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BAB IV
PEMBAHASAN

Dalam bab ini, pembahasan inferensi diklasifikasi dan dideskripsikan dalam beberapa hal, yaitu bentuk, fungsi dan makna inferensi dalam wacana. Bentuk kalimat atau tuturan yang mengandung inferensi dalam wacana dikelompokkan berdasarkan penamaan yang berkaitan dengan bidang wacana. Penamaan yang dimaksud didasarkan pada nama kasus atau istilah yang mendukung atau hal yang penting dari inferensi. Berdasarkan pendapat ahli yang bernama Jan Renkema yang telah disebutkan pada bab II landasan teori, dalam penelitian ini istilah presuposisi, implikatur konvensional, implikatur percakapan, dan konotasi merupakan sekumpulan istilah atau kasus yang penting dari inferensi. Dengan kata lain, dalam kajian tuturan atau kalimat yang mengandung inferensi dalam wacana fiksi jenis novel yang berjudul “Risalah Cinta”, selanjutnya ditulis RC, karya Helvy Tiana Rosa, hanya dibahas beberapa kasus yang perlu menjadi pertimbangan dari inferensi yakni bentuk, fungsi dan makna inferensi dalam bentuk implikatur konvensional, implikatur percakapan, presuposisi atau praanggapan, serta bentuk konotasi. 

4.1 Bentuk Inferensi dalam Novel Risalah Cinta Karya Helvy Tiana Rosa
a. Implikatur Konvensional
	Implikatur konvensional ialah pengertian yang bersifat umum dan konvensional, (Mulyana, 2005:12). Pada implikatur konvensional ini semua orang umumnya sudah mengetahui (mafhum) tentang maksud atau pengertian sesuatu hal tertentu berdasarkan konteks wacana yang ada. Pada pembahasan ini mencoba mendeskripsikan bentuk tuturan atau kalimat yang mengandung inferensi dalam bentuk implikatur konvensional dalam novel RC. Tuturan atau kalimat yang mengandung inferensi dalam bentuk implikatur konvensional ini adalah sebagai berikut.
Contoh:
	.... Ia akan berlari ke kamar, mengambil celengan dan mengeluarkan lembaran kertas dari sana untuk diberikan pada mereka. (RC:15)

Pada contoh (1) kata lembaran kertas yang dimaksud berarti ‘uang’. Pemaknaan ini dipastikan benar, karena secara umum (konvensional), kita sudah mengetahui bahwa sesuatu yang diambil dari celengan adalah uang, yang disimpan dalam sebuah tempat yang dinamakan dengan celengan. Contoh (1) adalah ungkapan atau kalimat yang mengandung inferensi karena terdapat makna yang tidak dinyatakan secara langsung dan mengandung bentuk implikatur konvensional. 

	Tiba-tiba gerimis merembesi batin saya. Kebersamaan, semangat berbagi, keadilan…, Subhanallah! .... Saya pernah mendengar tentang itu lama sekali, ketika pria yang dapat membelah bulan, mengajarkannya pada umatnya, empat belas abad yang lalu.... (RC: 43) 

Bentuk frasa Pria yang dapat membelah bulan pada tuturan atau kalimat pada contoh (2) yang dimaksud adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta’ala, Nabi Muhammad shalla Allahu ’alaihi wa al-sallam. Interpreatasi ini didasarkan pada backgrounde penulis seorang muslimah. Umat Islam telah mengetahui bahwa salah satu mukjijat Nabi shalla Allahu ’alaihi wa al-sallam dapat membelah bulan, itu terjadi pada empat belas abad yang lalu. Beliau mengajarkan umatnya yang ummiy (bodoh) dengan penuh kesadaran dan keihklasan semata karena Tuhannya (Allah). Sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya berkewajiban mengambil uswah (contoh teladan) pada Nabi shalla Allahu ’alaihi wa al-sallam. Hal itulah yang mengilhami penulis novel ketika menggambarkan sikap dan tingkah laku Butet (RC:43) dalam tuturan atau kalimat pada contoh (2) di atas. Dengan demikian, contoh di atas mengandung bentuk tuturan atau kalimat inferensi dalam bentuk implikatur konvensional. 

	Setiap tiba pada 2 Mei, seperti tahun-tahun lalu, kita masih menemukan tatap kehampaan yang seolah abadi pada mata jutaan kanak-kanak Indonesia yang tak mampu menempuh bangku sekolah.... (RC:111)

Kata 2 Mei yang dimaksud pada tuturan atau kalimat contoh (3) adalah hari pendidikan nasional. Terkait dengan bangku sekolah ditetapkanlah hari pendidikan nasional yang jatuh pada setiap tanggal 2 Mei. Tuturan atau kalimat contoh (3) mengandung inferensi yang dinyatakan dalam bentuk implikatur konvensional, karena umumnya (konvensional) orang sudah mengetahui bahwa tanggal 2 Mei adalah hari pendidikan nasional.


	Kasus “bom” Pamulang turut membuat saya mengurut dada…. (RC: 45)

 Tuturan atau kalimat pada contoh (4) mengandung inferensi karena terdapat informasi yang disembunyikan yang tidak dinyatakan secara harfiah. Kata mengurut dada pada tuturan (4) mengandung maksud menyampaikan perasaan kecewa, sedih dan terharu. Dalam KBBI Mobile by Yuku, secara konvensional kata mengurut dada berarti ‘mengusap dadanya karena merasa kecewa, sedih, susah, terharu, dsb.’ Tuturan atau kalimat contoh (4) adalah tuturan yang mengandung inferensi dalam bentuk implikatur konvensional. 

5) .... Jalan kebaikan dan cinta yang selalu kau tempuh di dunia, semoga mengantarkanmu ke gerbang yang paling indah disisiNya. Amiin. (RC: 170).
 Contoh di atas mengandung inferensi dalam bentuk implikatur konvensional. Bentuk frasa gerbang yang paling indah disisiNya pada contoh tersebut berarti ‘surga Allah SWT’. Pemaknaan ini dipastikan benar, karena secara umum (konvensional), orang sudah mengetahui bahwa gerbang yang paling indah disisiNya (Allah SWT) adalah surgaNya, yang diberikan kepada setiap muslim di alam akhirat yang membahagiakan roh manusia selama manusia itu semasa di dunia tidak melakukan perbuatan menyekutukan Allah SWT. Bentuk pronomina persona kedua tunggal kau dan –mu mengacu ke anteseden ustad Rahmat Abdullah secara anafora (hlm.169). Ustad Rahmat Abdullah dikenang oleh pengarang sebagai suami dan ayah yang baik dalam keluarganya, sebagai guru sejati bagi ribuan dai, pernah terpilih menjadi anggota DPR RI tahun 2004 lalu, tak ada yang berubah darinya, kecuali usaha yang lebih keras untuk membuat rakyat tersenyum. (hlm. 170).

b. Implikatur Percakapan
	Gris (dalam Mulyana, 2005:11) mengemukakan bahwa implikatur ialah  ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Sesuatu yang berbeda tersebut adalah maksud pembicara yang tidak dikemukakan secara eksplisit. Selanjutnya Mulyana (2005:11) menyatakan bahwa dalam lingkup analisis wacana, implikatur percakapan berarti sesuatu yang terlibat atau menjadi bahan pembicaraan. Dengan kata lain, implikatur adalah maksud, keinginan, atau ungkapan-ungkapan hati yang tersembunyi yang menjadi bahan pembicaraan. Pada pembahasan ini, mencoba mendeskripsikan bentuk tuturan atau kalimat yang mengandung inferensi dalam bentuk implikatur percakapan yang ada dalam novel Risalah Cinta karya Helvy Tiana Rosa. Tuturan atau kalimat yang mengandung inferensi dalam bentuk implikatur percakapan ini adalah sebagai berikut.
Contoh:
	Faiz 	       :  Bunda, alasan apa yang menyebabkan kita tidak membeli nasi 

  goreng malam ini?  
Bunda Faiz: Nak, ini sudah malam, kita sudah mau tidur. Kita pun sudah makan (Mendengar itu, Faiz membalikkan badan dan menitikkan air mata)

	



Faiz            :  Apa salahnya sih menolong orang? (RC: 100-101)
	
 	Dalam konteks percakapan tersebut pembicara, Faiz tidak hanya bermaksud menanyakan alasan tetapi ada maksud lain yang ingin disampaikan kepada bundanya sehingga mengandung inferensi dalam bentuk implikatur percakapan. Tuturan Faiz mengandung implikatur yang bermakna ‘meminta bundanya  supaya  mau menolong orang dengan membeli nasi goreng’. Pada konteks tuturan itu, tidak ada sama sekali bentuk tuturan atau kalimat perrnintaan. Tuturan Faiz (pembicara) hanyalah bentuk tuturan atau kalimat yang bernada interogatif (pertanyaan) bahwa “Bunda, alasan apa yang menyebabkan kita tidak membeli nasi goreng malam ini?” dan “Apa salahnya sih menolong orang?” namun karena bunda Faiz dapat memahami implikatur yang disampaikan Faiz, ia menjawab secara halus permintaan anaknya bahwa waktu sudah malam, sudah waktunya tidur dan lagi pula mereka sudah makan. 

7) Helvy kecil: Bagaimana kalau makin banyak orang yang melihat bando jelek yang saya pakai?
    Kak Seto  : Baik, kalau karnu tidak mau tak apa. Tapi banyak tersenyum ya....(RC: 108).
 
Bentuk percakapan antara Helvy kecil dan Kak Seto tersebut berbentuk implikatur percakapan. Dalam konteks percakapan tersebut bentuk tuturan Helvy kecil yang bermodus pertanyaan bermaksud untuk menyatakan pemberitahuan bahwa ia tidak ingin menyanyi sendiri. Dalam tuturan itu, tidak ada sama sekali bentuk kalimat pemberitahuan atau pernyataan bahwa ia tidak mau menyanyi sendiri oleh karena itu tuturan Helvy kecil mengandung inferensi karena terdapat tambahan informasi yang ingin disampaikan yang tidak dinyatakan secara harfiah, namun dinyatakan secara tidak langsung dengan bentuk pertanyaan. Tuturan Helvy kecil (penutur) tidak hanya bermaksud menanyakan “Bagaimana kalau makin banyak orang yang melihat bando jelek yang saya pakai?” tetapi ada maksud lain yang ingin disampaikan kepada Kak Seto (mitra tutur), yaitu mengandung implikatur yang bermakna ia tidak ingin menyanyi sendiri  karena yang diketahui oleh Helvy kecil dijadwal ia menyanyi secara bersama-sama atau adanya ramai-ramai (hlm. 107) bersama teman-teman Binavokalianya asuhan Pak Isnendro ketika menghadiri undangan acara Aneka Ria Anak-Anak di stasiun TVRI (hlm. 106). Pada konteks percakapan tersebut Kak Seto nampaknya dapat memahami implikatur yang disampaikan Helvy kecil, ia pun akhimya merespon yang menggambarkan bahwa ia mengerti terhadap inferensi apa yang dimaksudkan dari tuturan Helvy kecil tersebut.

8)  Nun : Carikan aku suami dung, Vy. Aku masih jomblo nih! Kemarin hampir jadi, tapi ya belum jodoh.
    Helvy: Duh, betapa ‘bodoh’-nya pria-pria lajang di sekitarmu, Nun. Apa                   mereka tak bisa lihat cahaya itu? (RC: 67).
 Bentuk percakapan di atas mengandung tuturan yang mengandung inferensi. Tuturan yang mengandung inferensi terdapat pada tuturan Helvy. Bentuk tuturan Helvy pada konteks percakapan di atas menggambarkan bentuk tuturan yang bernada memuji yang dilatarbelakangi oleh hubungan antara penutur dan mitra tutur (tingkat keakraban). Bentuk tuturan Helvy ini secara implisit bermakna menyatakan sindiran kepada laki-laki yang masih lajang yang tidak berusaha mendekati Hanun, sahabatnya. Selain itu tuturan Helvy yang bermodus pertanyaan mengandung implikatur yang bermakna menyatakan pujian ”Apa mereka tak bisa lihat cahaya itu?”, cahaya yang dimaksud adalah karier Nun, sahabatnya, gadis muslimah yang berpendidikan, seorang guru bahasa Inggris di daerah Cilegon (hlm. 67). Tuturan Helvy tersebut terjadi ketika He1vy merespons pernyataan mitra tutumya, Nun, yang mengatakan dirinya  jomblo yang berarti bahwa Nun masih sendirian (belum kawin), belum ada pendamping hidupnya sehingga meminta Helvy, sahabatnya untuk mencarikannya seorang lelaki sebagai calon suaminya.

9) Teuku Usman  : Tolong Bantu saya.... Seusai konser, kalau bisa dalam minggu ini, saya ingin menikah. Ingat, gadis baik hati yang berkerudung.
              Sang Resepsionis: Ada seorang gadis, saudara saya. Ia sangat baik hati, juga memakai kerudung. Tapi... ia sangat biasa. Mungkin bagi Tuan ia akan kelihatan buruk rupa. Arfah adalah kecintaan masyarakat di sini. (RC: 3).
 
Bentuk percakapan di atas berbentuk implikatur percakapan. Bentuk tuturan atau kalimat "Mungkin bagi Tuan ia akan kelihatan buruk rupa.” pada konteks percakapan tersebut terdapat tambahan informasi yang ingin disampaikan oleh Sang Resepsionis sehingga tuturannya mengandung inferensi. Tuturan Sang Resepsionis menggambarkan bentuk tuturan atau kalimat yang mengandung keinginan hati yang tersembunyi yakni ingin meninggikan harga diri pihak lain. Maksud tuturan sang resepsionis mengandung implikatur yang bermakna menyatakan sikap meninggikan harga diri Teuku Usman. Teuku Usman adalah seorang pemuda keturunan bangsawan (Hlm.2) dan ia sekaligus sebagai tamu di sebuah penginapan atau hotel yang berada di wilayah kota Medan (hlm. 3).


10) Ngomong-ngomong, tahukah kalian salah satu hari terindah dalam  kehidupan saya? Yaitu ketika saya menemukan tekad baja yang tumbuh sebagai sayap di punggung kalian! (RC: 137).
Teks data di atas mengandung inferensi dalam bentuk implikatur karena terdapat tambahan informasi yang ingin disampaikan. Bentuk pronomina persona kedua jamak kalian pada teks data di atas mengacu kepada anteseden para TKW Indonesia di Hongkong secara anafora (hlm. 135). Bentuk kalimat “Yaitu ketika saya menemukan tekad baja yang tumbuh sebagai sayap di punggung kalian!” pada teks tersebut menyampaikan informasi tambahan yakni pengarang menyatakan bahwa ia merasa bahagia, kagum dan bangga kepada kalian, para pembantu rumah tangga yang berada di wilayah Hongkong atas dorongan semangat dan kemauan yang kuat untuk maju dalam bidang kepenulisan yang mereka tekuni. 

11) .... “Sebab sahabat adalah bintang bernama ketulusan, yang tak henti rnenyinari hati dan memberi cahaya pada matamu,” kata Asma penuh kerinduan. (RC: 76).
 
Teks data di atas mengandung inferensi dalam bentuk implikatur. Bentuk tuturan Asma Sebab sahabat adalah bintang bernama ketulusan, yang tak henti menyinari hati dan membeti cahaya pada matamu mengandung tambahan  informasi yang ingin disampaikan yang bertujuan untuk menyatakan gagasan Asma. Asma Nadia adalah adik kandung Helvy, pengarang sendiri (h1m.73). Tuturan tersebut menyampaikan informasi yang mengimplikasikan bahwa dalam kehidupan ini, sahabat adalah orang yang sangat berarti bagi kita. Sebagai seorang sahabat, kita ikut sedih kala sahabat kita terluka dan berusaha turut menyembuhkannya. Kitalah yang paling gembira saat kebahagian mendekap sahabat kita. Mulut dan hati kita selalu jujur, dihadapan maupun di belakangnya. Kita yang pertama akan meluruskannya bila ia salah dan kita yang pertama yang mendukungnya di jalan kebaikan dengan penuh keikhlasan dan mencintainya karena Allah SWT.

c. Presuposisi atau Praanggapan 
	Konteks dialog, Stalnager (dalam Mulyana, 2005:15) menyatakan bahwa presuposisi atau praanggapan adalah `pengetahuan bersama’ antara pembicara dan pendengar. Sumber praanggapan adalah pembicara atau penutur. Artinya, perkiraan pengetahuan tentang sesuatu dimulai oleh pembicara ketika pembicara atau penutur tersebut mulai mengutarakan suatu tuturan. Hal itu bisa terjadi karena pembicara memperkirakan orang yang diajak bicara sudah mengetahui hal yang akan dituturkannya. Bentuk presuposisi atau praanggapan ini adalah hal yang penting yang mendukung inferensi wacana, sehingga pada pembahasan ini, mencoba mendeskripsikan bentuk tuturan atau kalimat yang mengandung inferensi dalam bentuk presuposisi atau praanggapan yang ada dalam novel Risalah Cinta karya Helvy Tiana Rosa. Tuturan atau kalimat yang mengandung inferensi dalam bentuk presuposisi atau praanggapan ini adalah sebagai berikut.
Contoh:
	








     12)   Helvy       : Berapa usia si preman itu, Tante?
 Tante Lisa: 10 tahun, Vy. (RC: 49).
 Teks pada percakapan di atas mengandung inferensi. Tuturan Helvy pada percakapan tersebut berbentuk presuposisi atau praanggapan. Pembicara (Helvy) sudah berpraanggapan (memperkirakan) bahwa yang diajak berbicara (Tante Lisa) sudah mengetahui siapa yang dimaksudkan dengan si preman pada peristiwa penembakan yang menimpa sepupunya yang bernama Leon (hlm. 48). Informasi ini dibuat implisit oleh penutur kepada mitra tuturnya (Tante Lisa). Sehingga Helvy tidak perlu mengutarakan terlebih dahulu suatu pemberitahuan bahwa telah terjadi peristiwa (musibah) penembakan yang menimpa sepupunya yang bemama Leon (informasi ini dibuat implisit oleh penutur) kepada mitra tuturnya (Tante Lisa) sehingga tuturan Helvy mengandung inferensi. Bahkan, jawaban Tante Lisa mengisyaratkan, bahwa besar kemungkinan ia sudah mengetahui siapa yang dimaksudkan dengan si preman pada peristiwa penembakan Leon. Kata nomina si preman digunakan sebagai landasan inferensi bagi mitra tutur (Tante Lisa) dan berdasarkan pengetahuan tentang peristiwa yang telah diketahuinya itu kemudian dipergunakan untuk memberikan tanggapan sebagai respons dari tuturan si pembicara (Helvy). Kata nomina si preman ini digunakan untuk menyebut seorang oknum atau pelaku yang menembak mata Leon ketika bermain di rumah si pelaku (hlm. 48) yang ternyata adalah seorang anak kecil.


13)  “Sabar, Mbak. Ini lagi bulan Puasa,” kata seseorang di sana yang tak tahu apa-apa.
       Saya tambah gusar “Justru karena ini bulan puasa,” kata saya. “Ramadan bukan bulan yang membuat kita tak berdaya! Sama dengan bulan yang lainnya, tak bisa ada kezaliman seperti ini, apalagi dalam Ramadan!” (RC: 50-51) 
Percakapan contoh (13) mengandung inferensi dalam bentuk praanggapan karena pembicara pertama dalam contoh (13) tersebut tidak perlu mengutarakan terlebih dahulu suatu pemberitahuan bahwa dalam bulan Puasa (Ramadan) kita tidak boleh marah-marah atau cepat emosian karena merupakan perilaku yang kurang terpuji yang dapat mengurangi pahala ibadah puasa. Hal ini bisa terjadi karena pembicara memperkirakan orang yang diajak bicara sudah mengetahui hal yang akan diucapkannya. Bahkan, jawaban mitra tutur, Saya (pengarang); Mbak (Helvy) mengisyaratkan, bahwa besar kemungkinan Mbak Helvy sudah mengetahui bahwa bulan puasa adalah bulan ibadah sehingga kezaliman (marah-marah) tidak boleh ada pada bulan suci Ramadan. Oleh karenanya mitra tutur tidak perlu bertanya lagi: Apakah ini bulan Puasa Ramadan sehingga kita tidak boleh marah-marah? dan pengetahuan bersama antara penutur dan mitra tutur bahwa ini adalah bulan Ramadan, kita berkewajiban untuk menjauhi kezaliman dan saling menasehati karena agama adalah nasehat. informasi inilah yang disembunyikan dari bentuk praanggapan ini.


     14)  Helvy/ Penulis           :  Boleh saya tahu mengapa?
Arief / Abu Helvy: Sederhana, Mbak. Saya beri anak saya nama: Helvy. Saya dan istri adalah pencinta cerpen-cerpen Mbak. Semoga Mbak tak keberatan. (RC: 139).

Bentuk percakapan di atas berbentuk praanggapan atau presuposisi. Sumber presuposisi pada percakapan tersebut adalah dari penutur. Bentuk tuturan Helvy, sebagai penutur pada percakapan contoh (14) yang bermodus pertanyaan tersebut adalah tuturan atau kalimat yang mengandung inferensi karena terdapat informasi yang disembunyikan. Bentuk tuturan elipsis atau penghilangan unsur kalimat pertanyaan (interogatif) tersebut menyebabkan timbulnya makna implisit kontekstual. Walaupun secara struktur kalimat pertanyaan tersebut tidak utuh namun pengertian yang dibawa tetap utuh karena penutur (Helvy) sudah memperkirakan mitra tutur (Arief) dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh pembicara (Helvy). Pada percakapan tersebut tuturan Helvy yang berupa pertanyaan menanyakan mengapa Arief (mitra tutur) dipanggil oleh orang-orang dengan sebutan “Abu Helvy?”, karena di daerah Serang Helvy (pengarang) berkenalan dengan Arief. Orang-orang memanggilnya Abu Helvy (Hlm.139). Dan tampaknya pada percakapan tersebut Arief (mitra tutur) memahami apa yang dimaksudkan dari tuturan Helvy sehingga melahirkan tanggapan atau respons yang mengakibatkan berlangsungnya komunukasi antara penutur dengan mitra tutur. 



d. Konotasi
Konotasi adalah aspek makna sebuah atau sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul atau ditimbulkan pada pembicara (penulis) dan pendengar (pembaca) (Kridalaksana, 2001:117). Konotasi dalam KBBI Mobile By Yuku menyebutkan bahwa konotasi adalah tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata atau sekelompok kata; makna yang ditambahkan pada makna denotasi. Alwasilah (1995: 147) berpendapat, makna konotatif bersifat subjektif dalam pengertian ada pergeseran dari makna umum (denotatif) karena sudah ada penambahan rasa dan nilai tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk konotatif adalah bentuk bahasa yang mengandung makna yang bukan sebenarnya atau makna kias atau makna tambahan serta makna dalam tanda kutip atau asosiasi tertentu yang bermaksud menyampaikan informasi atau makna tambahan yang ingin disampaikan dan menjadi bagian dari makna atau informasi tersebut yang muncul dari perasaan dan pikiran yang ditimbulkan atau yang timbul pada penulis dan pembaca. Contoh kalimat atau tuturan yang mengandung inferensi dalam bentuk konotasi sebagai berikut.
Contoh: 
15) .... Juga ketika kemudian mereka kembali pada Allah saat saya masih duduk di bangku sekolah dasar.... (RC: 4)
 Teks di atas mengandung inferensi dalam wacana karena terdapat tambahan informasi yang ingin disampaikan. Bentuk klausa kembali kepada Allah bisa berarti kembali ke jalan yang benar, taat atau lurus dengan bertaubat atas dosa dan maksiat yang telah dilakukan, namun berdasarkan konteks kalimat tersebut mengandung makna lain yang bernilai rasa positif berarti telah meninggal dunia. Bentuk pronomina persona ketiga jamak mereka mengacu ke anteseden Teuku Usman dan istrinya yang bernama Arfah pada paragraf (wacana) tersebut secara anafora. Teuku Usman dan Arfah, adalah kakek dan nenek penulis (hlm. 4) dan keduanya meninggal dunia ketika bentuk pronomina persona pertama saya pada contoh (15) yang mengacu kepada penulis/ pengarang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD). Bentuk klausa kembali kepada Allah pada teks tersebut dinyatakan dalam bentuk konotasi (kias).

16) Belum lama ini seorang teman bercerita bahwa ia merasa “hidup” karena ia jatuh cinta lagi! (RC: 16).
 Contoh di atas mengandung inferensi dalam bentuk konotasi. Bentuk kata nomina “hidup” pada kalimat tersebut terdapat tambahan informasi yang ingin disampaikan, atau mengandung makna lain sehingga mengandung inferensi. Kata “hidup” pada konteks kalimat tersebut berarti ada perasaan senang dan bersemangat kembali dalam menjalani hidup. Kalimat tersebut menyampaikan informasi bahwa belum lama ini ada seorang teman penulis/ pengarang yang bercerita bahwa ia merasa “hidup” (merasa senang dan bergairah kembali) karena jatuh cinta lagi (hlm. 16). Bentuk kata nomina “hidup” pada kalimat tersebut diasosiasikan dengan suasana hati; motivasi atau bergairah dan semangat dalam menjalani kehidupan karena merasakan jatuh cinta lagi.
17) .... Cerita tersebut begitu dahsyat sehingga langsung saya “mengompori” Butet untuk menuliskannya menjadi novel atau semacam memoar....(RC: 40).
Kalimat pada contoh (17) mengandung inferensi dalam bentuk konotasi. Dalam kalimat tersebut terdapat tambahan informasi yang ingin disampaikan sehingga mengandung inferensi. Bentuk kata mengompori dapat bermakna kiasan yang bermakna memanas-manasi; menghasut (dalam KBBI Mobile By Yuku) sehingga nilai rasanya negatif, namun makna yang sebenarnya disampaikan dari kata mengompori pada kalimat contoh (17) berdasarkan konteksnya adalah memanas-manasi dalam arti yang baik atau positif yakni memanas-manasi untuk mempengaruhi atau memberikan dorongan atau motivasi kepada Butet Manurung, seorang aktivis pendidikan Suku Anak Dalam, Jambi untuk menulis sebuah cerita yang dianggap pengarang sangat menarik dan dahsyat. (hlm. 40). Kalimat contoh (17) memberikan informasi bahwa pengarang merasa kagum dengan banyak cerita menarik yang dituturkan oleh Butet ketika bertemu untuk yang kedua kalinya pada pertengahan Mei 2005 lalu, sehingga pengarang bermaksud menyuruh Butet  supaya berkeinginan untuk menulis cerita tentang Suku Anak Dalam di daerah Jambi tersebut (hlm. 40). 

18) .... Harus kuakui, hari-hariku lebih bersinar bersama sahabat yang tulus seperti kalian. (RC: 63). 
 Kalimat pada contoh (18) mengandung inferensi dalam bentuk konotasi karena terdapat tambahan informasi yang ingin disampaikan. Bentuk kata nomina lebih bersinar mengandung makna lain. Pada konteks kalimat tersebut diasosiasikan dengan hal keadaan yang dirasakan di hati yang bernilai rasa positif dapat berarti ‘lebih bernilai atau mendatangkan manfaat dan merasakan keterbukaan, ketulusan di hati serta kehangatan bersama sahabat dalam rasa kasih dan sayang’. Bentuk pronomina persona pertama –ku mengacu ke pengarang sendiri (penulis) dan pronomina kedua jamak kalian mengacu ke anteseden sahabat pengarang yang bernama Heidy dan Hasunah (Nun) secara anafora yang disebutkan pada paragraf sebelumnya (hlm. 63).

19) .... Dari dalam mata kalian, kutemukan kaca-kaca bening para sahabat yang sebentar lagi akan jatuh sebagai air yang sama di pipi kalian.... (RC: 67).
Contoh di atas mengandung inferensi dalam bentuk konotasi karena dalam kalimat tersebut terdapat kata kaca-kaca bening yang mengandung makna lain. Berdasarkan konteks kalimat contoh (19) tersebut, bentuk pronomina persona pertama –ku mengacu ke pengarang sendiri (penulis) dan pronomina kedua jamak kalian mengacu ke anteseden sahabat pengarang yang bernama Heidy dan Hasunah (Nun) secara anafora yang disebutkan pada paragraf sebelumnya (hlm. 63). Kata “kaca-kaca bening” merupakan kata yang berpotensi mengandung tambahan informasi atau makna dalam kalimat sehingga mengandung inferensi. Pada kalimat yang mengandung inferensi tersebut terdapat bentuk kata “kaca-kaca bening” yang dapat diasosiasikan dengan sebuah keadaan yang berarti mengeluarkan air mata atau menangis yang menggambarkan rasa haru dari para sahabat pengarang, Heidy dan Hasunah (Nun) tersebut karena bertemu kembali dengan Helvy (pengarang) yang keadaannya (dalam hal berkarir) yang selalu mendahului (hlm. 67). 

20) ....Sebab itu adalah salah satu “Ijazah” penting saya, yang dikeluarkan oleh Mas Tomi. (RC: 89).
Contoh (20) di atas mengandung inferensi dalam bentuk konotasi. Bentuk kata “Ijazah” pada kalimat tersebut berarti dapat diasosiasikan dengan ridha suami atau sebagai izin yang diberikan oleh suami pengarang (penulis) yang bernama Mas Tomi (hlm. 88) kepada istrinya (Helvy/ pengarang) untuk melangkah terlibat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan (hlm. 89). Kartu ucapan yang pernah diberikan oleh suami pengarang, Mas Tomi diasosiasikan dengan sebuah Ijazah yang menjadi kebanggaan istri Mas Tomi (Helvy/ pengarang sendiri) (hlm. 88).

21) Siang itu seperti ada cerah selain cahaya matahari yang terik.... (RC: 114).
Contoh di atas mengandung inferensi dalam bentuk konotasi. Bentuk kata nomina cerah mengandung makna lain pada kalimat tersebut. Kata tersebut merupakan kata dalam kalimat yang berpotensi menyampaikan makna atau informasi yang ingin disampaikan sehingga mengandung inferensi. Berdasarkan konteks kalimat tersebut bentuk kata cerah bernilai rasa positif yang dapat diasosiasikan dengan sebuah keadaan yang dapat berarti keadaan bahagia atau sebuah harapan yang dirasakan oleh Helvy (pengarang) ketika berkunjung ke sebuah sekolah dan melihat sekolah yang bernama Smart Ekselensia yang disingkat SE sebagai langkah awal dan semoga menjadi teladan: bahwa pendidikan berkualitas pada akhirnya harus bisa dinikmati siapa pun. (hlm. 114).
22) .... Ya, cerpen-cerpen itu telah “menerbangkan” saya secara gratis untuk bertatap muka dengan mereka. (RC: 141 )
Contoh di atas mengandung inferensi dalam bentuk konotasi. Bentuk kata verba menerbangkan mengandung makna lain pada kalimat tersebut yang bernilai rasa positif yang dapat berarti mempertemukan. Bentuk pronomina persona ketiga jamak mereka pada teks data di atas mengacu ke anteseden para pembaca buku Helvy/ pengarang yang ada di berbagai wilayah Indonesia, hingga ke Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailan, Mesir, sampai Amerika Serikat secara anafora (hlm.141), dan pronomina persona pertama saya mengacu ke pengarang secara eksofora. Pada kalimat contoh (22) kata verba menerbangkan diasosiasikan dengan sebuah keadaan, karena melalui cerpen-cerpennya, pengarang menjadi dikenal sebagai penulis dan akhirnya mempertemukan pengarang secara gratis (karena bisa terjadi tanpa biaya pengarang resmi diundang untuk datang bertemu dengan para pembacanya) untuk bertatap muka dengan para pembacanya di negara-negara tersebut. 

23) .... Mata saya masih berkaca-kaca mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk bisa menghirup napas lebih lama dan menyusun rencana kehidupan saya ke depan. (RC: 165)
Contoh di atas mengandung inferensi dalam bentuk konotasi. Bentuk kata ulang berkaca-kaca pada kalimat tersebut berpotensi dalam kalimat mengandung informasi atau makna yang ingin disampaikan sehingga kalimat tersebut mengandung inferensi. Pronomina persona pertama saya dalam kalimat contoh (23) mengacu kepada pengarang secara eksofora. Kata ulang berkaca-kaca diasosiasikan dengan suasana hati atau apa yang sedang dirasakan di hati. Dengan demikian pengarang ingin menyampaikan informasi bahwa dia merasa bahagia dan ceria serta penuh semangat mendapatkan amanah dari Allah SWT diberikan umur yang panjang dan dapat menyusun rencana kehidupan mengenai apa yang akan dilakukan hari ini yang bermanfaat dan seterusnya.

24) .... Hasilnya, apapun yang la kenakan, lebur dalam keindahan dirinya sendiri. (RC: 85-86)
Contoh di atas mengandung inferensi dalam bentuk konotasi. Bentuk kata lebur dalam kalimat tersebut mengandung makna lain sehingga mengandung inferensi dalam bentuk konotasi. Kata lebur makna sebenarnya adalah luluh atau hancur (dalam KBBI Mobile by Yuku), namun dalam kalimat tersebut mengandung nilai rasa yang positif yang bermakna serasi, cocok atau pas dengan pakaian atau kostum yang dikenakannya, tanpa melepaskan jilbab dengan alasan mode ia dan -nya yang mengacu kepada Nurul Izzah Anwar yang disebutkan secara katafora (87) tetap memancarkan kepribadiannya. Nurul Izzah Anwar adalah seorang perempuan cantik yang menikah tahun 2003 lalu dengan Raja Ahmad Shaarir Iskandar dan masyarakat Malaysia menyebut perempuan ini dengan: Nurul Izzah Anwar, Sang Putri Reformasi (hlm.87).  




