikan harga BBM sangat mempengaruhi
perekonomian pedagang. Selain perubahan harga
yang akan mengikuti kenaikan harga BBM, daya beli
masyarakat juga akan menurun karena masyarakat
harus berhemat. Kondisi ini tentu menjadi beban
bagi penutur, apalagi penutur adalah seorang
pengusaha muda yang baru merintis usahanya.
Dengan kenaikkan harga BBM maka penutur harus
bekerja keras agar usahanya tidak bangkrut. Oleh
karena itu, ketika JW mengumumkan kenaikan
harga BBM, penutur menjadi sangat marah.
Data dari gambar di atas terdiri dari dua jenis
yaitu, data linguistik dan data nonlingustik. Data
linguistik pada data di atas adalah ujaran “Harga
BBM naik, saya menggila” sedangkan data
nonlingustik adalah berupa gambar orang yang
marah dengan membawa sebilah golok. Data
linguistik pada gambar di atas kata menggila bukan
bermakna menjadi gila. Menggila merupakan
makna dari kata menjadi–jadi atau menghebat
(KBBI, 2008:451). Untuk memahami makna ujaran
tersebut maka perlu dipertimbangkan gambar
orang yang sedang marah dengan sebilah golok.
Dari gambar tersebut maka dapat diketahui bahwa
makna dari kata tersebut adalah marah.
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Dari kalimat di atas dapat diketahui bahwa
kalimat tersebut merupakan implikatur dengan
jenis
implikatur
konvensional.
Implikatur
konvensional merupakan implikatur yang dapat
dipahami dari makna yang terdapat dari kata-kata
yang dirujuknya. Seperti penjelasan di atas, kata
kunci dari ujaran tersebut adalah kata menggila
yang dalam konteks ini bermakna marah. Oleh
karena itu, makna implikasi yang didapat dari
tuturan tersebut adalah:
Saya sangat marah dan kesal atas kenaikan
harga BBM
(Tidak mendukung kenaikan harga BBM)
Konteks pada gambar orang yang terlihat
sangat marah sambil memegang sebuah golok dan
kenaikan harga BBM yang terjadi memberikan
kesimpulan pada makna implikasi yang diperoleh
oleh penutur. Menggila bukan berarti menjadi gila,
tetapi menununjukkan rasa amarah yang sangat
luar biasa serta menunjukkan ketidaksetujuan
penutur akan kenaikan harga BBM.
Bentuk sindiran banyak ditemukan dalam DP
BBM para pengguna BBM yang berjenis implikatur
konvensional ini. Hal demikian terjadi karena
penutur ingin menunjukkan rasa marahnya dengan
memberikan tuturan yang seolah–olah dituturkan
oleh JW sendiri sebagai penuturnya. DP BBM
tersebut sebagai berikut:
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Data 17

Ini kado spesial pertama untuk
kalian yang telah nyoblos saya.
17 November 2014
Sumber: DP BBM (FI)
Konteks:

Penetapan kenaikan harga BBM hingga
40% oleh pemerintah. Gambar JW yang
terlihat bahagia dengan senyumnya yang
lebar dan gambar masyarakat yang
berdemo atas kenaikan harga BBM, serta
frasa “BBM naik 40%” menjadi penjelas
dalam tuturan. Penutur bukanlah
pendukung JW di dalam pemilu presiden
2014.

Tuturan pada data 17 ini ditampilkan dalam
DP BBM FI tanggal 17 November 2014, beberapa
saat presiden mengumumkan bahwa harga BBM
akan dinaikkan hingga 40% dari harga sebelumnya,
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yakni menjadi Rp. 8.500. Ketetapan pemerintah
tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 18
November pukul 00.00 WIB, setelah ketetapan itu
disampaikan tampilan DP BBM FI pun berubah
dengan gambar yang disertai tuturan “Ini kado
spesial pertama untuk kalian yang telah nyoblos
saya”disertai gambar yang menjadi petunjuk
penting dalam tuturan tersebut. Alasan dari FI
menggunakan
DP
tersebut
adalah
untuk
mengungkapkan kekesalannya akan terpilihnya JW
menjadi presiden RI. FI berusia 35 tahun. Dia
merupakan seorang pedagang dan ibu rumah
tangga. Berdasarkan latar belakang FI dapat
disimpulkan bahwa FI sangat keberatan dengan
kenaikan harga BBM, sebab akan mempengaruhi
pendapatan dari usahanya. Hal ini juga akan
berdampak pada perekonomian FI sendiri,
mengingat harga BBM naik maka semua harga akan
naik dan akan berpengaruh terhadap daya beli
masyarakat yang menurun.
Tuturan tersebut merupakan jenis implikatur
konvensional. Dapat dipahami makna konvensional
yang terdapat pada kata pertama berimplikasi
bahwa inilah awal dari pemerintahan JW tanpa
harus memahami konteks yang terjadi. Kata
pertama yang merujuk pada awal pemerintahan JW
sudah menjadi makna konvensional yang dapat
dipahami, yaitu pada kata pertama dapat difahami
bahwa akan ada kedua, ketiga dan keempat (KBBI,
2008:1062). Selanjutnya, pada makna pertama
dapat diartikan Kenaikan harga BBM oleh
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pemerintah yang ditetapkan sendiri oleh JW di awal
kinerjanya sebagai presiden merupakan informasi
umum yang sudah diketahui masyarakat.
Sehingga dapat diperoleh makna implikatur
dari tuturan tersebut adalah:
Inilah bentuk rasa terima kasih dari JW
kepada para pendukung JW yang telah
menjadikannya seorang Presiden dengan
menaikkan harga BBM hingga 40% di awal
pemerintahannya dan aka nada lagi
kebohongan–kebohongan selanjutnya
(Tidak mendukung kenaikan harga BBM)
Makna implikatur di atas dapat dilihat bahwa
kata ganti orang kedua kalian ditujukan untuk para
pendukung JW saat pemilu presiden. Kata ganti
orang pertama saya bukanlah merujuk kepada
penutur melainkan merujuk kepada JW. Hal ini
terlihat dalam DP BBM FI bahwa gambar JW yang
terlihat bahagia dengan senyuman lebarnya seolah–
olah JW yang menuturkan tuturan tersebut. Kata
pertama menjadi konvensi di dalam menentukan
makna implisit dari tuturan pada data 17.
Selanjutnya,
bukan
hanya
FI
yang
menggunakan jenis implikatur konvensional di saat
pemerintah baru saja mengumumkan akan
menaikkan harga BBM hingga 40% yang mulai
berlaku pada tanggal 18 November 2014.
Implikatur konvensional juga dimunculkan oleh
penutur yang menggunakan layanan BBM, seperti
terlihat pada DP BBM berikut ini:
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Selanjutnya, implikatur konvensional ini juga
terlihat dalam DP BBM YP. YP berusia 48 tahun, dia
berprofesi sebagai seorang karyawan swasta. DP BBM
berikut muncul sebagai aksi protes dari YP yang tidak
menyetujui harga BBM naik. YP merupakan tulang
punggung keluarga tentunya sangat menolak dengan
naiknya harga BBM karena kebijakan tersebut akan
membuatnya kewalahan dalam menghadapi kenaikan
harga barang dan jasa yang diakibatkan oleh kenaikan
harga BBM. YP merupakan salah satu masyarakat yang
tidak mendukung JW dalam pemilu presiden 2014.
Bentuk
protes
YP
ditunjukkannya
dengan
menggunakan DP BBM yang terlihat seperti mengolok–
olok JW ketika melakukan kampanye, seperti terlihat
dalam DP BBM berikut ini:
Data 18

Jangan panik, setelah kenaikan harga
BBM ini, saya akan meluncurkan
kartu baru, Kartu Indonesia Sabar.
18 November 2014
Sumber: DP BBM (YP)
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Konteks:

Kenaikan harga BBM hingga 40%. JW
sebagai presiden yang baru menjabat
telah melakukan kebijakan dengan
menaikkan harga BBM. Mengingatkan
kembali mengenai janji–janji JW saat
kampanye
yang
memprogramkan
berbagai jenis kartu yang berfungsi
untuk kehidupan masyarakat Indonesia
yang sejahtera. Gambar JW yang
memperlihatkan
kartu
program
andalannya saat kampanye. Naiknya
harga BBM di saat JW belum genap 100
hari menjabat sebagai presiden. Penutur
bukanlah pendukung JW dalam pemilu.

Tuturan dalam DP BBM milik YP tersebut
merupakan jenis implikatur konvensional. YP
merupakan seorang supir yang bekerja di salah satu
jasa travel. Tentu saja YP sangat keberatan dengan
naiknya harga BBM. Naiknya harga BBM akan
berpengaruh terhadap prekonomian YP sebagai
supir. Tuturan tersebut dapat dipahami secara
konvensional melalui kata yang menjadi konvensi di
dalam tuturannya. DP BBM tersebut seperti
menggambarkan
tuturan
JW saat sedang
berkampanye yang memperlihatkan berbagai
program kartunya ketika berkampanye untuk
mendapatkan hati masyarakat. Kartu Indonesia
Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu
Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan nama–nama
kartu dalam program JW saat pemilu. Kenaikan
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harga BBM membuat penutur protes dengan
memberikan tuturannya dalam bentuk sindiran
karena dalam tuturan tersebut JW juga akan
mengeluarkan Kartu Indonesia Sabar. Berdasarkan
penjelasan di atas maka terlihat bahwa tuturan
dalam DP BBM tersebut memberikan makna
konvensional
pada
kalimat
saya
akan
meluncurkan kartu baru. Kalimat tersebut
merujuk pada makna bahwa sebelumnya JW telah
mengeluarkan
kartu–kartu
yang
menjamin
kesejahteraan rakyat nantinya. Kata baru bermakna
belum pernah ada (KBBI, 2008:142) menyatakan
bahwa kartu baru Indonesia Sabar belum pernah
ada dan merupakan solusi terbaru dalam mengatasi
masalah kenaikan harga BBM. Dapat dipahami
makna implisit yang tersirat adalah:
JW telah gagal dalam melakukan stabilitas
ekonomi, khususnya dalam kenaikan harga
BBM, butuh solusi terbaru, yaitu kita harus
bersabar mengahadapinya.
(Tidak mendukung kenaikan harga BBM)
Makna implikatur tersebut muncul karena
berbagai pemahaman konvensional yang telah ada
pada tuturan. Konvensi yang terikat di dalam
tuturan menjelaskan sendiri makna dari tuturan
tersebut. Program–program yang dicanangkan JW
melalui kartu–kartunya merupakan informasi
umum di dalam tuturan. Program tersebut dirasa
penutur telah gagal karena di anggap tidak
berpengaruh terhadap kenaikan harga BBM dan
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stabilitas ekonomi. Penutur yang notabenenya tidak
mendukung JW dalam pemilu mengajak bersabar
atas tindakan JW kepada rakyat Indonesia. Sabar
merupakan tindakan tahan dalam mengahadapi
cobaan (tidak lekas marah, tidak lekas putus asa dan
tidak lekas patah hati). (KBBI, 2008:1196)
Data–data di atas yang mengandung makna
konvensional
dalam
tuturannya
banyak
menunjukkan ketidak setujuan mereka terhadap
kebijakan atas naiknya harga BBM. Ungkapan protes
tersebut diungkapkan melalui DP BBM milik
penutur.
5.2 Fungsi Pragmatis Implikatur dalam Display
Picture Blackberry Messenger tentang Kenaikan
Harga Bahan Bakar Minyak.
Fungsi pragmatis yang di maksud dalam
analisis ini adalah hubungan antar unsur bahasa
sebagai akibat dari adanya konteks komunikasi. Untuk
mengkaji fungsi pragmatis implikatur dalam DP BBM
tentang kenaikan harga BBM ini penulis menggunakan
teori fungsi bahasa dari Searle (1969) yang terdiri dari
fungsi asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan
deklaratif. Penjelesan analisis fungsi pragmatis
dikelompokkan berdasarkan fungsinya masing–
masing. Tujuan dari analisis fungsi pragmatis ini
adalah untuk mengetahui fungsi suatu tuturan
implikatur yang digunakan oleh penutur terhadap
mitra tuturnya dalam konteks komunikasi dan
pragmatis. Berikut beberapa analisis fungsi pragmatis
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implikatur dalam DP BBM tentang kenaikan harga
BBM:
1. Fungsi Asertif
Fungsi asertif adalah fungsi tuturan yang
mengikat penutur pada kebenaran proposisi yang
dinyatakannya. Beberapa tuturan implikatur
dengan fungsi asertif ditemukan dalam bentuk
menjelaskan, mengemukakan pendapat dan humor.
a) Menjelaskan
Menjelaskan artinya memberi penjelasan
agar tidak ada kesalahpahaman dalam
penerimaan suatu informasi (KBBI, 2008:574).
Fungsi menjelaskan ini ditemukan dalam
beberapa tuturan implikatur dalam DP BBM
tentang kenaikan harga BBM.
Data 19

Jokowi makin di depan yang lain
semakin galau.
22 November 2014
Sumber: DP BBM (MC)
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Konteks: Kebijakan pemerintah atas naiknya
harga BBM hingga 40%. Naiknya
harga BBM diumumkan lagsung oleh
JW selaku presiden. Kebijakan
naiknya harga BBM dilakukan JW
sebelum genap 100 hari masa
kerjanya sebagai presiden. Penutur
tidak mendukung JW dalam pemilu
presiden 2014. Gambar seorang anak
yang
menjulurkan
lidahnya
menandakan makna mengejek.
Pada data 19 di atas ditemukan fungsi
menjelaskan pada tuturan MC. MC merupakan
seorang
mahasiswa.
Sebagai
seorang
mahasiswa yang belum mempunyai pekerjaan
tentu saja naiknya harga BBM akan sangat
berpengaruh terhadap kesejahteraannya. MC
sendiri merupakan salah satu anggota
masyarakat yang tidak mendukung JW di dalam
pemilu presiden 2014.
Dari tuturan pada data 19 tampak bahwa
penutur ingin menjelaskan kebenaran yang
terjadi di dalam tuturannya. kebenaran tersebut
ialah, JW selaku presiden tentu saja tidak akan
terpengaruh dengan adanya kebijakan naiknya
harga BBM tetapi masyarakat tentu saja akan
sangat merasakan dampaknya. Kalimat JW
makin di depan yang lain semakin galau
menjelaskan arogansi JW selaku presiden yang
tidak memikirkan rakyatnya. Pada frasa yang
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lain merujuk pada kata ganti terhadap
pendukung JW yang membuat JW menjabat
sebagai presiden.
Selanjutnya, fungsi menjelaskan juga
terdapat pada DP BBM pada data 20 milik
seorang mahasisiwi dengan tuturan yang
mejelaskan keadaan yang terjadi terhadap
penutur jika harga BBM naik. Berbeda dengan
data berikutnya dimana penutur tidak
mendukung JW saat pemilu pada data 20
penutur sama sekali tidak mendukung JW dan
tidak juga menentang JW menjadi presiden,
tetapi yang menjadi masalah hanyalah kenaikan
harga BBM yang akan berpengaruh terhadap
daya beli penutur akan harga BBM. DP BBM
tersebut sebagai berikut:
Data 20

Mau naik berapapun, belinya
tetap 10.000
19 November 2014
Sumber: DP BBM (PR)
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Konteks: Kenaikan harga BBM yang ditetapkan
oleh pemerintah hingga Rp. 8.500.
Penutur
merupakan
seorang
mahasiswa dan belum bekerja.
Penutur
dalam
memenuhi
kebutuhannya hanya diberi uang saku
yang sudah ditentukan. Penutur
berasal dari keluarga yang sederhana.
Data 20 merupakan gambar yang
digunakan oleh seorang mahasiwi yang
berumur 23 tahun. Penutur merupakan anak
dari keluarga yang sederhana. Sebagai anak
dari keluarga sederhana, kenaikkan harga BBM
atau pun kenaikkan harga kebutuhan pokok
sangat menjadi beban fikiran oleh penutur. Hal
ini karena penutur mendapatkan uang belanja
yang sudah dibatasi oleh orang tua. Penutur
bukanlah pendukung JW dan juga tidak
menentang JW menjabat sebagai presiden,
tetapi penutur merasa keberatan dengan
keputusan pemerintah dengan menaikkan
harga BBM.
Dari kalimat dalam tuturan penutur di
atas tampak bahwa penutur ingin menjelaskan
kebenaran yang terjadi dalam tuturannya.
Kebenaran tersebut ialah bagaimanapun
tingginya kenaikan harga BBM daya beli yang
mampu dibeli oleh penutur hanyalah RP.
10.000, karena penutur merupakan seorang
mahasiswa
yang
belum
bekerja
dan
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mendapatkan uang belanja dari orang tua yang
kemampuan ekonominya tergolong sederhana.
Fungsi menjelaskan keadaan yang terjadi
terhadap penutur terlihat dari makna implisit
yag tersirat di dalam tuturannya pada DP BBM
miliknya yaitu belinya tetap 10.000. Penutur
merasa bahwa kenaikan harga BBM tentunya
belum tentu berpengaruh terhadap uang
belanja yang ia dapat karena pendapatan orang
tuanya juga tidak akan meningkat setelah
kebijakan naiknya harga BBM. Hal demikian
dilihat berdasarkan konteks yang terjadi
sebelumnya. Sebelumnya pemerintah kerap kali
menaikkan harga BBM dan kenaikan harga BBM
tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan
meningkatnya pendapatan masyarakat. Justru
naiknya harga BBM akan membuat daya beli
pada masyarakat menjadi melemah.
b) Mengemukakan Pendapat
Mengemukakan
pendapat
adalah
mengajukan sebuah pemikiran ke hadapan
pembaca
atau
pendengar
untuk
dipertimbangkan (KBBI, 2008: 935). Fungsi
mengemukakan pendapat ini ditemukan dalam
salah satu DP BBM tentang kenaikan harga
BBM. DP BBM tersebut:
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Data 22

Besok giliranku yang bilang enak
jamanku tho...
17 November 2014
Sumber: DP BBM (SS)
Konteks: Kebijakan
pemerintah
dengan
menaikkan harga BBM hingga 40%.
Gambar mantan presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) sambil
mengangkat
tangannya
dan
tersenyum. Penutur tidak mendukung
JW saat pemilu presiden 2014.
Penutur yang menggunakan DP pada data
22 merupakan seorang pedagang yang
notabennya tidak mendukung JW saat pemilu
presiden 2014. DP BBM yang serupa pada data
22 juga pernah muncul pada bentuk gambar
mantan presiden yang ke dua yaitu Soeharto
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dengan tuturan yang menyatakan lebih enak
jamanku tho?. Selanjutnya, DP BBM dengan
tuturan yang hampir sama dengan gambar
tokoh yang berbeda yaitu gambar tokoh SBY
juga muncul saat kenaikkan harga BBM pada
masa pemerintahan presiden baru yaitu JW.
Gambar tokoh SBY yang tersenyum sambil
mengangkat tangannya menunjukkan bahwa
beliau merupakan sosok yang bersahaja dan
layak menjadi pemimpin. Penutur dalam hal ini
ingin mengemukakan pendapatnya bahwa pada
masa pemerintahan SBY masyarakat merasa
lebih sejahtera dibandingkan pada masa
pemerintaha JW saat ini. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa tuturan dituturkan penutur
untuk mengemukakan pendapatnya mengenai
kehidupan masyarakat yang jauh lebih
sejahtera di bawah kepemimpinan SBY.
c) Humor
Humor merupakan sesuatu yang lucu
yang mempunyai rasa dan keadaan yang
menggelikan hati, kejenakaan dan kelucuan
(KBBI, 2008:512). Melalui humor dan tawa,
seluruh syaraf, otot akan mengendur sehingga
member suasana hati menjadi tenang dan
nyaman yang pada akhirnya memberi respon
positif ke otak, sehingga otak akan bekerja
secara optimal. Humor yang dituturkan penutur
dirasa dapat mengurangi amarah rakyat atas
keputusan pemerintah mengenai kenaikan
harga BBM. Fungsi humor pada DP BBM tentang
106

Implikatur Dalam Meme Politik (Kajian Pragmatik)

kenaikan harga BBM terdapat pada data berikut
ini:
Data 23

A : Bensin 8sangah kini yo da
B : Lai tw den mah kecek ang dak
ba tv den drmh
18 November 2014
Sumber: DP BBM (MT)
Konteks: Naiknya harga BBM hingga 40%.
Gambar seorang pegawai SPBU yang
tengah menjelaskan harga baru untuk
premium setelah adanya kebijakan
naiknya harga BBM dan seorang laki–
laki yang tengah mengisi BBM untuk
kendaraannya.
Bahasa
minang
menjadi tuturan dalam percakapan.
Tuturan humor pada DP BBM milik MT
merupakan tuturan DP BBM yang muncul ketika
adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga
BBM. MT merupakan seorang dosen dan
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seorang mahasiswi yang tengah melanjutkan
studinya di jenjang master. MT bukanlah
penutur yang memihak terhadap keputusan JW.
Dari data di atas diketahui bahwa penutur
ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa
kenaikkan harga bahan BBM sudah diketahui
dengan cepat oleh masyarakat dan dengan
cepat pula menimbulkan keresahan di
masyarakat. Penutur menggunakan bentuk
implikatur
percakapan
khusus
untuk
menyatakan bahwa BBM telah naik dan hal
tersebut telah menimbulkan masalah. Penutur
menggunakan bentuk tersebut sebagai bentuk
humor untuk menenangkan gejolak dan
pertengkaran antara pihak yang mendukung
dan menentang kenaikan harga BBM. Dengan
menggunakan bentuk humor, penutur secara
tidak langsung menyampaikan sikapnya
terhadap kenaikkan harga BBM namun dengan
tidak mengancam muka positif atau muka
negatif siapapun.
Penutur merasa dengan memberikan rasa
humor di dalam tuturannya dapat meredam
amarah rakyat terhadap keputusan pemerintah
atas kebijakannya menaikkan harga BBM.
Fungsi asertif juga ditemukan pada data
berikutnya.
2. Direktif
Fungsi direktif merupakan tuturan yang
menyatakan permintaan agar mitra tutur
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
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Fungsi direktif yag ditemukan dalam DP BBM
tentang kenaikan harga BBM ini terdiri dari fungsi
direktif mempengaruhi.
a. Mempengaruhi
Mempengaruhi
maksudnya
adalah
memberikan daya yang ada atau timbul dari
sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk
watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang
(KBBI, 2008:1045). Fungsi mempengaruhi juga
terkandung dalam tuturan implikatur yang
ditemukan dalam DP BBM tentang kenaikan
harga BBM, seperti tuturan implikatur yang
terdapat pada data berikut:
Data 24

Jangan mau sama cowo yang cuma
ributin bensin naik... Bensin aja ga
bisa di beli, apalagi beliin kamu
sesuatu.
18 November 2014
Sumber: DP BBM (RZ)
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Konteks: Naiknya harga BBM hingga 40%di
awal pemerintahan JW. Gambar JW
yang
terlihat
marah
dengan
mengacungkan telunjuknya. Tuturan
seolah–olah dituturkan oleh JW.
Penutur
notabennya
tidak
mendukung JW dalam pemilu.
RZ selaku penutur merupakan mahasiswa
di salah satu perguruan tinggi swasta. Penutur
merupakan salah satu masyarakat yang
tergolong dalam menengah ke atas, penutur
bukanlah masyarakat yang mendukung harga
BBM naik. Tuturan dalam DP BBM RZ memberi
pengaruh terhadap lawan tuturnya dalam hal
ini perempuan, karena tuturan tersebut
memberikan pengaruh terhadap pemikiran
perempuan dalam memilih pria. Topik yang
sedang hangat dibicarakan, yaitu naiknya harga
BBM dihubungkan dengan tuturan penutur.
Data di atas merupakan data yang
merefleksikan
fungsi
mempengaruhi.
Mempengaruhi tersebut dapat diketahui dari
penggunaan kalimat bensin aja ga bisa dibeli
apalagi beliin kamu sesuatu. Kalimat tersebut
berfungsi untuk mempengaruhi pembaca dalam
berpikir. Penutur dalam hal ini ingin
mempengaruhi pemikiran lawan tuturnya
dengan hal yang dinyatakannya bahwa cowok
yang mempermasalahkan harga BBM naik
hanyalah cowok kere. Kere merupakan orang
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yang sangat miskin atau gembel (pengemis,
peminta–minta) (KBBI, 2008:678). Tuturan
yang mengandung makna implisit seperti di
atas tentu saja akan mempengaruhi pemikiran
pembacanya khususnya kaum perempuan.
Dalam konteks data 24, penutur mempengaruhi
para wanita untuk tidak memilih laki-laki yang
menentang kenaikkan harga BBM. Menurut
penutur, laki-laki yang menentang kenaikkan
harga BBM adalah orang yang tidak layak
dipilih menjadi pasangan karena mereka tidak
akan mampu untuk membelikan barang-barang
berharga untuk wanita.
Fungsi
direktif
mempengaruhi
ini
direpresentasikan
dengan
menggunakan
implikatur konvensional. Dengan menggunakan
implikatur konvensional, penutur memastikan
bahwa maksud dan tujuanya dapat dipahami
lebih mudah oleh pembaca tanpa perlu merujuk
pada konteks di luar teks. Penggunaan
implikatur konvensional sebagai fungsi direktif
mempengaruhi menujukkan bahwa penutur
menginginkan masyarakat agar tidak terlalu
meributkan kenaikkan harga BBM. Fungsi
direktif juga ditemukan pada data 14.
3. Ekspresif
Fungsi ekspresif merupakan tuturan yang
berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang
mencemirkan sikap psikologis penutur terhadap
keadaan. Fungsi ekspresif yang ditemukan dalam
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tuturan DP BBM tentang kenaikan harga BBM
antara lain menyindir.
a. Menyindir
Menyindir artinya mengkritik (mencela,
mengejek) seseorang secara tidak langsung atau
tidak terus terang (KBBI, 2008:1311). Tuturan
implikatur dengan fungsi menyindir ini cukup
banyak ditemukan dalam DP BBM tentang
kenaikan harga BBM. Para pengguna layanan
BBM cenderung menggunakan implikatur untuk
menyindir kebijajakan pemerintah dengan
menaikkan harga BBM hingga 40%. Misalnya:
Data 25

Situ sok kaya, Sok dukung BBM
naik, Beli tempe aja masih nawar
17 November 2014
Sumber: DP BBM (DH)
Konteks: Kebijakan
pemerintah menaikkan
harga BBM hingga 40%. Gambar
Presiden USA yang terlihat menyengir
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seperti
mengejek.
Masyarakat
Indonesia dirasa belum mampu dalam
hal ekonomi oleh penutur.
Data 25 merupakan ujaran yang digunakan
oleh DH dalam mengungkapkan protesnya
terhadap naiknya harga BBM. DH merupakan
seorang mahasiswa dengan latar belakang hidup
sederhana. Untuk menjelaskan sikap penutur
tentang kenaikan harga BBM, data 1 muncul
dengan latar belakang gambar presiden Amerika
Serikat, Barack Obama, dengan ekspresi
menyindir merupakan gambar yang digunakan
oleh penutur sebagai DP BBMnya. Penutur
merupakan orang yang menolak kebijakkan
pemerintah dengan menaikkan harga BBM. Dari
analisis makna ujaran, diketahui bahwa penutur
bermaksud
menyindir
masyarakat
yang
mendukung naiknya harga BBM.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa penutur
menggunakan gambar pada data 1 pada DP nya
untuk menjelaskan bahwa penutur adalah orang
yang menentang kebijakan JW menaikkan harga
BBM. Penutur memberikan pernyataan demikian
karena telah mengetahui kondisi ekonomi yang
dialami kebanyakan rakyat Indonesia adalah
golongan menengah ke bawah. Selanjutnya,
untuk ekspresif menyindir dapat dilihat pada
data 26 berikut ini:
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Data 26

BBM naik, harga sembako naik,
demo bentrok, aparat represif,
Negara hancur, bukan urusan saya.
21 November 2014
Sumber: DP BBM (AM)
Konteks: Naiknya harga BBM hingga 40% yang
ditetapkan oleh presiden JW. Gambar
tokoh JW yang terlihat sedang bertutur.
Penutur tidak mendukung JW saat
pemilu presiden 2014. Tuturan bukan
urusan saya merupakan tuturan ciri
khas presiden JW.
AM yang menampilkan DP BBM seperti data
di atas merupakan seorang photographer. AM
sendiri merupakan tulang punggung keluarga
dalam memenuhi kebutuhan sehari–hari.
Penghasilan sebagai photographer yang tidak
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menentu membuat AM merasa kecewa dengan
keputusan pemerintah yang menaikkan harga
BBM hingga 40%. AM merasa naiknya harga BBM
tentu saja akan berpengaruh terhadap seluruh
kebutuhan ekonomi.
Fungsi ekspresif menyindir dari penutur
terlihat dari tuturan yang terdapat dalam DP
BBM di atas seolah–olah diungkapkan oleh JW,
dengan tidak mengatakan secara langsung
seperti apa JW dalam bertindak menangani
masalah Negara, penutur telah menyindir
bagaimana kinerja JW. Frasa bukan urusan saya
merupakan kalimat yang kerap dilontarkan
presiden JW dalam menanggapi beberapa isu
yang dilontarkan para pewarta. Kalimat tersebut
menjadi penjelas maksud sindiran ditujukan
untuk JW.
Penutur memberikan sindiran secara tidak
langsung kepada JW dengan memberikan tuturan
yang seolah–olah dituturkan oleh JW sendiri
selaku presiden. Frasa bukan urusan saya yang
menjadi ciri khas JW menjadi petunjuk ditujukan
untuk siapa tuturan tersebut.
Selanjutnya
bentuk
sindiran
juga
ditujukkan penutur dengan memberikan makna
difahami oleh mitra tutur. Seperti terlihat pada
DP BBM berikut ini:
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Data 27

BBM naik tinggi susu tak terbeli.
19 November 2014
Sumber: DP BBM (AMR)
Konteks: Kenaikan harga BBM hingga 40% oleh
kebijakan pemerintah. Gambar ketua
umum
partai
PDIP,
Megawati
Soekarno Putri (MSP) yang sedang
berpidato
sambil
mengangkat
tangannya
seolah–olah
sedang
melakukan aksi protes. Serta frasa
yang menegaskan kenyataan BBM
naik.
PDIP
merupakan
partai
pendukung presiden JW di dalam
pemerintahan. PDIP dahulunya saat
masa pemerintahan SBY sangat
menentang kenaikan harga BBM.
Tuturan merupakan lirik lagu dari
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Iwan Fals yang berjudul Galang
Rambu Anarki.
Tuturan merupakan bagian lirik dari salah
satu lagu milik Iwan Fals yang berjudul Galang
rambu Anarki. Tuturan tersebut dituturkan oleh
AMR pada DP BBM miliknya. AMR merupakan
karyawan swasta yang belum mempunyai
penghasilan yang memadai. Penutur dalam hal
ini tidak mendukung kebijakan pemerintah
dalam menaikkan harga BBM. Naiknya harga
BBM tentu saja akan berpengaruh terhadap
perekonomian penutur. JW bukanlah presiden
pilihan penutur saat pemilu presiden 2014.
Fungsi menyindir sangat jelas terlihat
dalam tuturan ini, karena gambar MSR yang
sedang berpidato saat menolak kenaikan harga
BBM sambil menyanyikan lagu Galang Rambu
Anarki di parodikan lagi ketika keputusan
naiknya harga BBM berdasarkan keputusan
presiden JW yang merupakan kader partai PDIP.
Fungsi menyindir dari tuturan di atas
disimpulkan berdasarkan tuturan serta konteks
yang terkait. Fungsi menyindir dalam tuturan
pada data 27 dirasa perlu disampaikan penutur
terhadap mitra tuturnya untuk mengingatkan
kembali bagaimana dulu PDIP dengan semangat
untuk menolak kenaikan harga BBM, tetapi
setelah duduk di kursi pemerintahan PDIP justru
juga ikut menaikkan harga BBM.
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Selanjutnya, pada data 28 juga terlihat
fungsi menyindir dalam tuturan pada DP BBM.
Data 28

Terimakasih
Jokowi
telah
menurunkan harga BBM menjadi
Rp. 4.250 (nek tumbas’e setengah
liter) salam dua ribu, nikmati
pilihanmu!
18 November 2014
Sumber: DP BBM (DH)
Konteks: Naiknya harga BBM hingga 40% oleh
kebijakan pemerintah. Harga BBM
melambung tinggi hingga mencapai Rp.
8.500 per liternya. Gambar dua jari
yang membentuk huruf ‘V’ merupakan
slogan JW ketika berkampanye.
Tuturan yang dituturkan DH dalam DP
BBMnya merupakan bentuk kekesalannya
terhadap kenaikan harga BBM. Sebagai seorang
mahasisiwa yang belum berpenghasilan tentu
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saja naiknya harga BBM akan menjadi masalah
untuk memenuhi kebutuhan DH ke depannya
karena semua harga barang dan jasa juga akan
naik. Selain itu, DH tidak mendukung JW dalam
pemilu presiden 2014. Sebagai bentuk protesnya
DH memberikan tuturannya yang menyindir para
pendukung JW yang akhirnya merasakan
akibatnya dari presiden pilihan mereka. Kalimat
di dalam tuturan bukan sebenarnya memberikan
rasa terima kasih terhadap kebijakan JW tetapi
bermaksud menyindir para pendukung JW yang
akhirnya
harus
menerima
kenyataan.
Memberikan pernyataan yang salah bahwa BBM
diturunkan menjadi Rp. 4.250 jika belinya hanya
setengah liter merupakan bentuk ejekan penutur
kepada pendukung JW.
Pada data 29 penutur lebih mengungkapkan sindirannya langsung kepada JW selaku
presiden. Seperti terlihat pada data berikut ini:
Data 29

Apapun masalahnya, Cuma kartu
solusinya, gampang kaaannn
20 November 2014
Sumber: DP BBM (DE)
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Konteks: Harga BBM naik hingga 40% yang
ditetapkan langsung oleh JW selaku
presiden. Ketika JW berkampanye saat
sebelum
Pemilu,
JW
selalu
mempromosikan
program–program
kartu andalannya untuk menjamin
kesejahteraan rakyat ke depannya.
Gambar tokoh JW yang di parodikan
menjadi seorang pesulap dengan
memegang banyak kartu ditangannya.
Sindiran dalam tuturan pada DP BBM
milik DE merupakan sindiran yang langsung
menuju kepada JW selaku presiden. Latar
belakang DE yang bekerja sebagai seorang
kontraktor merupakan salah satu masyarakat
yang tidak mendukung JW menjabat sebagai
presiden. Selain itu, DE juga tidak menyetujui
harga BBM harus naik.
Tuturan pragmatis di dalam DP BBM
tersebut berfungsi untuk menyindir karena pada
tuturan dapat tergambarkan sosok tokoh JW
yang dahulunya selalu mempromosikan kartu–
kartu untuk mensejehterakan hidup rakyat.
Sekarang, kartu–kartu tersebut tidak akan
membantu masyarakat dalam menghadapi
naiknya harga BBM.
Menyindir merupakan mencela seseorang
dengan secara tidak langsung telah digunakan
para pengguna BBM dalam menyampaikan rasa
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kekecewaan, marah dan kesal terhadap naiknya
harga BBM atas kebijkan pemerintah.
5.3 Analisis Hasil Riset
Berdasarkan analisis di atas, jenis implikatur
menurut Yule (1996) pada DP BBM tentang kenaikan
harga BBM terdapat beberapa jenis yang digunakan
oleh pengguna layanan BBM, yaitu implikatur
percakapan umum, implikatur percakapan khusus,
implikatur skala, dan implikatur konvensional. Hasil
analisis terhadap jenis implikatur pada DP BBM
tentang kenaikan harga BBM tampak pada tabel
berikut:
Tabel 1. Jenis Implikatur dalam Display Picture
Blackberry Messenger Tentang Kenaikan
Harga Bahan Bakar Minyak
No
Jenis
Data
Jumlah
1
Implikatur
25, 2, 1,
9
Percakapan Umum
26, 3, 27,
22, 4, dan
19
2
Implikatur
5, 23, 10,
11
Percakapan Khusus
6, 7, 9, 11,
12, 8, 28
dan 29
3
Implikatur Skala
13, 20, dan
3
21,
4
Implikatur
15, 16, 17,
6
Konvensional
18, dan 24
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Grafik berikut menunjukkan jumlah jenis implikatur
dalam DP BBM tentang kenaikan harga BBM:
Grafik 1
Jenis Implikatur dalam Display Picture Blackberry
Messenger Tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar
Minyak

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa jenis
implikatur yang terdapat dalam DP BBM tentang
kenaikan harga BBM yang paling dominan adalah jenis
implikatur percakapan khusus, yakni merujuk pada
tuturan yang memiliki konteks khusus untuk
memahami tuturannya. Implikatur percakapan khusus
digunakan oleh pengguna layanan BBM dalam
menyampaikan apresiasinya untuk menghindari
ungkapan secara langsung terhadap topik yang
dibicarakan. Penggunaan implikatur percakapan
khusus pada DP BBM tentang kenaikan harga BBM
berfungsi untuk memberikan tuturan yang bersifat
humor dan menjelaskan apa yang ingin disampaikan
dengan menyindir. Pada jenis implikatur percakapan
khusus pengguna layanan BBM melibatkan konteks
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khusus untuk memahami tuturannya.
Selain jenis implikatur percakapan khusus, jenis
yang menduduki posisi terbanyak berikutnya adalah
jenis implikatur percakapan umum. Yang menjadi
indikator dari jenis implikatur percakapan umum
adalah konteks umum yang terikat pada tuturan yang
terdapat pada DP BBM tentang kenaikan harga BBM.
Jenis implikatur percakapan umum tersebut
direfleksikan melalui gambar–gambar pada DP BBM
beserta konteks umum yang terdapat pada tuturan.
Secara tidak langsung para pengguna layanan BBM
menggunakan jenis implikatur percakapan umum
untuk menunjukkan apresiasi mereka terhadap
kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
Pengguna layanan BBM memberikan konteks umum
agar dapat dipahami dengan mudah oleh mitra tutur.
Jenis implikatur dalam DP BBM tentang
kenaikan harga BBM cenderung melanggar maksim
kuantitas, kualitas, relevansi, dan manner karena
untuk menyatakan apresiasinya atas naiknya harga
BBM lebih banyak menggunakan bentuk sindiran dan
cacian. Oleh karena itu, para pengguna BBM tidak
dapat menyatakan apresiasi mereka secara jelas tanpa
harus melanggar maksim–maksim pada prinsip kerja
sama.
Hasil analisis terhadap implikatur dalam DP
BBM tentang kenaikan harga BBM mengindikasikan
bahwa, para pengguna layanan BBM cenderung
menggunakan makna implisit sebagai bentuk untuk
mengutarakan ide dan pemikiran mereka terhadap
kebijakan pemerintah.
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Selanjutnya pada makna implikatur yang
terdapat dalam DP BBM tentang kenaikan harga BBM
terdapat beberapa makna, yakni tidak mendukung
naiknya harga BBM, JW pembohong, JW seorang yang
arogan, bertujuan untuk lucu - lucuan, kecewa dengan
kebijakan JW dan mendukung harga BBM naik. Hasil
analisis makna implikatur yang terdapat dalam DP
BBM tentang kenaikan harga BBM dapat dilihat pada
tabel berikut ini:
Tabel 2. Makna Implikatur dalam Display Picture
Blackberry Messenger Tentang Kenaikan
Harga Bahan Bakar Minyak
No
Makna
Data
Jumlah
1
Tidak mendukung 25, 5, 15,
26
kenaikan harga BBM 13, 23, 10,
16, 6, 2, 7,
9, 11, 17,
1, 20, 18,
26, 3, 12,
27, 8, 28,
22, 4, 29
dan 19
2
Mendukung
14 dan 24
2
kenaikan harga BBM
Grafik berikut menunjukkan jumlah makna implikatur
dalam DP BBM tentang kenaikan harga BBM.
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Grafik 2
Makna Implikatur dalam Display Picture
Blackberry Messenger Tentang Kenaikan Harga
Bahan Bakar Minyak.

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa
pengguna
layanan
BBM
dalam
menyatakan
apresiasinya memberikan dua makna umum yang
berbeda di dalam tuturannya. Makna implikatur yang
digunakan pengguna layanan BBM terdiri dari Tidak
mendukung kenaikan harga BBM dan mendukung
kenaikan harga BBM. Makna yang paling dominan
digunakan oleh pengguna layanan BBM adalah tidak
mendukung
kenaikan
harga
BBM
karena
kecenderungan pengguna layanan BBM yang bertujuan
untuk menyampaikan idenya dalam memprotes
kebijakan pemerintah tidak mendukung kenaikan
harga BBM. Kebijakan atas naiknya harga BBM sangat
besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan rakyat
oleh sebab itu penolakan atas naiknya harga BBM juga
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sangat gencar dilakukan masyarakat khususnya dalam
media sosial BBM.
Pada makna implikatur dalam DP BBM tentang
kenaikan harga BBM, penggunaan makna yang
menunjukkan adanya yang mendukung naiknya harga
BBM hanya ditemukan sebanyak 7%. Hal demikian
menunjukkan bahwa para pengguna layanan BBM
dominan tidak mendukung naiknya harga BBM.
Dari 29 data mengenai implikatur yang
ditemukan dalam DP BBM tentang naiknya harga BBM
terlihat penggunaan makna implikatur ternyata
disesuaikan dengan informasi dan pesan yang ingin
disampaikan oleh pengguna layanan BBM. Dari analisis
terhadap fungsi pragmatis implikatur yang terdapat
dalam DP BBM tentang kenaikan harga BBM maka
terdapat beberapa fungsi yang digunakan oleh
pengguna layanan BBM. hasil analisis terhadap fungsi
pragmatis implikatur dalam DP BBM tentang kenaikan
harga BBM dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:
Tabel 3. Fungsi Pragmatis Implikatur dalam
Display Picture Blackberry Messenger
Tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar
Minyak
No
Fungsi
Data
Jumlah
1 Asertif
5, 23, 16, 9, 11,
12
1, 20, 18, 3, 12,
22, dan 19
2 Direktif
21 dan 24
2
3 Ekspresif
25, 15, 13, 10,
14
6, 2, 7, 17, 26,
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27, 8, 28, 4 dan
29
Grafik berikut menunjukkan jumlah fungsi pragmatis
implikatur yang digunakan dalam DP BBM tentang
kenaikan harga BBM.
Grafik 3
Fungsi Pragmatis Implikatur dalam Display Picture
Blackberry Messenger Tentang Kenaikan Harga
Bahan Bakar Minyak

Pada grafik 3 menunjukkan bahwa fungsi
pragmatis implikatur dalam DP BBM tentang kenaikan
harga BBM paling dominan adalah fungsi ekspresif,
khususnya fungsi ekspresif (menyindir). Fungsi
ekspresif ini ada karena penutur khususnya pengguna
layanan BBM ingin menunjukkan sikap psikologisnya
terhadap suatu keadaan. Fungsi ekpresif bertujuan
menyindir kebijakan pemrintah terhadap naiknya
harga BBM. Fenomena naiknya harga BBM membuat
pengguna layanan BBM memberikan ide dan protes
mereka melalui DP BBM.
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Selain memiliki fungsi ekspresif, fungsi
pragmatis implikatur yang menduduki posisi
terbanyak adalah fungsi asertif sebagai bentuk
menyatakan, menjelaskan, mengemukakan pendapat
dan humor. Fungsi asertif digunakan para pengguna
layanan BBM untuk mengungkapkan kenyataan
kebenaran proposisi yang ingin diungkapkan penutur.
Fungsi asertif ada pada tuturan dalam DP BBM
berfungsi untuk mengungkapkan fenomena yang
terjadi pada naiknya harga BBM yang diputuskan oleh
JW selaku presiden.
Fungsi yang paling sedikit ditemukan adalah
direktif karena penutur dalam hal ini tidak langsung
memberikan pengaruhnya melalui tuturan langsung.
Penutur tidak langsung memberikan pengaruhnya
melalui tuturannya melainkan mengungkapkan ide
mereka melalui makna tersirat dan mengikatnya pada
konteks. Tidak ditemukan fungsi komisif dan deklarasi
pada implikatur dalam DP BBM tentang kenaikan
harga BBM.
Hasil analisis terhadap implikatur dalam DP
BBM tentang kenaikkan harga BBM adalah saat ini
media sosial, khususnya layanan BBM dapat dengan
mudah menyiarkan apa yang menjadi pemikiran para
penggunanya dengan memberikan pemikiran mereka
melalui DP BBM yang disertai tuturan dan gambar. Hal
tersebut tentu saja memungkinkan para pengguna
BBM untuk menyampaikan ide dan pendapatnya
secara langsung tentang topik–topik yang sedang
hangat dibicarakan, khususnya topik mengenai
naiknya harga BBM.
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BAB V
PENUTUP
Implikatur merupakan makna tersirat (implied
meaning) atau pesan yang tersirat dalam ungkapan
lisan atau wacana tulis. Dengan kata lain, implikatur
adalah ungkapan secara tidak langsung, yakni makna
ungkapan tidak tercermin dalam kosakata secara
literal. Implikatur juga dapat diartikan sebagai
penyiratan atau konsep yang mengacu pada sesuatu
yang diimplikasikan oleh sebuah tuturan yang tidak
dinyatakan secara eksplisit oleh tuturan itu.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan
dalam penelitian ini, diperoleh beberapa kesimpulan
tentang implikatur dalam DP BBM tentang kenaikan
harga BBM. Pertama, dari analisis jenis implikatur
dalam DP BBM tentang kenaikan harga BBM
ditemukan jenis implikatur percakapan umum,
implikatur percakapan khusus, implikatur skala, dan
implikatur konvensional. Implikatur percakapan
umum tidak memerlukan konteks khusus karena
pemahaman akan tuutran terdapat konteks umum
dalam tuturan itu sendiri. Implikatur percakapan
khusus ditandai dengan adanya konteks khusus yang
mengikuti tuturan implikatur tersebut. Implikatur
skala ditandai dengan skala nilai berapapun, berapa
ribu dan 15.000. Sementara itu, jenis implikatur
konvensional ditandai dengan konvensi yang
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disepakati oleh penutur dan mitra tutur dalam topik
mengenai kenaikan harga BBM, seperti tokoh JW yang
menjadi dalang dalam naiknya harga BBM.
Kedua, berdasarkan analisis makna implikatur
dalam DP BBM tentang kenaikan harga BBM
ditemukannya makna tidak mendukung kenaikan
harga BBM dan mendukung kenaikan harga BBM.
Ketiga, penulis menemukan tiga fungsi
implikatur dalam DP BBM tentang kenaikan harga
BBM yaitu fungsi asertif, direktif dan ekspresif. Fungsi
asertif ditemukan dalam tuturan yang berfungsi untuk
menyatakan, menjelaskan, mengemukakan pendapat
dan humor. Fungsi direktif ditemukan dalam tuturan
yang berfungsi untuk mempengaruhi dan meminta.
Sementara itu, fungsi ekspresif ditemukan dalam
tuturan yang berfungsi untuk menyindir.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
tuturan implikatur menjadi salah satu strategi yang
digunakan para pengguna BBM untuk menyampaikan
protes atau apresiasi mereka terhadap kebijakan
pemerintah tentang naiknya harga BBM. Dengan
menggunakan implikatur, pengguna layanan BBM bisa
mempengaruhi pikiran mitra tutur yang melihat DP
BBM tersebut tanpa harus mengungkapkannya secara
terus terang. Hasilnya, mitra tutur akan merasa bahwa
apa yang diungkapkan tersebut adalah benar dan sulit
untuk menolaknya. Meskipun hal tersebut pada
dasarnya bertentangan dengan imterpretasi mereka.
Oleh karena itu, implikatur menjadi salah satu strategi
yang digunakan para pengguna layanan BBM dalam
mengungkapkan pendapat.
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