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Abstrak 
 

Penelitian ini berjudul “Implikatur Ungkapan Kalembo Ade dalam Bahasa 

Bima”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk 

dan fungsi implikatur ungkapan kalembo ade dalam bahasa Bima. Berdasarkan 

tujuan tersebut, fokus masalah dalam penelitian ini yaitu 1) bagaimanakah bentuk 

implikatur dari ungkapan kalembo ade dalam bahasa Bima dan 2) bagaiamanakah 

fungsi implikatur dari ungkapan kalembo ade dalam bahasa Bima.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dan sumber data 

dalam penelitian ini berasal dari tuturan berbahasa Bima yang di dalamnya 

terdapat ungkapan kalembo ade. Data diperoleh dengan metode simak dengan 

teknik dasar sadap yang melibatkan teknik lanjutan yakni teknik simak libat 

cakap, teknik simak bebas libat cakap, teknik rekam, dan teknik catat. Data 

dianalisis menggunakan dua metode, yaitu 1) metode agih dengan teknik bagi 

unsur langsung sebagai teknik dasar yang melibatkan teknik lanjutan yakni teknik 

substitusi/ganti dan 2) metode padan ekstralingual dengan teknik pilah unsur 

penentu sebagai teknik dasar yang melibatkan teknik lanjutan yakni teknik HBS 

(hubung banding samakan/hubung banding menyamakan). 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh temuan sebagai berikut. Pertama, 

implikatur dari ungkapan kalembo ade berbentuk deklaratif dan imperatif. Kedua, 

fungsi implikatur dari 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. Selain fungsi-fungsi tersebut, fungsi utama 

dari implikatur kalembo ade adalah fungsi kesopanan. 

 

Kata Kunci: Kalembo Ade, konteks, dan implikatur 

 

 

 

 

 



I. PENDAHULUAN 

Dalam penuturan bahasa 

Indonesia, ungkapan bukanlah hal yang 

asing bagi penuturnya, bahasa Bima 

pun demikian. Ungkapan dari bahasa 

yang merupakan salah satu bahasa ibu 

di NTB ini sama seperti ungkapan 

bahasa Indinesia dalam 

mengungkapkan konsep tertentu. 

Misalnya, ungkapan ma‟bu ade yang 

terdiri dari kata ma‟bu „jatuh‟ dan ade 

„hati‟. Jadi ungkapan ma‟bu ade 

bermakna jatuh hati. Ungkapan ini juga 

dikenal dalam bahasa Indonesia yang 

juga mengenal ungkapan jatuh hati. 

Terdapat fenomena unik dalam 

ungkapan bahasa Bima. Keunikan 

tersebut yaitu menyangkut keberadaan 

satu ungkapan yang produktif yang 

dapat digunakan dalam berbagai 

konteks. Ungkapan yang dimaksud 

adalah ungkapan kalembo ade. 

Secara etimologi, kalembo ade  

berasal dari kata kalembo dan ade. 

Lembo berarti „lebar‟, tetapi dalam 

penuturan bahasa Bima juga dapat 

diartikan dengan „lapang‟. Kata lembo 

„lebar‟ mendapat awalan “ka-” yang 

setara dengan afiks “me-kan” dalam 

bahasa Indonesia.  Sementara kata ade 

berarti „hati‟. Jadi, secara harfiah 

kalembo ade mempunyai arti 

melebarkan atau melapangkan hati. 

Akan tetapi, kalembo ade tidaklah 

berarti menambah lebar atau 

menjadikan lapang (luas) ukuran hati, 

melainkan bermakna lapang hati atau 

sabar. Selain bermakna lapang hati atau 

sabar, ungkapan kalembo ade juga 

dapat berarti maaf atau permakluman. 

Selain memiliki beberapa makna, 

penggunaan ungkapan kalembo ade 

sering pula digunakan penutur untuk 

menyampaikan maksud yang berbeda 

dengan arti harfiahnya. Penggunaan 

dengan maksud yang berbeda dari 

ungkapan kalembo ade disebut 

mengandung implikatur. 

Berdasarkan penjelasan di atas, 

peneliti tertarik untuk mengkaji 

implikatur yang muncul pada ungkapan 

kalembo ade yang dituturkan oleh 

masyarakat Bima. Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian-penelitian 

yang telah ada. Oleh karena itu, 

penelitian yang berjudul Implikatur 

Ungkapan kalembo ade dalam Bahasa 

Bima perlu dilakukan. Penelitian ini 

dapat digunakan sebagai pendalaman 

dan perluasan wawasan penelitian yang 

telah ada dan sekaligus memperluas 

wawasan ilmu pragmatik, khususnya 

implikatur dalam tuturan yang berupa 

ungkapan. 

Penelitian mengenai ungkapan 

bahasa Bima telah banyak diakukan. 

Penelitian-penelitian tersebut pada 

umumnya terkait dengan bentuk, 

makna dan fungsi dari ungkapan 

bahasa Bima. Adapun penelitian-

penelitian tentang ungkapan bahsa 

Bima yang pernah dilakukan oleh 

peneliti-peneliti terdahulu tersebut 

dapat dilihat berikut ini. 

Penelitian pertama adalah 

skripsi Nia Andriani (2009) yang 

berjudul “Bentuk, Makna, dan Fungsi 

Nggahi Ncemba dalam Masyarakat 

Donggo”. Penelitian ini membahas 

tentang nggahi ncemba yang 

merupakan kelompok kata yang 

diungkapkan secara lisan yang 

bermakna sindiran (meiliki makna 

khusus/makna tersirat).  Dalam 

penelitian Andriani (2009) disimpulkan 

bahwa tradisi lisan masyarakat Donggo 

dalam bentuk nggahi ncemba (1) 

mempunyai bunyi-bunyi yang sangat 

indah. Misalnya, mulampasi warampa 

di lempi/Murukusi warampa 

diraka/Mukampilisi uhu ro kohamu 

waraku dikohi/ Mumaru midisi 



mumade, (2) mengandung nilai 

kehidupan yang mendalam. Misalnya, 

Maja labo dahu „malu dan takut‟. 

Nggahi ncemba ini mengandung makna 

malu dan takut kepada Tuhan, kepada 

diri sendiri dan kepada manusia apabila 

tidak melakukan perintah agama, (3) 

berfungsi sebagai media pendidikan 

atau alat pengawas norma-norma 

masyarakat kolektif agar selalu 

dipatuhi dan sebagai alat untuk 

memperoleh gengsi dalam masyarakat. 

Selanjutnya adalah skripsi Insan 

Kamila (2010) pada skripsinya yang 

berjudul “Makna Ungkapan 

Tradisional Bima dan Relevansinya 

dengan Ayat Al-Qur‟an”. Dalam 

penelitiannya, Kamila menganalisis 

makna denotatif dan makna konotatif 

ungkapan tradisional Bima serta 

relevansinya dari makna tersebut 

terhadap ayat Al-Quran. Dalam 

penelitian tersebut, ditemukan makna 

denotatif dan konotatif serta relevansi 

makna konotatif ungkapan tradisional 

Bima terhadap ayat Al-Quran meliputi 

(a) larangan sombong, (b) introspeksi 

diri dalam segala hal, (c) bekerja keras 

untuk memenuhi kebutuhan hidup serta 

memiliki rasa kepedulian, (d) anjuran 

untuk mengajak perbuatan baik dan 

mencegah perbuatan buruk, (e) 

larangan menyakiti orang lain, (f) 

urgensi masyarakat, (g) kewajiban 

menyelaraskan antara perkataan 

dengan perbuatan, (h) pengorbanan 

untuk rakyat dan bangsa, (i) umat islam 

itu bersaudara, dan (j) menyiapkan 

bekal untuk kehidupan akhirat. 

Berikutnya adalah  penelitian 

lain dilakukan Usman D Gangga 

(2011) dalam artikelnya yang berjudul 

“Kalembo Ade- Sebuah Kata 

Mengandung Banyak Makna”. 

Penelitian Gangga (2011) membahas 

keberagaman makna ungkapan 

kalembo ade. Dalam artikel tersebut 

disimpulkan bahwa kalembo ade 

berarti bersabar yang berarti keikhlasan 

hati nurani, akan tetapi terdapat juga 

beberapa makna lain dari ungkapan 

kalembo ade, seperti tidak mudah putus 

asa, tidak tergesa-gesa, teliti dan tekun, 

jengkel atau marah, merendahkan diri, 

mohon maaf, dan tegur sapa. 

Berdasarkan pemaparan 

sejumlah penelitian terdahulu tentang 

ungkapan bahasa Bima di atas, 

sebagaimana yang telah disebutkan 

sebelumnya bahwa penelitian hanya 

seputar betuk, makna, dan fungsi dari 

ungkapan-ungkapan bahasa Bima 

tersebut saja. Sehingga diketahui 

bahwa meskipun sama-sama 

menganalisis ungkapan bahasa Bima, 

penelitian-penelitian terdahulu tersebut 

berbeda dengan penelitan ini. 

Perbedaan tersebut mencakup objek 

kajian yakni ungkapan kalembo ade 

serta sudut pandang penganalisisan 

yakni dari segi implikatur.  

Sesuai dengan permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian 

implikatur ungkapan kalembo ade 

dalam bahasa Bima, terdapat beberapa 

teori yang dapat menjadi pedoman bagi 

peneliti untuk melakukan analisis. 

Paparan teori ini diawali dengan 

paparan tentang ungkapan karena objek 

penelitian ini adalah ungkapan kalembo 

ade yang merupakan ungkapan dalam 

Bahasa Bima. Karena implikatur 

muncul dalam tindak tutur dan 

dipengaruhi oleh konteks, aspek 

tersebut dipaparkan secara berturut-

turut sebelum paparan tentang 

implikatur dan kemudian dilanjutkan 

dengan paparan tentang bentuk dan 

fungsi implikatur yang di dalamnya 

termasuk juga prinsip kesopanan. 

Ungkapan adalah susunan 

beberapa kata yang mempunyai arti 



tunggal. Ungkapan tidak dapat 

diartikan secara aksara, ia mempunyai 

arti khusus, pada bahasa Inggris bisa 

disamakan dengan idiom (M. Ali K 

dalam Andriani: 2009, 11). Sementara 

Chaer (2002: 75) memaparkan tentang 

ungkapan dan idiom, bahwa istilah 

ungkapan dan idiom sebenarnya 

mencakup objek pembicaraan yang 

kurang lebih sama. Hanya segi 

pandangannya yang berlainan. 

Ungkapan dilihat dari segi ekspresi 

kebahasaan, yaitu dalam usaha penutur 

untuk menyampaikan pikiran, perasaan 

dan emosi dalam betuk-bentuk satuan 

bahasa tertentu yang dianggap paling 

tepat dan paling kena. Sedangkan 

idiom dilihat dari segi makna, yakni 

“menyimpangnya” makna idiom ini 

dari makna leksikal dan makna 

gramatikal unsur-unsur pembentuknya. 

Istilah dan teori mengenai tindak 

tutur mula-mula diperkenalkan oleh 

J.L. Austin pada tahun 1965. Teori 

yang berasal sari materi kuliah itu 

kemudian dibukukan oleh J.O.Ursmon 

(1965) dengan judul How to do Thing 

with Word?. J.L. Austin (dalam Nadar, 

2009: 11) menyebutkan bahwa pada 

dasarnya pada saat seseorang 

mengatakan sesuatu, dia juga 

melakukan sesuatu. Pada waktu 

seseorang menggunakan kata-kata 

kerja promise „berjanji‟, apologize 

„minta maaf‟, name „menamakan‟, 

pronounce „menyatakan‟, maka yang 

bersangkutan tidaka hanya 

mengucapkan tetapi juga melakukan 

tindakan berjanji, meminta maaf, 

menamakan, dan sebagainya. Karena 

itulah kemudian Searle mengatakan 

bahwa dalam semua interaksi lingual 

terdapat tindak tutur. Interaksi lingual 

bukan hanya lambang, kata, atau 

kalimat, melainkan lebih tepat jika 

disebut produk atau hasil dari lambang, 

kata, atau kalimat yang berwujud 

perilaku tindak tutur (the performance 

of speech act). Tindak tutur dibedakan 

ke dalam beberapa jenis. Dalam Nadar 

(2009: 17)  tindak tutur dapat 

dibedakan menjadi tindak tutur 

langsung maupun tindak tutur tidak 

langsung dan tindak tutur literal 

maupun tindak tutur tidak literal. 

Penjelasan dari kedua jenis tindak tutur 

tersebut akan dijelaskan di bawah ini. 

Tindak tutur langsung adalah tuturan 

yang sesuai dengan modus kalimatnya. 

Misalnya kalimat berita (deklaratif) 

untuk memberitakan, kalimat perintah 

(imperatif) untuk menyuruh, mengajak, 

ataupun memohon, kalimat tanya 

(introgetif) untuk menanyakan sesuatu, 

sedangkan tindak tutur tidak langsung 

adalah tuturan yang berbeda modus 

kalimatnya, maka maksud dari tindak 

tutur tidak langsung dapat beragam dan 

tergantung pada konteksnya. Tindak 

tutur literal adalah tindak tutur yang 

maksudnya sama dengan makna kata-

kata yang menyusunnya, sedangkan 

tindak tutur tidak literal adalah tindak 

tutur yang maksudnya tidak sama atau 

berlawanan dengan makna kata-kata 

yang menyusunnya. Tindak tutur dalam 

pelaksanaannya dilatarbelakangi oleh 

konteks. 

Konteks pemakaian bahasa dapat 

dibedakan menjadi empat macam: (a) 

konteks fisik (psysical context) yaitu 

meliputi tempat terjadinya pemakaian 

bahasa dalam suatu komunikasi itu dan 

tindakan atau perilaku dari para peran 

dalam peristiwa komunikasi itu; (b) 

konteks epistemis (epistemic context) 

yaitu latar belakang pengetahuan yang 

sama-sama diketahui oleh pembicara 

maupun pendengar; (c) konteks 

linguistik (linguistic scontext) yaitu 

konteks yang terdiri kalimat-kalimat 

atau tuturan-tuturan yang mendahului 



satu kalimat atau tuturan dalam 

peristiwa komunikasi; (d) konteks 

sosial (social context)yaitu relasi sosial 

dan latar setting yang melengkapi 

hubungan antara pembicara (penutur) 

dengan pendengar (Imam Syafi‟ie 

dalam Lubis, 1991: 58). Konteks 

meruakan aspek penting yang turut 

berpengaruh dalam mengungkapkan 

makna dan maksud tuturan yang 

sebenarnya baik yang dinyatakan 

secara tersurat maupun secara tersirat 

(implikatur). 

Grice (dalam Wijana dan 

Rohmadi, 2011 : 38) mengemukakan 

sebuah tuturan dapat mengimplikasikan 

preposisi yang bukan merupakan 

bagian dari tuturan bersangkutan. 

Preposisi yang diimplikasikan itu 

disebut implikatur (implicature). Leech 

(dalam Nadar, 2009: 60) menyebutkan 

bahwa menginterpretasikan suatu 

tuturan sebanarnya 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 „Dyan 

memakan beberapa donat” dapat 

diduga Dyan tidak makan semua donat 

tetapi hanya sebagian saja. Dari tuturan 

tersebut, lawan tutur memahami bahwa 

donat itu masuh ada karena pemakaian 

kata beberapa bukan semua. Setelah 

implikatur diketahui, maka bentuk dan 

fungsi implikatur dapat diketahui. 

Bentuk implikatur dapat 

diketahui dari wujud formal sintaksis 

suatu kalimat. Kalimat jika dilihat dari 

bentuk sintaksisnya dapat dibagi atas 

(1) kalimat deklaratif adalah kalimat 

yang isinya hanya meminta pendengar 

atau yang mendengar kalimat itu 

menaruh perhatian saja, tidak usah 

melakukan apa-apa sebab maksud si 

pengujar hanya untuk memberitahukan, 

(2) kalimat introgatif adalah kalimat 

yang isinya meminta agar pendengar 

atau orang yang mendengar kalimat itu 

untuk member jawaban secara lisan. 

Jadi, yang diminta bukan hanya 

sekedar perhatian, melainkan juga 

jawaban, (3) kalimat imperatif adalah 

kalimat yang isinya meminta agar si 

pendengar atau yang mendengar 

kalimat itu memberi tanggapan berupa 

tindakan atau perbuatan yang diminta, 

dan (4) kalimat eksklamatif yang juga 

dikenal dengan nama kalimat seru juga 

dikenal dengan nama kalimat 

interjeksi. Kalimat jenis ini digunakan 

untuk menyatakan perasaan kagum 

atau heran (Alwi dkk, 2003: 352; Chaer 

dan Agustina, 2004: 50 ). 

Implikatur merupakan bagian 

dari tindak tutur. Tindak tutur dapat 

ditengarai dari wujud formal 

sintaksisnya. Misalnya, (a) kalimat 

deklaratif berfungsi untuk memberikan 

informasi, (b) kalimat introgatif 

berfungsi untuk menanyakan, (c) 

kalimat imperatif berfungsi untuk 

memerintah, dan (d) kalimat 

eksklamatif berfungsi menyerukan 

(dalam Nadar, 2009:18). Akan tetapi, 

pada bentuk kalimat tidak langsung, 

fungsi kalimat bisa saja berbeda 

dengan modus kalimatnya. Misalnya 

untuk kalimat berita, tidak hanya 

berfungsi untuk memberikan informasi, 

tetapi juga dapat berfungsi untuk 

menyuruh, melarang, meminta bantuan, 

dan lain-lain. Fungsi implikatur yang di 

dalamnya terkandung maksud dari 



tindak tutur tergantung pada situasi dan 

konteks yang melatarbelakangi 

percakapan. Dengan demikian, untuk 

dapat menafsirkan fungsi implikatur 

dari tuturan, mitra tutur harus 

memahami situasi dan konteks tindak 

tutur tersebut. 

Masyarakat penutur bahasa Bima 

menyertakan kalembo ade dalam 

tuturan  sehari-harinya atas 

pertimbangan kesopanan. Penuturan 

ungkapan kalembo ade dituturkan atas 

pertimbangan kesopanan. Demikian 

pula halnya ketika kalembo ade sebagai 

implikatur. Bahkan penuturan 

ungkapan kalembo ade yang 

mengandung implikatur merupakan 

upaya mengembangkan hierarki 

kesopanan yang lebih tinggi. Hal 

tersebut terkait dengan prinsip 

kesopanan. 

Prinsip kesopanan mempunyai 

sejumlah maksim „maxim‟, yakni 

maksim kebijaksanaan „tact maxim‟, 

maksim kemurahan/kedemawanan 

„generosity maxim‟, maksim 

penerimaan/penghargaan „approbation 

maxim‟, maksim kerendahan 

hati/kesederhanaan „modesty maxim‟, 

maksim kecocokan/ permufakatan 

„agreement maxim‟, dan maksim 

kesimpatian „sympath maxim‟ (Leech 

dalam Rahardi, 2005: 59; Nadar, 2009: 

29). 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif  yaitu penelitan yang 

berusaha untuk menuturkan pemecahan 

masalah yang ada sekarang 

berdasarkan data-data, jadi ia juga 

menyajikan data, menganalisis dan 

menginterpretasi (Narbuko dan 

Achmadi, 2010: 44). Penelitian yang 

bersifat deskriptif adalah penelitian 

secara sinkronis yang dilakukan dengan 

mengamati fenomena suatu bahasa 

pada suatu kurun waktu tertentu 

(Mahsun, 2011: 86). Dalam 

pelaksanaannya, metode ini dilakukan 

melalui empat tahap, yaitu 

pengidentifikasian data, 

pengklasifikasian data, penganalisisan 

data, dan penyimpulan. Ungkapan 

lembo ade dalam bahasa Bima yang 

merupakan objek analisis dari tulisan 

ini bersumber dari tuturan (percakapan) 

masyarakat Bima yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Data penelitian ini 

disediakankan dengan metode simak. 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menyimak penggunaan bahasa lisan, 

yaitu penyimakan yang dilakukan 

pemakaian bahasa seseorang (yang 

sedang berpidato, berkhotbah, dan lain-

lain) atau beberapa orang yang sedang 

menggunakan bahasa atau bercakap-

cakap dengan menggunakan bahasa 

Bima. Setelah melakukan penyimakan 

terhadap pertuturan bahasa Bima yang 

diteliti, peneliti kemudian 

menggunakan teknik sadap sebagai 

teknik dasar dari metode simak. Teknik 

sadap dilakukan peneliti dengan 

menyadap penggunaan bahasa 

seseorang atau beberapa orang yang 

menjadi informan. Sebagai teknik 

dasar, teknik sadap memiliki teknik 

lanjutan, yaitu teknik simak libat cakap, 

simak bebas libat cakap, catat, dan 

rekam. 

Data yang tersedia kemudian 

dianalisis dengan metode agih dan 

metode  dan metode padan ekstra 

lingual. Metode agih dengan teknik 

dasar teknik bagi unsur langsung dan 

metode padan ekstralingual dengan 

teknik dasar pilah unsur penentu. 

Sebagai teknik dasar, teknik bagi unsur 



langsung, teknik lanjutan yang 

digunakan yakni teknik substitusi atau 

(dalam Muhammad, 2012: 87) disebut 

teknik ganti digunakan peneliti untuk 

menganalisis penggunaan objek 

penelitian dalam berbagai bentuk 

tuturan dan situasi yang berbeda. 

Sementara teknik lanjutan dari teknik 

dasar pilah unsur penentu digunakan 

teknik lanjutan yakni teknik hubung 

banding menyamakan atau hubung-

banding samakan (HBS). Pemilihan 

teknik lanjutan ini disesuaikan dengan 

penganalisisan data yakni mengkaji 

implikatur dalam ungkapan kalembo 

ade. Keberadaan implikatur tersebut 

diketahui setelah data tersebut 

dianalisis dengan menyamakan serta 

menghubungkan ungkapan, maksud 

penuturan ungkapan, dan konteks 

penuturan ungkapan tersebut. 

Hasil analisis data pada 

penelitian ini disajikan dengan metode 

informal. Mahsun (2011: 123) 

menjelaskan bahwa dengan metode 

informal, data disajikan dengan 

menggunakan kata-kata biasa, 

termasuk penggunaan terminologi yang 

bersifat teknis. 

 

III. PEMBAHASAN 

Kalembo ade merupakan suatu 

ungkapan bahasa Bima yang 

mengandung implikatur. Implikatur 

dari ungkapan kalembo ade terdapat 

pada tindak tutur ilokusionernya. 

Implikatur tersebut dipapaparkan 

berdasarkan bentuk implikatur.  Akan 

tetapi, sebelum membahas bentuk 

ungkapan kalembo ade, terlebih dahulu 

akan dibahas mengenai kalembo ade 

sebagai ungkapan dan kalembo ade 

yang mengandung implikatur. Dari 

pembahasan tentang kalembo ade 

sebagai implikatur, dapat diketahui 

bentuk implikatur dan fungsi 

implikatur ungkapan kalembo ade. 

 

A. Kalembo Ade sebagai Ungkapan 

Kalembo ade merupakan suatu 

ungkapan. Ungkapan adalah gabungan 

kata atau frase yang maknanya sudah 

menyatu dan tidak dapat ditafsirkan 

dengan makna pembentuknya satu 

persatu. Secara etimologi, kalembo ade  

berasal dari kata kalembo dan ade. 

Lembo (dalam Rifai, 2010: 37) berarti 

„lebar‟, tetapi dalam penuturan bahasa 

Bima juga dapat diartikan dengan 

„lapang‟. Kata lembo „lebar‟ mendapat 

awalan “ka-” yang setara dengan afiks 

“me-kan” dalam bahasa Indonesia.  

Sementara kata ade (dalam Rifai, 

2010:1) berarti „hati‟. Jadi, secara 

harfiah kalembo ade mempunyai arti 

melebarkan atau melapangkan hati. 

Akan tetapi, kalembo ade tidaklah 

berarti menambah lebar atau 

menjadikan lapang (luas) ukuran hati, 

melainkan bermakna lapang hati atau 

sabar. 

Selain bermakna lapang hati 

atau sabar, ungkapan kalembo ade 

dalam beberapa konteks pemakaiannya 

juga memiliki beberapa makna lain 

untuk menyampaikan maksud yang 

beragam. Seperti pada contoh berikut 

ini. 

(i) Kalembo ade mpa ndai, sara‟ana 

ma mori nge‟empa di ma made. 

„Kita harus bisa bersabar, semua 

semua yang bernyawa pasti mati.‟ 

(ii) Lembo ade ngeri kambali bukumu. 

„Maaf terlambat mengembalikan 

bukumu.‟ 

(iii) Lembo ade lenga, waura ncara 

rawi nahu ta nggmi. 

„Maaf teman, saya telah berbuat 

salah padamu‟. 

(iv) Lembo ja adena bantu ncauna 

amaniana. 



„Sabar sekali hatinya membantu 

saudaranya‟. 

Pada beberapa contoh di atas, terlihat 

bahwa ungkapan kalembo ade tidak 

hanya memiliki makna „lapang hati‟, 

tetapi juga bisa mengandung makna 

lain seperti sabar dan maaf. 

Dari segi bentuk, ungkapan 

kalembo ade ditemukan dalam berbagai 

variasi. Variasi tersebut diantaranya 

adalah lembo ade, kalembo adeta, 

kalembo ademu, kalembo kai ade, 

kalembopu ademu, kalembo mena ade, 

dan lembompa ade. penuturan atau 

penggunaan variasi tersebut 

disesuaikan dengan (umur atau status 

sosial) mitra tuturnya. Seperti 

penambahan morfem “-ta” apabila 

penuturan kalembo ade ditujukan 

kepada orang yang lebih tua atau status 

sosialnya lebih tinggi dari penutur. 

Sedangkan penambahan morfem “-mu” 

apabila penuturan kalembo ade 

ditujukan kepada orang yang usia dan 

status sosialnya setara atau lebih 

rendah dari penutur. 

 

B. Kalembo Ade sebagai 

Implikatur 

Suatu ujaran pada hakikatnya 

selalu mengandung makna. Ada ujaran 

yang maknanya dinyatakan secara 

tersurat, tetapi terkadang ada pula 

ujaran yang maknanya oleh penutur 

dinyatakan secara tidak langsung atau 

makna tersirat. Makna tidak langsung 

atau makna tersirat yang ditimbulkan 

oleh apa yang terkatakan disebut 

implikatur. 

Ungkapan kalembo ade 

mengandung implikatur. Dikatakan 

mengandung implikatur karena 

ungkapan kalembo ade dapat 

dituturkan untuk menyampaikan 

maksud yang berbeda dengan maksud 

tersurat berdasarakan makna 

harfiahnya. Ungkapan kalembo ade 

tidak hanya bermakna lapang hati dan 

bermaksud menyuruh untuk 

melapangkan hati atau bersabar tetapi 

bisa juga meiliki makna tambahan 

yakni makna implikatur yang sesuai 

dengan maksud lain yang terkandung. 

Berikut dijelaskan implikatur dari 

kalembo ade. 

(1) Konteks: percakapan seorang ibu 

kepada keponakannya pada saat 

meminjam uang. 

… 

Ibu A: “Kalembo ade bantu ncau-

ncaumu nahu, ake 

waura mbei sepe wali 

piti.” 

„Bersabarlah karena harus 

terus membantu saya 

(kepada yang lebih kecil), 

kali ini meminjamkan 

uang lagi.‟ 

Keponakan : “Iyo, wati bune-

bunen ta.” 

„Iya, tidak apa-

apa.‟ 

… 

 

Pada percakapan di atas, kalembo 

ade yang dituturkan oleh Ibu A tidak 

dimaksudkan menasehati agar 

berlapang hati melainkan untuk 

menyatakan rasa terima kasih. Ibu A 

menyatakan rasa terima kasihnya atas 

bantuan yang selalu ia dapatkan dari 

keponakannya (dapat dilihat dari 

tuturannya, bantu ncau-ncaumu nahu, 

ake waura mbei sepe wali piti „terus 

membantu saya, kali ini meminjamkan 

uang lagi‟). Tuturan tersebut 

menandakan bahwa Ibu A selalu 

mengingat semua bantuan yang telah 

diberikan keponakannya. Pernyataan 

rasa terima kasihnya kepada 

keponakannya, dinyatakan Ibu A 

dengan tuturan pengganti yakni 



kalembo ade. Sehingga kalembo ade 

pada percakapan di atas memiliki 

makna tambahan dari makna 

harfiahnya atau disebut implikatur. 

Pada percakapan di atas, kalembo ade 

mengandung implikatur berbentuk 

deklaratif. Berdasarkan implikaturnya, 

kalembo ade pada percakapan di atas 

memiliki fungsi implikatur berterima 

kasih. Penuturan kalembo ade untuk 

berterima kasih termasuk dalam 

maksim kemurahan atau 

kedermawanan pada prinsip kesopanan. 

 

(2) Konteks: percakapan antara tuan 

rumah dan tamu pada saat 

dipersilahkan untuk makan. Tamu 

tersebut sangat dihormati oleh 

tuan rumah sehingga meski telah 

menyajikan berbagai macam 

hidangan tetapi tuan rumah tetap 

saja merasa belum menjamu 

tamunya dengan layak. 

… 

Tuan Rumah: “Kalembo adeta, 

wati patuna ngaha 

ra nono ra mbei ba 

mada doho.” 

‘Mohon dimaklumi, 

makanan yang kami 

berikan tidak layak.‟ 

Tamu: “Ina cina e, waura ipi 

mboto ra mbeimu ke. 

Iyora, ndaiku ma do‟do 

wa‟u.” 

„Aduh Saudaraku, sudah 

terlampau banyak apa 

yang sudah engkau 

berikan ini. Kalau begitu 

saya pamit dulu. 

… 

Pada percakapan di atas, kalembo 

ade yang dituturkan oleh Tuan Rumah 

tidak dimaksudkan menasehati agar 

berlapang hati. Makna implikatur dari 

kalembo adeta yang dituturkan oleh 

tuan rumah adalah menyilakan 

tamunya menyantap hidangan 

seadanya. Berdasarkan konteks 

linguistik dari kalimat yang menyertai 

ungkapan kalembo adeta yakni wati 

patuna ngaha ra nono ra mbei ba 

mada doho dapat diketahui bahwa tuan 

rumah secara tidak langsung 

bermaksud mengatakan santaplah 

seadanya „ngaha be ma wara‟ kepada 

tamunya, meskipun makanan yang 

disajikan sangat banyak, hal tersebut 

juga terbukti dari apa yang dituturkan 

oleh tamunya, waura ipi ncewi au ra 

mbei ke „sudah terlampau banyak apa 

yang sudah engkau berikan ini‟. 

Meskipun bermaksud  demikian, 

kalimat tersebut tidak dituturkan oleh 

tuan rumah. Hal tersebut karena tuturan 

„ngaha be ma wara‟ dinilai kurang 

sopan dan biasanya hanya dituturkan 

kepada mitra tutur yang umur atau 

status sosialnya di bawah penutur 

(merupakan konteks sosial). 

Penambahan partikel “-ta” pada kosa 

kata bahasa Bima menunjukkan bahwa 

dalam peristiwa tutur tersebut, penutur 

menghormati mitra tuturnya karena 

berusia lebih tua atau memiliki status 

social yang lebih tinggi. Demikian 

halnya pada percakapan ini, tamu 

tersebut sangat dihormati oleh tuan 

rumah, sehingga tuan rumah 

menambah partikel    “-ta” pada 

penuturan kalembo ade. Pertimbangan 

inilah yang menyebabkan tuan rumah 

memilih ungkapan kalembo adeta yang 

dinilai lebih sopan dan lebih tepat 

untuk menyatakan maksudnya untuk 

menyantap hidangan yang telah ia 

sajikan. Sehingga kalembo ade pada 

percakapan di atas memiliki makna 

tambahan dari makna harfiahnya atau 

disebut implikatur. Pada percakapan di 

atas, kalembo adeta mengandung 

implikatur berbentuk imperatif. 



Berdasarkan implikaturnya, kalembo 

ade pada percakapan di atas memiliki 

fungsi implikatur untuk merendahkan 

hati. Penuturan kalembo ade untuk 

merendahkan diri termasuk dalam 

maksim kerendahan hati pada prinsip 

kesopanan. 

 

(3) Konteks: percakapan seorang gadis 

yang sebelumnya mempunyai 

masalah dengan kakaknya 

menceritakan masalah tersebut 

pada sahabatnya. 

… 

Gadis 2 : “Waura, pala na ipiku 

parange si sa‟e nahu ka.” 

„Sudah, tapi benar-benar 

keras kepala kakakku 

itu.‟ 

Gadis 1 : “Wati wara romona ndai 

ma sampurna, 

kalembopu ademu mori 

sama la‟bo sa‟e ma 

ndede tabe‟a.” 

„Memang kita semua tak 

ada yang sempurna, 

bersabarlah hidup 

bersama kakakmu yang 

bertabiat seperti itu.‟ 

Gadis 2: “Iyo romo si, ando loa ka 

bune.” 

‘Iya, mau bagaimana 

lagi.‟ 

… 

Pada percakapan di atas, kalembo 

ade yang dituturkan Gadis 1 tidak 

dimaksudkan menasehati agar 

berlapang hati. Makna implikatur dari 

kalembopu  ademu pada percakapan di 

atas adalah nasehat agar pandai 

menyesuaikan diri. Berdasarkan 

konteks linguistik dari tuturan Gadis 2 

waura, pala na ipi podaku parangena 

sa‟e nahu aka, Gadis 1 mengetahui 

sifat keras kepala kakak dari 

sahabatnya kemudian menuturkan 

ungkapan kalembo ade untuk 

menyampaikan maksudnya yakni 

menyarankan kepada Gadis 2 untuk 

“pandai-pandailah menyesuaikan 

diri” dengan keadaan. Akan tetapi 

Gadis 1 tidak menyampaikannya secara 

langsung karena dalam percakapan 

bahasa Bima tidak ditemukan kalimat 

untuk menyatakan maksud tersebut. 

Karena itulah Gadis 1 menyampaikan 

maksudnya untuk menasehati agar 

pandai menyesuaikan diri dengan 

tuturan pengganti yaitu kalembo ade. 

Sehingga ujaran kalembo ade memiliki 

maka tambahan dari makna harfiahnya 

atau disebut implikatur. Pada 

percakapan di atas, kalembopu ademu 

mengandung implikatur berbentuk 

imperatif. Berdasarkan implikaturnya, 

kalembo ade pada percakapan di atas 

memiliki fungsi implikatur 

menasehati. Penuturan kalembo ade 

untuk menasehati termasuk dalam 

maksim kebijakan pada prinsip 

kesopanan. 

 

(4) Konteks: percakapan anak dan ibu 

di sebuah rumah ketika Sang Ibu 

menyuruh anaknya yang masih 

kecil untuk meminum obat. 

Ibu: “Mai nono wau lo‟i mone!” 

  „Sini, minum obat dulu nak 

(anak laki-laki)‟. 

Anak: “Wati ca‟uku ma, pa‟i.” 

„Tidak mau mama, pahit‟. 

Ibu: “Lembo ade  nono lo‟i ma 

pa‟i, na tahokura supu.” 

„Sabarlah meminum obat 

yang pahit, agar lekas sembuh 

sakitnya‟. 

(Sang anak kemudian bangkit 

dari duduknya, lalu meminum 

obat yang diberikan oleh 

ibunya). 

Ibu: “Ara, ara. De, ndede ja ku, 

tupa anakue. 



„Sini, sisi. Nah, begitu dong, 

pintar anakku‟. 

Pada percakapan di atas, kalembo 

ade yang dituturkan oleh Sang Ibu 

tidak dimaksudkan menasehati agar 

berlapang hati. Makna implikatur dari 

kalembopu  ademu pada percakapan di 

atas adalah bujukan agar si anak 

meminum obat. Mitra tutur dari Sang 

Ibu adalah seorang anak kecil yang 

untuk menyuruhnya melakukan sesuatu 

terkadang harus menggunakan kata-

kata halus dan disertai alasannya. Agar 

anaknya mau meminum obat, selain 

menuturkan alasannya yakni na 

tahokura supu „agar lekas sembuh 

sakitnya‟, Sang Ibu juga menuturkan 

lembo ade.  Sang Ibu secara tidak 

langsung bermaksud mengatakan mai 

„mari‟ (membujuk) agar Sang Anak 

mendekatinya lalu meminum obat. Hal 

tersebut dapat diketahui dari konteks 

linguistik tuturan berikutnya yang 

menggambarkan rasa senang Sang Ibu 

setelah Sang Anak melakukan apa yang 

ia maksudkan (memenuhi bujukannya 

agar meminum obat),  melalui 

tuturannya, de, ndede ja ku, tupa 

anakue „nah, begitu dong, pintar 

anakku‟. Bujukan yang dimaksudkan 

Sang Ibu dinyatakan dengan tuturan 

pengganti yaitu ujaran kalembo ade. 

Sehingga kalembo ade memiliki maka 

tambahan dari makna harfiahnya atau 

disebut implikatur. Pada percakapan di 

atas, lembo ade mengandung 

implikatur berbentuk imperatif . 

Berdasarkan implikaturnya, lembo ade 

pada percakapan di atas memiliki 

fungsi implikatur membujuk. 

Penuturan kalembo ade untuk 

membujuk termasuk dalam maksim 

kesimpatian pada prinsip kesopanan. 

 

(5) Konteks: sambutan kepala desa di 

acara pembukaan gotong royong di 

desa tersebut. 

Kepala Desa: “Assalamualaikum 

warahmatullahi wabarakatu. Ai ma 

si‟diake mada sangaja kaboro ita 

doho, mada menyampaikan kepada 

ita doho kaso, kalembo mena ade 

karaso sara‟ana halaman dan 

pekarangan. Karena kebersihan ini 

sangat diperlukan dalam kehidupan 

kita sehari-hari. Ede, karena 

karaso ra kanira ake adalah 

sebagian dari iman...” 

„Assalamualaikum warahmatullahi 

wabarakatu. Pagi ini, saya (kepada 

yang lebih tua dan dihormati) 

sengaja mengumpulkan anda semua 

(kepada yang lebih tua dan 

dihormati), saya (kepada yang lebih 

tua dan dihormati) menyampaikan 

kepada anda semua, bersabarlah 

semua membersihkan halaman dan 

pekarangan. Karena kebersihan ini 

sangat diperlukan dalam kehidupan 

kita sehari-hari. Itu karena 

membersihkan ini dalah sebagian 

dari iman…” 

 

Pada percakapan di atas, kalembo 

ade yang dituturkan Kepala Desa tidak 

dimaksudkan menasehati agar 

berlapang hati. Berdasarkan konteks 

linguistik dari tuturan sebelum dan 

sesudah dituturkannya ungkapan 

kalembo mena ade, dapat ditafsirkan 

bahwa secara tidak langsung Kepala 

Desa bermaksud mengharapkan 

kerelaan masyarakat  agar mau 

berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. 

Harapan akan adanya kerelaan 

masyarakat tersebut dinyataka dengan 

tuturan pengganti yaitu „kalembo ade‟. 

Sehingga ujaran kalembo ade memiliki 

maka tambahan dari makna harfiahnya 

atau disebut implikatur. Pada 



percakapan di atas, kalembo mena ade 

mengandung implikatur berbentuk 

imperatif. Berdasarkan implikaturnya,  

kalembo ade pada percakapan di atas 

berfungsi mengharapkan. Penuturan 

kalembo ade untuk mengharapkan 

termasuk dalam maksim kebijakan 

pada prinsip kesopanan. 

 

IV. KESIMPULAN 

 

A. Simpulan 

Kalembo ade merupakan suatu 

ungkapan. secara harfiah kalembo ade 

mempunyai arti melebarkan atau 

melapangkan hati. Ungkapan kalembo 

ade adalah ungkapan dalam bahasa 

Bima yang produktif yang dapat 

digunakan dalam berbagai konteks. 

Pada berbagai konteks pemakaiannya, 

kalembo ade memiliki banyak bentuk 

dan makna, seperti sabar dan maaf. 

Selain makna kontekstual, kalembo ade 

juga dapat mewakili maksud lain yang 

ingin disampaikan penutur. Maksud 

yang ingin disampaikan tersebut 

terkadang jauh berbeda dengan makna 

harfiah dari ungkapan kalembo ade. 

Sehingga ungkapan tersebut dikatakan 

mengandung implikatur. 

Berdasarkan hasil analisis data 

mengenai implikatur pada ungkapan 

kalembo ade dalam bahasa Bima dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Bentuk implikatur kalembo ade 

didasarkan pada jenis kalimat 

pembentuknya, yakni kalimat 

berita/deklaratif, kalimat 

perintah/imperatif, kalimat 

tanya/introgatif, dan kalimat 

seru/ekslamatif. Dari keempat jenis 

kaliamat tersebut, bentuk 

implikatur ungkapan kalembo ade 

hanya ditemukan dalam bentuk 

deklaratif dan imperatif. 

2. Fungsi Implikatur dari ungkapan 

kalembo ade dalam bahasa Bima 

yang ditemukan dalam penelitian 

ini berupa: (a) memohon, (b) 

menasehati, (c) menyuruh, (d) 

mengharapkan, (e) menyarankan, 

(f) membujuk, (g) berterima kasih, 

(h) menyindir, (i) memperhalus 

umpatan, (j) menyatakan 

penyesalan, dan (k) menyatakan 

kerendahan diri. Selain fungsi 

khususnya yang dikaitkan dengan 

konteks penuturan, kalembo ade 

memiliki fungsi utama yakni 

fungsi kesopanan. Berdasarkan 

prinsip kesopanan Leech, fungsi 

kesopanan kalembo ade tergolong 

dalam maksim kebijaksanaan 

(memohon, menasehati, menyuruh, 

mengharapkan dan menyarankan), 

maksim kesimpatian (membujuk), 

maksim kemurahan/ 

kedermawanan (berterima kasih, 

menyindir, memperhalus umpatan, 

dan penyesalan), dan maksim 

kerendahan hati (menyatakan 

kerendahan hati). 

 

B. Saran 

Penelitian ini hanya terfokus pada 

bentuk dan fungsi implikatur dari 

ungkapan kalembo ade dalam bahasa 

Bima. Adapun variabel-variabel 

lainnya, seperti frekuensi penuturan 

ungkapan kalembo ade atau letak 

ungkapan tersebut dalam struktur 

kalimat, tidak dikaji dalam penelitian 

ini. Sehubungan dengan itu, penulis 

menyarankan agar penelitian 

selanjutnya dapat menyempurnakan 

penelitian ini sehingga ditemukan hasil 

penelitian yang maksimal pada 

fenomena unik dari ungkapan kalembo 

ade. 
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