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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan makna 

implikatur dalam bahasa Sasak di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah. 

Data dikumpulkan dengan metode introspeksi dan metode simak. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode padan 

intralingual dan metode padan ekstralingual yang dijabarkan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis data 

diperoleh temuan sebagai berikut. Pertama, implikatur dalam bahasa 

Sasak di Desa Lajut berbentuk representatif, direktif, komisif, dan 

ekspresif. Kedua, makna implikatur dalam bahasa Sasak berupa ujaran 

representatif melaporkan atau mendeklarasikan, menyuruh, 

menginformasikan, menolak, dan memberitahukan. Makna ujaran 

direktif memebritahukan, menolak, menyarankan, melarang, dan 

mengingatkan. Makna ujaran komisif bertekad, dan makna ujaran 

ekspresif mengolok dan memuji. 

 

 

Kata kunci :  Implikatur Percakapan, Tindak Ujaran, Pragmatik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat memiliki cara yang berbeda-beda dalam bertutur menggunakan 

bahasa. Cara-cara bertutur tersebut diungkapkan secara langsung maupun tidak 

langsung sebagai sebuah tuturan. Dalam bertutur terkadang ada percakapan yang 

tidak lurus atau  disebut percakapan tidak langsung. Tuturan yang tidak langsung ini 

disebut implikatur percakapan. Tuturan yang berbunyi “Bapak datang, jangan 

menangis!” tidak dimaksudkan untuk memberitahukan bahwa sang ayah datang dari 

tempat tertentu. Si penutur bermaksud mengingatkan mitra tutur bahwa sang ayah 

yang bersikap keras dan sangat kejam akan melakukan sesuatu terhadapnya apabila Ia 

masih terus menangis. 

Di dalam bahasa Sasak juga terdapat implikatur percakapan, khususnya 

bahasa Sasak di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah. Inilah yang banyak dilakukan 

oleh penduduk di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah. Contoh percakapan yang 

menunjukkan implikatur percakapan dalam bahasa Sasak di Desa Lajut Kecamatan 

Praya tengah dapat dilihat di bawah ini. 

(1) Epi : “Bibiq cobaq sereoq Saskia  tengaq langan laiqn  bekedek!” 

 Bibi   coba    lihat   Saskia  tengah  jalan  lewat dia bermain! 

„Bibik coba lihat, Saskia bermain ke tengah jalan!‟ 

Anti : Melihat saskia dan langsung berteriak 

“Bee Saskia  pendaqm kandoq kangkung?” 
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Hey Saskia bosan kamu lauk  kangkung? 

„Hey Saskia, kamu sudah bosan makan kangkung?‟ 

 

Tuturan (1) dilatarbelakangi oleh konteks tuturan yaitu dituturkan oleh 

seorang ibu kepada anaknya  yang sedang bermain di tengah jalan bersama Nida yang 

diberitahu oleh keponakannya yaitu Epi. Si ibu memperingatkan anaknya untuk tidak 

bermain di tengah jalan dengan mengatakan tuturan tersebut. Tuturan yang berbunyi 

Saskia pendaqm kandoq kangkung tidak semata-mata dimaksudkan untuk 

menanyakan Si Saskia apakah dia sudah bosan mengkonsumsi makanan kangkung 

sebagai lauk pauknya. Si penutur (Anti) bermaksud menyindir mitra tutur (Saskia) 

untuk tidak bermain di tengah jalan raya agar terhindar dari bahaya, misalnya 

tertabrak sepeda atau motor. Digunakan tuturan yang berbunyi Pendaqm kandoq 

kangkung karena pada dasarnya kangkung merupakan sayuran yang bisa dikonsumsi 

oleh semua kalangan masyarakat di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah. 

(2) Kakak  : “Epi endeng tolong  baetangq    rikak    seberaq!” 

 Epi  minta  tolong ambilkan saya setrika sebentar! 

„Epi minta tolong, ambilkan saya setrika!‟ 

Adik  : “Ite- ite  doang tesuruq, embe  taoqn    rikak  no?” 

Kita-kita saja  disuruh, mana tempatnya setrika itu? 

„Saya- saya saja yang disuruh, dimana tempat setrika?‟ 

Kakak  : “To   Renteng taokn” 

sana Renteng tempatnya 

„Di Renteng tempatnya‟ 

 

Tuturan (2) dilatarbelakangi oleh konteks tuturan yaitu dituturkan oleh 

seorang kakak kepada adiknya yang saat itu akan menyetrika pakaian dan meminta 
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bantuan untuk diambilkan setrika. Tuturan yang berbunyi to renteng taoqn tidak 

dimaksudkan untuk memberitahukan mitra tutur bahwa setrika yang akan digunakan 

berada di Renteng. Tuturan tersebut dimaksudkan untuk menyindir mitra tutur bahwa 

setrika berada tidak jauh dari tempatnya. Penutur menyatakan to renteng sebagai 

sindiran karena renteng merupakan pasar yang menjual segala kebutuhan rumah 

tangga, termasuk di dalamnya juga menjual setrika. 

Sehubungan dengan hal itu, peneliti mengangkat penelitian yang berjudul 

implikatur percakapan dalam bahasa Sasak di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah. 

Judul tersebut dipilih karena percakapan berimplikatur menarik dikaji untuk 

mengungkap maksud-maksud tersirat dalam pertuturan yang tidak jarang sulit 

dipahami. Selain itu, implikatur percakapan bahasa Sasak di Desa Lajut Kecamatan 

Praya Tengah merupakan implikatur percakapan yang unik. Hal terebut dibuktikan 

dengan banyaknya data implikatur yang bermakna sindiran atau secara tidak langsung 

setiap implikatur percakapannya selalu menyindir mitra tutur. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implikatur percakapan bahasa 

Sasak di Desa Lajut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan di atas, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana 

implikatur percakapan bahasa Sasak di Desa Lajut. Permasalahan tersebut dapat 

dirinci menjadi dua pertanyaan penelitian berikut ini. 
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1. Bagaimanakah bentuk implikatur percakapan dalam bahasa Sasak di Desa Lajut 

Kecamatan Praya Tengah? 

2. Bagaimanakah makna yang terkandung di dalam implikatur percakapan bahasa 

Sasak di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah mengetahui implikatur percakapan bahasa Sasak di Desa Lajut. 

Tujuan tersebut dapat dirincikan menjadi dua tujuan penelitian berikut ini. 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk implikatur percakapan 

dalam bahasa Sasak di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna yang terkandung dalam 

implikatur percakapan bahasa Sasak di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah. 

Dengan adanya tujuan-tujuan khusus yang dijabarkan diatas, maka secara 

umum penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang implikatur percakapan 

bahasa Sasak di Desa Lajut. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian implikatur percakapan bahasa 

Sasak di Desa Lajut dibagi menjadi dua manfaat. Dua manfaat yang dapat diambil 

dari penelitian ini adalah manfaat teoretis dan manfaat praktis. Secara rinci manfaat 

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 
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a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya wawasan 

mengenai ilmu pragmatik khususnya kajian implikatur percakapan bahasa daerah, 

serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang ada di Desa Lajut 

sebagai pengembangan ilmu bahasa untuk melestarikan bahasa sasak, khususnya di 

pulau Lombok. 

b. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

menambah wawasan terhadap ilmu bahasa khususnya bidang pragmatik dengan 

memberikan contoh penelitian ini serta sebagai penunjang acuan penyempurnaan 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implikatur percakapan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Relevan 

Mengenai kajian yang sesuai dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian 

yang pernah dilakukan oleh para peneliti lain sebelumnya. Di bawah ini dipaparkan 

penelitian-penelitian relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.  

Penelitian pertama adalah penelitian WT (2014) yang berjudul “Implikatur 

Ungkapan Kalembo Ade dalam Bahasa Bima”. Dalam penelitiannya, penelitian ini 

menganalisis bentuk  implikatur ungkapan dalam bahasa Bima serta fungsinya. 

Bentuk implikatur ungkapan tersebut meliputi (a) kalimat deklaratif, (b) kalimat 

imperatif, (c) kalimat ekslamatif, dan (d) kalimat introgatif . dan fungsi dari 

implikatur ungkapan kalembo ade berupa 1) memohon, 2) menasehati, 3) menyuruh, 

4) mengharapkan, 5) menyarankan, 6) membujuk, 7) berterima kasih, 8)menyindir, 9) 

menyembunyikan umpatan, 10) menyatakan penyesalan, dan 11) menyatakan 

kerendahan hati. 

Penelitian selanjutnya dilakukan Hidayati (2014) yang berjudul “Implikatur 

Percakapan pada Film Laskar Pelangi dan Kaitannya dengan Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Kelas VII SMP”. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bentuk 

dan makna implikatur percakapan yang terdapat dalam tuturan pada film laskar 

pelangi, kemudian penelitian ini mendeskripsikan pelanggaran prinsip kerjasama 
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yang terdapat dalam film serta kaitannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia di 

SMP. Dalam penelitian ini terdapat bentuk implikatur percakapan dalam kalimat 

deklaratif, kalimat implikatif, dan kalimat imperatif. Selain bentuk implikatur 

terdapat pula makna implikatur mengejek, menyarankan atau menginformasi, 

menasehati, memamerkan, mengejek. Di dalam Penelitian tersebut juga ditemukan 

semua jenis pelanggaran prinsip kerjasama. 

Penelitian selanjutnya dilakukan Hendri (2013) yang berjudul “Implikatur 

Percakapan dalam Novel Negeri Lima Menara Karya Ahmad Fuad dan Hubungannya 

dengan Pembelajaran Sastra di SMA. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

kalimat yang mengandung implikatur percakapan dalam Novel Negeri Lima Menara, 

jenis tindak tutur yang terjadi dalam novel dan hubungannya dengan pembelajaran 

sastra di SMA. Hasil penelitian ini adalah terdapat tuturan kalimat-kalimat yang 

mengandung implikatur percakapan dalam novel negeri lima menara dan terdapat 

empat jenis tindak tutur. Tindak tutur tersebut berupa referesentatif, direktif, ekspresif 

dan deklarasi. 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa topik 

penelitian-penelitian tersebut adalah implikatur percakapan. Sehubungan dengan hal 

itu, penelitian implikatur dalam bahasa Sasak belum ditemukan sehingga peneliti  

membahas implikatur bahasa Sasak di desa peneliti sendiri yaitu di Desa Lajut 

Kecamatan Praya Tengah. Jika banyak penelitian sebelumnya membahas bentuk dan 

tujuan, dalam penelitian ini dibahas bentuk-bentuk implikatur percakapan dalam 
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bahasa Sasak. Selanjutnya, peneliti menganalisis makna yang terkandung dalam 

implikatur percakapan tersebut.  

2.2 Landasan Teori 

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pragmatik 

khususnya tentang konteks, tindak tutur, konsep ujaran, implikatur percakapan, 

prinsip kerjasama dan makna implikatur. Berikut akan dipaparkan teori-teori tersebut. 

2.2.1 Konteks  

Konteks yaitu unsur yang berada di luar bahasa, dikaji dalam pragmatik. 

Konteks menurut Leech (1983: 13) dalam Wijana (1996: 50) adalah latar belakang 

pemahaman yang dimiliki oleh penutur maupun lawan tutur sehingga lawan tutur 

dapat membuat interpretasi mengenai apa yang dimaksud oleh penutur pada waktu 

membuat tuturan tertentu. Sepadan dengan pernyataan tersebut, istilah konteks 

menurut Mey (dalam Nadar, 2009: 4) adalah situasi lingkungan dalam arti luas yang 

memungkinkan peserta pertuturan untuk dapat berinteraksi dan yang dapat membuat 

ujaran mereka dapat dipahami. Arti atau makna dari sebuah kalimat dapat ditentukan 

setelah memahami konteks. Jika konteks berubah, maka makna ujaran juga dapat 

berubah. Konteks inilah yang digunakan untuk menganalisis sebuah percakapan. 

Dengan mendasar pada gagasan Leech (1983:13- 14) Wijana menyatakan bahwa 

secara umum konteks tuturan terdiri atas penutur dan lawan tutur, tujuan tuturan, 

situasi tutur dan peristiwa tuturan. 
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a. Penutur dan Lawan Tutur  

Konsep ini juga mencakup penulis dan pembaca bila tuturan yang 

bersangkutan dikomunikasikan dengan media tulisan. Aspek-aspek yang berkaitan 

dengan penutur dan lawan tutur adalah usia, latar belakang sosial ekonomi, jenis 

kelamin, tingkat keakraban, dan lain-lain. 

b. Tujuan Tuturan  

Bentuk-bentuk tuturan yang diutarakan oleh penutur dilatarbelakangi oleh 

maksud dan tujuan tuturan, dalam hubungan ini bentuk tuturan yang bermacam-

macam dapat digunakan untuk menyatakan suatu maksud atau sebaliknya satu 

maksud dapat disampaikan dengan beraneka ragam tuturan. 

c. Situasi Tutur 

Maksud dan tujuan dari sebuah peristiwa tutur dapat diidentifikasi dengan 

mengamati situasi tutur yang menyertainya (Wijana 1996: 51). Hal ini juga 

disebutkan dalam Chaer dan Agustina (1995: 47) yang menyebutkan bahwa dalam 

setiap proses komunikasi ini terjadilah apa yang disebut peristiwa tutur dan tindak 

tutur dalam satu situasi tutur. 

Situasi tutur adalah situasi yang melahirkan tuturan.Hal tersebut berkaitan 

dengan adanya pendapat yang menyatakan bahwa tuturan merupakan akibat, 

sedangkan situasi merupakan penyebab terjadinya tuturan.Sebuah peristiwa tutur 
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dapat terjadi karena adanya situasi yng mendorong terjadiya peristiwa tutur.Situasi 

tutur sangat penting dalam kajian pragmatik, karena dengan adanya situasi tutur, 

maksud dari sebuah tutura dapat diidentifkasi dan dipahami oleh mitra tutur. 

d. Peristiwa Tuturan 

Peristiwa tutur 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 dalam situasi tertentu. Terjadinya peristiwa 

tutur dalam suatu komunikasi selalu diikuti oleh berbagai unsur yang tak terlepas dari 

konteksnya. Menurut Hymes (dalam Rohmadi, 2004, 27-28)  ada beberapa syarat 

terjadinya peristiwa tutur yang tekenal dengan akronimnya SPEAKING. Syarat-

syarat terjadinya peristiwa tutur adalah:  

Setting dan scene: setting berkenaan dengan waktu dan tempat tuturan 

berlangsung, sedangkan scene mengacu pada situasi tempat dan waktu, atau situas 

psikologis pembicara. Participant, adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, 

bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima. 

Ends, merupakan maksud dan tujuan pertuturan. Act Sequence,  mengacu pada bentuk 

dan isi ujaran yang digunakan oleh penutur. Key, mengacu pada cara dan semangat 

seorang penutur dalam menyampaikan pesan. Instrumentalies, mengacu pada jalur 

bahasa yang digunakan seperti bahasa lisan, tertulis, isyarat, dan lain-lain. Norm of 

Interaction, mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi. Genre,  mengacu 
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pada bentuk penyampaian suatu pesan.  Peristiwa tutur tidak dapat terjadi pada semua 

tempat karena setiap komunikasi yang terjadi dalam suatu situasi ujar belum tentu 

memenuhi syarat-syarat terjadinya peristiwa tutur. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam konteks 

adalah penutur, petutur, topik yang dibicarakan, setting, cara berkomunikasi, bahasa 

yang digunakan dan tujuan dalam berkomunikasi.  hal tersebut harus sejalan dan 

konteks yang mereka sama-sama pahami pada saat terjadinya percakapan, hal 

tersebut sangat memudahkan untuk memahami suatu ujaran. 

2.2.2 Tindak Tutur 

Tindak tutur merupakan gejala individual yang bersifat psikologis dan 

keberlansungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur dalam menghadapi 

situasi tertentu (Rohmadi 2004: 29). Dalam tindak tutur, makna tuturan dapat dilihat 

dari tindakan. Searle dalam Chaer (2009: 69) menyatakan bahwa dalam praktek 

penggunan bahasa setidaknya terdapat tiga macam tindak tutur. Berikut akan 

dipaparkan ketiga jenis  tindak tutur tersebut. 

a. Tindak Tutur Lokusi 

Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti 

“berkata”, atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat 

dipahami. Tuturan “Ibu Guru berkata kepada saya agar saya membantunya” disebut 
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tindak tutur lokusi dengan istilah tindak bahasa proposisi karena tindak tutur ini 

hanya berkaitan dengan makna. 

b. Tindak Tutur Ilokusi 

Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang biasanya dengan kalimat 

performatif yang eksplisit. Tindak tutur ilokusi ini biasanya berkenaan dengan 

pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan 

menjanjikan. Tuturan “ Ibu guru menyuruh saya agar segera berangkat”. Kalau tindak 

tutur lokusi hanya berkaitan dengan makna, tindak tutur ilokusi berkaitan dengan 

nilai, yang dibawakan oleh proposisinya. 

c. Tindak Tutur Perlokusi 

Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya 

ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan prilaku nonlinguistik dari orang lain 

itu. Karena ada ucapan dokter (kepada pasiennya), “Mungkin ibu menderita  penyakit 

jantung koroner” misalnya, si pasien akan panik atau sedih. Ucapan dokter itu adalah 

tindak tutur perlokusi. 

Tindak tutur lokusi memiliki makna secara harfiah, seperti yang dimiliki oleh 

komponen-komponen kalimat itu. Jadi, tindak tutur lokusi ini mengacu pada makna 

linguistik. Tindak tutur dengan kalimat yang sama mungkin dipahami secara berbeda 

oleh pendengar. Makna sebagaimana ditangkap oleh pendengar ini adalah makna 

tindak tutur ilokusi. Sebaliknya, pembicarapun sebenarnya mempunyai harapan 
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bagaimana si pendengar akan menangkap makna yang dimaksudkannya. Makna ini 

disebut tindak tutur perlokusi.  

Dari paparan teori tindak tutur di atas dapat disimpulkan bahwa tindak tutur 

lokusi berkaitan dengan makna, tindak tutur ilokusi berkaitan dengan nilai yang 

ditimbulkan dari makna tersebut dan tindak tutur perlokusi menuntut pendengar 

memahami makna yang disampaikan pembicara. Dapat ditegaskan bahwa setiap 

tuturnya dari seorang penutur memungkinkan sekali mengandung lokusi saja, dan 

perlokusi saja. namun tidak menutup kemungkinan bahwa satu tuturan mengandung 

kedua atau ketiganya sekaligus. 

2.2.3 Pelaksanaan Tindak Ujaran 

Dalam kehidupan sehari- hari manusia tidak pernah terlepas dari bahasa ketika 

berkomunikasi. Di dalam berkomunikasi inilah manusia menggunakan bahasa dalam 

bentuk ujaran. Dalam berujar  manusia pasti mempunyai tujuan. Tujuan tersebut 

sangat berpengaruh kepada pendengar untuk memberikan informasi. Agar suatu 

tujuan komunikasi itu tersampaikan dengan baik maka diperlukan konsep tindak 

ujaran. 

Searle dalam Dardjowidjojo (2005: 95-96) menyatakan bahwa tindak ujaran 

memiliki lima kategori. Lima kategori tindak ujaran tersebut yaitu representatif, 

direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasi. Berikut akan dipaparkan kategori 

pelaksanan tindak ujaran tersebut. 
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1. Tindak Ujaran Representatif 

Dardjowidjojo (2005:99) menyebutkan Tindak ujaran representatif merupakan 

pernyataan mengenai sesuatu yang benar-benar terjadi. Dari pengertian tersebut, yang 

perlu dilakukan adalah menemukan muatan proposisi dan muatan tematik (Muatan 

proposisi yang dimaksud adalah mengenai argumen dan predikasi, pelaku dan pasien 

(korban). Rohmadi (2004:32) juga menyebutkan bahwa jenis tuturan yang termasuk 

di dalam tindak ujran ini adalah  adalah tuturan menyatakan, menuntut, mengakui, 

menunjukkan, melaporkan, memberikan kesaksian, menyebutkan, berspekulasi, 

menyarankan, dan mengeluh.  

2. Tindak Ujaran Direktif 

Rohmadi (2004:32) menyebutkan Tindak tutur direktif adalah tindak tutur 

yang dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan sesuai apa yang 

disebutkan di dalam tuturannya. Rohmadi (2004:32) juga menyebutkan bahwa 

tuturan yang termasuk di dalam tindak ujaran ini adalah tuturan meminta, mengajak, 

memaksa, menyarankan, mendesak, menyuruh, menagih, memerintah, mendesak, 

memohon, menantang, dan memberi aba-aba. 

3. Tindak Ujaran Komisif 

Dardjowidjojo (2005:106) menyebutkan tindak ujaran komisif adalah tindak 

ujaran yang fokus pada pembicara atau dengan kata lain mengikat penuturnya untuk 

melaksanakan segala hal yang disebutkan dalam ujarannya. Rohmadi (2004:32) juga 

menyebutkan bahwa tuturan yang termasuk di dalam tindak ujaran ini adalah tuturan 
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yang berupa sumpah, janji, dan tekad. bersumpah, berjanji, mengancam, menyatakan 

kesanggupan, bertekad.  

4. Tindak Ujaran Ekspresif 

Dardjowidjojo (2005:107) menyebutkan Tindak ujaran ekspresif adalah tindak 

ujaran yang menyatakan keadaan psikologis seseorang. Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaannya bukan berupa perbuatan. Pendengar hanya diam 

Namun, pendengar tidak hanya diam, melainkan dapat merespon dengan ucapan 

terimakasih, atau ungkapan lain. Rohmadi (2004:32) juga menyebutkan bahwa 

tuturan yang termasuk di dalam tindak ujaran ini adalah tuturan yang mengucapkan 

terima kasih, mengeluh, mengucapkan selamat, menyanjung, memuji, meyalahkan, 

dan mengkritik. 

5. Tindak Ujaran Deklarasi 

Tindak ujaran deklarasi merupakan tindak ujaran yang menimbulkan kejadian 

baru. Faktor terjadinya tindak ujaran ini adalah wewenang. Tindak ujaran ini 

memerlukan syarat kelayakan (Dardjowidjojo, 2005: 107). Jelas bahwa tindak ujaran 

ini harus layak karena yang melakukan tindak ujaran deklarasi adalah orang yang 

memang memiliki wewenang untuk menimbulkan kejadian baru. Misalnya “Saya 

akan menikahkan kalian sebagai suami-istri hari ini.” Kalimat tersebut merupakan 

tindak ujaran deklarasi karena pembicara memiliki wewenang untuk menikahkan. 

Jika pembicara tidak memiliki wewenang, maka tindak ujaran tersebut bukan 

deklarasi. Syarat wewenang dan kelayakan sangat dipentingkan dalam tindak ujaran 

ini. 
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2.2.4 Implikatur Percakapan  

Dalam setiap tindakan percakapan, setiap bentuk tuturan pada dasarnya 

mengimplikasikan sesuatu. Implikasi tersebut adalah maksud atau preposisi yang 

biasanya tersembunyi di balik tuturan yang diucapkan. Jika terjadi suatu gejala yaitu 

ketika suatu tuturan berbeda dengan apa yang diimplikasikan maka terdapat 

implikatur dalam tuturan tersebut. Berikut adalah beberapa definisi implikatur yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli. 

Grice (dalam Wijana dan Rohmadi, 2009: 38) mengemukakan bahwa sebuah 

tuturan dapat mengimplikasikan preposisi yang bukan merupakan bagian dari tuturan 

yang bersangkutan. Preposisi yang diimplikasikan itu disebut implikatur 

(Implikature). Karena implikatur bukan merupakan bagian tuturan yang 

mengimplikasikannya, hubungan kedua preposisi itu bukan merupakan konsekuensi 

mutlak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh berikut. 

(+) Ali sekarang memelihara kucing 

(-) Hati-hati menyimpan daging 

Tuturan (-) bukan merupakan bagian dari tuturan (+).Tuturan (-) muncul 

akibat penarikan kesimpulan (inferensi) yang didasari oleh latar belakang 

pengetahuan bersama tentang kucing dengan segala sifatnya.Adapun salah satunya 

adalah senang makan daging. 
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Menurut Mey (dalam Nadar, 2009: 60) implikatur “implicature” berasal dari 

kata kerja to imply sedangkan kata bendanya adalah implication. Kata kerja ini 

berasal dari bahasa latin plicare yang berarti to fold “melipat”, sehingga untuk 

mengerti apa yang dilipat atau disimpan tersebut haruslah dilakukan dengan cara 

membukanya. Dalam rangka memahami apa yang dimaksudkan oleh seorang 

penutur, lawan tutur harus selalu melakukan interpretasi pada tuturan-tuturannya. 

Tidak berbeda jauh dengan pendapat Mey, Leech (dalam Nadar, 2009: 60) 

menyebutkan bahwa menginterpretasikan suatu tuturan sebenarnya merupakan usaha-

usaha untuk menduga, atau merupakan suatu pembentuk hipotesa. Menduga 

tergantung pada konteks, yang mencakup permasalahan, peserta pertuturan dan latar 

belakang penutur  dan lawan tuturnya. Semakin dalam suatu konteks dipahami, 

semakin kuat dasar dugaan tersebut.Ia juga menambahkan bahwa implikatur suatu 

tuturan juga dapat dibentuk dari kata-kata yang dipakai oleh penuturnya, misalnya 

penggunaan some „beberapa‟ dan all „semua‟. Dari tuturan “Ani memakan beberapa 

donat” dapat diduga Ani tidak makan semua donat tetapi hanya sebagian saja. Dari 

tuturan tersebut, lawan tutur memahami bahwa donat itu masih ada karena pemakaian 

kata beberapa bukan semua. Hal tersebut juga dikemukakan Lubis (1991: 68) yang 

menyebut implikatur sebagai inferensi. Menurut Lubis (1991), inferensi pembicaraan 

(percakapan) adalah proses interpretasi yang ditentukan situasi dan konteks. Dengan 

demikian, si pendengar dalam percakapan menduga kemauan si pembicara, dan 

dengan itu pula si pendengar memberikan responnya. 
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Rahardi (2005: 43) menyatakan bahwa di dalam implikatur, hubungan antara 

tuturan yang sesungguhnya denga maksud yang dituturkan itu bersifat tidak mutlak. 

Dikatakan bersifat tidak mutlak karena makna dan maksud yang tersurat pada sebuah 

tuturan tidaklah selalu sama dengan makna dan maksud yang tersirat dalam tuturan 

itu.inferensi makna dan maksud tuturan itu harus didasarkan pada konteks situasi 

tutur yang mewadahi tuturan tersebut. 

Dari beberapa pengertian implikatur yang dikemukakan oleh beberapa ahli 

bahasa sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implikatur adalah suatu tuturan yang 

penyampaian maksudnya dilakukan secara tersirat. Maksud tuturan tersebut akan 

dapat diduga dan dimengerti jika terdapat latar belakang pengetahuan yang sama 

antara partisipan dalam suatu peristiwa tutur. 

2.2.5 Prinsip Kerja Sama Grice 

Kegiatan bertutur dapat berlangsung dengan baik apabila para peserta 

pertuturan terlibat aktif dalam proses bertutur tersebut. Sebaliknya apabila terdapat 

satu atau lebih pihak yang tidak terlibat aktif , dapat dipastikan pertuturan itu tidak 

dapat berjalan dengan lancar. Agar proses komunikasi penutur dan mitra tutur dapat 

berjalan baik dan lancar, mereka haruslah dapat saling bekerja sama.  

Bekerja sama yang baik dalam di dalam proses bertutur itu salah satunya 

dapat dilakukan dengan berprilaku sopan kepada pihak lain. Agar pesan dapat sampai 

dengan baik pada peserta tutur, komunikasi yang terjadi itu perlu mempertimbangkan 
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prinsip-prinsip kerja sama yang tertuang dalam prinsip kerja sama Grice. Seperti yang 

diungkapkan Grice (1975) dalam Yule (2006), bahwa di dalam rangka melaksanakan 

prinsip kerja sama itu, setiap penutur harus mematuhi empat maksim percakapan 

(conversational maxim), yakni maksim kuantitas (maxim of quantity), maksim 

kualitas (maxim of quality), maksim relevansi (maxim of rekevance), dan maksim 

pelaksanaan (maxim of manner). Jika prinsip-prinsip ini dipenuhi, komunikasi pun 

dapat berjalan dengan baik dan lancar (Wijana dan Rohmadi, 2009: 42). Berikut 

penjelasan masing-masing: 

1. Maksim Kuantitas 

Maksim kuantitas menyatakan bahwa sebagai pembicara, informasi yang kita 

berikan haruslah seinformatif mungkin, tetapi jangan lebih dan jangan kurang 

informative daripada yang diperlukan. Seseorang terkadang memberikan informasi 

yang berlebihan atau kurang memadai kepada pembaca. Dengan kata lain penutur 

telah melanggar maksim kuantitas. Jika hal ini dilakukan dalam komunikasi yang 

sewajarnya, pasti akan menghambat jalannya komunikasi karena maksud tuturannya 

tidak jelas. Akan tetapi terjadi sebuah penyimpangan dilakukan karena adanya 

maksud tersendiri dari penutur (Rohmadi, 2004: 116). 

2. Maksim Kualitas  

Dengan maksim kualitas, seorang peserta tutur diharapkan dapat 

menyampaikan sesuatu yang nyata dan sesuai fakta sebenarnya di dalam bertutur. 
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Fakta itu harus didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang jelas (Rahardi, 2005: 

55). Prinsip maksim kualitas adalah; jangan mengatakan suatu yang diyakini bahwa 

itu tidak benar dan jangan mengatakan suatu yang bukti kebenarannya kurang 

meyakinkan. 

3. Maksim Relevansi 

Di dalam maksim relevansi dinyatakan bahwa agar terjalin kerja sama yang baik 

antara penutur dan mitra tutur, masing-masing hendaknya dapat memberikan 

kontribusi yang relevan tentang sesuatu yang sedang dipertuturkan itu. Bertutur 

dengan tidak memberikan kontribusi yang demikian dianggap tidak mematuhi dan 

melanggar prinsip kerja sama (Wijana dan Rohmadi, 2009: 46). 

4. Maksim Pelaksanaan 

Dalam berkomunikasi, orang juga harus mengungkapkan pikirannya secara 

jelas. Maksim pelaksanaan ini mengharuskan peserta pertuturan bertutur secara 

langsung, jelas dan tidak kabur. Orang yang bertutur dengan tidak 

mempertimbangkan hal-hal itu dapat dikatakan melanggar Prinsip Kerja Sama Grice 

karena tidak mematuhi maksim pelaksanaan. Namun, terkadang percakapan menjadi 

tidak baik dan lancar karena prinsip kerja sama dilanggar oleh salah satu atau lebih 

orang yang terlibat dalam pertuturan tersebut. makna yang terkandung dalam sebuah 

pertuturan tidak selamanya selalu dilihat dari tuturan yang dituturkan oleh si penutur. 

Terkadang, makna tersebut didapat dari konteks pertutran. Dapat dikatakan bahwa 
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makna yang dituturkan (tersurat) pada sebuah tuturan tidak selalu sama dengan 

makna yang dikandungnya (tersirat). Makna tersirat dapat dilihat dari konteks yang 

menyertai pada saat berlangsungnya pertuturan. Hal ini yang memungkinkan prinsip 

kerja sama dapat dilanggar (Wijana dan Rohmadi, 2009: 47). 

Dapat disimpulkan bahwa untuk memahami suatu ujaran agar tersampaikan 

dengan baik maka haruslah terjalin kerja sama antara penutur dan petutur. Salah satu 

yang dapat dilakukan yakni dengan mengikuti empat maksim Grice. Maksim Gerice 

yang dimaksud adalah maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi dan 

maksim pelaksanaan. Maksim Grice tersebut menyatakan fakta-fakta tetapi tidak 

memiliki aturan yang kaku sehingga maksim tersebut dapat dilanggar dan melibatkan 

makna selanjutnya. 

2.2.6 Makna Implikatur  

Makna adalah  maksud pembicara atau penulis, makna juga merupakan 

pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan (moeliono, 1989). Terkait 

dengan makna, implikatur memiliki makna yang tersirat di dalam ujarannya. Istilah 

implikatur di gunakan untuk menerangkan apa yang mungkin diartikan, disiratkan, 

atau dimaksudkan oleh penutur, yang berbeda dengan apa yang sebenarnya dikatakan 

oleh penutur Grice (1957 dalam Yule 1996:69 &173). Implikatur adalah suatu hal 

yang sangat penting diperhatikan agar percakapan dapat berlangsung dengan lancar. 

Percakapan dapat berlangsung berkat adanya kesepakatan bersama. Kesepakatan 
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bersama itu antara lain berupa kontrak tidak tertulis bahwa ikhwal yang dibicarakan 

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

tidak tampak secara lepas, artinya makna keterkaitan itu tidak terungkap secara literal 

pada kalimat itu sendiri yang disebut implikatur percakapan. Di dalam penuturan 

sesungguhnya, penutur dan mitra tutur dapat secara lancar berkomunikasi karena 

mereka berdua memiliki semacam kesamaan latar belakang pengetahuan tentang 

sesuatu yang dipertuturkan itu.  (Rahardi, 2005:42) 

Tuturan yang berbunyi “Bapak datang, jangan menangis!” Tuturan ini tidak 

dimaksudkan untuk memberitahukan bahwa sang ayah datang dari tempat tertentu. Si 

penutur bermaksud mengingatkan mitra tutur bahwa sang ayah yang bersikap keras 

dan sangat kejam akan melakukan sesuatu terhadapnya apabila Ia masih terus 

menangis. Dengan perkataan lain, tuturan ini mengimplikasikan bahwa sang ayah 

adalah orang yang sangat keras dan sangat kejam ketika melihat anaknya menangis. 

Di dalam implikatur, hubungan antara tuturan yang sesungguhnya dengan maksud 

yang tidak dituturkan itu bersifat tidak mutlak. Inferensi maksud tuturan itu harus 

didasarkan pada konteks situasi tutur yang mewadahi munculnya tuturan tersebut 

(Rahardi 2005:43) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu 

penelitian yang berbentuk deskripsi. Penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak 

mengutamakan pada angka-angka, tetapi mengutamakan pada kedalaman 

penghayatan  terhadap interaksi antar konsep yang dikaji secara empiris (Semi, 2008: 

28). Sehingga penelitian kualitatif lebih mengutamakan bentuk proses atau prosedur 

yang digunakan pada saat penelitian. Metode deskriptif kualitatif berarti memusatkan 

diri pada pemecahan masalah aktual dan data yang telah dikumpulkan kemudian 

disusun, dijelaskan, dan dianalisis.Sesuai dengan yang dikemukakan Arikunto (2014: 

20) bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji suatu variabel, 

gejala atau keadaan.Dengan demikian, penelitian Implikatur Percakapan dalam 

Bahasa Sasak di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah ini menggunakan penelitian 

deskriptif kualitatif. 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan individu yang menjadi anggota masyarakat 

tutur bahasa yang akan diteliti dan menjadi sasaran penarikan generalisasi tentang 

seluk beluk bahasa tersebut (Mahsun (2014:28)). Populasi dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan dari masyarakat penutur asli bahasa Sasak di Desa Lajut Kecamatan 

Praya Tengah. 
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Sementara itu, Sampel merupakan Pemilihan sebagian dari keseluruhan 

penutur atau wilayah pakai bahasa yang menjadi objek penelitian sebagai wakil yang 

memungkinkan untuk membuat generalisasi terhadap populasi Mahsun (2014:29). 

Selanjutnya menurut Sugiyono (2013:119) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik simple random sampling. Teknik simple random sampling 

merupakan teknik pengambilan anggota sampel dari populasi  secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Sehubungan dengan banyaknya 

jumlah penutur bahasa Sasak di Desa Lajut maka dalam penelitian ini, peneliti hanya 

mengambil empat orang informan. satu informan dari Dusun Bageq Reang, dua 

informan dari Dusun Lingkuk Baru, dan satu informan dari Dusun Nyampel. Alasan 

peneliti mengambil empat orang informan tersebut karena menurut Mahsun 

(2014:141) untuk setiap daerah pengamatan dibutuhkan paling sedikit tiga orang 

informan. Jadi, pemilihan empat informan dalam penelitian ini sudah representatif 

untuk mendapatkan data penelitian yang diperlukan. 

Pemilihan 4 orang informan tersebut juga didasarkan atas rincian kriteria yang 

telah ditentukan oleh Mahsun (2014:141) berikut ini. 

1) Berjenis kelamin pria atau wanita yang memahami tentang bahasa sasak 

dengan baik dan benar. 

2) Berusia antara 25-65 tahun (tidak pikun). 

3) Orang tua, istri atau suami yang lahir atau dibesarkan di desa itu serta 

tidak pernah meninggalkan desanya. 
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4) Berpendidikan maksimal tamat pendidikan dasar (SD - SLTP). 

5) Berstatus sosial menengah (tidak rendah dan tidak tinggi) dengan harapan 

tidak terlalu tinggi mobilitasnya. 

6) Pekerjaannya bertani atau buruh. 

7) Memiliki kebanggaan terhadap isoleknya. 

8) Dapat berbahasa Indonesia. 

9) Sehat jasmani dan rohani. 

3.2 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Metode dan teknik sangatlah diperlukan dalam rangka pengumpulan data 

penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu 

metode introspeksi dan metode simak. Kedua metode pengumpulan data tersebut 

akan dipaparkan sebagai berikut. 

3.2.1 Metode Introspeksi 

Mahsun (2014:102) meyebutkan metode introspeksi adalah metode 

penyediaan data dengan memanfaatkan intuisi kebahasaan peneliti yang meneliti 

bahasa yang dikuasainya (bahasa ibunya) untuk menyediakan data yang diperlukan 

bagi analisis sesuai dengan tujuan penelitiannya. Jadi, metode ini digunakan untuk 

menyediakan data dengan kemampuan atau intuisi kabahasaan yang dimiliki oleh 

peneliti. Metode ini sangat tepat digunakan karena peneliti adalah penutur bahasa 

Sasak di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah.  
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Data awal yang digunakan dalam metode ini yaitu data introspeksi. Data 

introspeksi adalah data yang berupa putusan linguistik yang berasal dari penutur asli 

yang sudah terlatih secara linguistik. Sehubungan dengan hal itu, untuk 

mengumpulkan data dengan metode introspeksi ini, peneliti juga melibatkan para 

informan (penutur asli bahasa Sasak di Desa Lajut) untuk mengecek keabsahan data 

yang dimiliki oleh peneliti karena bahasa informan belum tekontaminasi dengan 

bahasa daerah lainnya sehingga data yang dipaparkan tidak mengurangi keaslian 

bahasanya. 

3.2.2 Metode Simak (Pengamatan/Observasi) 

Untuk memperoleh data yang memadai, pengumpulan data penelitian ini juga 

menggunakan metode simak. Mahsun (2014:242) menyebutkan metode simak 

merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan melakukan 

penyimakan terhadap penggunaan bahasa. Dalam ilmu sosial metode ini dapat 

disejajarkan dengan metode pengamatan atau observasi. Metode ini memiliki teknik 

lanjutan, yaitu teknik sadap, teknik simak  libat cakap, teknik simak bebas libat 

cakap, dan teknik catat.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik simak libat cakap, teknik 

simak bebas libat cakap, dan teknik catat. Untuk menyadap penggunaan bahasa, 

peneliti aktif berbicara dalam pembicaraan sambil menyimak bahasa lawan bicara. 

Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik simak bebas libat cakap artinya peneliti 
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menyimak tuturan dari informan saat berkomunikasi, namun tidak aktif langsung 

dalam percakapan.  Teknik lanjutan dalam pengumpulan data ini menggunakan 

teknik catat untuk menghindari resiko lupa terhadap data yang sudah didapatkan dari 

informan.  

3.3 Metode dan Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan bentuk 

implikatur percakapan serta menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk 

mempermudah pemahaman. Sehubungan dengan hal itu, metode yang digunakan 

dalam metode analisis data yang bersifat deskriptif ini adalah metode padan 

intralingual dan metode padan ekstralingual. 

3.3.1 Metode Padan Intralingual 

Padan merupakan kata yang bersinonim dengan kata banding dan sesuatu 

yang dibandingkan mengandung makna adanya keterhubungan sehingga padan 

diartikan sebagai hal yang menghubung-bandingkan. Sementara itu intralingual 

mengacu pada makna unsur-unsur yang berada dalam bahasa (bersifat lingual). Jadi, 

metode padan intralingual adalah metode analisis dengan cara menghubung 

bandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual, baik yang terdapat dalam satu bahasa 

maupun dalam beberapa bahasa yang berbeda (Mahsun: 2014:118). Motode ini 

digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat  yang lain di 

dalam bahasa itu sendiri untuk memperoleh kalimat yang berimplikatur. 
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Mahsun (2014:119) menyatakan Model analisis metode padan terdiri atas 

teknik hubung banding menyamakan (HBS), hubung banding membedakan (HBB), 

dan teknik hubung banding menyamakan hal pokok (HPBS). Di antara beberapa 

teknik tersebut, peneliti hanya menggunakan metode hubung banding membedakan 

(HBB) saja.  

Penggunaan teknik HBB sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai peneliti 

dalam menganalisis data-data dalam penelitian ini.  Teknik tersebut digunakan untuk 

membedakan kalimat yang satu dengan yang lainnya dalam bahasa Sasak Dusun 

Lingkuk Baru Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah untuk memperoleh kalimat-

kalimat yang berimplikatur. 

3.3.2 Metode Padan Ekstralingual 

Mahsun (2014:120) menyatakan metode padan ekstralingual merupakan 

metode yang digunakan untuk menganalisis unsur bahasa yang bersifat ekstralingual, 

seperti yang menyangkut makna, informasi, konteks tuturan, dan lain-lain. Metode 

padan ekstralingual ini digunakan untuk menganalisis data berupa kalimat-kalimat 

yang mengandung implikatur percakapan berdasarkan konteks atau pemahaman 

bersama yang dimiliki oleh penutur bahasa sasak. 

Mahsun (2014:120) menyatakan  Metode yang digunakan dalam pelaksanaan 

metode padan ekstralingual ini yaitu metode hubung banding menyamakan (HBS), 

metode hubung banding membedakan (MBB) dan metode hubung banding 
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menyamakan pokok (HBSP). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan hubung 

banding membedakan (HBB) dengan cara membedakan masing-masing kalimat yang 

berimplikatur. Selanjutnya, mengelompokkan atau mengklasifikasikan kalimat-

kalimat dalam bahasa Sasak Dusun Lingkuk Baru yang berimplikatur berdasarkan 

konsep ujaran.  

Muhammad (2011:224) mengatakan untuk menganalisis masalah yang diteliti 

dengan alat penentu berasal dari luar bahasa, maka digunakanlah dua teknik dalam 

metode ini. Teknik yang digunakan yaitu teknik referensial dan teknik translation. 

Teknik refrensial yaitu teknik yang digunakan untuk menerangkan bentuk implikatur 

percakapan bahasa Sasak di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah. Sementara itu, 

teknik translation digunakan untuk melihat perbedaan makna implikatur percakapan 

dalam bahasa Sasak di desa lajut dengan bahasa Indonesia. 

3.4 Metode Penyajian Hasil Analisis Data  

Hasil analisis data yang berupa temuan penelitian adalah jawaban atas 

masalah yang hendak dipecahkan disajikan berdasarkan teori.  Dalam penelitian ini 

peneliti menyajikan data dengan metode formal dan mtode  informal. Metode 

informal yakni  penyajian data dengan menggunakan kata-kata biasa, dan penggunaan 

terminologi yang bersifat teknis (Mahsun 2014:123). Metode formal adalah metode 

penyajian hasil analisis menggunakan perumusan dengan tanda, lambang- lambang 

yang dimaksud anatara lain : tanda kurung biasa (( )), tanda petik satu („ ‟), tanda 
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petik dua (“ ”) dan lain- lain. Dengan Metode formal dan informal itulah nantinya 

yang peneliti gunakan untuk menyajikan hasil data. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memaparkan bentuk-

bentuk implikatur percakapan dan makna yang terkandung di dalam implikatur 

percakapan bahasa Sasak di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah. Berikut akan 

dipaparkan beberapa bentuk data kalimat yang berimplikatur dalam bahasa Sasak di 

Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah.  

4.1 Bentuk Implikatur Percakapan Bahasa Sasak di Desa Lajut Kecamatan 

Praya Tengah 

Bentuk implikatur pada penelitian ini berupa kalimat-kalimat yang diujarkan 

oleh penutur bahasa Sasak di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah. Bentuk 

implikatur dalam kalimat-kalimat bahasa Sasak tersebut akan dipaparkan berdasarkan  

pelaksanaan tindak ujaran menurut  Searle dalam Dardjowidjojo (2014: 95-96) yang 

tergolong dalam lima kategori. Lima kategori tersebut adalah tindak ujaran 

representatif, direktif, komisif, ekspresif, dan tindak ujaran deklarasi. Berikut akan 

dipaparkankan analisis bentuk implikatur percakapan dalam bahasa Sasak di Desa 

Lajut Kecamatan Praya Tengah sesuai dengan tindak ujaran Searle. 

4.1.1 Tindak Ujaran Representatif  

Tindak ujaran representatif merupakan pernyataan mengenai suatu keadaan 

atau fakta tentang suatu kebenaran yang dituturkan oleh penutur. Jenis tuturan yang 
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termasuk di dalam tindak ujran ini adalah tuturan menyatakan, menuntut, mengakui, 

menunjukkan, melaporkan, memberikan kesaksian, menyebutkan, berspekulasi, 

menyarankan, dan mengeluh. Berikut akan dipaparkankan analisis bentuk implikatur 

percakapan dalam bahasa Sasak di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah sesuai 

dengan tindak ujaran representatif. 

(1) Ibu  : “Angkakm endek  lalo  roah onek?” 

[aƞka?m    ənde?   lalo  roah onE?] 

 „Kenapa kamu tidak pergi ke acara zikiran tadi?‟ 

Anak  : “Lasingan  endekq  tepesilaq” 

[lasiŋan     ənde?  təpəsila?] 

 „Karena saya tidak diundang‟ 

Ibu  : “Dakaqm endeq tepesilaq dateng bae, aku  kan endah     

leq to” 

[daka?m   ənde? təpəsila?  datəŋ    bae, aku       kan  endah 

le? to] 

 „Walaupun kamu tidak diundang, seharusnya kamu datang, 

karena    saya ada disana‟. 

Anak  : “Ite   wah     toaq    nani” 

[itə   wah     toa?     nani] 

 „saya sudah dewasa sekarang‟. 

 

(kata ite pada kalimat di atas merupakan kata ganti orang ketiga tunggal. Namun, 

dalam bahasa sasak kata ite biasanya digunakan untuk kata ganti orang pertama) 

 

Pada data (1) tuturan yang berbunyi ite wah toak nani „Saya sudah dewasa 

sekarang‟ jika dilihat dari maknanya, tuturan tersebut merupakan tindak ujaran yang 

representatif. Dikatakan tindak ujaran representatif karena tuturan tersebut 

mendeklarasikan kebenaran atas apa yang dituturkan. Hal tersebut dapat dilihat dari 

kata nani „sekarang‟ yang menunjukkan keterangan waktu saat ini bahwa penutur 

bukan lagi seperti dulu, melainkan sudah memiliki karakter baru. Tuturan 
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representatif tersebut juga dapat diamati secara jelas pada kata ite wah toaq „ saya 

sudah dewasa‟ yang bermaksud mendeklarasikan atau melaporkan kepada mitra tutur 

bahwa apa yang dikatakan penutur merupakan suatu kebenaran. Suatu kebenaran 

dalam tuturan tersebut dapat dimaknai bahwa sekarang penutur bukan lagi seorang 

anak-anak tetapi sudah tumbuh dewasa dan sudah mengetahui mana yang baik dan 

yang buruk. Jadi, tuturan pada data (1) dikatakan representatif karena penutur 

menyatakan suatu kebenaran bahwa penutur bukan lagi anak-anak melainkan sudah 

tumbuh dewasa, sehingga jika tidak ada orang yang mengundangnya maka penutur 

tidak akan datang meskipun yang mengundang adalah keluarga terdekat. 

(2) Kakak  :  “Epi endeng tolong baetak   rikak   seberaq!” 

[Epi endeŋ tolong  baeta?    rika?   səbəra?] 

 „Epi tolong ambilkan saya setrika! 

Adik  : “Ite-ite  doang tesuruq, embe  taoqn  rikak no?” 

[itə-itə  doaŋ  təsUrU?, əmbe  taɔ?n  rIka? no?] 

 „Saya-saya saja yang disuruh, dimana tempat setrikanya?‟ 

Kakak  : To Renteng  taokn 

[to renteŋ      taɔkn] 

 „Ada di Renteng‟ 
 

Pada data (2) tuturan yang mengatakan to Renteng taokn „Ada di Renteng‟  

jika dilihat dari kalimatnya, tuturan tersebut termasuk ke dalam tindak ujaran 

representatif. Dikatakan representatif karena tuturan tersebut merupakan pernyataan 

yang tidak membutuhkan suatu jawaban. Dikatakan tidak membutuhkan jawaban 

karena kalimat “Ada di renteng”  sudah sangat jelas memaparkan bahwa kalimat 

tersebut hanya berupa pernyataan yang menginformasikan. Sehingga tuturan tersebut 

termasuk ke dalam tindak ujaran representatif. 
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(3) Nenek  : “Piranm olek     langan  Malasia    tatiq?” 

[pIranm  ole?     Laŋan  malasia     tatI?] 

 „Kapan kamu pulang dari Malaysia anakku?‟ 

Kili  : “Segerahm  endeq wah gitaqk?”  

[səgərahm   ənde?  wah  gita?] 

 „Masak kamu tidak pernah melihat saya?‟ 

Nenek  : “Endek wah  tatiq” 

[ənde?k wah  tatI?] 

 „tidak pernah anakku‟ 

Kili  : “Astage  wah   bih    tao   pelai  baim     nani” 

[astagə    wah  bih    tao    pəlai   baIm     nani] 

 „Astaga, sekarang  semua cucumu sudah bisa berlari‟ 

 

Pada tuturaan data (3) yang menyatakan astage wah bih pelai baim nani 

„Astaga, sekarang cucumu sudah bisa berlari‟ jika dilihat dari tuturannya, tuturan 

tersebut berupa kalimat pernyataan. Hal tersebut dapat dilihat dari kata „Sekarang‟ 

yang menunjukkan keterangan waktu bahwa saat ini anaknya Kili sudah bisa berlari.  

Jadi, tuturan yang bercetak miring tebal  pada data (3) termasuk tindak ujaran 

representatif karena tuturan tersebut berupa pernyataan yang hanya memberitahukan 

atau menginformasikan kebenaran suatu tuturan kepada mitra tutur. 

(4)  Iq. As :  “Nyampah  enteh anaqk, daun  ambon kandoqk” 

[ñampah   ənteh  ana?,  daun ambn kando?k] 

 „Ayok sarapan Nak, lauknya daun ubi‟ 

Yul :  “Wahk   Inaq, terusan  bae” 

[wahk    Ina?, tərusan  bae] 

 „Sudah Bu, sarapannya dilanjutkan saja‟ 

Iq, As :  “Sengaqk sak kandoq daun ambon badeq ampokm endeq 

mele  nyampah” 

[sEŋa?k  sak kando?  daUn ambɔn bade?   ampokm ənde?  

mele ñampah] 

 „Mungkin karena lauk ibu daun ubi sehingga kamu tidak 

mau sarapan‟ 
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Yul :  “Ye   siqk   erup mate gamaq   tie inaq 

[ yə   si?   erUp mate gama?   tiə  ina?] 

 „Hidup mati saya dengan itu Ibu‟ 

 

Kalimat yang dituturkan Yul pada data (4) di atas termasuk ke dalam 

pelaksanaan tindak ujaran representatif. Kalimat yang menyatakan Ye siq erop mate 

gamak tie  inaq „Lauk itu yang membuat saya hidup mati‟ dikatakan representatif 

karena kalimat „Membuat saya hidup dan mati‟ tersebut merupakan sebuah 

pernyataan bahwa lauk itulah yang membuat Yul hidup dan mati. Dikatakan kalimat 

tersebut merupakan pernyataan karena satuan lingual mambuat merupakan tanda 

pernyataan Yul yang seolah-olah memberitahukan kepada mitra tutur bahwa apa yang 

dikatakannya mengandung sebuah fakta. Hal tersebut juga didukung dengan frasa 

hidup mati yang berarti menyampaikan suatu pernyataan bahwa memang  daun ubi 

tersebut sudah sering dijadikan lauknya. 

(5) 

 

Aq. Mat : “Hai  epe   montor vario baru ne?” 

[haI epe  montɔr vario barU ne] 

 „Siapa yang punya motor vario baru  ini?‟ 

 Wahyu  : “Aku   noh   epe” 

[Aku   nɔh  epe] 

 „Saya yang punya‟ 

 Aq. Mat : Pire   sikm beli? 

[pIrə  sIkm  bəli] 

 „Berapa harganya?‟ 

 Wahyu  : Endeqm sampe   jual  bangket 

[ənde ?m  sampe  jual  baŋkət] 

 „Anda tidak sampai menjual sawah‟ 

 

Kalimat yang dituturkan Wahyu pada data (5) di atas termasuk ke dalam 

tindak ujaran representatif. Hal tersebut ditandai dengan ciri-ciri tindak ujaran 
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representatif yaitu berupa pernyataan mengenai suatu fakta atau kebenaran. 

Pernyataan tersebut dapat diamati pada kata „Tidak sampai” yang memberitahukan 

kepada penutur bahwa motor tersebut harganya tidak semahal harga sepetak sawah 

dan kebenaran informasi tersebut mutlak. Jadi, tuturan yang menyatakan ndekm 

sampe jual bangket „Anda tidak sampai menjual sawah‟  termasuk kedalam tuturan 

representatif. 

4.1.2 Tindak Ujaran Direktif  

Tindak ujaran direktif merupakan perintah untuk melakukan sesuatu, 

pembicara melakukan tindak ujaran dengan tujuan agar pendengar melakukan  

sesuatu. Jenis tuturan yang termasuk dalam tindak ujaran direktif adalah tuturan 

bertanya, meminta, memerintah, memohon mengajak, menyarankan. Berikut akan 

dipaparkankan analisis bentuk implikatur percakapan dalam bahasa Sasak di Desa 

Lajut Kecamatan Praya Tengah sesuai dengan tindak ujaran direktif. 

(6) Lehum  : “Arun endeng kepeng lime ribu maeh  siq  beli pentol!” 

[Arun  endeŋ   kEpEŋ  limə ribu maeh  si?  bəli pəntɔl] 

 „Arun minta uang lima ribu buat beli bakso!‟ 

Arun  : Ne    jual  montork   mah! 

[ne  jual   montɔrk  mah] 

 „Juallah motor saya ini!‟ 
 

Tuturan pada data (6) yang menyatakan ne jual montork mah! „Juallah motor 

saya ini‟, jika dilihat dari kalimatnya, tuturan tersebut dikategorikan ke dalam tindak 

ujaran direktif. Dikatakan tindak ujaran direktif karena kata ne jual „Juallah‟ 

merupakan kata perintah. Kata perintah tersebut bertujuan untuk menyuruh mitra 
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tutur untuk melakukan sesuatu. Secara ortografi terdapat pula tanda seru (!) diakhir 

kalimat yang bernakna suruhan. Jadi, kalimat „juallah motor saya ini‟ termasuk 

kedalam tindak ujaran direktif karena menuntut mitra tutur melakukan suatu perintah 

berdasarkan tuturannya. 

(7) Imah  : “Pire ajin kul ne?” 

[pirə ajin  kUl ne] 

 „Berapa harga sayur kul?‟ 

Mar  : “Aji lime ribu” 

[aji  limə ribu] 

 „Lima ribu harganya‟ 

Imah  : “Maukt   aji  due ribu?” 

[mau?t  aji    duə ribu] 

 „Dua ribu ya!‟ 

Mar  : “Goreng bae  kepengm aloh!” 

[goreŋ    bae kEpEŋm  aloh] 

 „Gorenglah uangmu!‟ 

 

Tuturan pada data (7) yang menyatakan Goreng bae kepengm aloh! 

„Gorenglah uangmu‟ jika dilihat dari kalimatnya dapat dikategorikan ke dalam tindak 

ujaran direktif. Dikatakan tindak ujaran direktif karena terdapat kata aloh yang 

merupakan kata suruhan, suruhan tersebut merupakan perintah untuk menggoreng 

uang yang dimilikinya untuk membeli sayur. Selain itu, secara ortografi terdapat 

tanda seru (!) di akhir kalimat yang menandakan bahwa kalimat tersebut berupa 

perintah atau suruhan. Jadi, tuturan tersebut termasuk tindak ujaran direktif karena 

menyuruh mitra tutur untuk melakukan suatu tindakan yaitu menggoreng uangnya 

jika ingin membeli sayur seharga dua ribu. 

(8) Yul  : “Den bagiq  bae  berkat  ne  aneh  sendeqmant   oleq” 
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[Den bagI? bae   bərkat ne    anEh sənde?mant  ole?] 

 „Den sebelum pulang kita bagi  dulu berkatnya. 

Deni  : “Embe   yakm   laiq  olek?” 

[əmbe  ya?m     lai?  ole?] 

 „Kamu pulang kemana?‟ 

Yul  : “Jok    kos” 

[jo?   kɔs] 

 „Ke kos‟ 

Deni  : “Aneh lamum yaq oleq  jok kos  jauqn  bae berkat tie, aku 

bale      laiqk      olek” 

[anEh lamUm ya?  ole? Jo? kɔs jau?n bae bərkat tiə, aku 

bale lai?k    ole?] 

 „Jika kamu pulang ke kos bawalah berkat itu, saya pulang 

ke rumah. 
 

Tuturan pada data (8) yang menyatakan Aneh lamun yak oleq jok kos jaukn 

bae berkat tie aku bale laik olek ‘Jika kamu pulang ke kos bawalah berkat itu, saya 

pulang ke rumah‟ jika dilihat dari maknanya, kalimat tersebut merupakan perintah 

untuk membawa berkat yang disertakan dengan informasi kepada mitra tutur bahwa 

Deni akan pulang kerumahnya. Secara keseluruhan, kalimat tersebut dikategorikan 

sebagai kalimat perintah. Hal itu ditandai dengan satuan lingual jaukn „Bawalah‟ 

yang merupakan kata perintah atau suruhan kepada mitra tutur untuk membawa 

berkat yang akan dibagikan kepadanya. Dikatakan kata perintah pada kata “bawalah‟ 

karena terdapat partikel “lah” yang bertujuan untuk menyuruh. Jadi, tuturan yang 

bercetak miring tebal pada data (8) tersebut termasuk ke dalam tindak ujaran direktif 

karena memerintahkan  mitra tutur untuk membawa berkat yang dibagikan 

kepadanya. 

(9) Budi  : “Hai  endeqman  mangan  ne?” 

[hai   ənde?man  maŋan    ne] 
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„Siapa yang belum makan? 

 Ana  : Epi kance  Nida 

[epi kancə nida] 

 „Epi danNida‟ 

 Budi  : “Yaqk  sembih  bae   kandoq  ne  aoq?” 

[ya?   səmbihn bae kando?  ne  ao?] 

 „Lauk ini saya habiskan ya?‟ 

 Ana  : “Sembih wah  selapuqn!,  kedung saq  mesaqkm  mele 

erop” 

[səmbIhn wah  səlapu?n,   kədUŋ   sa?  mesa?m mele erop] 

 „Habiskanlah semunya!, mumpung sendirimu mau hidup‟ 

 

Tuturan pada data (9) yang menyatakan Sembih wah selapukn!, kedung sak 

mesakm mele erop „Habiskanlah semuanya!, mumpung kamu sendiri yang mau 

hidup‟ Jika dianalisis dari kalimatnaya tuturan tersebut dikategorikan ke dalam tindak 

ujaran direktif. Dikatakan tindak ujaran direktif karena dalam kalimat tersebut 

terdapat kata sembihn „Habiskanlah‟ yang merupakan kata perintah untuk 

menghabiskan lauk yang masih ada. Selain kalimat tersebut berupa kata perintah, 

secara ortografi juga terdapat tanda seru (!) yang berfungsi memerintah di dalam 

kalimat. Jadi, tuturan yang bercetak miring tebal pada data (9) termasuk ke dalam 

tindak ujaran direktif karena tuturan tersebut berupa perintah kepada mitra tutur untuk 

menghabiskan lauk yang ada. 

(10) Lehum  : “Endeqkm dengah dengan ngebang kanaq  ampoqkm   

tetep  maen  remi?” 

[ənde?m    dəŋah   dəŋan     ŋəbaŋ    kana?   ampU?km 

tətəp maen rEmi] 

 „Kalian tidak mendengar azan sehingga masih bermain 

kartu?‟ 

Pemuda  : “Aok  dengaht, bareh  juluq” 

[ao?   dəŋaht,  barEh  julu?] 

 „Kami dengar, tapi nanti dulu. 
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Lehum  : “Yaqm kekel  idapn leq  dunie ne  kanaq?” 

[ya?m   kəkəl  idapm le?   duniə   ne  kana?] 

„Apakah kalian merasa akan kekal di dunia ini?‟ 

 

Tuturan pada data (10) yang menyatakan yakm kekel idapn leq dunie ne kanak 

„apakah kalian merasa akan kekal di dunia ini?‟ jika dilihat dari kalimatnya, tuturan 

tersebut dikategorikan ke dalam tindak ujaran direktif berupa pertanyaan. Hal tersebut 

dapat dibuktikan dengan adanya satuan lingual yakm „Apakah‟ yang merupakan kata 

tanya yang bermaksud menanyakan kepada para mitra tutur yang sedang bermain 

kartu. Secara ortografi kalimat tersebut juga ditandai dengan tanda tanya (?)  yang 

berarti penutur mengekspresikan keingintahuan kepada  mitra tutur. Jadi, tuturan 

yang bercetak miring tebal pada data (10)  tersebut termasuk ke dalam tindak ujaran 

direktif karena kalimat tersebut menanyakan keingintahuannya kepada mitra tutur 

yang sedang bermain kartu. 

(11) Epi  : “Bibiq cobak sereok Saskia tengaq langan laiqn       

bekedek!” 

[bibi?   coba?  səreo?   Saskia    təŋa?   Laŋan   laI?n 

bəkedE?] 

 „Bibik coba lihat, Saskia bermain ke tengah jalan!‟ 

 

 Anti  : melihat Saskia bermain di jalan dan langsung berteriak 

“Bee   Saskia  pendaqm    kandoq kangkung?” 

[bəə   saskia   pənda?m     kando?  kaŋkUŋ] 

 „Hey Saskia, sudah bosankah kamu makan kangkung?‟ 
 

Tuturan pada data (6) yang menyatakan Be saskia pendakm kandok kandoq 

kangkung? „Hey Saskia, bosankah kamu makan kangkung?‟ jika dianalisis dari 
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kalimatnya, tuturan tersebut di kategorikan kedalam tindak ujaran direktif. Dikatakan 

tindak ujaran direktif karena dalam kalimat tersebut ditandai dengan kata pendakm 

„Bosankah‟ yang berarti menanyakan kepada mitra tutur apakah Saskia sudah bosan 

mengkonsumsi kangkung sebagai lauk pauknya. Selain ciri ujaran direktif dalam 

satuan lingual, secara ortografi di dalam kalimat tersebut juga terdapat tanda tanya (?) 

yang berarti penutur ingin memastikan apakah saskia sudah bosan memakan 

kangkung sebagai lauknya. Jadi, tuturan yang bercetak miring tebal pada data (6) 

termasuk kedalam tindak ujaran representatif karena kalimat tersebut berupa 

pertanyaan. 

4.1.3 Tindak Ujaran Komisif  

Tindak ujaran komisif merupakan tindak ujaran yang berfungsi untuk 

mendorong penutur untuk melakukan sesuatu. Jenis tuturan yang termasuk dalam 

tindak ujaran ini adalah menjanjikan, bertekad, bersumpah dan mengancam. Berikut 

akan di paparkan analisis tindak ujaran komisif yang terdapat dalam bahasa Sasak 

Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah. 

(12) Deni : “Kemaik ruen  paoq  tie” 

[kəmai?   ruən    paɔ?  tie] 

„Kelihatannya mangga itu enak‟ 

Anti : “Aoq ye wah  aku  meleqk  baitn baruq” 

[ao? yə  wah aku  mele?  baItn baru?] 

 „Iya, saya juga mau ngambil tadi‟ 

Deni : “Melem  berujak   meno?” 

[melem   bərujak  məno] 

 „Kamu mau rujakan?‟ 

Anti  : “Endeq   yaq   pesakit    tiank gamaq aneh  malem-malem  

mene” 
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[ənde?   ya?  pəsakIt   tiank gama?   aneh  maləm-maləm 

məne] 

„Saya tidak akan membiarkan perut sakit malam-malam 

begini‟ 
 

Tuturan pada data (12) yang menyatakan Endek yaq pesakit tiank gamak aneh 

malem-malem mene „Saya tidak akan membiarkan perut sakit malam-malam begini‟ 

jika dianalisis dari kalimatnya, tuturan tersebut dapat dikategorikan ke dalam tindak 

ujaran komisif berupa Tekad. Dikatakan tindak ujaran ekspresif berupa tekad dapat 

dilihat dari kata ndeq yaq „Tidak akan‟ yang berarti suatu tekad untuk tidak akan 

membiarkan perut penutur sakit dengan memakan rujak pada waktu malam. Jadi, 

tuturan yang bercetak miring tebal  pada data (12) termasuk ke dalam tindak ujaran 

komisif karena tuturan tersebut mendorong penutur untuk bertekad tidak akan 

memakan rujak diwaktu malam hari karena akan mengakibatkan perut sakit. 

(13) Udin  : “Hai   nyongkolan no?” 

[haI   ñɔŋkɔlan  no] 

„Siapa yang nyongkolan?‟ 

Rola  : “Saiq   Irank  tie” 

[sai?  Irank  tiə] 

 „Bibik Iran  saya‟ 

Udin  : “Meno angkaqm   endeq   milu berejap?” 

[məno  aŋka?m   ənde?    milu  bərəjap] 

 „Kenapa kamu tidak berdandan‟ 

Rola  : “Lasingan ite  yaqt    jari Tuan Guru” 

[lasIŋan    itə   ya?t    jari  tuan  guru] 

 „Saya akan jadi Tuan Guru‟ 

 

Tuturan pada data (13) yang menyatakan Lasingan ite yakt jari Tuan Guru  

jika dilihat dari maknanya tuturan tersebut dikategorikan sebagai tindak ujaran 
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komisif. Dikatakan tindak ujaran komisif karena terdapat satuan lingual yaqt „Akan‟ 

yang berarti ketika penutur sudah dewasa ia bertekad untuk menjadi Tuan Guru. Jadi, 

tuturan yang bercetak miring tebal  dalam data (13) dikatakan sebagai tindak ujaran 

komisif karena tekad penutur yang besar ketika dewasa nanti ingin menjadi Tuan 

Guru. 

(14) Anam  : “Ulat    tas  tie  maraq   entank    ajahm   baruq no!” 

[ulat     tas  tiə  mara?    əntank  ajahm    baru? no] 

 „Sulam tas itu seperti yang saya ajarkan tadi!‟ 

Karido  : “Aoq bang, laguq aku  lupaq ntan  tepiaq   maleq, endeq     

engetn” 

[ao?   Baŋ, lagu?  Aku lupa? Ntan təpia?   Male?,  ənde? 

eŋətn] 

 „Iya kak, tapi saya lupa cara membuatnya lagi‟ 

Anam  : “Sepale kanaq ne, hareqank saq  ajah  kao ngijiq” 

[səpalə  kana?  ne, hare?ank   sa?   ajah  kao   ŋIjI?] 

Segitunya  anak   ini,  lebih baik saya yang ajar kerbau 

goyang 

„Lebih baik saya mengajar kerbau bergoyang‟ 
 

Tuturan Pada data (14) dikategorikan ke dalam tindak ujaran komisif seperti 

pada data (12) dan data (13) yaitu tindak ujaran komisif bertekad. Dikatakan tindak 

ujaran komisif karena terdapat kata hareqank „Lebih baik‟ yang berarti bahwa 

penutur lebih baik mengajar kerbau bergoyang dari pada harus mengajarkan manusia 

yang susah mengerti. Dari paparan diatas sudah sangat jelas bahwa tuturan yang 

bercetak miring tebal pada data (14) termasuk dalam tindak ujaran komisif karena 

berupa keinginan yang kuat dari penutur. 
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4.1.4 Tindak Ujaran Ekspresif  

Tindak ujaran ekspresif merupakan tindak ujaran yang menyatakan keadaan 

psikologis seseorang. Jeenis tindak ujaran ekspresif ini adalah berterimakasih, 

meminta maaf, mengolok memuji dll. Berikut akan di paparkan data berupa tindak 

ujaran ekspresif yang terdapat dalam bahasa Sasak di Desa Lajut Kecamatan Praya 

Tengah. 

(15) Karido  : “Aneh ye kembe kendingm tie?” 

[aneh yə  kəmbe  kəndIŋm   tiə] 

 „keningmu kenapa?‟ 

 Opik  : “Ones simbong  panci  badeq baruq” 

[ɔnəs   sImboŋ   panci badE?  baru?] 

 „Sepertinya bekas cemong panci‟ 

 Karido  : “Ooow muq paran jaq onesm girang sembayang 

tahajjud” 

[ooow  mU?   Paran   ja?      onəsm    giraŋ  səmbayaŋ 

tahajjUd] 

 „Oow saya kira bekas keseringan sholat tahajjud‟ 
 

Tuturan yang bercetak miring tebal pada data (15) jika dilihat dari kalimatnya 

yang menyatakan Ooow muk paran jak onesm girang sembayang tahajjud „Saya kira 

itu bekas keseringan sholat tahajjud‟ dapat dikategorikan ke dalam tindak ujaran 

ekspresif. Dikatakan tindak ujaran ekspresif karena ujaran tersebut bermakna 

mengolok-olok keadaan Opik yang saat itu terkena cemong panci. Hal tersebut 

terlihat jelas pada kata muq paran „Saya kira‟ yang berarti terdapat niat mengolok 

yang di padukan dengan olokan cemong panci dengan tanda orang yang rajin sholat 

malam. Jadi, tuturan yang bercetak miring tebal pada data (15) termasuk ke dalam 
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tindak ujaran ekspresif” karena secara jelas Karido menyatakan keadaan Opik pada 

saat itu yang terkena cemong panci dengan maksud mengolok-oloknya. 

(16)  Uyun  : “Keengesn Saskia endih inak?” 

[kəeŋəsn    Saskia əndih ina?] 

 „Saskia cantik ya Bu?‟ 

 Iq. Mur : “Ye  jari  pemaseq  dese Lajut lemaq” 

[yə   jari    pəmasə?  desə Lajut lema?] 

 „Besok Sakia akan menjadi bunga desa Lajut‟ 

 

Tuturan pada data (16) yang menyatakan Ye jari pemasek dese lajut lemak 

besok „Sakia akan jadi bunga desa Lajut‟ jika dianalisis dari kalimatnya, tuturan 

tersebut dapat dikategorikan ke dalam tindak ujaran ekspersif. Dikatakan tindak 

ujaran ekspresif karena terdapat kata pemaseq Dese Lajut „Bunga desa‟ yang 

merupakan kata sanjungan yang bermakna bahwasanya bermakna ketika besar nanti 

Saskia akan menjadi bunga desa Lajut karena kecantikannya. Jadi, tuturan yang 

bercetak miring tebal dalam data (16) tersebut termasuk ke dalam tindak ujaran 

ekspresif karena tuturan tersebut bermaksud memuji atau menyanjung kecantikan 

seseorang anak desa yaitu Saskia. 

4.2 Makna Implikatur Percakapan Bahasa Sasak di Desa Lajut 

Setiap ujaran memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Sama halnya dengan 

implikatur percakapan yang ada di Desa Lajut kecamatan Praya tengah. Implikatur 

dalam bahasa Sasak di Desa Lajut selalu menggunakan sindiran. Sindiran-sindiran 

dalam ujaran yang berimplikatur tersebut memiliki beragam makna. Berikut akan 
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dipaparkan makna-makna sindiran yang terdapat dalam implikatur bahasa Sasak di 

Desa Lajut berdasarkan konsep ujaran yang telah dipaparkan dalam bentuk implikatur 

bahasa Sasak di Desa Lajut. 

4.2.1 Makna Implikatur Percakapan Bahasa Sasak Di Desa Lajut Kecamatan Praya 

Tengah dalam Pelaksanaan Tindak Ujaran Representatif 

Tuturan dikatakan berimplikatur karena terdapat makna tambahan di 

dalamnya. Berikut akan dipaparkan makna implikatur dalam tuturan bahasa Sasak di 

Desa Lajut berdasarkan tindak ujaran representatif. 

4.2.1.1 Makna Ujaran Representatif Mendeklarasikan/ melaporkan 

(17) Ibu  : “Angkakm endek  lalo roah onek?” 

[aƞka?m   ənde?   lalo roah  one?] 

 „Kenapa kamu tidak pergi ke acara zikiran tadi?‟ 

Anak  : “Lasingan endekq tepesilaq” 

[lasiŋan  ənde?  təpəsila?] 

 „Karena saya tidak diundang‟ 

Ibu  : “Dakaqm endeq tepesilaq dateng bae, aku  kan endah leq 

to” 

[daka?m ənde?  təpəsila?  datəŋ   bae, aku kan  endah le? to] 

 „Walaupun kamu tidak diundang, seharusnya kamu datang, 

karena    saya ada disana‟. 

Anak  : “Ite wah toaq nani” 

[itə wah  toa?  nani] 

 „Saya sudah dewasa sekarang‟. 

 

Tuturan bercetak miring tebal pada data (17) termasuk tindak tutur lokusi 

yang ditandai dengan tuturan anak, yaitu Ite wah toak nani memiliki maksud 

memberitahukan kepada mitra tutur (Ibu) bahwa penutur (Anak) sekarang sudah 
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dewasa. Bagian tersebut merupakan pelaksanaan tindak tutur ilokusi yang memiliki 

maksud mendeklarasikan atau melaporkan kepada mitra tutur bahwa sekarang 

penutur sudah dewasa. Jadi, ketika penutur tidak diundang, penutur tidak akan 

datang.  

Tuturan yang bercetak miring tebal pada data (17) merupakan kalimat yang 

berimplikatur. Dikatakan kalimat yang berimplikatur karena di dalam tuturan tersebut 

terdapat makna tambahan. Dalam hal ini, penutur melakukan pelanggaran prinsip 

kualitas, karena penutur menuturkan hal yang tidak semestinya. Namun karena 

adanya konteks epistemis yaitu pemahaman bersama yang dimiliki oleh penutur dan 

mitra tutur, maka tuturan tersebut berterima dan dapat dipahami.  

Makna sebenarnya dalam tuturan Ite wah toak nani adalah kita (penutur) 

sudah dewasa sekarang. Sementara itu, makna tambahan dalam tuturan tersebut 

adalah penutur memberitahu mitra tutur bahwa penutur sudah dewasa. Dewasa dalam 

hal ini maksudnya bahwa seseorang yang telah beranjak dewasa sudah mengerti dan 

paham apa itu malu dan mempunyai tatakrama. Tidak sembarangan datang atau 

keluar masuk ke rumah orang tanpa diundang atau dipersilakan, sekalipun keluarga 

terdekat. Konteks yang melatarbelakangi tuturan tersebut adalah terjadinya 

percakapan antara seorang ibu yang bernama Inak Rumi dan anaknya yang bernama 

Sudi. Percakapan tersebut berlangsung ketika ibu Rumi pulang dari tempat acara 

syukuran keluarga dan melihat anaknya sedang menonton televisi. Sang ibupun 

langsung menanyakan perihal ketidakhadiran Sudi dalam acara syukuran 
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keluarganya. Sudi langsung menjawab dirinya tidak diundang, jadi dia tidak akan 

datang karena sekarang dia sudah dewasa. 

4.2.1.2 Makna Ujaran Representatif Menyuruh  

(18) Kakak  :  “Epi endeng tolong baetak rikak seberaq!” 

[epi endeŋ tolong baetak rIka?   səbəra?] 

 „Epi tolong ambilkan saya setrika! 

Adik  : “Ite-ite doang tesuruq, embe  taoqn rikak  no?” 

[itə-itə doaŋ  təsUrU?, əmbe taɔ?n  rIka?  no?] 

 „Saya-saya saja yang disuruh, dimana tempat setrikanya?‟ 

Kakak  : “To Renteng taokn” 

[to  renteŋ     taɔkn] 

 „Ada di Renteng‟ 
 

Tuturan yang bercetak miring tebal pada data (18) merupakan tindak tutur 

lokusi yang ditandai dengan tuturan To renteng taokn „ada di Renteng‟ yang artinya 

memberitahukan mitra tutur bahwa setrika yang dicarinya berada di Renteng. Bagian 

tersebut merupakan tindak tutur ilokusi yang memiliki maksud menyuruh mitra tutur 

untuk mencari setrika tersebut.  

Tuturan yang bercetak miring tebal pada data (18) tersebut merupakan kalimat 

yang berimplikatur. Dikatakan kalimat yang berimplikatur karena di dalam tuturan 

tersebut terdapat makna tambahan. Dalam hal ini, penutur melakukan pelanggaran 

prinsip kualitas karena penutur menuturkan hal yang tidak semestinya. Namun karena 

adanya konteks epistemis, maka tuturan tersebut berterima dan dapat dipahami. 

Makna sebenarnya dalam tuturan „ada di Renteng‟ adalah penutur memberitahukan 

bahwa setrika yang dicari mitra tutur berada di Renteng. Sementara itu,  makna dalam 
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tuturan tersebut berbeda dari makna sebenarnya yang dituturkan, makna tambahan 

dalam tuturan tersebut adalah setrika yang dicari mitra tutur berada tidak jauh dari 

tempatnya. Dikatakan tidak jauh dari tempatnya karena konteks terjadinya 

percakapan tersebut pada saat penutur dan mitra tutur berada di dalam rumah.  

Konteks yang melatarbelakangi tuturan tersebut adalah terjadinya percakapan antara 

Opi (kakak) dan Epi (adik). Percakapan tersebut berlangsung pada saat Opi meminta 

bantuan kepada Epi untuk diambilkan setrika. Epi yang saat itu kesal karena dirinya 

disuruh, langsung menanyakan letak setrika. Opi  yang mendengar adiknya 

menggerutu langsung memberitahu sang adik bahwa setrika itu berada di Renteng. 

Tuturan „ada di renteng‟ tersebut digunakan karena Renteng merupakan sebuah pasar 

yang menjual segala kebutuhan rumah tangga termasuk  setrika. 

4.2.1.3 Makna Ujaran Representatif Menginformasikan 

(19) Nenek  : “Piranm  olek langan Malasia tatiq?” 

[pIranm   ole?  Laŋan  malasia  tatI?] 

 „Kapan kamu pulang dari Malaysia?‟ 

Kili  : “Segerahm endeq wah  gitaqk?”  

[səgərahm  ənde?  wah  gita?] 

 „Masak anda tidak pernah melihat saya?‟ 

Nenek  : “Endek wah tatiq” 

[ənde? wah tatI?] 

 „Tidak pernah anakku‟ 

Kili  : “Astage wah bih  tao pelai  baim nani” 

[astagə wah  bIh  tao  pəlai   baIm nani] 

„Astaga, sekarang  semua cucumu sudah bisa berlari‟ 
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Tuturan yang bergaris miring tebal pada data (19) tersebut merupakan tindak 

lokusi yang memiliki arti memberitahukan kepada mitra tutur bahwa anaknya Kili 

(penutur) sudah bisa berlari. Bagian tersebut merupakan pelaksanaan tindak tutur 

ilokusi yang memiliki maksud memberitahukan Papuk Miasih, bahwa penutur sudah 

lama kembali dari Malaysia dengan menyatakan bahwa anaknya yang masih kecil 

sudah bisa berlari.  

Tuturan yang bercetak miring tebal pada data (19) merupakan kalimat yang 

berimplikatur. Dikatakan kalimat yang berimplikatur karena di dalam tuturan tersebut 

terdapat makna tambahan. Dalam hal ini penutur melakukan pelanggaran prinsip 

kerjasama maksim kualitas, karena penutur menuturkan hal yang tidak semestinya. 

Namun, karena adanya pemahaman bersama yang dimiliki oleh penutur dan mitra 

tutur, maka tuturan tersebut dapat dipahami. Makna sebenarnya dalam tuturan 

„Cucumu sudah bisa berlari sekarang‟ adalah penutur memberitahu mitra tutur bahwa 

anaknya sudah bisa berlari. Sementara itu, makna tambahan dalam tuturan tersebut 

adalah Kili sudah lama berada di Lombok, yang diibaratkan seperti anak yang masih 

kecil kemudian sudah bisa berlari karena lamanya menetap di Lombok setelah 

kembali dari Malaysia. Dikatakan tuturan „cucumu sudah bisa berlari sekarang‟ 

karena pada dasarnya anak yang masih kecil belum bisa apa-apa memiliki fase yang 

sangat lama sehingga bisa berlari. Makna tambahan tersebut didasarkan pada konteks 

yang melatarbelakangi tuturan yang terjadi antara Kili dan Papuk Miasih. Percakapan 

tersebut berlangsung ketika Kili sedang duduk-duduk di rumah inak Opik dan pada 
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saat itu papuk Miasih datang. Kili yang saat itu ditanyai kapan pulang dari malaysia 

langsung mengatakan tuturan yang berimplikatur tersebut. 

 

4.2.1.4 Makna Ujaran Representatif Menolak 

(20)  Iq. As :  “Nyampah  enteh anaqk, daun  ambon kandoqk” 

[ñampah   ənteh  ana?,  daUn ambɔn kando?] 

„Mari sarapan Nak, lauknya daun ubi‟ 

Yul :  “Wahk  Inaq,  terusan bae” 

[wahk  Ina?,   tərusan  bae] 

„Sudah Bu, sarapannya dilanjutkan saja‟ 

Iq, As :  “Sengaqk sak kandoq daun ambon badeq ampokm endeq 

mele  nyampah” 

[sEŋa?   sak kando?  daUn ambɔn badE? ampokm əndEq  

mele ñampah] 

„Mungkin karena lauk ibu daun ubi sehingga kamu tidak 

mau sarapan‟ 

Yul :  “Ye   siqk       erup mate gamaq   tie inaq 

[ yə   si?        erUp mate gama?   tiə  Ina?] 

„Hidup mati saya dengan itu Ibu‟ 

 

Tuturan ye sik erup mate gamak   tie inak „Itu yang membuat saya hidup mati‟ 

pada data (20) yang bercetak miring tebal merupakan tindak ilokusi yang memiliki 

arti memberitahukan Inaq As bahwa daun ubi tersebut yang membuat Yul hidup dan 

Mati. Bagian tersebut merupakan pelaksanaan tindak tutur ilokusi yang memiliki 

maksud menolak ajakan mitra tutur untuk sarapan. Penolakan tersebut bukan karena 

penutur tidak menyukai daun ubi sebagai lauknya melainkan daun ubi tersebutlah 

yang sering dikonsumsi sebagai lauknya dari dulu sampai sekarang.  
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Tuturan yang bercetak miring pada data (20) tersebut merupakan kalimat yang 

berimplikatur. Dikatakan berimplikatur karena di dalam tuturan tersebut terdapat 

makna tambahan. Dalam hal ini, penutur melakukan pelanggaran prinsip kerjasama 

kualitas karena penutur menuturkan hal yang tidak semestinya. Namun karena adanya 

konteks epistemis, maka tuturan tersebut berterima dan dapat dipahami. Makna 

sebenarnya dalam tindak lokusi pada tuturan yang bercetak miring tebal tersebut 

adalah pernyataan penutur yang biasa mengonsumsi daun ubi sebagai lauknya. 

Sementara itu, makna tambahan dalam tuturan tersebut adalah penutur selalu 

mengonsumsi daun ubi dari masih kecil sampai tua nanti sebagai lauknya, karena 

sebagian besar masyarakat di Desa Lajut selalu menanan ubi di setiap pematang 

sawah. makna tambahan tersebut dimaknai berdasarkan konteks yang 

melatarbelakangi terjadinya tuturan tersebut. tuturan tersebut berlangsung ketika Yul 

sedang duduk untuk mengantri mandi di berugak inak As. Melihat Yul duduk 

diberugak, inak As yang sedang sarapan memanggil yul dan menyuruhnya sarapan 

bersama dengan lauk daun ubi, namun Yul menolak. Inak As mengira ajakannya 

ditolak karena Yul tidak biasa mengonsumsi lauk tersebut. Yulpun mengatakan „itu 

yang membuat saya hidup dan mati.  

 

4.2.1.5 Makna Ujaran Representatif Memberitahukan 

(21) 

 

Aq. Mat : “Hai  epe   montor vario baru ne?” 

[haI epe  montɔr vario baru ne] 

„Siapa yang punya motor vario baru ini?‟ 
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 Wahyu  : “Aku   noh   epe” 

[Aku   nɔh  epe] 

„Saya sih yang punya‟ 

 Aq. Mat : Pire        siqm        beli? 

[pIrə      sI?m       bəli] 

„Berapa harga yang kamu gunakan untuk membelinya?‟ 

 Wahyu  : Endeqm      sampe   jual  bangket 

[ənde ?m      sampe  jual  baŋkət] 

„Anda tidak sampai menjual sawah‟ 

 

Tuturan pada data (21) yang menyatakan Endekm sampe jual bangket „anda 

tidak harus menjual sawah‟ merupakan tindak ilokusi yang memiliki arti 

memberitahukan Amaq Mat jika ingin membeli motor seperti  dirinya (Wahyu), maka 

ia (Amaq Mat) tidak harus menjual sawahnya. Bagian tersebut merupakan 

pelaksanaan tindak tutur ilokusi yang memiliki maksud memberitahukan Amaq Mat 

bahwa harga motor lebih murah dibandingkan dengan harga sawah. 

 Tuturan yang bercetak miring tebal pada data (20) merupakan tuturan 

berimplikatur. Dikatakan berimplikatur karena di dalam tuturan tersebut terdapat 

makna tambahan. Dalam hal ini, penutur melakukan pelanggaran prinsip kualitas 

karena penutur menuturkan hal yang tidak semestinya, namun karena adanya 

pemahaman bersama antara penutur dan mitra tutur, maka tuturan tersebut berterima 

dan dapat dipahami. 

Makna sebenarnya dalam tuturan data (20) yang bercetak miring tebal adalah 

penutur memberitahukan kepada mitra tutur, bahwa jika mitra tutur ingin membeli 

motor seperti penutur, maka ia tidak harus menjual sawahnya. Makna tambahan 



 

54 
 

dalam tuturan tersebut adalah bahwasanya ketika sesorang membeli motor, maka ia 

tak harus menjual sawahnya karena motor harganya jauh lebih murah dari pada harga 

sawah. Konteks yang melatarbelakangi tuturan tersebut  adalah terjadinya percakapan 

antara Amaq Mat dan Wahyu. Percakapan tersebut berlangsung ketika Amaq mat 

melihat motor Vario baru milik wahyu terparkir di depan rumah Inaq Opik. Amak 

Matpun menanyakan harga motor Vario baru tersebut, Wahyu tidak menjawab harga 

motor yang dibelinya melainkan memberitahukan kepada Amaq mat jika ingin 

membeli motor Vario tersebut, Amaq Mat tidak harus menjual sawahnya. 

4.2.2 Makna Implikatur Percakapan Bahasa Sasak di Desa Lajut Kecamatan Praya 

Tengah dalam Pelaksanaan Tindak Ujaran Direktif 

Berikut akan dipaparkan makna implikatur dalam tuturan bahasa Sasak di 

Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah. Makna implikatur tersebut akan dipaparkan 

berdasarkan tindak ujaran direktif seperti yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya. 

4.2.2.1 Makna Ujaran Direktif Memberitahukan 

(22) Lehum  : “Arun endeng kepeng lime ribu maeh siq beli pentol!” 

[Arun  endeŋ  kEpEŋ  limə  ribu maeh  si? bəli  pəntɔl] 

„Arun minta uang lima ribu buat beli bakso!‟ 

Arun  : Ne    jual  montork   mah! 

[ne  jual   montɔrk  mah] 

„Juallah motor saya ini!‟ 
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Tuturan pada data (22) yang menyatakan Ne jual montork mah „Juallah motor 

saya ini‟ merupakan tindak tutur lokusi yang memiliki arti menyuruh mitra tutur 

(Lehum) untuk menjual motor yang ditunggangi Arun untuk membeli bakso yang 

diinginkannya. Bagian tersebut merupakan tindak tutur ilokusi yang memiliki maksud 

memberitahukan Lehum bahwa Arun tidak mempunyai uang untuk diberikan 

kepadanya saat ini.  

Tuturan yang bercetak mirik tebal pada data (22) tersebut merupakan tuturan 

yang berimplikatur. Dikatakan berimplikatur karena di dalamnya terdapat makna 

tambahan. Dalam hal ini, penutur melakukan pelanggaran prinsip kualitas, karena 

penutur menuturkan hal yang tidak semestinya. Namun karena adanya konteks 

epistemis yaitu pemahaman bersama yang dimiliki oleh penutur dan mitra tutur, maka 

tuturan tersebut berterima dan dapat dipahami. Makna sebenarnya dalam tuturan 

tersebut adalah penutur menyuruh mitra tutur untuk menjual motor yang sedang 

didudukinya untuk membeli bakso. Sementara itu, makna tambahan dalam tuturan 

tersebut adalah Arun tidak memiliki uang untuk diberikan kepada lehum pada saat 

tuturan itu dituturkan. Dikatakan tuturan „juallah motor saya ini‟ karena tidak 

mungkin seseorang akan menjual motor hanya untuk membeli bakso yang harganya 

hanya lima ribu. Tuturan tersebut diungkapkan dengan sindiran yang berupa perintah 

karena memang pada saat itu Arun tidak mempunyai uang untuk diberikan kepada 

lehum walaupun hanya lima ribu dan hanya motor yang ditungganginyalah yang 

dimilikinya.  
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Konteks yang melatarbelakangi tuturan tersebut adalah terjadinya percakapan 

antara Arun dan Lehum. Percakapan tersebut berlangsung pada saat Arun akan 

memarkir motornya di pinggir jalan, tiba-tiba Lehum memanggilnya dari arah 

kejauhan dengan maksud meminta uang untuk membeli bakso. Arun pun langsung 

mengatakan “Ne jual montork mah!” yang artinya juallah motor saya ini‟ sambil 

menunjuk motornya. 

4.2.2.2 Makna Ujaran Direktif Menolak  

(23) Imah  : “Pire ajin  kul ne?” 

[pirə   ajin kUl ne] 

„Berapa harga sayur kul?‟ 

Mar  : “Aji  lime ribu” 

[aji   limə ribu] 

„lima ribu harganya‟ 

 

Imah  : “Maukt  aji  due ribu?” 

[maukt  aji    duə ribu] 

„Dua ribu ya!‟ 

Mar  : “Goreng bae  kepengm aloh!” 

[goreŋ    bae kEpEmŋm  aloh] 

„Gorenglah uangmu!‟ 
 

Tuturan yang bergaris miring tebal pada data (23) „Goreng saja uangmu‟ 

merupakan tindak lokusi yang memilki arti menyuruh mitra tutur (Imah) untuk 

menggoreng uangnya, jika menginginkan sayur kul dengan harga dua ribu. Bagian 

tersebut merupakan pelaksanaan tindak tutur ilokusi yang memiliki maksud 

memberitahukan mitra tutur bahwa sayur kul tidak dapat dibeli dengan harga dua ribu 

atau dengan kata lain tawaran tersebut ditolak. 
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 Tuturan yang bercetak miring tebal pada data (17) tersebut merupakan 

tuturan yang berimplikatur. Dikatakan berimplikatur karena di dalamnya terdapat 

makna tambahan. Dalam hal ini, penutur melakukan pelanggaran prinsip kualitas, 

karena penutur menuturkan hal yang tidak semestinya. Namun karena adanya konteks 

epistemis yaitu pemahaman bersama yang dimiliki oleh penutur dan mitra tutur, maka 

tuturan tersebut berterima dan dapat dipahami. 

Makna sebenarnya dalam tuturan tersebut adalah penutur menyuruh mitra 

tutur untuk menggoreng uang yang dimilikinya. Sementara itu, makna tambahan 

dalam data (23) adalah sayur yang diinginkan mitra tutur tidak bisa ditawar dengan 

harga dua ribu, karena terlalu murah. Digunakan tuturan tersebut karena tidak 

mungkin seseorang akan memirintahkan orang lain untuk menggoreng uangnya. 

Konteks yang melatarbelakangi tuturan tersebut adalah terjadinya percakapan penjual 

(Mar) dengan pembeli (Imah). Percakapan tersebut berlangsung ketika Imah ingin 

menawar harga sayur kol yang harganya lima ribu menjadi dua ribu. Marpun 

menyusruh Imah untuk menggoreng uangnya. 

4.2.2.3 Makna Ujaran Direktif Menyarankan  

(24) Yul  : “Den bagiq  bae  berkat  ne  aneh  sendeqmant   oleq” 

[dEn bagI? bae   bərkat ne    anEh sənde?mant  ole?] 

„Den sebelum pulang kita bagi  dulu berkatnya. 

Deni  : “Embe   yaqm   laiq  olek?” 

[əmbe  ya?m     lai?  ole?] 

„Kamu pulang kemana?‟ 

Yul  : “Jok    kos” 

[jo?   kɔs] 
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„Ke kos‟ 

Deni  : “Aneh lamun yaq ole  jok kos  jauqn  bae berkat tie, aku bale      

laiqk olek” 

[anEh lamUn ya?  ole? jok kɔs jau?n bae bərkat tiə, aku bale 

lai?  ole?] 

„Jika kamu pulang ke kos bawalah berkat itu, saya pulang ke 

rumah. 

 

Tuturan yang bercetak miring tebal pada data (24) yang menyatakan „jika 

kamu pulang ke kos bawalah berkat itu, saya pulang ke rumah‟ merupakan tindak 

ilokusi yang memiliki arti penutur menyuruh Yul untuk membawa semua berkat yang 

dibagikan, jika Yul pulang ke kos. Bagian tersebut merupakan pelaksanaan tindak 

tutur ilokusi yang memiliki maksud menyarankan Yul untuk membawa semua berkat 

tanpa dibagi, karena Yul akan pulang ke kos.  

Tuturan pada data (24) yang bercetak miring tebal merupakan kalimat yang 

berimplikatur. Dikatakan kalimat yang berimplikatur karena di dalam tuturan tersebut 

terdapat makna tambahan. Dalam hal ini, penutur melakukan pelanggaran prinsip 

kualitas, karena penutur menuturkan hal yang tidak semestinya. Namun karena 

adanya konteks epistemis yaitu pemahaman bersama yang dimiliki oleh penutur dan 

mitra tutur, maka tuturan tersebut berterima dan dapat dipahami. 

Makna sebenarnya dalam tuturan tersebut adalah memerintahkan Yul untuk 

membawa berkat tersebut tanpa disisakan kepada Deni . Sementara itu, makna 

tambahan dalam tuturan pada data (24) adalah bahwasanya jika dirumah semua 

makanan tersedia atau dengan kata lain semua kebutuhan terpenuhui, berbeda dengan 



 

59 
 

di kos-kosan yang berkebutuhan tebatas. Konteks yang melatarbelakangi tuturan 

tersebut adalah terjadinya percakapan antara Yul dan Deni. Percakapan tersebut 

berlangsung ketika Deni dan Yul baru saja pulang dari acara syukuran temannya. 

Ditengah perjalanan pulang, Yul menyuruh Deni untuk berhenti sebentar dengan 

alasan membagi dua berkat yang telah diberikan tuan rumah. Denipun menyuruh Yul 

membawa semua berkat tersebut jika Yul pulang ke kos karena pada saat itu Deni 

akan pulang ke rumah. 

4.2.2.4 Makna Ujaran Direktif Melarang 

(25) Budi  : “Hai  endeqman  mangan  ne?” 

[haI   ənde?man  maŋan    ne] 

„Siapa yang belum makan? 

 Ana  : Epi kance  Nida 

[epi kancə nida] 

„Epi danNida‟ 

 Budi  : “Yaqk  sembih  bae kandoq  ne  aoq?” 

[ya? səmbihn bae kando?  ne  ao?] 

„Lauk ini saya habiskan ya?‟ 

 Ana  : “Sembih  wah  selapuqn!,  kedung saq mesaqkm  mele 

erop” 

[səmbihn wah  səlapu?n,   kədUŋ   sa?  mesa?km mele 

erop] 

 „Habiskanlah semunya!, mumpung sendirimu mau hidup‟ 

 

Tuturan yang bercetak miring tebal pada data (25) dengan tuturan  

„Habiskanlah semunya!, mumpung sendirimu mau hidup‟ merupakan tindak lokusi 

yang bermakna menyuruh mitra tutur untuk menghabiskan semua lauk yang 

dijatahkan untuk Epi dan Nida, jika Budi ingin hidup sendiri. Bagian tersebut 
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merupakan pelaksanaan tindak tutur ilokusi yang memiliki maksud melarang Budi 

untuk menghabiskan lauk yang tersisa karena Epi dan Nida belum sarapan.  

Tuturan pada data (25) yang bercetak miring tebal tersebut merupakan kalimat 

yang berimplikatur. Dikatakan berimplikatur karena dalam tuturan tersebut terdapat 

makna tambahan. Dalam hal ini, penutur melakukan pelanggaran prinsip kualitas, 

karena penutur menuturkan hal yang tidak semestinya. Namun, karena adanya 

konteks epistemis yaitu pemahaman bersama yang dimiliki oleh penutur dan mitra 

tutur, maka tuturan tersebut berterima dan dapat dipahami. 

Makna sebenarnya dalam tuturan tersebut adalah menyuruh mitra tutur untuk 

menghabiskan semua lauk yang dijatahkan kepada Epi dan Nida, jika mitra tutur 

ingin hidup sendiri. Sementara itu, makna tambahan dalam tuturan tersebut adalah 

larangan untuk budi menghabiskan lauk untuk Epi dan  Nida karena budi tidak hidup 

sendiri melainkan mempunyai saudara yang banyak dan harus berbagi. Makna 

tambahan tersebut didasarkan pada konteks yang melatarbelakangi tuturan tersebut. 

Tuturan tersebut terjadi pada saat budi hendak menghabiskan lauk yang tersisa untuk 

Epi dan Nida. Anapun menyuruh budi untuk menghabiskan semua lauk tersebut jika 

Budi ingin hidup sendiri. 

4.2.2.5 Makna Ujaran Direktif Mengingatkan 

(26) Lehum  : “Endeqkm dengah dengan ngebang kanaq ampoqkm   

tetep  maen  remi?” 

[ənde?m   dəŋah   dəŋan     ŋəbaŋ    kana?   ampU?km 

tətəp maen remi] 
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„Kalian tidak mendengar azan sehingga masih maen 

kartu?‟ 

Pemuda  : “Aok  dengaht,  bareh   juluq” 

[ao?   dəŋaht,    bareh   julu?] 

„Kami dengar, tapi nanti dulu. 

Lehum  : “Yaqm kekel  idapn  leq  dunie ne  kanaq?” 

[ya?m  kəkəl  idapn   le?   duniə   ne  kana?] 

„Apakah kalian merasa akan kekal di dunia ini?‟ 
 

Tuturan „Apakah kalian merasa akan kekal di dunia ini?‟ pada data 26 yang 

bercetak miring tebal tersebut merupakan tindak lokusi yang memiliki maksud 

menanyakan apakah pemuda-pemuda tersebut akan kekal di dunia karena pada saat 

azan mereka masih bermain kartu. Bagian tersebut merupakan pelaksanaan tindak 

tutur ilokusi yang memiliki maksud mengingatkan pemuda-pemuda yang sedang 

berain kartu bahwa manusia tidak akan kekal di dunia.  

Tuturan yang bercetak miring tebal dalam data (26) merupakan tuturan yang 

berimplikatur. Dikatakan berimplikatur karena di dalam tuturan tersebut terdapat 

makna tambahan. Dalam hal ini, penutur melakukan pelanggaran prinsip kualitas, 

karena penutur menuturkan hal yang tidak semestinya. Namun karena adanya konteks 

epistemis yaitu pemahaman bersama yang dimiliki oleh penutur dan mitra tutur, maka 

tuturan tersebut berterima dan dapat dipahami. 

Makna sebenarnya dalam tuturan Yakm kekel leq dunie kanak? adalah penutur 

menanyakan kepada mitra tutur apakah mereka akan kekal di dunia ini. Sementara 

itu, makna tambahan dalam tuturan tersebut adalah bahwasanya tidak ada manusia 

yang akan kekal, manusia hanya sementara di dunia, diakhiratlah manusia akan kekal. 
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Jadi, tuturan tersebut mengingatkan dan memerintahkan para pemuda untuk 

memperbanyak ibadah jika sudah waktunya azan dikumandangkan. Makna tambahan 

tersebut didasarkan pada konteks yang melatarbelakangi tuturan tersebut. Tuturan 

tersebut diucapkan ketika Lehum melihat para pemuda sedang bermain kartu ketika 

azan sedang berkumandang. 

4.2.2.6 Makna Ujaran Direktif Melarang  

(27) Epi  : “Bibiq cobak sereok Saskia tengaq langan laiqn       

bekedek!” 

[bibi?   coba?  səreo?   Saskia    təŋa?   Laŋan   lai?n 

bəkedE?] 

„Bibik coba lihat, Saskia bermain ke tengah jalan!‟ 

 Anti  : melihat Saskia bermain di jalan dan langsung berteriak 

“Bee   Saskia  pendaqm    kandoq kangkung?” 

[bəə   saskia   pənda?m     kando?  kaŋkŋ] 

„He Saskia, sudah bosankah kamu makan kangkung?‟ 
 

Tuturan pada data (27) yang bercetak miring tebal mengandung tindak  ilokusi 

yang ditandai dengan tuturan Bee saskia pendakm kandok kangkung? „He saskia, 

kamu sudah bosan makan kangkung?‟ memiliki maksud menanyakan Saskia apakah 

dia sudah bosan makan kangkung sehingga saskia bermain di tengah jalan. Bagian 

tersebut merupakan pelaksanaan tindak tutur ilokusi yang bermaksud menyuruh 

saskia untuk tidak bermain di jalan agar tidak tertabrak motor atau mobil.  

Tuturan dalam data (27) yang bergaris miring tebal merupakan tuturan yang 

berimplikatur. Dikatakan berimplikatur karena terdapat makna tambahan di 

dalamnya. Dalam hal ini, penutur melakukan pelanggaran prinsip kualitas, karena 
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penutur menuturkan hal yang tidak semestinya. Namun karena adanya konteks 

epistemis yaitu pemahaman bersama yang dimiliki oleh penutur dan mitra tutur, maka 

tuturan tersebut berterima dan dapat dipahami.  

Makna sebenarnya dalam tuturan bee saskia pendakm kandok kangkung? 

adalah penutur menanyakan apakah mitra tutur sudah bosan mengonsumsi kangkung 

sebagai lauknya. Sementara itu, makna tambahan dalam tuturan tersebut tidak 

semata-mata dimaksudkan untuk menanyakan apakah Saskia sudah bosan 

mengonsumsi kangkung sebagai lauk pauknya. Penutur (Anti) bermaksud melarang 

mitra tutur ( Saskia) dengan sindiran tersebut agar tidak bermain di tengah jalan 

supaya terhindar dari bahaya misalnya tertabrak sepeda atau sepeda motor. Tuturan 

tersebut digunakan karena pada dasarnya kangkung merupakan makanan yang biasa 

dikonsumsi oleh semua golongan masyarakat termasuk juga Saskia. 

4.2.3 Makna Implikatur Percakapan Bahasa Sasak di Desa Lajut Kecamatan Praya 

Tengah dalam  Pelaksanaan Tindak Ujaran  Komisif. 

Berikut akan dipaparkan makna implikatur dalam tuturan bahasa Sasak di 

desa Lajut Kecamatan Praya Tengah. Makna implikatur tersebut akan dipaparkan 

berdasarkan tindak ujaran komisif seperti yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya. 

4.2.3.1 Makna Ujaran Komisif Bertekad  

(28) Deni : “Kemaik ruen   paoq  tie” 
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[kəmai?  ruən    paɔ?  tie] 

„Kelihatannya mangga itu enak‟ 

Anti : “Aoq ye  wah  aku  meleqk  baitn baruq” 

[ao? yə   wah aku  mele?k  baItn baru?] 

„Iya, saya juga mau ngambil tadi‟ 

Deni : “Melem berujak   meno?” 

[melem  bərujak  məno] 

„Kamu mau rujakan?‟ 

Anti  : “Endeq yaq pesakit tiank gamaq aneh  malem-malem  mene” 

[ənde? ya? pəsakIt   tiank gama?  aneh   maləm-maləm məne] 

 „Saya tidak akan membiarkan perut sakit malam-malam 

begini‟ 
 

Tuturan pada data 28 yang bercetak miring tebal tersebut mengandung tindak 

lokusi yang bermaksud memberitahukan mitra tutur bahwa penutur tidak akan 

membiarkan perutnya sakit karena mengonsumsi rujak pada malam hari. Bagian 

tersebut merupakan pelaksanaan tindak tutur ilokusi yang maksudnya bahwa penutur 

bertekad untuk tidak akan membiarkan perutnya sakit karena mengonsumsi rujak 

pada malam hari.  

Tuturan „Saya tidak akan membiarkan perut sakit malam-malam begini‟ 

merupakan kalimat yang berimplikatur. Dikatakan berimplikatur karena terdapat 

makna tambahan di dalamnya. Dalam hal ini, penutur melakukan pelanggaran prinsip 

kualitas karena penutur menuturkan hal yang tidak semestinya. Namun, karena 

adanya konteks epistemis yaitu pemahaman bersama yang dimiliki oleh penutur dan 

mitra tutur, maka tuturan tersebut berterima dan dapat dipahami.  

Makna tambahan  dalam tuturan tersebut  adalah Anti menolak ajakan Deni 

untuk makan rujak  pada malam hari karena akan membuatnya  sakit perut. Makna 
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tambahan tersebut didasarkan pada konteks yang melatarbelakangi tuturan tersebut. 

Konteks tuturan pada data (28)  terjadi antara Deni dan Anti. Percakapan tersebut 

berlangsung pada malam hari ketika Deni menanyakan kepada Anti apakah dia ingin 

makan rujak, namun Anti mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan perutnya 

sakit. 

4.2.3.2 Makna Ujaran Komisif Bertekad 

(29) Udin  : “Hai  nyongkolan no?” 

[haI   ñɔŋkɔlan  no] 

„Siapa yang nyongkolan?‟ 

Rola  : “Saiq   Irank  tie” 

[sai?  Irank  tiə] 

„Bibik Iran  saya‟ 

Udin  : “Meno angkaqm endeq   milu berejap?” 

[məno  aŋka?m ənde?       milu  bərəjap] 

„Kenapa kamu tidak dandan‟ 

Rola  : “Lasingan ite     yaqt    jari Tuan Guru” 

[lasIŋan    itə     ya?t    jari  tuan  guru] 

„Saya akan jadi Tuan Guru‟ 

 

Tuturan „saya akan jadi Tuan Guru‟ dalam data (29) yang bergaris miring 

tebal merupakan tindak lokusi yang memiliki arti memberitahukan Udin bahwa besok 

Rola akan menjadi tuan guru. Bagian tersebut merupakan pelaksanaan tindak tutur 

lokusi bahwa ketika besar nanti Rola bertekad akan menjadi tuan guru sehingga ia 

tidak ikut dalam acara nyongkolan tersebut.  

Tuturan „saya akan jadi Tuan Guru‟ merupakan tuturan yang berimplikatur. 

Dikatakan berimplikatur karena tuturan tersebut memiliki makna tambahan. Dalam 



 

66 
 

hal ini, penutur melakukan pelanggaran prinsip kualitas, karena penutur menuturkan 

hal yang tidak semestinya. Namun karena adanya konteks epistemis yaitu 

pemahaman bersama yang dimiliki oleh penutur dan mitra tutur, maka tuturan 

tersebut berterima dan dapat dipahami. 

Makna sebenarnya dalam tuturan „saya akan jadi Tuan Guru‟ adalah penutur 

memberitahukan kepada mitra tutur bahwa ia akan menjadi Tuan Guru. Makna 

tambahan dalam tuturan tersebut adalah ketika besar nanti Rola akan menjadi Tuan 

Guru dan hukum nyongkolan menurut Tuan Guru tidak diperbolehkan. Jadi, rola 

tidak ikut dalam nyongkolan karena karena ia bertekad menjadi Tuan Guru. Makna 

tambahan tersebut didasrkan pada konteks yang melatarbelakangi percakapan 

tersebut. Konteks tuturan pada data (29) tersebut  terjadi anatara Udin dan Rola. 

Percakapan tersebut berlangsung ketika udin menanyakan sebab ketidakikutsertaan 

Rola dalam acara nyongkolan Bibiknya. Rolapun menjawab dia tidak ikut 

nyongkolan karena setelah besar nanti dia akan menjadi Tuan Guru. 

4.2.3.3 Makna Ujaran Komisif Bertekad 

(30) Anam  : “Ulat    tas  tie  maraq   entank    ajahm   baruq no!” 

[ulat     tas  tiə  mara?    əntank  ajahm    baru? no] 

„Sulam tas itu seperti yang saya ajarkan tadi!‟ 

Karido  : “Aoq bang, laguq aku  lupaq ntan  tepiaq   maleq, endeq     

engetn” 

[ao?   Baŋ, lagu?  Aku lupa? Ntan təpia?   Male?,  ənde? 

eŋətn] 

„Iya kak, tapi saya lupa cara membuatnya‟ 

Anam  : “Sepale  kanaq ne,  hareqank saq  ajah  kao ngijiq” 

[səpalə  kana?  ne,   hare?ank sa?     ajah  kao  ŋIjI?] 
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„Keterauan anak ini, lebih baik saya mengajar kerbau 

bergoyang‟ 
   

Tuturan yang bercetak miring pada data (30) tersebut mengandung tindak 

lokusi yang bermaksud memberitahukan mitra tutur bahwa penutur lebih baik 

mengajar kerbau dari pada mengajar manusia yang sulit mengerti. Bagian tersebut 

merupakan pelaksanaan tindak ilokusi yang bermaksud tekad untuk mengajar kerbau 

bergoyang daripada harus mengajarkan manusia yang sulit mengerti. 

Tuturan „Lebih baik saya mengajar kerbau bergoyang‟ merupakan kalimat 

yang berimplikatur. Dikatakan berimplikatur karena di dalam tuturan tersebut 

terdapat makna tambahan. Dalam hal ini, penutur menuturkan hal yang tidak 

semestinya, namun karena adanya konteks epitemis yaitu pemahaman bersama yang 

dimiliki oleh penutur dan mitra tutur, maka tuturan tersebut berterima dan dapat 

dipahami. 

Makna tambahan pada kalimat „Keterlaluan anak ini, lebih baik saya mengajar 

kerbau bergoyang‟ Anam lebih memilih mengajar hewan yang hanya bisa bergoyang, 

daripada harus mengajarkan Karido yang sulit mengingat. Makna tambahan tersebut 

didasarkan pada konteks yang melatarbelakangi tuturan tersebut. konteks tuturan 

pada data (30) terjadi antara Anam dan Karido. Percakapan tersebut terjadi pada siang 

hari ketika Anam mengajarkan Karido menyulam tas dari plastik. Ketika akan 

disuruh menyulam sendiri, karido tidak mengingat cara membuat sulaman tas yang 
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telah diajarkan, Anam pun langsung mengatakan lebih baik saya mengajar kerbau 

bergoyang. 

4.2.4 Makna Implikatur Percakapan Bahasa Sasak di Desa Lajut Kecamatan Praya 

Tengah dalam Pelaksanaan Tindak Ujaran  Ekspresif. 

Berikut akan dipaparkan makna implikatur dalam tuturan bahasa Sasak di 

desa Lajut Kecamatan Praya Tengah. Makna implikatur tersebut akan dipaparkan 

berdasarkan tindak ujaran komisif seperti yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya. 

4.2.4.1 Makna Ujaran Ekspresif Mengolok 

(31) Karido  : “Aneh ye kembe    kendingm tie?” 

[aneh yə  kəmbe  kəndIŋm   tiə] 

„Keningmu kenapa?‟ 

 Opik  : “Ones   simbong  panci  badeq   baruq” 

[ɔnəs   sImboŋ    panci badE?    baru?] 

„Sepertinya bekas cemong panci‟ 

 Karido  : “Ooow muq paran jaq onesm girang sembayang 

tahajjud” 

[ooow  mU? Paran   ja?  onəsm    giraŋ  səmbayaŋ]  

„Oow saya kira bekas kamu keseringan sholat tahajjud‟ 
 

Tuturan pada data (31) yang bergaris miring tebal merupakan tindak ilokusi 

yang ditandai dengan tuturan Karido yaitu Ooow muk paran jak onesm girang 

sembayang tahajjud tuturan tersebut memberitahukan kepada opik bahwa Karido 

mengira cemong panci dikeningnya opik merupakan tanda ia rajin mengerjakan 
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sholat malam. Bagian tersebut merupakan pelaksanaan tindak tutur ilokusi mengolok-

olok mitra tutur Opik yang terkena cemong panci.  

Tuturan Ooow muk paran jak onesm girang sembayang tahajjud merupakan 

kalimat yang berimplikatur. Dikatakan berimplikatur karena terdapat makna 

tambahan di dalamnya. Dalam hal ini, penutur melakukan pelanggaran prinsip 

kualitas, karena penutur menuturkan hal yang tidak semestinya. Namun karena 

adanya konteks epistemis yaitu pemahaman bersama yang dimiliki oleh penutur dan 

mitra tutur, maka tuturan tersebut berterima dan dapat dipahami. 

Makna sebenarnya dalam tuturan Ooow muk paran jak onesm girang 

sembayang tahajjud adalah penutur mengira oseng panci yang terdapat dikeningnya 

opik tersebut tanda Ia rajin sholat tahajjud. Sementara itu, makna tambahan dalam 

tuturan tersebut adalah  mengolok-olok mitra tutur Opik yang didasarkan atas 

kesamaan warna pada keningnya dengan orang yang rajin sholat malam. Konteks 

yang melatarbelakangi tuturan tersebut yaitu terjadinya percakapan antara Opik dan 

Karido. tuturan tersebut berlangsung pada saat Karido sedang duduk-duduk di 

berugak, tiba-tiba Opik keluar dari dapur yang letaknya berada di depan berugak yang 

diduduki Karido. Karido memperhatikan kening Opik yang berwarna hitam karena 

cemong. Karidopun melontarkan candaan dengan mengira bahwa cemong yang ada 

dikening Opik merupakan tanda seringnya sholat malam. 
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4.2.4.2 Makna Ujaran Ekspresif Memuji 

(32)  Uyun  : “Keengesn   Saskia  endih inak?” 

[kəeŋəsn    Saskia  əndih ina?] 

 „Saskia cantik ya bu?‟ 

 Iq. Mur : “Ye jari  pemaseq  dese lajut lemaq” 

[iyə  jari    pəmasə? desə lajUt lema?] 

 „Besok Sakia akan menjadi bunga desa lajut‟ 
 

Tuturan „Besok Sakia akan jadi bunga desa Lajut‟ pada data (32) yang 

bergaris miring tebal tersebut merupakan tindak lokusi yang bermakna 

memberitahukan Uyun bahwa Saskia akan menjadi bunga desa setelah Ia besar. 

Bagian tersebut merupakan pelaksanaan tindaak tutur ilokusi yang bermaksud 

memuji kecantikan yang dimiliki oleh Saskia.  

Tuturan Ye jari pemasek dese Lajut lemak merupakan tuturan yang 

mengandung implikatur. Dikatakan berimplikatur karena di dalam  tuturan tersebut 

terdapat makna tambahan . Dalam hal ini, penutur melakukan pelanggaran prinsip 

kualitas, karena penutur menuturkan hal yang tidak semestinya. Namun karena 

adanya konteks epistemis yaitu pemahaman bersama yang dimiliki oleh penutur dan 

mitra tutur, maka tuturan tersebut berterima dan dapat dipahami. 

Makna sebenarnya dalam tuturan  tambahan dalam tuturan Ye jari pemasek 

dese lajut lemak yakni Saskia akan menjadi bunga desa LAJUT ketika sudah dewasa. 

Sementara itu, makna tambahan dalam tuturan  tersebut adalah Saskia merupakan 

aset desa Lajut yang akan direbutkan oleh para lelaki yang ada di Desa tersebut 



 

71 
 

karena kecantikannya. Konteks yang melatarbelakangi tuturan tersebut adalah 

terjadinya percakapan antara Uyun dan Inaq Mur. Percakapan tersebut berlangsung 

ketika Inaq Mur sedang duduk-duduk dengan Uyun yang saat itu melihat Sakia 

bermain. Inaq Mur mengatakan bahwa ketika besar nanti saskia akan menjadi bunga 

desa karena kecantikannya. 
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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data mengenai implikatur dalam bahasa Sasak di 

Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah, data implikatur ditemukan dalam empat bentuk 

tindak ujaran.  Selain itu, ditemukan pula makna yang terkandung dalam setiap tindak 

ujaran tersebut. Data implikatur implikatur yang ditemukan  dalam bahasa sasak di 

Desa Lajut terbentuk dalam empat pelaksanaan tindak ujaran Searle. Empat 

pelaksanaan tindak ujaran tersebut adalah tindak ujaran representatif, tindak ujaran 

direktif,  tindak ujaran komisif, dan tindak ujaran ekspresif.  

Makna implikatur dalam bahasa sasak  ditemukan dalam empat bentuk tindak 

ujaran yaitu makna representatif melaporkan atau mendeklarasikan, menyuruh, 

menginformasikan, menolak, dan memberitahukan. Makna direktif memberitahukan, 

menolak, menyarankan, melarang, dan mengingatkan. Makna komisif bertekad dan 

makna ekspresif mengolok dan memuji. 

5.2 Saran  

Peneliti berharap kajian tentang pragmatik khususnya implikatur percakapan 

dapat digali lebih dalam lagi. Mengingat hal tersebut merupakan topik yang sangat 

menarik untuk diperdalam sebagai usaha untuk memahami bahasa Sasak dengan 
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lebih baik lagi. Selain itu, dengan melakukan kajian dalam bidang pragmatik 

khususnya implikatur dalam bahasa Sasak, maka kita akan lebih mengetahui makna-

makna implisit di dalam sebuah tuturan. 

Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya pembahasan tentang kajian 

pragmatik dalam ranah implikatur percakapan tidak hanya dilakukan di Desa Lajut 

Kecamatan Praya Tengah saja, tetapi di daerah Lombok yang lain dengan dialek yang 

bervariasi. Peneliti menyadari dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan. 

Untuk itu, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan 

penelitian ini sehingga ditemukan hasil penelitian yang maksimal pada fenomena 

unik dari bahasa Sasak. 
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Data Informan 

Informan 1 

Nama  : Saharuddin  

Alamat  : Dusun Lingkuk Baru, Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah 

Umur  : 47 tahun  

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : PNS 

 

Informan II 

Nama  : Hendri / Lehum 

Alamat  : Dusun Bageq Reang, Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah 

Umur  : 27 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Petani  

 

Informan III 

Nama  : Wahyu  

Alamat  : Dusun Nyampel, Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah 

Umur  : 25 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki  

Pekerjaan : Petani  

 

 



Informan IV 

Nama  : Nurmayanti  

Alamat  : Dusun Lingkuk Baru, Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah 

Umur  : 32 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan  

Pekerjaan : Petani  

 



Data Implikatur Percakapan dalam Bahasa Sasak di Desa Lajut 

Kecamatan Praya Tengah 

Data 1 

Pembicara I : “Angkaqm ndeq lalo roah onek? 

Pembicara II : “Lasingan ndeqk tepesilaq” 

Pembicara I : “Dakaqm ndeq tepesilaq dateng bae, aku kan endah leq to” 

Pembicara II : “Ite wah toaq nani” 

 

Data 2 

Pembicara I : “Epi endeng tulung baetangk rikak seberaq!” 

Pembicara II : “Ite-ite doang tesuruk, mbe taoqn rikak no?” 

Pembicara I : “To renteng taokn” 

 

Data 3 

Pembicara I : “Piranm oleq langan malasia tatiq?” 

Pembicar II : “Segerahm ndeqwah gitaq? 

Pembicara I : “Ndeqwah tatiq” 

Pembicara II : “Astage wah bih tao pelai baim nani” 

 

Data 4 

Pembicara I : “Nyampah nteh anakh, daun ambon kandoqk” 

Pembicara II : “Wahk Inaq, terusan bae!” 

Pembicara I : Sengak saq kandok daun ambon badeq ampoqm ndeq mele 

nyampah” 

Pembicara II : “Ye siq erop mate gamaq tie Inaq” 

 

 



Data 5 

Pembicara I : “Hai epe montor Pario baru ne?” 

Pembicara II ; “Aku noh epe” 

Pembicara I : “Pire isiqm meli?” 

Pembicara II : “Ndeqm sampe jual bangket” 

 

Data 6 

Pembicara I : “Arun endeng kepeng lime ribu maeh siq beli pentol!” 

Pembicara II : “Ne jual montork mah!” 

 

Data 7 

Pembicara I : “Pire ajin kul ne?” 

Pembicara II : “Aji lime ribu” 

Pembicara I : “Maukt aji due ribu” 

Pembicara I : “Goreng kepengm aloh!” 

 

Data 8 

Pembicara I : “Den bagiq bae berkat ne aneh sendeqmant oleq!” 

Pembicara II : “Mbe yaqm laiq oleq?” 

Pembicara I : “Jok kos” 

Pembicara II : “Aneh lamum yaq oleq jok kos jauqn bae berkat tie!, Aku 

bale laiq oleq” 

 

Data 9 

Pembicara I : “Hai ndeqman mangan ne?” 

Pembicara II : “Epi kance Nida” 

Pembicara I : “Yaq sembih bae kandoq ne aok?” 

Pembicara II : “Sembih wah selapukn!, kedung saq mesaqm mele erop!” 



Data 10 

Pembicara I : “Ndeqm dengah dengan ngebang kanak?” 

Pembicara II : “Aoq dengaht bareh juluq:” 

Pembicara I : “Yaqm kekel idapn leq dunie ne kanak? 

 

Data 11 

Pembicara I : “Bibiq cobaq sereoq Saskia tengaq langan laiqn bekedek!” 

Pembicara II : Melihat saskia bermain di tengah jalan dan langsung 

berteriak “Bee Saskia pendaqm kandoq kangkung?” 

 

Data 12 

Pembicara I : “Kemaiq ruen paoq tie” 

Pembicara II : “Aoq ye wah aku meleq baitn baruq” 

Pembicara I : “Melem berujak meno?” 

Pembicara II : “Endeq yaq pesakit tiank gamaq aneh malem-malem 

mene” 

 

Data 13 

Pembicara I : “Hai nyongkolan no?” 

Pembicara II : “Saiq Irank tie” 

Pembicara I : “meno angkaqm ndeq milu berejap/” 

Pembicara II : “Lasingan ite yaqt jari Tuan Guru” 

 

Data 14 

Pembicara I : “Ulat tas tie maraq ntank ajahm baruq no!” 

Pembicara II : “Aok bang, laguq aku lupaq ntan tepiaq maleq, ndeq 

ingetn” 

Pembicara I : “Sepale kanaq ne, harekank saq ajah kao ngijiq!” 



Data 15 

Pembicara I : “Aneh ye kembe kendingm tie?” 

Pembicara II : “Ones simbong panci badeq baruq” 

Pembicara I : “Oow muk paran jaq onesm girang sembayang tahajjud” 

 

Data 16 

Pembicara I : “Keengesn Saskia endih Inaq?” 

Pembicara II : “Ye jari pemaseq Dese Lajut lemaq” 

 


















	1. cover skrpsi.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	3.1 kata pengantar fix.pdf
	4 revisi bab 1 (Autosaved).pdf
	5 daftar pustaka.pdf
	6 Data Informan.pdf
	7 data lampiran.pdf
	8 Untitled-3.pdf
	9 Untitled-4.pdf
	10 kartu pembimbing 2.pdf
	11 kartu pembimbing 3.pdf
	12 kartu pembimbing.pdf
	13 kartu pembimbingan 4.pdf
	14 kartu pembimbingan 5.pdf
	15 kartu seminar.pdf

