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KATA PENGANTAR 

 

Sesuai dengan fungsi dan kedudukan  bahasa, 

bahasa berperan penting dalam kehidupan manusia 

terutama dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Bahasa 

juga digunakan dalam aktivitas akademik, seperti sebagai 

medium penyampaian ilmu pengetahuan, penyampaian 

ide dan gagasan. Dengan bahasa manusia mampu 

mengomuikasikan segala sesuatu di muka bumi ini. 

Bahasa terbentuk dari satuan bunyi yang kemudian 

dilambangkan melalui huruf. Akan tetapi bahasa juga 

terkadang berbentuk simbol, lambang ataupun kode-kode 

tertentu yang memiliki arti. Karena kesemuanya itu baru 

dapat dikatakan sebagai bahasa apabila memiliki arti atau 

bermakna. 

Kemudian untuk mengkaji dan memahami makna 

bahasa, dalam kajian linguistik dikenal istilah kajian 

semantik dan pragmatik. Kedua bidang ini memiliki 

kesamaan yakni sama-sama mengkaji makna bahasa, 

hanya saja fokus makna yang dikaji terdapat perbedaan. 

Semantik mengkaji makna yang lahir dari satauan 



gramatikal bahasa (Gramatical meaning), sementara 

pragmatik mengkaji makna bahasa yang berlandaskan 

pada maksud penutur bahas, atau makna yang lahir dari 

konteks penggunaan bahasa (contectual meaning). 

Hadirnya buku Pragmatik: Teori dan Analisis 

Makna Konteks dalam Bahasa, untuk melengkapi dan 

memperkaya khazanah kajian linguistik. Adapun buku ini 

terdiri dari VI bab, yang masing-masing terdiri dari (1) 

sejarah pragmatik dalam pusaran linguistik (2) potret  

pragmatik dalam studi linguistik (3) model interpretasi 

pragmatik (4) komponen wacana pragmatik (teks, ko-teks 

dan konteks) (5) implementasi pragmatik dalam tindak 

tutur. (6) penutup. 

Terbitnya buku ini dilatarbelakangi oleh minimnya 

buku referensi yang mengkaji makna bahasa dari sudut 

konteks. Oleh karena itu dengan hadirnya buku ini sebagai 

referensi bagi semua kalangan intlektual, dosen, 

mahasiswa tatkala mengkaji makna dalam bahasa, baik 

bahasa Indonesia, bahasa Arab atau bahasa asing lainnya. 

Dalam penyelesaian buku ini, tentu banyak pihak 

yang terlibat, karena tanpa bantuan materi dan nonmateri, 

buku ini tidak akan terwujud, khususnya pemberian dana 



bantuan DIPA UIN Mataram tahun anggaran 2019. oleh 

sebab itu ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas 

Islam Negeri (UIN) Mataram, Dekan Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Mataram, Editor dan Reviewer yang 

telah memberikan kritikan dan saran untuk perbaikan 

naskah buku ini. 

Tidak ada gading yang tak retak. Penulis berharap 

kepada kalangan pemerhati kebahasaan untuk 

memberikan masukkan kepada penulis  guna 

penyempurnaan buku ini selanjutnya.  
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Bab 1 

Sejarah Pragmatik dalam Pusaran Linguistik 

 

Pengantar 

Pada bagian ini dipaparkan beberapa konsep 

mendasar tentang pragmatik mulai dari bagaimana 

kedudukan pragmatik dalam studi linguistik, konsep 

pragmatik secara umum, latar belakang lahirnya 

pragmatik serta hubungannya dengan  disiplin ilmu bahasa 

yang lain. Mengingat pragmatik merupakan bagian dari 

linguistik, perlu dijelaskan terlebih dahulu konsep 

linguistik secara umum.  

 

Konsep Umum Linguistik  

Dari masa ke masa ilmu berkembang sesuai dengan 

zamannya, hasil dari kajian peneliti dan ilmuan 

sebelumnya dijadikan sebagai acuan dalam 

pengembangan keilmuan berikutnya, tidak ada ilmu yang 

lahir tanpa melalui proses pengkajian. Begitu juga dalam 

kronologis perkembangan kajian ilmu bahasa. 
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Kronologis perkembangan keilmuan bahasa 

berlangsung dari masa ke masa,  baik yang dilakukan di 

Cina Purba, maupun yang dilakukan di Yunani-Era 

Romawi Purba, India Purba dan beberapa cendikianwan 

Arab, kajian yang difokuskan pada masa ini adalah 

berkutat seputar hakikat, struktur, dan cara kerja bahasa. 

(Mahsun, 2018). Akan tetapi dalam perkembangannya, 

kajian bahasa mendapat perluasan dalam pengkajian, 

seperti pengklasifikasian internal dan eksternal linguistik. 

Oleh sebab itu ilmu linguistik dapat dibagi menjadi dua 

bidang kajian. Kajian linguistik yang pertama lebih 

diarahkan pada upaya pemerian tentang unsur-unsur 

internal suatu bahasa. Kajian linguistik yang lebih 

mengarahkan kajian pada unsur internal suatu bahasa 

dikenal dengan istilah mikrolinguistik. Mikrolinguistik 

membatasi kajiannya pada penjelasan tentang bagian-

bagian yang terkecil yang membangun sebuah bahasa. 

Misalnya, dalam sebuah bahasa dikenal adanya bunyi-

bunyi, fonem, morfem, kata, frase, klausa, kalimat, bahkan 

wacana. Unsur-unsur dari bahasa tersebut saling 

berhubungan satu sama lain membentuk hirarki, suatu 
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sistem yang nantinya melahirkan sebuah konsep bahasa 

secara umum.  

Berdasarkan bidang kajiannya, mikrolinguistik 

terdiri dari kajian fonologi (ilmu bahasa yang 

mengkhususkan kajian pada aspek bunyi), morfologi 

(ilmu bahasa yang mengkhususkan kajian pada aspek kata 

dan pembentukannya), sintaksis (ilmu bahasa yang 

mengkhususkan kajiannya pada aspek kalimat termasuk di 

dalamnya frase dan klausa), wacana (ilmu bahasa yang 

mengkhususkan kajiannya pada aspek wacana, termasuk 

di dalamnya paragraf dan teks). Selanjutnya semantik 

lebih mengkhususkan kajian pada makna bahasa.  

Kajian linguistik yang kedua dikenal dengan istilah 

makrolinguistik. Makrolinguistik merupakan cabang 

linguistik yang menyelidiki bahasa dalam kaitannya 

dengan faktor-faktor di luar bidang kebahasaan. Dengan 

kata lain, makrolinguistik merupakan kajian 

interdisipliner yang mengintegrasikan bahasa dengan 

faktor-faktor lain di luar bahasa. Makrolinguistik 

melahirkan kajian interdisipliner seperti sosiolinguistik 

(ilmu interdisipliner antara linguistik dan sosial), 

psikolinguistik (ilmu interdisipliner antara linguistik dan 
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psikologi), antropolinguistik (ilmu interdisipliner antara 

linguistik dan antropologi) (Alwasilah, 1993). 

Kajian interdisipliner antara bahasa dengan faktor-

faktor lain di luar bahasa, juga melahirkan suatu kajian 

yang dikenal denga istilah pragmatik. Disiplin ilmu yang 

satu ini lebih menitikberatkan kajian bahasa yang 

dikaitkan dengan konteks penggunaannya. Uraian lebih 

lanjut dari topik ini akan mengupas tuntas  kajian 

pragmatik dengan segala  aspek-aspeknya. Namun, 

sebelum itu perlu diketahui terlebih dahulu sejarah 

perkembangan ilmu bahasa seperti paparan berikut ini. 

  

Sejarah Perkembangan Ilmu Bahasa 

Ilmu bahasa yang dipelajari saat ini bermula dari 

penelitian tentang bahasa sejak zaman Yunani (Abad ke-6 

SM). Secara garis besar, studi tentang bahasa dapat 

dibedakan antara (1) tata bahasa tradisional dan (2) 

linguistik modern. 

1. Tata Bahasa Tradisional 

Asal-usul bahasa menjadi bagian yang paling 

banyak diperdebatkan di kalangan para pakar bahasa, 

sehingga menyebabkan hasil kajian tentang asal usul 
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bahasa menjadi tidak memuaskan, karena sulitnya para 

peneliti dan para ahli mencapai titik kesepakatan tunggal 

asal-usul bahasa. 

Pada tahun 1866 masyarakat linguistik Prancis 

melarang mendiskusikan asal-usul bahasa, karena itu 

hanya spekulasi yang tiada berguna (Alasilah, 1993). 

Pendapat ini barangkali harus disikapi dengan bijak 

terutama bagi para peneliti dan penggiat bahasa, walaupun 

pendapat-pendapat itu sulit ditelusuri secara kajian 

akademik. 

Kajian antropologi membuktikan bahwa mayoritas 

kebudayaan primitif meyakini keterlibatan tuhan dalam 

permulaan sejarah bahasa, Tuhanlah yang mengajarkan 

Nabi Adam nama-nama sebagaimana termaktub, ( bahwa 

Tuhan mengajarkan kepada Adam nama-nama yang ada di 

sekelilingnya). Terlepas dari ketidakadaan satu 

penyimpulan pasti terkait asal-usul bahasa oleh para ahli 

bahasa, oleh sebab itu, seyogyannya melihat juga 

kronologis perkembangan keilmuan lainnya, dari bebrapa 

fokus kajian dan konsentrasi para filsuf terdahulu. 

Pada zaman Yunani, para filsuf meneliti apa yang 

dimaksud dengan bahasa dan apa hakikat bahasa. Para 
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filsuf tersebut berpendapat bahwa bahasa adalah sistem 

tanda. Dikatakan bahwa manusia hidup dalam tanda-tanda 

yang mencakup segala segi kehidupan manusia, misalnya 

bangunan, kedokteran, kesehatan, geografi, dan 

sebagainya. Tetapi, mengenai hakikat bahasa apakah 

bahasa mirip realitas atau tidak, mereka belum sepakat. 

Dua filsuf besar yang pemikirannya terus berpengaruh 

sampai saat ini adalah Plato dan Aristoteles. 

Plato berpendapat bahwa bahasa adalah physei atau 

mirip realitas; sedangkan Aristoteles mempunyai 

pendapat sebaliknya yaitu bahwa bahasa adalah thesei atau 

tidak mirip realitas kecuali onomatope dan lambang bunyi 

(sound symbolism). Pandangan Plato bahwa bahasa mirip 

dengan realitas atau non-arbitrer diikuti oleh kaum 

naturalis; pandangan Aristoteles bahwa bahasa tidak mirip 

dengan realitas atau arbitrer diikuti oleh kaum 

konvensionalis. Perbedaan pendapat ini juga merambah ke 

masalah keteraturan (regular) atau ketidakteraturan 

(irregular) dalam bahasa. Kelompok penganut pendapat 

adanya keteraturan bahasa adalah kaum analogis yang 

pandangannya tidak berbeda dengan kaum naturalis; 

sedangkan kaum anomalis yang berpendapat adanya 
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ketidakteraturan dalam bahasa mewarisi pandangan kaum 

konvensionalis. Pandangan kaum anomalis 

mempengaruhi pengikut aliran Stoic. Kaum Stoic lebih 

tertarik pada masalah asal mula bahasa secara filosofis. 

Mereka membedakan adanya empat jenis kelas kata, yakni 

nomina, verba, konjungsi dan artikel (Alwasilah, 1997). 

Pada awal abad ke-3 SM studi bahasa 

dikembangkan di kota Alexandria yang merupakan koloni 

Yunani. Di kota itu dibangun perpustakaan besar yang 

menjadi pusat penelitian bahasa dan kesusastraan. Para 

ahli dari kota itu yang disebut kaum Alexandrian 

meneruskan pekerjaan kaum Stoic, walaupun mereka 

sebenarnya termasuk kaum analogis. Sebagai kaum 

analogis mereka mencari keteraturan dalam bahasa dan 

berhasil membangun pola infleksi bahasa Yunani. Apa 

yang dewasa ini disebut "tata bahasa tradisional" atau "tata 

bahasa Yunani", penamaan itu tidak lain didasarkan pada 

hasil karya kaum Alexandrian ini. 

Salah seorang ahli bahasa bernama Dionysius Thrax 

(akhir abad ke-2 SM) merupakan orang pertama yang 

berhasil membuat aturan tata bahasa secara sistematis 

serta menambahkan kelas kata adverbia, partisipel, 
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pronomina dan preposisi terhadap empat kelas kata yang 

sudah dibuat oleh kaum Stoic. Di samping itu, sarjana ini 

juga berhasil mengklasifikasikan kata-kata bahasa Yunani 

menurut kasus, jender, jumlah, kala, diatesis (voice) dan 

modus. 

Pengaruh tata bahasa Yunani sampai ke kerajaan 

Romawi. Para ahli tata bahasa Latin mengadopsi tata 

bahasa Yunani dalam meneliti bahasa Latin dan hanya 

melakukan sedikit modifikasi, karena kedua bahasa itu 

mirip. Tata bahasa Latin dibuat atas dasar model tata 

bahasa Dionysius Thrax. Dua ahli bahasa lainnya, Donatus 

(tahun 400 M) dan Priscian (tahun 500 M) juga membuat 

buku tata bahasa klasik dari bahasa Latin yang 

berpengaruh sampai ke abad pertengahan. 

Selama abad ke 13-15 M bahasa Latin memegang 

peranan penting dalam dunia pendidikan di samping 

dalam agama Kristen. Pada masa itu gramatika tidak lain 

adalah teori tentang kelas kata. Pada masa Renaisans 

bahasa Latin menjadi sarana untuk memahami 

kesusastraan dan mengarang. Tahun 1513 Erasmus 

mengarang tata bahasa Latin atas dasar tata bahasa yang 

disusun oleh Donatus.  
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Minat meneliti bahasa-bahasa di Eropa sebenarnya 

sudah dimulai sebelum zaman Renaisans, antara lain 

dengan ditulisnya tata bahasa Irlandia (abad 7 M), tata 

bahasa Eslandia (abad 12), dan sebagainya. Pada masa itu 

bahasa menjadi sarana dalam kesusastraan, dan bila 

menjadi objek penelitian di universitas tetap dalam 

kerangka tradisional. Tata bahasa dianggap sebagai seni 

berbicara dan menulis dengan benar. Tugas utama tata 

bahasa adalah memberi petunjuk tentang pemakaian 

"bahasa yang baik", yaitu bahasa kaum terpelajar. 

Petunjuk pemakaian "bahasa yang baik" ini adalah untuk 

menghindarkan terjadinya pemakaian unsur-unsur yang 

dapat "merusak" bahasa seperti kata serapan, ragam 

percakapan, dan sebagainya. 

Tradisi tata bahasa Yunani-Latin berpengaruh ke 

bahasa-bahasa Eropa lainnya. Tata bahasa Dionysius 

Thrax pada abad ke-5 diterjemahkan ke dalam bahasa 

Armenia, kemudian ke dalam bahasa Siria. Selanjutnya, 

para ahli tata bahasa Arab menyerap tata bahasa Siria.  

Selain di Eropa dan Asia Barat, penelitian bahasa di 

Asia Selatan yang perlu diketahui adalah di India dengan 

ahli gramatikanya yang benama Panini (abad ke-4 SM). 
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Tata bahasa Sanskrit yang disusun ahli ini memiliki 

kelebihan di bidang fonetik. Keunggulan ini antara lain 

karena adanya keharusan untuk melafalkan dengan benar 

dan tepat doa dan nyanyian dalam kitab suci Weda 

(Soedarmo, 1997).  

Sampai menjelang zaman Renaisans, bahasa yang 

diteliti adalah bahasa Yunani, dan Latin. Bahasa Latin 

mempunyai peran penting pada masa itu karena 

digunakan sebagai sarana dalam dunia pendidikan, 

administrasi dan diplomasi internasional di Eropa Barat. 

Pada zaman Renaisans penelitian bahasa mulai 

berkembang ke bahasa-bahasa Roman (bahasa Prancis, 

Spanyol, dan Italia) yang dianggap berindukkan bahasa 

Latin, juga kepada bahasa-bahasa yang nonRoman seperti 

bahasa Inggris, Jerman, Belanda, Swedia, dan Denmark. 

2. Linguistik Modern 

 Dalam perkembangan ilmu linguistik, tatkala 

masuk pada tahap kajian linguistik modern, Saussure 

dianggap memiliki jasa dalam mengawali kajian linguistik 

modern, hal ini didasari bahwa ia dapat menemukan objek 

riset yang harus diteliti oleh para pengkaji bahasa. Ada 
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beberapa pokok pikiran Saussure tentang kajian 

pralinguistik modern. 

Pertama, para pengkaji bahasa menyusun kaidah 

gramatikal bahasa dengan mengedepankan lecerdasan 

logika. Budaya kajian ini dianut oleh para ahli Yunani dan 

Prancis, dengan tujuan untuk mencari kaidah agar mereka 

dapat memilah bentuk bahasa yang dianggap benar dan 

salah. 

Kedua, Friedrich August Wolf mengkaji ilmiah 

yang disebut Philological School, atau aliran Filologi, 

yang menjadikan naskah sebagai objek kajiannya. 

 Ketiga, pada fase ini, para ahli menyadari bahwa 

bahasa dapat diperbandungkan antara satu dan lainnya. 

Tradisi kajian ini disebut dengan kajian Comparative 

Philology, kemudian Saussure memberi contoh karya 

Frans Bopp yang membandingkan bahasa Sansekerta 

dengan bahasa Jerman, Yunani dan Latin. Penemuan 

penting dan bermanfaat dari tradisi ini adalah sejak itu, 

orang dapat mempelajari satu kaidah bahasa dengan 

sarana bahasa lain, atau menjelaskan bentuk satu bahasa 

dengan bentuk bahasa lain. 
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Dari paparan diatas dapat dipahami beberapa hal penting 

dalam perkembangan linguistik modern, namun untuk 

mendapatkan pemahaman secara mendalam, akan 

diurakan estapet perkamnangan linguistik moderen, sejak 

abad ke-19 dan seterusnya. 

a. Linguistik Abad ke-19 

Pada abad ke-19 bahasa Latin sudah tidak digunakan 

lagi dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam 

pemerintahan atau pendidikan. Objek penelitian adalah 

bahasa-bahasa yang dianggap mempunyai hubungan 

kekerabatan atau berasal dari satu induk bahasa. Bahasa-

bahasa dikelompokkan ke dalam keluarga bahasa atas 

dasar kemiripan fonologis dan morfologis. Dengan 

demikian, dapat diperkirakan apakah bahasa-bahasa 

tertentu berasal dari bahasa moyang yang sama atau 

berasal dari bahasa proto yang sama sehingga secara 

genetis terdapat hubungan kekerabatan di antaranya. 

Bahasa-bahasa Roman, misalnya secara genetis dapat 

ditelusuri berasal dari bahasa Latin yang menurunkan 

bahasa Perancis, Spanyol, dan Italia (Gleason 1969). 

 Untuk mengetahui hubungan genetis di antara 

bahasa-bahasa dilakukan metode komparatif. Antara 
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tahun 1820-1870 para ahli linguistik berhasil membangun 

hubungan sistematis di antara bahasa-bahasa Roman 

berdasarkan struktur fonologis dan morfologisnya. Pada 

tahun 1870 itu, para ahli bahasa dari kelompok 

Junggramatiker atau Neogrammarian berhasil 

menemukan cara untuk mengetahui hubungan 

kekerabatan antarbahasa berdasarkan metode komparatif. 

Beberapa rumpun bahasa yang berhasil 

direkonstruksikan sampai dewasa ini antara lain: 

1. Rumpun Indo-Eropa: bahasa Jerman, Indo-Iran, 

Armenia, Baltik, Slavis, Roman, Keltik, Gaulis. 

2. Rumpun Semito-Hamit: bahasa Arab, Ibrani, Etiopia. 

3. Rumpun Chari-Nil: bahasa Bantu, Khoisan. 

4. Rumpun Dravida: bahasa Telugu, Tamil, Kanari, 

Malayalam. 

5. Rumpun Austronesia atau Melayu-Polinesia: bahasa 

Melayu, Melanesia, Polinesia. 

6. Rumpun Austro-Asiatik: bahasa Mon-Khmer, Palaung, 

Munda, Annam. 

7. Rumpun Finno-Ugris: bahasa Ungar (Magyar), 

Samoyid. 
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8. Rumpun Altai: bahasa Turki, Mongol, Manchu, 

Jepang, Korea. 

9. Rumpun Paleo-Asiatis: bahasa-bahasa di Siberia.  

10. Rumpun Sino-Tibet: bahasa Cina, Thai, Tibeto-

Burma. 

11. Rumpun Kaukasus: bahasa Kaukasus Utara, Kaukasus 

Selatan. 

12. Bahasa-bahasa Indian: bahasa Eskimo, Maya Sioux, 

Hokan. 

13. Bahasa-bahasa lain seperti bahasa di Papua, Australia 

dan Kadai (Sudaryanto, 1981). 

Ciri linguistik abad 19 sebagai berikut. 

1) Penelitian bahasa dilakukan terhadap bahasa-bahasa di 

Eropa, baik bahasa-bahasa Roman maupun nonRoman. 

2) Bidang utama penelitian adalah linguistik historis 

komparatif. Yang diteliti adalah hubungan kekerabatan 

dari bahasa-bahasa di Eropa untuk mengetahui bahasa-

bahasa mana yang berasal dari induk yang sama. Dalam 

metode komparatif itu, diteliti perubahan bunyi kata-

kata dari bahasa yang dianggap sebagai induk kepada 

bahasa yang dianggap sebagai keturunannya. Misalnya, 

perubahan bunyi apa yang terjadi dari kata barang, 
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yang dalam bahasa Latin berbunyi causa menjadi chose 

dalam bahasa Perancis, dan cosa dalam bahasa Italia 

dan Spanyol. 

3) Pendekatan bersifat atomistis. Unsur bahasa yang 

diteliti tidak dihubungkan dengan unsur lainnya. 

Misalnya, penelitian tentang kata tidak dihubungkan 

dengan frase atau kalimat. 

b. Linguistik Abad ke-20 

Sejarah bahasa menganggap bahwa penggerak 

kajian linguistik pada abad ke-20 adalah Ferdinand 

Desassaussure, ia juga disebut sebagai bapak linguistik 

modern. Penelitian bahasa tidak ditujukan kepada bahasa-

bahasa Eropa saja, tetapi juga kepada bahasa-bahasa yang 

ada di dunia seperti di Amerika (bahasa-bahasa Indian), 

Afrika (bahasa-bahasa Afrika) dan Asia (bahasa-bahasa 

Papua dan bahasa banyak negara di Asia). Ciri-cirinya: 

1) Penelitian meluas ke bahasa-bahasa di Amerika, 

Afrika, dan Asia. 

2) Pendekatan dalam meneliti bersifat 

strukturalistis, pada akhir abad ke-20 penelitian 

yang bersifat fungsionalis juga cukup menonjol. 
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3) Tata bahasa merupakan bagian ilmu dengan 

pembidangan yang semakin rumit. Secara garis 

besar dapat dibedakan atas mikrolinguistik, 

makro linguistik, dan sejarah linguistik. 

4) Penelitian teoritis sangat berkembang. 

5) Otonomi ilmiah makin menonjol, tetapi 

penelitian antardisiplin juga berkembang. 

6) Prinsip dalam meneliti adalah deskripsi dan 

sinkronis. 

Keberhasilan kaum Junggramatiker merekonstruksi 

bahasa-bahasa proto di Eropa mempengaruhi pemikiran 

para ahli linguistik abad ke-20, antara lain Ferdinand de 

Saussure. Sarjana ini tidak hanya dikenal sebagai bapak 

linguistik modern, melainkan juga seorang tokoh gerakan 

strukturalisme. Dalam strukturalisme, bahasa dianggap 

sebagai sistem yang berkaitan (system of relation). 

Elemen-elemennya seperti kata, bunyi saling berkaitan 

dan bergantung dalam membentuk sistem tersebut. 

Beberapa pokok pemikiran Saussure: 

(1) Bahasa lisan lebih utama dari pada bahasa tulis. 

Tulisan hanya merupakan sarana yang mewakili 

ujaran. 
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(2) Linguistik bersifat deskriptif, bukan preskriptif seperti 

pada tata bahasa tradisional. Para ahli linguistik 

bertugas mendeskripsikan bagaimana orang berbicara 

dan menulis dalam bahasanya, bukan memberi 

keputusan bagaimana seseorang seharusnya berbicara. 

(3) Penelitian bersifat sinkronis bukan diakronis seperti 

pada linguistik abad ke-19. Walaupun bahasa 

berkembang dan berubah, penelitian dilakukan pada 

kurun waktu tertentu. 

(4) Bahasa merupakan suatu sistem tanda yang bersisi 

dua, terdiri dari signifiant (penanda) dan signifie 

(petanda). Keduanya merupakan wujud yang tak 

terpisahkan, bila salah satu berubah, yang lain juga 

berubah. 

(5) Bahasa formal maupun nonformal menjadi objek 

penelitian. 

(6) Bahasa merupakan sebuah sistem relasi dan 

mempunyai struktur. 

(7) Dibedakan antara bahasa sebagai sistem yang terdapat 

dalam akal budi pemakai bahasa dari suatu kelompok 

sosial (langue) dengan bahasa sebagai manifestasi 

setiap penuturnya (parole). 
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(8) Dibedakan antara hubungan asosiatif dan sintagmatis 

dalam bahasa. Hubungan asosiatif atau paradigmatis 

ialah hubungan antarsatuan bahasa dengan satuan lain 

karena ada kesamaan bentuk atau makna. Hubungan 

sintagmatis ialah hubungan antarsatuan pembentuk 

sintagma dengan mempertentangkan suatu satuan 

dengan satuan lain yang mengikuti atau mendahului 

(Saussure, 1966).  

Gerakan strukturalisme dari Eropa ini berpengaruh 

sampai ke benua Amerika. Studi bahasa di Amerika pada 

abad ke-19 dipengaruhi oleh hasil kerja akademis para ahli 

Eropa dengan nama deskriptivisme. Para ahli linguistik 

Amerika mempelajari bahasa-bahasa suku Indian secara 

deskriptif dengan cara menguraikan struktur bahasa. 

Orang Amerika banyak yang menaruh perhatian pada 

masalah bahasa. Thomas Jefferson, presiden Amerika 

yang ketiga (1801-1809), menganjurkan agar supaya para 

ahli linguistik Amerika mulai meneliti bahasa-bahasa 

orang Indian. Seorang ahli linguistik Amerika bernama 

William Dwight Whitney (1827-1894) menulis sejumlah 

buku mengenai bahasa, antara lain Language and the 

Study of Language (1867).  
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Tokoh linguistik lain yang juga ahli antropologi 

adalah Franz Boas (1858-1942). Sarjana ini mendapat 

pendidikan di Jerman, tetapi menghabiskan waktu 

mengajar di negaranya sendiri. Karyanya berupa buku 

Handbook of American Indian languages (1911-1922) 

ditulis bersama sejumlah koleganya. Di dalam buku 

tersebut terdapat uraian tentang fonetik, kategori makna 

dan proses gramatikal yang digunakan untuk 

mengungkapkan makna. Pada tahun 1917 diterbitkan 

jurnal ilmiah berjudul International Journal of American 

Linguistics. 

Pengikut Boas yang berpendidikan Amerika, 

Edward Sapir (1884-1939), juga seorang ahli antropologi 

dinilai menghasilkan karya-karya yang sangat cemerlang 

di bidang fonologi. Bukunya, Language (1921) sebagian 

besar mengenai tipologi bahasa. Sumbangan Sapir yang 

patut dicatat adalah mengenai klasifikasi bahasa-bahasa 

Indian. 

Pemikiran Sapir berpengaruh pada pengikutnya, L. 

Bloomfield (1887-1949), yang melalui kuliah dan 

karyanya mendominasi dunia linguistik sampai akhir 

hayatnya. Pada tahun 1914 Bloomfield menulis buku An 
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Introduction to Linguistic Science. Artikelnya juga banyak 

diterbitkan dalam jurnal Language yang didirikan oleh 

Linguistic Society of America tahun 1924. Pada tahun 

1933 sarjana ini menerbitkankan buku Language yang 

mengungkapkan pandangan behaviorismenya tentang 

fakta bahasa, yakni stimulus-response atau rangsangan-

tanggapan. Teori ini dimanfaatkan oleh Skinner (1957) 

dari Universitas Harvard dalam pengajaran bahasa melalui 

teknik drill. 

Dalam bukunya Language, Bloomfield mempunyai 

pendapat yang bertentangan dengan Sapir. Sapir 

berpendapat fonem sebagai satuan psikologis, tetapi 

Bloomfield berpendapat fonem merupakan satuan 

behavioral. Bloomfield dan pengikutnya melakukan 

penelitian atas dasar struktur bahasa yang diteliti, karena 

itu mereka disebut kaum strukturalisme dan 

pandangannya disebut strukturalis. 

Bloomfield beserta pengikutnya menguasai 

percaturan linguistik selama lebih dari 20 tahun. Selama 

kurun waktu itu, kaum Bloomfieldian berusaha menulis 

tata bahasa deskriptif dari bahasa-bahasa yang belum 

memiliki aksara. Kaum Bloomfieldian telah berjasa 
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meletakkan dasar-dasar bagi penelitian linguistik di masa 

setelah itu. 

Bloomfield berpendapat fonologi, morfologi dan 

sintaksis merupakan bidang mandiri dan tidak 

berhubungan. Tata bahasa lain yang memperlakukan 

bahasa sebagai sistem hubungan adalah tata bahasa 

stratifikasi yang dipelopori oleh S.M. Lamb. Tata bahasa 

lainnya yang memperlakukan bahasa sebagai sistem unsur 

adalah tata bahasa tagmemik yang dipelopori oleh K. Pike. 

Menurut pendekatan ini, setiap gatra diisi oleh sebuah 

elemen. Elemen ini bersama elemen lain membentuk suatu 

satuan yang disebut tagmem. 

Murid Sapir lainnya, Zellig Harris, mengaplikasikan 

metode strukturalis ke dalam analisis segmen bahasa. 

Sarjana ini mencoba menghubungkan struktur morfologis, 

sintaktis, dan wacana dengan cara yang sama dengan yang 

dilakukan terhadap analisis fonologis. Prosedur 

penelitiannya dipaparkan dalam bukunya Methods in 

Structural Linguistics (1951). 

Ahli linguistik yang cukup produktif dalam 

membuat buku adalah Noam Chomsky. Sarjana inilah 

yang mencetuskan teori transformasi melalui bukunya 
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Syntactic Structures (1957), yang kemudian disebut 

classical theory. Dalam perkembangan selanjutnya, teori 

transformasi dengan pokok pikiran kemampuan dan 

kinerja yang dicetuskannya melalui Aspects of the Theory 

of Syntax (1965) disebut standard theory. Karena 

pendekatan teori ini secara sintaktis tanpa menyinggung 

makna (semantik), teori ini disebut juga sintaksis generatif 

(generative syntax). Pada tahun 1968 sarjana ini 

mencetuskan teori extended standard theory. Selanjutnya, 

pada tahun 1970 Chomsky menulis buku generative 

semantics; tahun 1980 government and binding theory; 

dan tahun 1993 Minimalist program. 

 

Paradigma tentang Linguistik 

Kata paradigma diperkenalkan oleh Thomas Khun 

pada sekitar abad ke-15. Paradigma adalah prestasi ilmiah 

yang diakui pada suatu masa sebagai model untuk 

memecahkan masalah ilmiah dalam kalangan tertentu. 

Paradigma dapat dikatakan sebagai norma ilmiah. Contoh 

paradigma yang mulai tumbuh sejak zaman Yunani tetapi 

pengaruhnya tetap terasa sampai zaman modern ini adalah 

paradigma Plato dan paradigma Aristoteles. Paradigma 
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Plato berintikan pendapat Plato bahwa bahasa adalah 

physei atau mirip dengan realitas, disebut juga non-arbitrer 

atau ikonis. Paradigma Aristoteles berintikan bahwa 

bahasa adalah thesei atau tidak mirip dengan realitas, 

kecuali onomatope, disebut arbitrer atau non-ikonis. 

Kedua paradigma ini saling bertentangan, tetapi dipakai 

oleh peneliti dalam memecahkan masalah bahasa, 

misalnya tentang hakikat tanda bahasa.  

Pada masa tertentu, paradigma Plato banyak 

digunakan ahli bahasa untuk memecahkan masalah 

linguistik. Penganut paradigma Plato ini disebut kaum 

naturalis. Mereka menolak gagasan kearbitreran. Pada 

masa tertentu lainnya paradigma Aristoteles digunakan 

untuk mengatasi masalah linguistik. Penganut paradigma 

Aristoteles disebut kaum konvensionalis. Mereka 

menerima adanya kearbiteran antara bahasa dengan 

realitas. 

Pertentangan antara kedua paradigma ini terus 

berlangsung sampai abad ke-20. Di bidang linguistik dan 

semiotika dikenal tokoh Ferdinand de Saussure sebagai 

penganut paradigma. Aristoteles dan Charles S. Peirce 

sebagai penganut paradigma Plato. Mulai dari awal abad 
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ke-19 sampai tahun 1960-an paradigma Aristoteles yang 

diikuti Saussure yang berpendapat bahwa bahasa adalah 

sistem tanda yang arbitrer digunakan dalam memecahkan 

masalah-masalah linguistik. Tercatat beberapa nama ahli 

linguistik seperti Bloomfield dan Chomsky yang dalam 

pemikirannya menunjukkan pengaruh Saussure dan 

paradigma Aristoteles. Menjelang pertengahan tahun 60-

an dominasi paradigma Aristoteles mulai digoyahkan oleh 

paradigma Plato melalui artikel R. Jakobson "Quest for the 

Essence of Language" (1967) yang diilhami oleh Peirce. 

Beberapa nama ahli linguistik seperti T. Givon, J. Haiman, 

dan W. Croft tercatat sebagai penganut paradigma Plato. 

 

Cakupan dan Kemaknawian Ilmu Bahasa 

Secara umum, bidang ilmu bahasa dibedakan atas 

linguistik murni dan linguistik terapan. Bidang linguistik 

murni mencakup fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, 

dan semantik, sedangkan bidang linguistik terapan 

mencakup pengajaran bahasa, penerjemahan, leksikografi, 

dan lain-lain. Beberapa bidang tersebut dijelaskan dalam 

sub-bab berikut ini. 

a. Fonetik 
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Fonetik merupakan cabang dari ilmu bunyi. Ilmu ini 

khusus membicarakan masalah-masalah bunyi tanpa 

memperhatikan fungsi dan makna yang dikandung oleh 

bunyi tersebut. Bunyi dipelajari sebagai gejala alami, 

bukan sebagai alat komunikasi yang bertujuan 

menyampaikan isi hati kepada mitra bicaranya. Kajian 

fonetik mencakup: organ bicara dan fungsinya, makhraj 

dan sifat bunyinya, cara memproduksi bunyi, serta 

pembahasan tentang bunyi vokal, konsonan, dan semi 

vokal. 

Para ahli fonetik telah berhasil menentukan cara 

artikulasi dari berbagai bunyi bahasa dan membuat abjad 

fonetik internasional sehingga memudahkan seseorang 

untuk mempelajari dan mengucapkan bunyi yang tidak 

ada dalam bahasa ibunya. Misalnya, dalam bahasa Inggris 

ada perbedaan yang nyata antara bunyi tin dan thin, dan 

antara they dan day, sementara dalam bahasa Arab 

terdapat bunyi  س  dan  ش, sedangkan dalam bahasa 

Indonesia tidak. Dengan mempelajari fonetik, orang 

Indonesia akan dapat mengucapkan bunyi-bunyi tersebut 

dengan tepat. 
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Adapun abjad fonetik internasional, yang didukung 

oleh laboratorium fonetik, departemen linguistik, UCLA, 

penting dipelajari oleh semua pemimpin, Dengan 

kemampuan membaca abjad fonetik secara tepat, 

seseorang dapat memberikan informasi dalam ratusan 

bahasa. Misalnya, jika seorang pemimpin di Indonesia 

mengadakan kunjungan ke negara lain, ia cukup meminta 

staf-nya untuk menerjemahkan pidatonya ke bahasa 

terkait dan menulisnya dengan abjad fonetik, sehingga ia 

dapat memberikan pidato dalam bahasa tersebut dengan 

ucapan yang tepat. bahasa setempat.  

 Lebih lanjut, dalam kajian fonetik, organ-organ 

tubuh yang disebut dengan organ bicara sebenarnya adalah 

organ biologis yang berfungsi untuk menjamin 

kelangsungan hidup seseorang, seperti Gigi, ia merupakan 

organ biologis yang berfungsi mengunyah makanan yang 

sangat diperlukan tubuh dalam rangka menjamn 

kelangsungan hidup manusia. Demikian juga organ 

lainnya, seperti lidah, bibir, dan hidung yang sebenarnya 

adalah organ biologis yang mempunyai fungsi utama 

untuk menjamin kelangsungan hidup (Anshari Nasution, 

2012). 



Pragmatik: Teori dan Analisi Makna Konteks dalam Bahasa  27 

b. Fonologi 

Fonologi merupakan ilmu bunyi yang membahas 

tentang bunyi bahasa tertentu dengan mempertimbangkan 

fungsi dan makna yang dikandungnya. Fokus dari kajian 

fonologi meliputi; fonem (bagian terkecil dari bahasa yang 

mempunyai fungsi tersendiri, jika dipertukarkan akan 

mengakibatkan perubahan makna, misalnya n dan b 

masing-masing adalah fonem. Jika n dalam nasi 

dipertukarkan dengan b, maka akan menjadi basi dan 

artinya pun berubah), alofon (bagian terkecil dari bahasa 

yang tidak memiliki fungsi pembeda jika dipertukarkan, 

tidak akan mengakibatkan perubahan makna), pengaruh 

antarbunyi, modifikasi bunyi1, tekanan, intonasi, panjang-

pendek, dan waqaf. 

Fonologi mengacu pada sistem bunyi bahasa. 

Misalnya, dalam kasus bahasa Inggris ada gugus konsonan 

yang secara alami sulit diucapkan oleh penutur asli bahasa 

Inggris karena tidak sesuai dengan sistem fonologis 

bahasa Inggris, namun gugus konsonan tersebut mungkin 

dapat dengan mudah diucapkan oleh penutur asli bahasa 

                                                     
1 Dalam bahasa arab meliputi, idgham, ikhfa’ imalah, dan isymam. 
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lain yang sistem fonologisnya terdapat gugus konsonan 

tersebut. Contoh sederhana adalah pengucapan gugus ‘ng’ 

pada awal kata, hanya berterima dalam sistem fonologis 

bahasa Indonesia, namun tidak berterima dalam sistem 

fonologis bahasa Inggris. Kemaknawian utama dari 

pengetahuan akan sistem fonologi ini adalah dalam 

pemberian nama untuk suatu produk, khususnya yang 

akan dipasarkan di dunia internasional. Nama produk 

tersebut tentunya akan lebih baik jika disesuaikan dengan 

sistem fonologis bahasa Inggris, sebagai bahasa 

internasional. 

Struktur fonologis dalam pandangan teori Generatif 

direpresentasikan ke dalam dua gambaran bunyi, yakni, 

gambaran fonemik dan gambaran fonetis. Gambaran yang 

disebutkan pertama merupakan struktur bunyi dalam 

bentuknya yang abstrak dan terpendam di benak penutur 

pendukung bahasa. Istilah yang biasa digunakan untuk 

mengacu struktur bunyi abstrak tersebut adalah Bentuk 

Asal atau the underlying form. Sementara itu, gambaran 

abstrak itu diwujudkan dalam bentuk segmentasi bunyi 

yang nyata dan biasa disebut gambaran fonetis atau the 

phonetic representation. Gambaran yang terakhir inilah 
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yang diucapkan oleh penutur dan dipersepsikan sebagai 

segmen bunyi tertentu oleh pendengar. Bunyi yang 

diucapkan itu tentu bukan hanya dalam ruas atau segmen 

tersendiri tetapi dalam bentuk kata karena sebuah segmen 

bunyi bahasa akan berfungsi ketika berada dalam satu 

rangkaian untuk membentuk kata atau morfem. Proses 

yang sama juga berlaku pada kata dan morfem ketika 

membentuk konstituen yang lebih besar, menjadi frasa, 

dan frasa menjadi klausa. Dalam hubungan inilah struktur 

tata bahasa dibangun atas dasar hubungan interaktif antara 

fonologi ← → morfologi ← → sintaksis. Inti dari semua 

tataran tata bahasa tersebut adalah untuk melahirkan 

gambaran makna, sebagai wilayah semantik. Salah satu 

proses gambaran bunyi yang menjadi bagian dari struktur 

tata bahasa yang lebih luas tersebut adalah bunyi bahasa 

yang berasimilasi dengan bunyi lain yang berada di 

dekatnya. Contohnya, gambaran fonemik dari bunyi 

hambat bersuara bahasa Indonesia /b, d/ dapat dilafalkan 

tidak bersuara dalam ragam tak resmi menjadi [p, t] ketika 

posisinya di akhir kata: /ləmbab/ dan /tekad/ masing-

masing dapat dilafalkan [ləmbap] dan [tekat]. Namun, 

dalam posisi yang lain justru konsonan hambat tak-
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bersuara /p, t/ merupakan fonem tersendiri yang dapat 

berproses dengan wujudnya yang berbeda, misalnya, 

/məŋ+pukul/ menjadi [məmukul] dan /məŋ+tənun/ 

menjadi [mənənun]. Keberadaan proses fonologis itu 

ditentukan oleh sistem tata bahasa dalam bahasa 

bersangkutan. Dalam kaitan dengan contoh bahasa 

Indonesia tersebut, pengawasuaran konsonan dapat terjadi 

apabila konsonan itu digunakan sebagai bagian dari kata 

dan ditempatkan di posisi akhir kata. Dalam posisi yang 

lain, proses berbeda dapat terjadi, misalnya, sebuah 

konsonan yang tadinya hanya gambaran fonetis dapat 

berubah status menjadi gambaran fonemik ketika 

posisinya berbeda. Dalam posisi seperti itu proses 

fonologis yang dikehendaki juga berbeda. Bunyi-bunyi 

bahasa yang memiliki kemiripan secara fonetis dalam satu 

bahasa memiliki kecenderungan berproses secara 

fonologis dengan cara yang mirip pula. Proses tersebut 

dapat terjadi karena bunyi bahasa bersifat dinamis tidak 

hanya pada tingkat la parole tetapi juga pada tingkat la 

langue. Kajian bahasa tertarik pada penemuan sistem 

tingkat la langue sehingga kaidah yang ditetapkan bersifat 

umum dalam bahasa bersangkutan. Dalam makalah ini 
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hanya akan dikaji bunyi-bunyi bahasa yang beralternasi 

dan berproses karena ditentukan oleh lingungan di 

sekitarnya. Lingkungan itu dapat berbentuk bunyi lain 

yang berada pada posisi sebelumnya, posisi sesudahnya 

atau pada posisi di antara bunyi lain. Lingkungan itu dapat 

pula merupakan perbatasan morfem atau kata. Karena 

bunyi bahasa bagian dari segmen fonologis yang 

membentuk morfem, maka dua permasalahan dibahas 

dalam makalah ini. Pertama, bagaimanakah pilihan bentuk 

morfem berbasis kaidah fonologis. Permasalahan itu 

menyangkut (i) perbedaan kecil dalam gambaran fonemik 

dapat menghasilkan perbedaan besar dalam gambaran 

fonetik dan (ii) gambaran fonologis yang tidak hanya 

ditetapkan atas dasar satu kategori linguistik saja, 

misalnya, verba saja, tetapi harus didasarkan pada 

fenemomena lintas kategorial. Permasalahan kedua adalah 

Linguistik Indonesia, Volume ke-33, No. 1, Februari 2015 

23 sejauh manakah proses penyederhanaan dan perumitan 

fonologis dapat terjadi pada bunyi dalam posisi koda, 

onset dan nukleus. Tujuan dari pembahasan kedua 

permasalahan tersebut adalah untuk menemukan bentuk 

fonologis yang lebih tepat dari bunyi yang beralternasi 
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karena pengaruh lingkungan fonologis atau pengaruh 

lingkungan morfologis atau sintaktis. Untuk mencapai 

semua itu diperlukan teori linguistik yang mutakhir untuk 

menjelaskannya. Teori Generatif dan teori Optimalitas 

merupakan dua teori mutakhir yang dianggap sangat kuat 

dapat mengurai kompleksitas permasalahan tersebut. 

Teori yang disebutkan belakangan memiliki prinsip dasar 

yang hampir sama dengan teori yang disebutkan duluan 

karena memang kedua teori tersebut berbasis pada filosofi 

linguistik yang sama, yakni rasionalisme. Dalam teori 

Generatif, representasi fonologis yang abstrak dirurunkan 

menjadi gambaran fonetis yang konkret. Proses fonologis 

terlibat dalam derivasi dari gambaran fonologis ke 

gambaran fonetis dan proses itu dapat berupa keselarasan 

bunyi, penghilangan, penambahan, penggabungan dan 

sebagainya. Untuk menjelaskan proses-proses tersebut 

diperlukan kaidah fonologis yang diatur oleh fitur-fitur 

pembeda. Sementara itu, teori Optimalitas menggunakan 

istilah MASUKAN (input) dan LUARAN (output) yang 

masing-masing dapat disejajarkan dengan gambaran 

fonologis dan gambaran fonetis dalam teori Generatif. 

Karena tujuan teori Optimalitas adalah menemukan sistem 
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tata bahasa yang universal, sebuah LUARAN dipilih dari 

beberapa kandidat leksikon fonologis; hanya kandidat 

yang optimal dalam bahasa bersangkutan dinyatakan 

sebagai bentuk yang paling berterima. Untuk menjelaskan 

keberterimaan sebuah kandidat diperlukan seperangkat 

kendala (constraint). Interaksi antara seperangkat kendala 

dan seperangkat kandidat dievaluasi untuk menetapkan 

struktur fonologis bahasa itu dan struktur fonologis yang 

universal. 

c. Morfologi 

Morfologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang 

membicarakan seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh 

perubahan-perubahan bentuk terhadap golongan dan arti 

kata (Ramlan, 2001). Pandangan lain juga dikemukakan 

oleh Tarigan (1995) ia membagi morfologis menjadi dua 

tipe analisis, yaitu: morfologi sinkronik, dan morfologi 

diakronik. Morfologi sinkronik yaitu menelaah morfem-

morfem dalam satu cakupan waktu tertentu (baik lampau 

maupun kini). Sementara morfologi diakronik adalah 

menelaah sejarah atau asal-usul kata, menelaah mengapa 

pemakaian kata kini dan dahulu berbeda. 
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Sementara dalam bahasa Arab, morfologi disebut 

dengan ilmu Al-Sharf yakni ilmu yang mengkaji seluk-

beluk kata. Variasi kata dalam berdampak pada 

pembedaan makna dalam bahasa Arab. 

Morfologi lebih banyak mengacu pada analisis 

unsur-unsur pembentuk kata. Sebagai perbandingan 

sederhana, seorang ahli farmasi perlu memahami zat apa 

yang dapat bercampur dengan suatu zat tertentu untuk 

menghasilkan obat flu yang efektif; sama halnya seorang 

ahli linguistik bahasa Inggris, bahasa Arab, maupun 

bahasa Indonesia perlu memahami imbuhan apa yang 

dapat direkatkan dengan suatu kata tertentu untuk 

menghasilkan kata yang benar. Misalnya dalam bahasa 

Inggris akhiran -en dapat direkatkan dengan kata sifat dark 

untuk membentuk kata kerja darken, namun akhiran -en 

tidak dapat direkatkan dengan kata sifat green untuk 

membentuk kata kerja. Alasannya tentu hanya dapat 

dijelaskan oleh ahli bahasa, sedangkan pengguna bahasa 

boleh saja langsung menggunakan kata tersebut. Sama 

halnya, alasan ketentuan pencampuran zat-zat kimia hanya 

diketahui oleh ahli farmasi, sedangkan pengguna obat 



Pragmatik: Teori dan Analisi Makna Konteks dalam Bahasa  35 

boleh saja langsung menggunakan obat flu tersebut, tanpa 

harus mengetahui proses pembuatannya. 

Morfologi disebut juga ilmu bahasa yang 

mempelajari seluk beluk kata. Verhaar (1984:52) 

berpendapat bahwa morfologi adalah bidang linguistik 

yang mempelajari susunan bagian kata secara gramatikal.  

Begitu pula Kridalaksana (1984:129) yang 

mengemukakan bahwa morfologi, yaitu (1) bidang 

linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-

kombinasinya; (2) bagian dari struktur bahasa yang 

mencakup kata dan bagian-bagian kata, yaitu morfem. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa morfologi adalah bidang linguistik 

yang mempelajari hubungan antara morfem yang satu 

dengan morfem yang lain untuk membentuk sebuah kata. 

Di dalam hierarki linguistik, kajian morfologi 

beada diantara kajian fonologi dan sintaksis seperti 

tampak pada bagan berikut : 

Wacana 

Sintaksis 

Morfologi 
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Fonologi 

Sebagai kajian yang terletak dianatara kajian 

fonologi dan sintaksis, maka kajian morfologi itu, 

mempunyai kaitan, baik dengan fonologi, maupun 

dengan sintaksis. Keterkaitannya dengan fonologi jelas 

dengan adanya kajian yang disebut morfonologi atau 

morfofonemik yaitu ilmu yang mengkaji terjadinya 

perubahan fonem akibat adanya proses morfologi, 

seperti munculnya fonem/y/ pada dasar hari bila diberi 

sufiks –an. 

Hari + an  hariyan 

Atau pindahnya konsonan /b/ pada jawab apabila diberi 

sufiks –an. 

Jawab +  ja.wa.ban 

Keterkaitan antara morfologi dan sintaksis tampak 

dengan adanya kajian yang disebut morfosintaksis (dari 

gabungan kata morfologi dan sintaksis). Keterkaitan ini 

karena adanya masalah morfologi yang perlu dibicarakann 

bersama dengan masalah sintaksis misalnya, satuan 

bahasa yang disebut kata, dalam kajian morfologi 

merupakan satuan terbesar, sedangkan dalam kajian 
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sintaksis merupkan satuan terkecil dalam pembentukkan 

kalimat atau satuan sintaksis lainnya. Jadi, satuan bahasa 

yang disebut kata itu, menjadi objek dalam kajian 

morfologi. 

Kata terbentuk dari morfem atau morfem-morfem. 

Terbentuknya kata dari morfem-morfem itu melalui suatu 

proses yang disebut proses morfologik atau morfemik. 

Jadi, proses morfologi adalah proses terbentuknya kata 

dari morfem-morfem. Pada umumnya dikenal delapan 

proses morfologik, yaitu: 

Derivasi zero 

Dalam proses ini leksem menjadi kata tunggal 

tanpa perubahan apapun. Umpamanya kata drink dalam 

bahasa Inggris adalah nomina seperti dalam have a drink!; 

tetapi dapat diubah menjadi sebuah verba, drink, tanpa 

perubahan apa-apa, seperti dalam kaimat I want to drink. 

Afiksasi  

Dalam proses ini leksem berubah menjadi kata 

kompleks. Dengan kata lain, afiksasi adalah proses 

pembubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. 

Proses ini dapat bersifat inflektif dan dapat pula derivatif. 

Dilihat pada posisi melekatnya pada bentuk dasar biasanya 



Pragmatik: Teori dan Analisi Makna Konteks dalam Bahasa  38 

dibedakan adanya prefiks, infiks, sufiks, konfiks, interfiks, 

dan transfiks. Di samping itu masih ada istilah ambifiks 

dan sirkumfiks. 

Reduplikasi   

Dalam proses ini leksem berubah menjadi kata 

kompleks dengan beberapa macam proses pengulangan 

terhadap bentuk dasar , baik secara keseluruhan, sebagian 

(parsial), maupun dengan perubahan buyi. Oleh karena itu, 

lazim dibedakan adanya reduplikasi penuh, seperti meja-

meja (dari dasar meja), reduplikasi sebagian, seperti lelaki 

(dari dasar laki), dan reduplikasi dengan perubahan bunyi, 

seperti bolak-balik (dari dasar balik). Selain itu, ada juga 

yang dinamakan dengan reduplikasi semu, seperti 

mondar-mandir, yaitu sejenis bentuk kata yang tampaknya 

sebagai hasil reduplikasi, tetapi tidak jelas bentuk 

dasarnya yang diulang. 

Komposisi   

Dalam proses ini dua leksem atau lebih berpadu 

dan outputnya adalah paduan leksem atau kompositum 

dalam tingkat morfologi atau kata majemuk dalam tingkat 

sintaksis. Komposisi terdapat dalam banyak bahasa. 
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Dalam bahasa Indonesia, misalnya lalu lintas, daya juang, 

dan rumah sakit. 

Perubahan vokal  

Dalam proses ini terjadi perubahan vokal-vokal 

pada kata, seperti kata dalam bahasa Inggris foot---feet 

dan mouse---mice. 

Suplisi  

Dalam proses ini terdapat perubahan ekstrem yang 

terjadi pada kata, seperti kata dalam bahasa Inggris go---

went dan be---am atau was. 

Pengurangan atau Substraksi  

Dalam proses ini terjadi pengurangan pada kata, 

seperti pada kata dalam bahasa Prancis blanc sebagi kata 

ajektif maskulin yang berasal dari ajektif feminin blanch. 

Klitisasi  

Dalam proses ini terdapat pembubuhan klitik pada 

bentuk dasar, seperti dalam bahasa Toraja Saqdan di 

samping kata aku ’saya’ terdapat akumo ’sayalah’. 

Proses morfologi di atas merupakan proses 

morfologi secara umum, sedangkan proses morfologis 

menurut Samsuri (1985:190) adalah cara pembentukan 
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kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu 

dengan morfem yang lain.  

Menurut Samsuri proses morfologis meliputi (1) 

afiksasi, (2) reduplikasi, (3) perubahan intern, (4) suplisi, 

dan (3) modifikasi kosong (Samsuri, 190—193).  

 

d. Sintaksis 

Istilah sintaksis secara langsung teradupsi dari 

bahasa Belanda, yakni syantaxis. Dalam bahasa ingris 

disebut syntax. Sementara dalam bahasa Arab disebut 

dengan ilmu nahwu. Secara definisi, sintaksis 

didefinisikan sebagai bagian cabang dari ilmu bahasa yang 

membicarakan seluk beluk struktur bahasa, meliputi: 

frase, klausa dan kalimat. Berbeda dengan morfologi yang 

mengkaji seluk beluk kata dan morfem (Ramlan, 2005). 

Analisis sintaksis mengacu pada analisis frasa dan 

kalimat. Salah satu kemaknawiannya adalah perannya 

dalam perumusan peraturan perundang-undangan. 

Beberapa teori analisis sintaksis dapat menunjukkan 

apakah suatu kalimat atau frasa dalam suatu peraturan 

perundang-undangan bersifat ambigu (bermakna ganda) 

atau tidak. Jika bermakna ganda, tentunya perlu ada 
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penyesuaian tertentu sehingga peraturan perundang-

undangan tersebut tidak disalahartikan baik secara sengaja 

maupun tidak sengaja. 

Sintaksis merupakan struktur internal bahasa dalam 

objek kajian ilmu linguistik. Dalam bukunya yang 

berjudul La Syntaxe du Franςais, Guiraud (1970 : 11) 

menjelaskan pengertian sintaksis sebagai l‟étude des 

relations entre les mots dans le discours (studi tentang 

hubungan kata-kata di dalam wacana). Selain itu 

dijelaskan juga bahwa sintaksis adalah étude de la forme 

des syntagmes ou des combinaisons des mots (studi 

tentang bentuk sintagma atau kombinasi kata-kata). 

Sedangkan Verhar (1982 : 70) menjelaskan kata sintaksis 

berasal dari bahasa Yunani “sun” yang berarti „dengan‟ 

dan “tatein” yang berarti „menempatkan‟. Jadi secara 

etimologi sintaksis berarti menempatkan bersamasama 

kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Sintaksis 

merupakan tatabahasa yang membahas hubungan antara 

katakata di dalam sebuah tuturan (Verhaar, 1996 : 162). 

Tata bahasa sendiri terdiri atas morfologi yang 

menyangkut struktur gramatikal di dalam kata dan 

sintaksis yang mempelajari tatabahasa di antara kata-kata 
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di dalam tuturan. Dalam bukunya yang berjudul Asas-

Asas Linguistik Umum, Verhaar (2001 : 11) juga 

menjelaskan pengertian sintaksis sebagai cabang ilmu 

linguistik yang menyangkut susunan kata-kata di dalam 

kalimat. Sintaksis adalah ilmu yang mempelajari 

hubungan antara kata atau frase atau klausa atau kalimat 

yang satu 8 dengan kata atau frase (klausa atau kalimat 

yang lain atau tegasnya mempelajari seluk-beluk frasa, 

klausa, kalimat dan wacana (Ramlan, 2001 : 18). Dubois 

(2000 : 468) juga menjelaskan pengertian sintaksis sebagai 

syntaxe est la partie de la grammaire décrivant les règles 

par lesquelles se combinent en phrases les unités 

significatives ; la syntaxe, qui traite des fonctions, se 

distingue traditionnellement de la morphologie, étude des 

formes ou des parties du discours, de leurs flexions et de 

la formation de mots ou dérivation. (sintaksis adalah 

bagian dari tata bahasa yang menjelaskan aturan-aturan 

penggabungan unit-unit tanda dalam kalimat; sintaksis, 

yang mengatur tentang fungsi-fungsi secara umum 

dibedakan dari morfologi, kajian tentang bentuk-bentuk 

atau bagian-bagian dari wacana, fleksi dan pembentukan 

kata atau derivasi). Dari beberapa pengertian sintaksis di 
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atas, dapat disimpulkan bahwa sintaksis adalah ilmu 

kajian bidang linguistik yang mempelajari tentang 

tatabahasa di antaranya struktur-struktur frase, klausa, dan 

kalimat. 

e. Semantik 

Secara etimologi, kata semantik berarti ilmu arti kata 

atau pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran 

arti kata, dengan kata lain, semantik berhubungan dengan 

ilmu tentang makna dalam bahasa. 

Semantik yang semula berasal dari bahasa Yunani, 

mengandung makna to signify atau memaknai. Sebagai 

istilah teknis semantik mengandung pengertian studi 

tentang makna, dengan anggapan bahwa makna menjadi 

bagian dari bahasa, maka semantik merupakan bagian dari 

linguistik. 

Dari sudut kajian bahasa Arab, semantik disebut 

juga dengan istilah ilmu al-dilalah  yang berarti ilmu 

penunjuk tentang makna. Kajian semantik membahas 

mengenai makna bahasa. 

 Analisis makna dalam hal ini mulai dari suku kata 

sampai kalimat. Analisis semantik mampu menunjukkan 

bahwa dalam bahasa, setiap kata memiliki memiliki arti. 
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Ruang lingkup kajian semantik (ilm al-dilalah) berkisar 

pada: pertama, penunjuk, pemakna, lafaz (al-dal) dan 

yang ditunjuk, dimaknai, dan makna (al-madlul) serta 

hubungan simbolik di antara keduanya, seperti refleksi 

sosial, psikologis dan pemikiran. Kedua  perkembangan 

makna, yakni sebab dan kaidahnya, dan hubungan 

kontekstual dan situasional dalam kehidupan. Ketiga 

kiasan (majaz) yakni aplikasi semantik dan hubungan 

dengan stilistikanya (Matsna, 2016). 

Adapun secara istilah semantik adalah ilmu yang 

menyelidiki tentang makna, baik berkenaan dengan 

hubungan antar kata-kata dan lambang-lambang dengan 

gagasan atau benda yang diwakilinya, maupun berkenaan 

dengan pelacakan atas riwayat makna-makna itu beserta 

perubahan-perubahan yang terjadi atasnya atau disebut 

juga semiologi. Semantik juga berarti studi tentang 

hubungan antara simbol bahasa (kata, ekspresi, frase) dan 

objek atau konsep yang terkandung di dalamnya, semantik 

menghubungkan antara simbol dengan maknanya. 

Semantik lebih dikenal sebagai bagian dari struktur 

ilmu kebahasaan (linguistik) yang membicarakan tentang 

makna sebuah ungkapan atau kata dalam sebuah bahasa. 
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Bahasa sendiri menurut Plato adalah pernyataan pikiran 

seseorang dengan perantara onomate dan rhemata yang 

merupakan cerminan dari ide seseorang dalam arus udara 

lewat mulut. Dalam pengertian ini, bahasa terkait dengan 

kondisi sekitar pemakainya sehingga makna dari sebuah 

kata (ucapan) terkait erat dengan orang yang 

mengucapkan dalam konteks diketahui latar belakang 

sang penutur ketika dia mengucapkan kata tersebut agar 

bisa dibedakan dengan pemakai yang lain 

Sebuah kata terikat kuat dengan orang yang 

menuturkannya, makna katapun bergantung pada orang 

yang mengucapkannya. Seseorang tidak akan mengetahui 

seseorang yang mengungkapkan suatu pendapat sebelum 

dia menyamakan persepsinya tentang makna kata terhadap 

orang yang mengucapkan pendapat tersebut. Contohnya 

kata makanan, dalam bahasa Indonesia kata tersebut 

memiliki makna jenis-jenis benda yang bisa dimakan atau 

segala sesuatu yang baik untuk dimakan 

Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa sebuah 

kata memiliki makna yang beragam bergantung pada siapa 

yang mengucapkan dan mengungkapkannya. Oleh karena 

itu, semantik digunakan untuk mengungkap makna yang 
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sebenarnya dari kata-kata yang mengandung makna dan 

konsep tertentu sehingga kata tersebut bisa dipahami 

dengan jelas tanpa ada kekeliruan ketika mendengar 

ataupun membacanya.Berdasarkan maksud tersebut, maka 

untuk menganalisis suatu ayat atau sejumlah ayat 

diperlukan proses pemenggalan unsur-unsur yang 

membentuk ayat. Langkah-langkah yang dilakukan 

adalah: 

1. Menganalisis kosa kata (mufradat) termasuk 

partikel-partikel huruf. 

2. Menganalisis frasa.  

3. Menganalisis klausa  

4. Menganalisis kalimat.  

Untuk mengoperasikan beberapa hal tersebut, 

maka dapat ditempuh melalui cara: 

1. Menentukan obyek kajian, dalam hal ini data yang 

dibutuhkan berupa ayat al-Quran.  

 حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هلل قانتني

2. Data tersebut dianalisis secara struktural dengan 

mendeskripsikan unsur-unsur yang membentuk ayat. 
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a. Kata. Kata yang membentuk ayat tersebut adalah: 

 dan partikel-partikelnya  الوسطى dan , الصلوات،الصالة، 

adalah   ،و، على   dan ل  pada lafaz jalalah. 

b. Frasa. Frasa pada ayat tersebut adalah  على

لوسطىالصالة ا dan الصلوات،   

c. Klausa. Klausanya adalah  حافظوا dan  قوموا 

d. Kalimatnya adalah   حافظوا على الصلوات والصالة

  الوسطى وقوموا هلل قانتين

Pada ayat di atas, setiap unsur atau satuan 

mengandung makna yang telah membentuk makan ayat 

secara utuh. Namun demikian pada dasarnya, setiap unsur 

dapat diberi tafsiran secara terpisah yang lepas dari 

struktur. 

Misalnya, kata الصالة  dapat digunakan dengan 

berbagai makna, antara lain: do’a, shalat, dan rahmat.  

1. Melakukan analisis fungsional dengan 

mendeskripsikan fungsi-fungsi yang membentuk ayat. 

Misalnya pada frase  الصالة  الوسطى   tersusun dari dua kata 

yang masing-masing memiliki arti tersendiri. Akibat 

terjadinya penggabungan dua kata tersebut, sehingga 

melahirkan makna baru yaitu shalat Ashar.  
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2. Mengadakan analisis sistematik, yaitu dengan cara 

menggabungkan seluruh fungsi-fungsi yang ada dalam 

ayat guna hubungan keterkaitan satu sama lain dalam 

membentuk makna sebuah ayat secara menyeluruh.  

Misalnya, pada ayat di atas, terdapat kata الصالة  

yang secara leksikal berarti do’a dan shalat. Kemudian 

kata tersebut diikuti kata الوسطى  dan membentuk frase, 

sehingga melahirkan makna baru “Shalat Ashar”. 

Selanjutnya klausa قوموا  memberikan  penegasan bahwa 

yang dimaksud dalam perintah tersebut adalah perintah 

mengerjakan shalat dan bukan perintah untuk berdo’a. 

Dari 102 kali kata shalat terulang dalam al-Quran, 

49 kali diantaranya terangkai dengan kata أقام  dalam 

berbagai derivasinya. Realitas makna teks menunjukkan 

bahwa kata الصالة  yang terangkai dengan kata أقام  

menunjukkan shalat bukan do’a. 

 

f. Pengajaran Bahasa 

Ahli bahasa adalah guru dan/atau pelatih bagi para 

guru bahasa. Ahli bahasa dapat menentukan secara ilmiah 

kata-kata apa saja yang perlu diajarkan bagi pelajar bahasa 

tingkat dasar. Para pelajar hanya langsung mempelajari 
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kata-kata tersebut tanpa harus mengetahui bagaimana 

kata-kata tersebut disusun. Misalnya, kata-kata dalam 

buku-buku Basic English. Para pelajar (dan guru bahasa 

Inggris dasar) tidak harus mengetahui bahwa yang 

dimaksud “BASIC” adalah B(ritish), A(merican), 

S(cientific), I(nternational), C(ommercial), yang pada 

awalnya diolah pada tahun 1930-an oleh ahli linguistik C. 

K. Ogden. Pada masa awal tersebut, Basic English terdiri 

atas 850 kata utama.  

Selanjutnya, pada tahun 1953, Michael West 

menyusun General Service List yang berisikan dua 

kelompok kata utama (masing-masing terdiri atas 1000 

kata) yang diperlukan oleh pelajar untuk dapat berbicara 

dalam bahasa Inggris. Daftar tersebut terus dikembangkan 

oleh berbagai universitas ternama yang memiliki jurusan 

linguistik. Pada tahun 1998, Coxhead dari Victoria 

University or Wellington, berhasil menyelesaikan suatu 

proyek kosakata akademik yang dilakukan di semua 

fakultas di universitas tersebut dan menghasilkan 

Academic Wordlist, yaitu daftar kata-kata yang wajib 

diketahui oleh mahasiswa dalam membaca buku teks 
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berbahasa Inggris, menulis laporan dalam bahasa Inggris, 

dan tujuan lainnya yang bersifat akademik. 

Proses penelitian hingga menjadi materi pelajaran 

atau buku bahasa Inggris yang bermanfaat hanya diketahui 

oleh ahli bahasa yang terkait, sedangkan pelajar bahasa 

dapat langung mempelajari dan memperoleh manfaatnya. 

Sama halnya dalam ilmu kedokteran, proses penelitian 

hingga menjadi obat yang bermanfaat hanya diketahui 

oleh dokter, sedangkan pasien dapat langsung 

menggunakannya dan memperoleh manfaatnya.  

Pembelajaran adalah penguasaan atau pemerolehan 

pengetahuan tentang suatu subjek atau sebuah 

keterampilan dengan belajar, pengalaman, atau instruksi 

(Brown, 2007: 8). Slevin dalam Brown (2007: 9) 

mendefinisikan pembelajaran sebagai sebuah perubahan 

dalam diri seseorang yang disebabkan oleh pengalaman. 

Pengajaran didefinisikan sebagai sesuatu yang 

menunjukkan atau membantu seseorang mempelajari cara 

melakukan sesuatu, member instruksi, memandu dalam 

pengujian sesuatu, menyiapkan pengetahuan, menjadikan 

tahu atau paham. Memilah-milah komponen definisi 
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tentang pembelajaran, kita bisa mendapatkan, seperti yang 

kita dapati dalam bahasa, berbagai domain penelitian dan 

penyelidikan (hamalik, 2010: 8): a. Belajar adalah 

menguasai atau memperoleh. b. Belajar adalah mengingat-

ingat informasi atau keterampilan. c. Mengingat-ingat itu 

melibatkan sistem penyimpanan, memori, organisasi koc 

nitif. d. Belajar itu melibatkan perhatian aktif-sadar pada 

dan bertindak menurut perstiwa-peristiwa di luar serta di 

dalam organisme. e. Belajar itu relatif permanen tetapi 

tunduk pada lupa. f. Belajar melibatkan pelbagai bentuk 

latihan, mungkin latihan yang ditopang dergan imbalan 

dan hukuman. g. Belajar adalah sebuah perubahan dalam 

perilaku.  

Pengajaran tidak bisa didefinisikan terpisah dari 

pembelajaran. Pengajaran adalah memandu dan 

memfasilitasi pembelajaran yang memungkinkan 

pembelajar untuk belajar, menetapkan kondisi-kondisi 

pembelajaran. Pemahaman tentang pembelajaran, akan 

menentukan filosofi pendidikan, gaya mengejar, 

pendekatan, metode, dan teknik mengajar di kelas. Sebuah 

definisi yang diperluas atau teori tentang pengajaran akan 
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menerangkan prinsip-prinsip kunci dalam memilih 

metode dan teknik tertentu. Sebuah teori pengajaran, 

sejalan dengan pemahaman utuh tentang pembelajar dan 

materi pokok yang harus dipelajari, akan memandu kita 

untuk menemukan prosedur-prosedur efektif 

pembelajaran pada waktu tertentu, bagi pembelajar 

tertentu, dan dalam konteks tertentu. Dengan kata lain, 

teori mengajar adalah teori tentang pembelajaran yang 

'dibalik' (Brown, 2007: 9)  

Pandangan tentang istilah pengajaran terus-menerus 

berkembang dan mengalami kemajuan. Berikut ini 

dikemukakan tentang pengajaran oleh Hamalik (2010:44) 

a. Pengajaran maksudnya sama dengan kegiatan 

mengajar. Kegiatan itu dilakukan guru dalam 

menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Kegiatan guru 

adalah yang paling aktif, paling menonjol, dan paling 

menentukan. Penciajaran sama artinya dengan perbuatan 

mengajar.  

b. Pengajaran adalah interaksi belajar dan mengajar 

Pengajaran berlangsung sebagai suatu proses saling 
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mempengaruhi artara guru dan siswa. Di antara keduanya 

terdapat hubungan atau komunikasi interaksi. 

g. Leksikografi 

Leksikografi adalah bidang ilmu bahasa yang 

mengkaji cara pembuatan kamus. Sebagian besar (atau 

bahkan semua) sarjana memiliki kamus, namun mereka 

belum tentu tahu bahwa penulisan kamus yang baik harus 

melalui berbagai proses. 

Dua nama besar yang mengawali penyusunan kamus 

adalah Samuel Johnson (1709-1784) dan Noah Webster 

(1758-1843). Johnson, ahli bahasa dari Inggris, membuat 

Dictionary of the English Language pada tahun 1755, 

yang terdiri atas dua volume. Di Amerika, Webster 

pertama kali membuat kamus An American Dictionary of 

the English Language pada tahun 1828, yang juga terdiri 

atas dua volume. Selanjutnya, pada tahun 1884 diterbitkan 

Oxford English Dictionary yang terdiri atas 12 volume. 

Saat ini, kamus umum yang cukup luas digunakan 

adalah Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Mengapa 

kamus Oxford? Beberapa orang mungkin secara 

sederhana akan menjawab karena kamus tersebut lengkap 
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dan cukup mudah dimengerti. Tidak banyak yang tahu 

bahwa (setelah tahun 1995) kamus tersebut ditulis 

berdasarkan hasil analisis British National Corpus yang 

melibatkan cukup banyak ahli bahasa dan menghabiskan 

dana universitas dan dana negara yang jumlahnya cukup 

besar. Secara umum, definisi yang diberikan dalam kamus 

tersebut seharusnya dapat mudah dipahami oleh pelajar 

karena semua entri dalam kamus tersebut hanya 

didefinisikan oleh sekelompok kosa kata inti. Bagaimana 

kosa kata inti tersebut disusun? Tentu hanya ahli bahasa 

yang dapat menjelaskannya, sedangkan para sarjana dan 

pelajar dapat langsung saja menikmati dan menggunakan 

berbagai kamus Oxford yang ada di pasaran. 

h. Lingustik Forensik 

Kata forensik diserap dari bahasa Yunani, yakni 

Forensis, yang berarti publik atau forum. Dalam konteks 

perpolitikan Romawi ruang publik menjadi tempat diskusi 

terkait isu-isu politik dan kebijakan. Dalam perkembangan 

selanjutnya, istilah forensik menjadi nama untuk bidang 

ilmu yang digunakan untuk membantu menjawab secara 

ilmiah tentang bukti-bukti yang terkait dengan 
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penegakkan hukum. Hal ini bertujuan untuk menetukan 

tindakan kejahatan apa yang dilakukan? Siapa yang 

melakukan tindakan itu? Dengan cara tindakan bagaimana 

kejahatan itu dilakukan?  

Dalam melakukan kejahatan tentu akan 

meninggalkan jejak yang bervariasi, seperti pakaian, 

senjata, termasuk jejak bahasa. (Mahsun, 2018). 

Jejak bahasa seseorang dalam sebuah pesan yang 

rekaman atau seorang penulis dalam tulisan tanpa nama 

penulisnya dapat juga dihubungkan dengan pengetahuan 

bahasa yang digunakan pleh kelompok-kelompok penutur 

bahasa itu, karena bahasa seperti disampaikan di atas 

merupakan sistem komunikasi internal dari sebuah 

komunitas tutur dan dapat merujuk pada kemampuan tutur 

atau penulisnya.  

Tuturan merupakan pemakaian individual yang 

menekankan sistem komunal dari sebuah kelompok yang 

disebut dengan kompetensi kebahasaan (lingustic 

competence) penutur atau penulis. 

Konsen kajian lingusitik forensik adalah pada 

aspek pengetahuan yang digunakan untuk membantu 
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dalam mencari jawaban secara ilmiah tentang bukti-bukti 

yang terkait dengan penegakan hukum, maka lingusitik 

forensik juga dengan istilah lain menjadi bidang linguistik 

terapan yang berusaha menganalisis secara saintifik bukti-

bukti kebahasaan dari satu tindak kejahatan untuk tujuan 

penegakan hukum. 

Bahasa merupakan media utama dalam proses 

interaksi antarmanusia. Sebagian besar interaksi 

antarmanusia dilakukan lewat bahasa dan proses interaksi 

biasanya berjalan mulus. Mereka saling tegur sapa dengan 

ramah. Seseorang bertanya kepada orang lain dan dijawab 

dengan baik, tanpa menimbulkan perasaan tidak enak. 

Mereka melakukan jual beli dengan lancar, penjual 

mendapatkan keuntungan dan pembeli mendapat barang 

yang diperlukan. Mereka membuat perjanjian dan masing-

masing pihak yang berjanji melaksanakannya dengan 

baik. Akan tetapi, kadang-kadang juga muncul persoalan 

dalam proses interaksi antarmanusia. Misalnya, seseorang 

yang bertanya kepada orang lain tidak mendapat jawaban 

yang baik karena pertanyaannya malah dianggap 

menghina.  
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Pada proses jual beli dapat saja ada pihak yang 

merasa dirugikan sehingga timbul sengketa di antara 

mereka. Demikian pula, dalam melaksanakan perjanjian, 

dapat terjadi ada pihak yang mengingkarinya sehingga 

timbul perselisihan di antara pihak-pihak yang telah 

mengikat janji tadi. Banyak perselisihan yang muncul 

dalam proses interaksi antarmanusia dapat diselesaikan 

sendiri oleh pihak-pihak yang berselisih.  

Dalam kasus terjadinya salah paham terhadap 

pertanyaan yang dianggap menghina tadi, misalnya, 

penanya lalu meminta maaf dan permintaan maafnya 

diterima oleh orang yang merasa dihina sehingga 

persoalannya pun dianggap selesai. 

 Dalam kasus jual beli, pihak yang merasa 

dirugikan dapat meminta ganti rugi, dan apabila 

permintaannya itu dipenuhi, maka selesailah persoalan di 

antara mereka. Dalam kasus ingkar terhadap perjanjian 

pun, pihak-pihak yang terlibat dapat menempuh jalan 

damai sehingga perselisihan yang timbul dapat mereka 

atasi sendiri. Dalam konteks ini maka linguistik forensik 

menjadi salah satu keilmuan yang digunakan untuk 
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menganalisis antara kebahasan dengan fakta kriminal, atau 

pun yang menyangkut hukum. 

Kasus yang berkitan dengan bahasa di pengadilan 

cukup kompleks, dapat berupa penghinaan, pencemaran 

nama baik, penistaan, tindakan mengancam, dan 

sebagainya. Bentuk kebahasaan yang menjadi fokus 

sengketa pun bermacam-macam dapat berupa pemakaian 

imbuhan, makna kata, frase, kalimat, dan wacana. Bentuk 

kebahasaaan yang berupa wacana juga bervariasi 

realisasinya, dapat hanya terdiri dari dua atau tiga kalimat 

sampai berpuluhpuluh kalimat seperti yang terdapat dalam 

surat, bahkan dapat terdiri dari ribuan kalimat seperti yang 

terdapat dalam sebuah buku.Wujudnya dapat berupa baik 

bahasa lisan maupun tulisan. 

Mengingat kompleksitas masalah kebahasaan di 

sidang pengadilan tersebut, tidak mungkin seorang ahli 

bahasa dapat menjadi saksi ahli untuk semua jenis kasus. 

Banyak subdisiplin ilmu dalam linguistik yang harus 

dikuasainya untuk menjelaskan berbagai jenis sengketa 

kebahasaan. Misalnya, untuk menjelaskan apakah sebuah 

tuturan mengandung unsur penghinaan atau tidak, 

diperlukan keahlian dalam bidang pragmatik dan bidang 
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lain yang relevan. Untuk menjelaskan tuturan siapakah 

yang terdapat dalam sebuah rekaman, diperlukan keahlian 

dalam bidang fonetik.  

Untuk menjelaskan perbedaan makna kata, 

diperlukan keahlian dalam bidang semantik khususnya 

semantik leksikal. Dan, tampaknya sangat berat bagi 

seorang ahli bahasa untuk menjadi ahli pragmatik, ahli 

semantik, sekaligus ahli fonetik. Hal itu belum termasuk 

kasus-kasus lain yang memerlukan penjelasan dari 

subdisiplin linguistik yang berbeda (Suhandano, 2016). 

Makna sebuah kata atau istilah juga bisa menjadi 

bahan sengketa yang harus diselesaikan di pengadilan. 

Contohnya adalah kasus yang dikenal dengan nama kasus 

“JaffaCakes” (Coultthard dkk.,2017:2). Dalam kasus ini 

disengketakan pengertian istilah cake dan biscuits karena 

hal itu berkaitan dengan masalah pajak. Cake termasuk 

dalam kategori makanan biasa, sedangkan biscuits 

termasuk makanan mewah sehingga pajaknya berbeda. 

Jika bentuk kebahasaan seperti imbuhan dan kata saja 

dapat menjadi bahan sengketa, bentuk kebahasaan yang 

lebih besar seperti kalimat dan wacana tentu menjadi lebih 

potensial dipersengketakan di pengadilan. Contoh kalimat 
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yang menjadi bahan sengketa di pengadilan adalah kalimat 

yang merupakan bagian dari pidato Gubernur DKI Jakarta 

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang diucapkan di 

depan warga Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. 

Kalimat Ahok “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa 

saja dalam hati kecil Bapak/Ibu, gak bisa pilih saya, ya-- 

dibohongin pakai surat Al-Maidah ayat 51 macam-macam 

gitu lho” (dikutip dari Edunews.id, 14/10/2016) telah 

menimbulkan kegaduhan luar biasa dalam masyarakat 

Indonesia dan telah mengganggu sendi-sendi persatuan 

nasional. Hal ini menjadi bukti tentang kekuatan bahasa 

dalam kehidupan sosial. 

Antara linguistik forensik dengan pragmatik 

memiliki korelasi dalam model kajiannya, yakni sama-

sama menggunakan pola penafsiran melalui beberapa hal, 

yakni bentuk kemasan, atau aspek tekstual tuturan, peserta 

tutur, konteks penyampaian tuturan, dan norma budaya 

yang melingkupi peristiwa tutur. 

 

Hakikat Pragmatik 
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Dalam perkembangan ilmu kebahasaan 

(linguistik), akhir-akhir ini berkembang perspektif baru 

dalam memandang masalah kebahasaan. Perspektif baru 

tersebut melahirkan suatu kajian baru dalam linguistik 

yang akrab disebut pragmatik. Istilah pragmatik mulai 

populer di Indonesia sejak tahun 1980-an. Di Indonesia 

konsep pragmatik ini baru diperkenalkan pertama kali 

dalam kurikulum bidang studi bahasa Indonesia 

(Kurikulum 1984) yang diterbitkan oleh Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan. Konsep kajian pragmatik 

pada dasarnya merupakan perwujudan dari konsep kajian 

linguistik yang lebih difokuskan pada penjelasan  

language forms and use.  

Fokus kajian pragmatik mencoba melihat hubungan 

antara bentuk bahasa (language forms) dan 

penggunaannya (language use), yakni penggunaan bahasa 

dalam situasi yang nyata. Berdasarkan fokus kajian 

pragmatik, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang 

mendasar antara kajian pragmatik dengan kajian 

kebahasaan (linguistik) pada umumnya. Kajian linguistik 

selama ini mengkaji bahasa tanpa memperhatikan aspek 

penggunaanya atau dengan kata lain siapa yang 
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menggunakannya. Sementara dalam pragmatik, bahasa 

dikaji sesuai dengan penggunaannya atau bagaimana 

bahasa itu digunakan dalam kehidupan masyarakat. Hal 

ini mengisyaratkan bahwa faktor pengguna bahasa 

menjadi hal yang sangat penting dalam kajian pragmatik 

termasuk juga di dalamnya di mana, tentang apa, untuk 

apa bahasa itu digunakan. Dengan memperhatikan faktor-

faktor tersebut, diharapkan makna ujaran (speaker 

meaning) dapat dipahami dengan tepat.    

Kajian pragmatik lebih ditekankan pada kajian 

antardisiplin bahasa dengan konteks (di luar bahasa). 

Implementasinya adalah memahami hakikat bahasa harus 

menyentuh permasalahan di luar bahasa atau dalam 

perspektif data yang lebih luas, termasuk  bagaimana  

bahasa  digunakan  dalam berkomunikasi. 

Upaya mengkaitkan kajian bahasa dengan faktor-

faktor lain di luar kajian kebahasan telah dilakukan oleh 

JL. Austin, seorang filosof bahasa dari Britania yang 

tertuang dalam bukunya berjudul How to do Things with 

Worlds (1962). Buku tersebut dianggap sebagai  peletak 

dasar konsep pragmatik.  
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Carnap (1983), seorang filosof dan ahli logika 

menjelaskan bahwa pragmatik mempelajari konsep-

konsep abstrak tertentu yang menunjuk pada ‘agens’. Atau 

dengan perkataan lain, pragmatik mempelajari hubungan 

konsep, yang merupakan tanda dengan pemakai tanda 

tersebut. Selanjutnya, ahli lain Monteque, mengatakan 

bahwa pragmatik adalah studi atau mempelajari ‘idexical 

atau deictic’. Dalam pengertian yang terakhir ini, 

pragmatik berkaitan dengan teori rujukan atau deiksis, 

yaitu pemakaian bahasa yang menunjuk pada rujukan 

tertentu menurut pemakaiannya.  

Levinson (1983) dalam bukunya yang berjudul 

Pragmatics, memberikan beberapa batasan tentang 

pragmatik. Beberapa batasan yang dikemukakan Levinson 

itu antara lain mengatakan bahwa pragmatik ialah kajian 

hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari 

penjelasan pengertian bahasa. Dengan batasan ini berarti 

untuk memahami pemakaian bahasa, dituntut memahami 

pola konteks yang mewadahi pemakaian bahasa tersebut. 

Batasan lain yang dikemukakan oleh Levinson 

mengatakan bahwa pragmatik adalah kajian tentang 

kemampuan pemakai bahasa untuk mengaitkan kalimat-
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kalimat dengan konteks yang sesuai bagi kalimat-kalimat 

itu. Kiranya batasan yang kedua ini tidak jauh berbeda 

dengan batasan yang pertama.  

Berdasarkan batasan-batasan yang dikemukakan di 

atas, dapat disimpulkan bahwa telaah pragmatik selalu 

memperhatikan faktor-faktor yang mewadahi pemakaian 

bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Sehubungan dengan 

itu, berarti pemakai bahasa tidak hanya dituntut menguasai 

kaidah-kaidah gramatikal tetapi juga harus menguasai 

kaidah-kaidah sosio-kultural dan konteks pemakaian 

bahasa. 

Dijelaskan pula bahwa pragmatik menelaah bahasa 

dari pandangan fungsional bahasa. Dari segi ini stuktur 

bahasa dijelaskan dengan acuan nonlinguistik yang berupa 

kaidah-kaidah di luar bahasa, antara lain kaidah-kaidah 

konversasi (percakapan) dan prinsip-prinsipnya. Karena 

itu, pragmatik secara khusus memperhatikan hubungan 

antara struktur bahasa dengan prinsip-prinsip 

pemakaiannya, sehingga dengan kajian pragmatik ini 

makna yang didukung oleh bahasa merupakan makna 

dalam konteks pemakaiannya. 
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Pemahaman terhadap pragmatik harus 

memperhatikan prinsip-prinsip pemakaian bahasa seperti 

yang dikemukakan oleh Lyons (1977) yang dikutip oleh 

Levinson (1983), yaitu bahwa pemakai bahasa dituntut 

memiliki; (1) pengetahuan tentang peran dan status, yang 

meliputi pembicara dan penanggap serta kedudukan relatif 

dari masing-masing peran tersebut; (2) pengetahuan 

mengenai ruang (tempat) dan waktu pelaksanaan peristiwa 

tutur; (3) pengetahuan mengenai tingkatan formalitas 

(formality) peristiwa, yaitu keresmian atau ketidakresmian 

peristiwa tutur; (4) pengetahuan mengenai bahasa 

pengantar (medium), yaitu bahasa tulis atau lisan, dengan 

kasar atau dengan halus; (5) pengetahuan mengenai 

ketepatan pokok permasalahan yang dibicarakan dalam 

kaitannya dengan pemakaian bahasa; dan (6) pengetahuan 

mengenai ketepatan “bidang wewenang” (province) atau 

penentuan register bahasa.  

Sehubungan dengan prinsip-prinsip yang 

dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa pragmatik 

merupakan telaah kemampuan pemakai bahasa untuk 

memasang dan memilih kalimat sesuai dengan konteks 
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sehingga mereka (pemakai bahasa) dapat 

menggunakannya dengan tepat. 

Lebih lanjut, seorang pengguna bahasa tidak hanya 

dituntut menguasai ketepatan penggunaan bahasa secara 

gramatikal (mengutamakan wujud bahasa saja) melainkan 

harus dikaitkan dengan situasi dan faktor konteks yang 

mengiringi terjadinya sebuah peristiwa tutur. Hal ini 

disebabkan karena situasi dan faktor-faktor konteks sangat 

menentukan dalam mewujudkan arti sebuah tuturan. 

Akibatnya, ada kemungkinan bentuk yang sama dapat 

berbeda artinya jika dipakai dalam situasi dan konteks 

yang lain.   

Noss dan Llamzon (1986) menyatakan bahwa 

pragmatik pada dasarnya memperhatikan aspek-aspek 

proses komunikatif. Menurutnya, dalam kajian pragmatik 

paling tidak ada empat unsur pokok yang harus 

diperhatikan yakni peran, latar peristiwa, topik, dan 

medium yang digunakan. Sejalan dengan pendapat 

tersebut, dalam kurikulum bidang studi bahasa Indonesia 

SMA 1984 secara eksplisit dijelaskan bahwa pragmatik 

mengarah kepada kemampuan menggunakan bahasa 

dalam berkomunikasi yang menghendaki adanya 
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penyesuaian bentuk (bahasa) atau ragam bahasa dengan 

faktor-faktor penentu tindak komunikatif. Faktor-faktor 

penentu tindak komunikatif itu antara lain: (1) siapa yang 

berbahasa, dengan siapa; (2) untuk tujuan apa; (3) dalam 

situasi apa; (4) dalam konteks apa (peserta lain, 

kebudayaan, dan suasana); (5) jalur yang mana (lisan atau 

tulisan); (7) dalam peristiwa apa (bercakap-cakap, 

ceramah atau upacara).  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

pragmatik pada hakikatnya mengarah kepada perwujudan 

kemampuan pemakai bahasa untuk menggunakan 

bahasanya sesuai dengan faktor-faktor penentu dalam  

tindak komunikatif dan memperhatikan pula prinsip-

prinsip penggunaan bahasa secara tepat.  

Pada hakikatnya, di samping sebagai ilmu (yang 

dapat disejajarkan dengan semantik atau sintaksis), 

pragmatik juga merupakan keterampilan atau kemampuan 

menggunakan bahasa sesuai dengan faktor-faktor penentu 

tindak komunikatif. Untuk mengupayakan tindak 

komunikatif, seorang penutur dituntut untuk memiliki 

kompetensi komunikatif (communicative competence). 

Menurut Rivers (1973) kompetensi komunikatif adalah 
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kemampuan menggunakan bahasa dalam situasi 

komunikatif yang sebenarnya, yaitu dalam suasana 

transaksi spontan yang melibatkan satu orang atau lebih. 

Berbeda dengan pendapat Rivers ini, Hymes (1972) 

menguraikan bahwa kompetensi komunikatif tidak hanya 

mencakup bentuk linguistik suatu bahasa (pemilihan 

bentuk lingiuistik) tetapi juga hukum-hukum sosialnya, 

yaitu pengetahuan atas kapan, bagaimana, kepada siapa 

sebuah ujaran pantas dipakai. Jadi, kompetensi 

komunikatif  mencakup kemampuan menyusun dan 

memilih bentuk lingual (bahasa) dan menghubungkannya 

dengan kaidah sosial bahasa.  

Konsep-konsep lain yang berhubungan dengan 

pragmatik antara lain tindak bahasa (speech act), 

implikatur percakapan, praanggapan dan deiksis. 

Penjelasan  untuk masing-masing konsep tersebut dapat 

dilihat pada uraian selanjutnya. 

 

Latar Belakang Lahirnya Pragmatik 

Lahirnya kajian pragmatik tidak bisa dilepaskan dari 

pemikiran seorang filosof bahasa dari Britania yang 

bernama JL. Austin dengan bukunya yang berjudul How 
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to do things with worlds (1962). Buku tersebut dianggap 

sebagai peletak dasar konsep pragmatik. 

Namun, sebenarnya istilah pragmatik itu dicetuskan 

pertama kali bukan oleh JL. Austin, melainkan oleh J. 

Morris seorang Amerika yang mengemukakan teori 

tentang ilmu tanda yakni semiotik (semiotics) yang terdiri 

dari kajian semantik, sintaksis, dan pragmatik. Istilah 

pragmatik dicetuskan  pertama kali oleh Morris pada 1938, 

tetapi tetap saja selama hampir seperempat abad kajian 

pragmatik terkubur dan tidak menjadi perhatian para 

linguis sampai akhir dasawarsa  1950-an.   

Berkembangnya ilmu pragmatik dilandasi oleh 

semakin sadarnya para linguis  bahwa upaya menguak 

hakikat bahasa atau upaya pengkajian bahasa yang lebih 

dititikberatkan pada kaidah-kaidah tata bahasa 

(gramatikalsentries) tidak akan membawa hasil yang 

diharapkan tanpa didasari pemahaman  terhadap 

pandangan bagaimana bahasa  itu digunakan dalam 

konteks komunikasi (Leech, 1983:1). Di pihak lain,  Mey 

(2001:21-22) menyatakan bahwa pragmatik lahir karena 

adanya konflik “internal” di dalam linguistik. Konflik ini 

bermula dari adanya ketidakpuasan para linguis  yang 
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menganggap  bahwa teori linguistik terlalu sempit dan 

kurang mencerminkan penggunaan bahasa  dalam praktik 

yang sebenarnya.  

Pada awal perkembangannya, pragmatik sering 

dilihat sebelah mata oleh  sekelompok linguis. Pragmatik 

dianggap sebagai keranjang sampah semantik.  Pragmatik 

dijadikan tempat pembuangan kalimat-kalimat yang 

ketika itu ‘melawan logika’ linguistik  oleh penganut 

linguistik formal. Namun, sekarang  pragmatik sudah 

dianggap  disiplin ilmu yang bergengsi sebagai sebuah 

fenomena baru dalam linguistik.  

Dalam sejarah munculnya kajian pragmatik, 

setidaknya ada tiga hal mendasar yang terjadi dalam peta 

perkembangan kajian kebahasaan (linguistik). Tiga hal 

tersebut antara lain: 

a. Pergeseran Prinsip Formalisme Menjadi 

Fungsionalisme 

Tinjauan dengan fokus bentuk-bentuk bahasa 

(linguistiks forms) seperti yang sudah disinggung pada 

bagian terdahulu, menjurus ke pandangan formalisme 

dalam kajian linguistik. Menurut pandangan ini, kajian 

bahasa bertujuan memberikan dan menjelaskan unsur-
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unsur yang membangun sebuah bahasa. Berlawanan 

dengan pandangan ini ialah pandangan fungsionalisme, 

yaitu pandangan yang menitikberatkan kajian bahasa pada 

upaya memberikan dan menjelaskan fungsi bahasa, yakni 

untuk apa bahasa itu digunakan.  

Dua pendekatan linguistik, formalisme dan 

fungsionalisme, masing-masing mempunyai pandangan 

yang berbeda tentang bahasa. 

(a) Penganut aliran formalis (seperti Chomsky) 

menganggap bahwa bahasa merupakan sebuah 

fenomena mental. Sedangkan penganut aliran 

fungsionalis (seperti Halliday) beranggapan bahwa 

bahasa merupakan fenomena kemasyarakatan. 

Artinya, menurut pandangan formalisme pokok 

bahasan linguistik adalah apa yang diketahui oleh 

penutur dan atau petutur. Sedangkan menurut 

pandangan fungsionalisme, pokok bahasan linguistik 

adalah apa yang dapat dilakukan oleh penutur dan atau 

petutur dengan menggunakan bahasa. 

(b) Menurut kubu formalisme, bahasa yang ada sekarang 

merupakan wujud dari kemampuan otak manusia yang 

diwarisi secara genetik. Sebaliknya, menurut kubu 
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fungsionalisme, bahasa yang ada sekarang merupakan 

wujud dari kreasi pemikiran manusia yang berevolusi 

sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan 

penggunaanya.   

(c) Penjelasan para formalis mengenai kesemestaan 

bahasa ialah kesemestaan bahasa diturunkan dari 

warisan linguistik genetik yang dimiliki oleh spesies 

manusia. Penjelasan para fungsionalis tentang 

kesemestaan bahasa ialah kesemestaan bahasa berasal 

dari kesemestaan yang ada dalam penggunaan bahasa 

masyarakat-masyarakat manusia. Artinya, adanya 

kesemestaan bahasa  menurut pandangan formalis  

karena bahasa adalah anugerah biologis yang dimiliki 

manusia. Sedangkan menurut pandangan fungsionalis, 

adanya kesemestaan bahasa timbul dari kenyataan 

bahwa semua kebudayaan mempunyai kesamaan-

kesamaan dalam kebutuhan komunikasi. 

(d) Kaum formalis cenderung berpendapat bahwa 

pemerolehan bahasa oleh anak-anak didasarkan pada 

kemampuan manusia untuk belajar bahasa. Kaum 

fungsionalis berpendapat bahwa pemerolehan bahasa 

didasarkan pada perkembangan kebutuhan dan 
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kemampuan komunikatif si anak di dalam masyarakat. 

Artinya, paham formalisme mempostulatkan bahwa 

anak dilahirkan dengan piranti pemerolehan bahasa 

(Language acquisition Device). Oleh karena itu, anak 

akan dapat menguasai bahasa bergantung pada 

kemampuan bawaan yang dimilikinya. Sedangkan 

paham fungsionalisme mempostulatkan bahwa anak 

belajar bahasa dengan belajar berinteraksi dengan 

anggota masyarakat yang lain di dalam situasi  yang 

menuntut  penggunaan bahasa.  

(e) Perbedaan yang paling penting antara kedua 

pendekatan ini ialah kaum formalis mengkaji bahasa 

sebagai suatu sistem yang otonom, sedangkan kaum 

fungsionalis mengkaji bahasa sebagai suatu sistem 

yang berhubungan dengan fungsi sosialnya. Artinya, 

para penganut paham formalisme menganggap bahwa 

bahasa adalah fenomena mental dan mengkaji bahasa 

sebagai sistem yang otonom, sedangkan para penganut 

paham fungsionalisme menganggap bahasa sebagai 

fenomena sosial dan mengkaji bahasa dalam kaitannya 

dengan fungsi sosial bahasa itu.  



Pragmatik: Teori dan Analisi Makna Konteks dalam Bahasa  74 

Dalam arti yang luas,  teori tata bahasa formal terikat 

pada  penetapan  seperangkat kaidah pemetaan pada 

tataran semantik, sintaksis, morfologi dan fonologi. 

Disamping itu,  tata bahasa formal mengharuskan adanya 

kaidah-kaidah bentuk bahasa yang benar secara 

gramatikal pada masing-masing tataran. Dengan kata lain, 

tata bahasa formal  menganut paham ketaatasasan 

terhadap kaidah atau teori-teori. Sedangkan teori tata 

bahasa fungsional menempatkan kaidah-kaidah bahasa 

berdasarkan fungsinya sebagai suatu sistem komunikasi.  

 

b.  Pergeseran dari Prinsip Gramatikalsentris ke 

Pragmatikalsentris 

Penjelasan tentang gramatikalsentris yaitu 

pengkajian bahasa lebih dititikberatkan pada kaidah-

kaidah tata bahasa yang bersifat konvensional. Hal ini 

mengisyaratkan bahwa dalam analisis kebahasaan, faktor 

kaidah memegang peranan penting. Artinya, makna suatu 

ujaran sangat ditentukan oleh kaidah kebahasaan yang 

berlaku pada ujaran tersebut. Misalnya, kalimat,   

Jam berapa sekarang? 
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 Ungkapan ini jamak dikemukakan oleh masyarkat 

penutur bahasa Indonesia, yang secara makana 

berdasarkan kaidah kebahasaan yang formal 

(gramatikalsentris) kalimat tersebut berupa kalimat tanya 

yang bermakna menanyakan waktu saat terjadinya 

peristiwa tutur. Berdasarkan kaidah tersebut,  reaksi yang 

diharapkan muncul dari pernyataan tersebut adalah si 

pendengar akan menjawab dengan kalimat “sekarang 

baru jam sembilan”. 

Namun berbeda dengan kaidah fungsional 

(pragmatikalsentris), makna dari pernyataan  di atas dapat 

saja berarti : 

a. Apa Anda  tidak tahu etika bertamu? 

b. Silahkan pulang, karena hari sudah malam! 

c. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk 

melakukan sesuatu. 

Dalam konteks tuturan dikemukakan di dalam 

kelas saat perkuliahan berlangsung, ungkapan jam brapa 

skarang? Tatkala diucapkan oleh seorang dosen di dalam 

kelas kepada mahasiswa yang baru datang, tuturan itu bisa 

berarti kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu baru 

masuk? 
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Oleh sebab itu, berdasarkan  muatan makna yang 

terkandung dalam  makna pragmatis tersebut, tentulah 

reaksi yang ditimbulkan tidak sama dengan reaksi 

pemahaman secara formal (gramatikalsentris) .    

Dengan demikian, prinsip-prinsip pragmatik pada 

dasarnya bersifat nonkonvensional, yaitu dimotivasi olen 

tujuan-tujuan percakapan. Sedangkan prinsip-prinsip 

gramatikal bersifat konvensional yaitu dimotivasi oleh 

kaidah-kaidah bersifat formal.  

Penjelasan pragmatik (Pragmatikalsentris) 

melangkah lebih jauh dari pada penjelasan tata bahasa 

(gramatikalsentris), namun walaupun jangkauannya lebih 

luas, di satu pihak kualitas penjelasannya lebih lemah dari 

pada penjelasan tata bahasa. Dikatakan lebih lemah karena 

bila dibandingkan dengan kaidah-kaidah tata bahasa, 

prinsip-prinsip pragmatik menempatkan kendala-kendala 

yang lebih lemah pada perilaku bahasa karena itu daya 

prediksi prinsip-prinsip pragmatik hanya bersifat 

probabilistis saja. Tetapi di pihak lain penjelasan 

pragmatik mampu menjawab pertanyaan “Mengapa?” 

dengan jawaban-jawaban yang jauh melampaui tujuan-

tujuan teori tata bahasa formal. Misalnya, jawaban 
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pragmatik atas pertanyaan mengapa tuturan X yang 

digunakan dan bukan tuturan Y, karena tuturan X lebih 

sesuai dengan fungsi bahasa sebagai suatu sistem 

komunikasi, seperti pada contoh berikut! 

Kamu bisa diam ndak?   

Kalimat di atas berupa kontruksi interogatif, tetapi 

dari segi fungsinya kalimat itu tidak dimaksudkan untuk 

menanyakan tentang kemampuan (bisa atau tidaknya) 

orang yang diajak bicara untuk diam. Dari segi fungsinya 

kalimat itu bermakna perintah (secara tidak langsung). 

Makna yang sama itu dapat saja diutarakan dengan 

konstruksi perintah yakni, Diamlah!  

Dalam contoh lain, ketika peristiwa tutur terjadi di 

dalam kelas, tiba-tiba seorang mahasiswa mengatakan 

kepada dosennya; pak, saya mau ke belakang? Lalu 

dosennya menjawab silahkan!  

Ungkapan ini ketika dilihat dari sudut pandang 

makna tekstualnya, maka antara pernyataan awal dengan 

pernyataan kedua tidak berterima  secara makna, namun 

prgamatik melihat bahwa, ungkapan saya mau ke 

belakang berterima secara makna, karena merupakan 

bentuk penghalusan tuturan dari seorang mahasiswa 
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kepada dosennya, akan menjadi tidak elok ketika tiba-tiba 

mahasiswa mengatakan pak! Saya mau pipis! 

Selain itu, yang difokuskan dalam analisis 

gramatikalsentris (struktural) adalah bentuk suatu kalimat 

menyangkut fungsi subjek, predikat, objek, dan 

seterusnya. Bagian yang berupa subjek itu ada 

kemungkinan masih dapat dipotong-potong lagi menjadi 

bagian-bagian yang lebih kecil. Demikian juga bagian 

yang berupa predikat itupun masih dapat dipotong-potong 

lebih lanjut dan diteruskan sampai pada bagian yang 

paling kecil. 

 Di dalam analisis pragmatikalsentris, analisis 

kalimat difokuskan pada fungsinya sesuai dengan maksud 

si penutur. Jika dalam konteks  gramatikal, sebuah kalimat 

dapat bermakna ganda, namun dalam konteks pragmatik, 

tidak ada konsep makna ganda sebuah kalimat. Hal ini 

disebabkan karena makna kalimat dalam kajian pragmatik 

sangat ditentukan olek konteks situasi ujar yang meliputi: 

(kapan, dimana, dengan siapa, dengan tujuan apa tuturan 

dikemukakan). 

Sebagai penjelasan lebih lanjut perhatikan contoh berikut! 

A. Ibu istri perwira yang cantik itu meninggal  dunia. 
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Secara gramatikal, kalimat tersebut dapat saja bermakna 

ganda menjadi 

B. Ibu istri perwira yang cantik itu / meninggal  dunia. 

C. Ibu / istri perwira yang cantik itu /meninggal  dunia. 

Bila kalimat tersebut diotak-atik secara gramatikal, 

tentulah kita tidak akan menemukan jawaban mengapa 

kalimat tersebut bermakna ganda. Namun, bila dianalisis 

secara pragmatis dengan mudah kita akan mengetahui 

kapan kalimat  A bermakna B, dan kapan kalimat A 

bermakna C. 

Perbedaan kajian gramatikalsentris dengan 

pragmatikalsentris juga terlihat dari kasus berikut. Satuan 

lingual sudah jam sembilan (yang secara struktural dapat 

disebut sebagai kalimat deklaratif) dapat digunakan untuk 

mengungkapkan sejumlah fungsi di dalam komunikasi. 

Salah satunya, kalimat itu dapat berupa jawaban (yang 

informatif) terhadap pertanyaan jam berapa sekarang? 

Selain membawakan fungsi komunikatif yang satu ini, 

dapat pula kalimat yang secara struktural sama itu dipakai 

untuk fungsi komunikatif yang lain. Jika kalimat itu, 

misalnya diucapkan oleh seorang ibu yang mengelola 

rumah pondokan mahasiswa dan diarahkan ke pada 
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seorang mahasiswa yang sedang bertamu menemui 

mahasiswi anak semangnya, maka kalimat itu dapat 

diartikan sebagai perintah pengusiran secara tidak 

langsung. Fungsi komunikatif yang lain masih dapat 

ditambahkan, di samping yang dua itu. Yang jelas, kalimat 

deklaratif tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan 

berita atau informasi, tetapi dapat pula digunakan untuk 

menyatakan perintah. 

Suatu fungsi komunikatif tertentu dapat diutarakan dengan 

berbagai cara. Misalnya, permintaan  untuk menutup pintu 

dapat dilakukan dengan 4 cara yaitu: 

a. Tutup pintu itu! 

b. Bisakah pintu itu ditutup? 

c. Mengapa tidak ditutup saja pintu itu? 

d. Saya agak kedinginan. 

Dari kasus di atas, terlihat bahwa permintaan untuk 

menutup pintu dapat dibahasakan dengan konstruktsi 

imperatif (a), konstruksi interogatif (b dan c), atau 

konstruksi deklaratif (d). 

Paham Pragmatikalsentris muncul akibat adanya 

ketidakpuasan terhadap penanganan bahasa yang terlalu 

bersifat formal seperti yang dianut paham  
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gramatikalsentris. Dalam konteks ini pragmatikalsentris  

memiliki titik sorot yang berbeda di dalam melihat 

kelemahan penganut pandangan gramatikalsentris. 

Fokus keberatab kaum pragmatis adalah analisis-

analisis bahasa yang semata-mata berorientasi pada 

bentuk, tanpa mempertimbangkan bahwa satuan-satuan  

itu sebenarnya hadir dalam konteks, baik konteks yang 

bersifat lingual (co-tekx) maupun konteks yang bersifat 

ekstralingual yang berupa seting spatial dan temporal 

(spatio-temporal setting). Diabaikannya konteks tuturan 

menyebabkan paham gramatikalsentris  gagal 

menjelaskan berbagai masalah kebahasaan.  

Jadi, yang menjadi pusat perhatian kajian linguistik 

gramatikalsentris (struktural) adalah bentuk-bentuk 

lingual tanpa secara sadar mempertimbangkan situasi 

tuturan sehingga analisisnya dikatakan bersifat formal. 

Sementara itu, yang menjadi pusat kajian 

pragmatikalsentris adalah maksud pembicara yang secara 

tersurat atau tersirat di balik tuturan yang dianalisis. 

Maksud-maksud tuturan, terutama maksud yang 

diimplikasikan hanya dapat diidentifikasikan lewat 

penggunaan bahasa itu secara konkret dengan 
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mempertimbangkan secara saksama komponen situasi 

tutur. 

c. Pergeseran dari Kaidah ke Masalah 

Lahirnya kajian pragmatik memberi konstribusi 

yang cukup banyak dalam telaah kajian bahasa sesuai 

dengan fungsinya sebagai sarana komunikasi. Dalam 

pragmatik, faktor kaidah sudah dapat dikesampingkan dan 

lebih mengutamakan bagaimana sebuah tuturan atau 

bahasa dapat mewakili pemikiran atau keinginan dari si 

penutur. Dengan kata lain, kajian pragmatik merupakan 

sebuah strategi berbahasa dalam menyelesaikan masalah 

yang sedang dihadapi oleh penutur, terutama dalam 

menentukan wujud bahasa yang cocok untuk mewakili 

sebuah pesan atau informasi yang ingin disampaikan.     

Berbeda dengan paham yang berkembang 

sebelumnya, analisis bahasa lebih terfokus dalam upaya 

mengotak-atik  kaidah sebagai suatu yang mutlak.  

Artinya, makna sebuah tuturan  sangat tergantung dari 

kaidah-kaidah yang berlaku sesuai dengan kriteria otonom 

yang sudah baku. Misalnya, untuk menyatakan suatu hal 

harus memperhatikan   unsur sintaksis sebuah tuturan yang 

menyangkut apakah kalimat yang digunakan sudah 
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memenuhi kriteria kelengkapan unsurnya, atau 

penempatan unsur leksikal yang menempati fungsi dalam 

sebuah kalimat.  

Dalam kajian pragmatis, yang menjadi  fokus 

kajiannya adalah bagaimana bahasa digunakan dalam 

berkomunikasi. Artinya, faktor-faktor apa sajakah yang 

harus dipertimbangkan dalam melahirkan sebuah tuturan.  

Menurut Leech (1993: x), dalam melahirkan tuturan yang 

komunikatif, merupakan upaya pemecahan masalah yakni 

jalan apa yang harus ditempuh (dalam pemilihan  unsur 

lingual)  agar  informasi yang diinginkan sampai pada 

pendengar. Dalam hal ini, penutur dalam melahirkan 

sebuah tuturan harus  mampu memilih wujud ujaran yang 

tepat dan  cocok untuk menyampaikan  informasi sesuai 

dengan masalah yang ingin disampaikan. Dengan 

demikian,  pragmatik lebih berorientasi pada masalah 

yang ingin disampaikan daripada memperhatikan kaidah-

kaidah tatabahasa. Adapun teori-teori yang dijadikan dasar 

analisis dalam pragmatik akan diuraikan pada bab-bab 

berikut. 
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Bab 2 

Potret Pagmatik dalam Studi Linguistik 

 

Pengantar  

Kehadiran pragmatik dalam kancah linguistik 

membawa iklim baru dalam kajian kebahasaan. 

Setidaknya kehadiran pragmatik telah membuka mata para 

pemerhati   bahasa bahwa tidak akan dapat memahami 

hakikat bahasa tanpa memahami  permasalahan dalam 

prespektif data yang lebih luas, termasuk di dalamnya 

bagaimana bahasa itu digunakan dalam komunikasi.  

Pada perkembangan selanjutnya, pengkaji bahasa  

tidak dapat menutup mata bahwa permasalahan 

kebahasaan semakin hari akan semakin banyak dan 

kompleks, tidak terbatas pada masalah bahasa sebagai 

sebuah sistem.  Dengan demikian, para linguispun  

dituntut untuk menggunakanan peranti pisau bedah yang 

lebih tajam dari pada pisau bedah linguistik tradisional 

(mikrolinguistik) yang kerap digunakan oleh penganut 

paham formalisme. Dalam kajian mikrolinguistik,  
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linguistik diartikan sebagai ilmu bahasa yang terdiri atas 

beberapa komponen yakni fonologi, morfologi, sintaksis, 

wacana, dan semantik. Intinya, pandangan linguistik 

tradisional lebih menitikberatkan kajian kebahasaan pada 

hal-hal yang bersifat intrabahasa. Dengan demikian 

tinjauannya lebih mengarah pada bentuk-bentuk bahasa 

(language  forms).   

Berlawanan dengan pandangan di atas, kaum 

fungsional  mempostulatkan  bahwa kajian kebahasaan 

tidak selalu harus dikaitkan dengan upaya mengotak-atik 

hal yang berkaitan dengan bahasa sebagai sebuah sistem 

atau pemerian dan  penjelasan tentang bentuk bahasa 

(language  form), melainkan  lebih dikembangkan pada 

upaya  bagaimana bahasa tersebut digunakan dalam 

komunikasi (language used). Dengan demikian,  

pandangan ini lebih menitikberatkan kajian bahasa pada 

upaya pemerian dan penjelasan  tentang fungsi bahasa, 

yaitu untuk apa bahasa itu digunakan. Wujud dari 

pemikiran kaum fungsionalisme inilah yang kemudian 

dikenal dengan kajian pragmatik. 

Mengingat adanya perbedaan yang mendasar antara 

kajian pragmatik dengan kajian linguistik tradisional, 
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maka perlu dijelaskan prinsip yang membedakan antara 

kedua konsep tersebut. Dengan mengetahui prinsip-

prinsip pragmatik dapat  memahami hakikat pragmatik 

lebih dalam sekaligus dapat membedakan antara 

pragmatik dengan kajian kebahasaan lainnya.  

 

Prinsip-Prinsip Pragmatik  

a. Makna Interpretasi dan Makna Representasi.  

Makna suatu bahasa dalam kajian pragmatik lebih 

mengacu pada pesan atau informasi implisit yang 

terkandung dalam sebuah ujaran. Untuk memahami 

makna secara pragmatis, seseorang tidak dapat 

mempedomani bentuk bahasa (representasi) yang lahir 

atau wujud bahasa yang digunakan. Hal ini karena sebuah 

tuturan  mungkin saja memiliki makna yang tidak sama 

dengan arti harfiah dari bahasa yang digunakan.  Oleh 

karena itu, peran interpretasi (penafsiran) sangat 

diperlukan dalam memahami makna pragmatis.  

Penafsiran terhadap makna pragmatis dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan konteks situasi ujar.  

Sebab, keterlibatan konteks dalam memahami makna 

bahasa dalam kajian pragmatik merupakan suatu yang 
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mutlak. Tanpa konteks, seseorang akan gagal dalam 

berbahasa secara pragmatis (penjelasan tentang konteks, 

akan dijelaskan pada bagian selanjutnya).  

Berbeda dengan pandangan semantis, makna bahasa 

dapat dilihat dari representasi bahasa yang digunakan. 

Artinya,  makna suatu bahasa dapat disejajarkan dengan  

makna harfiah dari ungkapan (kata-kata) yang digunakan. 

Untuk lebih jelas perhatikan contoh berikut! 

Saya mau ke belakang, dimana ya? 

 Pernyataan di atas, secara semantis bermakna 

seseorang (saya) menginginkan untuk pergi ke belakang. 

Makna tersebut merupakan makna representasi dari 

kalimat di atas. Berdasarkan representasi dari kalimat 

tersebut,  tersurat bahwa pembicara pada saat berbicara 

sedang berada di posisi depan dan dia tidak mengetahui di 

mana bagian belakang dari tempat di mana dia berada.  

Sesuai dengan makna representasi dari kalimat di atas, 

maka reaksi yang mungkin timbul dari pendengar (lawan 

tutur) adalah memberitahu arah untuk bisa menuju bagian 

belakang dari tempat yang dimaksud oleh penutur. 

Representasi yang muncul  berupa kalimat yang berbunyi; 



Pragmatik: Teori dan Analisi Makna Konteks dalam Bahasa  88 

“ Oo, silakan Saudara menuju ke sana (sambil menunjuk 

ke arah belakang)”. 

Sedangkan secara pragmatis, pernyataan di atas 

tidak dapat dimaknai sesuai dengan wujud representasi 

dari kalimatnya, melainkan harus melalui proses 

interpretasi (penafsiran). Untuk menafsirkan makna 

pragmatis dari kalimat di atas, si pendengar harus 

memahami konteks yang melatarbelakangi  munculnya  

ujaran itu. Misalnya, kapan kalimat itu diujarkan, di mana 

seseorang menggunakan kalimat itu,  dan dalam situasi 

apa seseorang mengujarkan  kalimat tersebut. Dengan 

memperhatikan konteks yang menyertai peristiwa tutur 

tersebut, seseorang akan mudah menafsirkan 

(menginterpretasikan) makna atau maksud  yang 

diinginkan oleh penutur dengan kalimat yang 

digunakannya. Dengan demikian, bila konteks ujaran di 

atas diucapkan oleh seorang tamu yang kelihatan sedang 

gelisah sambil memegang-megang atau memenepuk-

nepuk  perutnya, maka makna  ujaran di atas dapat berarti;  

a. Di mana WC (water colsed) di sini? 

b.  Boleh saya numpang ke kamar kecil? 

c.  Permisi, saya mau buang air kecil. 
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Berdasarkan contoh kasus di atas, jelaslah bahwa 

makna pragmatik sangat dipengaruhi oleh konteks 

kalimatnya. Dengan memperhatikan konteks, seseorang 

akan mudah menginterpretasikan (menafsirkan) makna 

dari sebuah ujaran. Jadi, dalam pragmatik, makna tidak 

dapat disimpulkan dari representasi kalimatnya (bentuk 

bahasa rangkaian kalimat yang digunakanan) melainkan 

dari hasil penafsiran (interpretasi) yang disimpulkan 

berdasarkan konteks yang menyertai suatu peristiwa tutur.  

b. Peran Retoris Bukan Peran Gramatikal 

Dalam kajian pragmatik dikenal istilah teori 

kesantunan yang  kerap digunakan untuk menciptakan 

hubungan interpersonal antar penutur dan lawan tutur. 

Teori kesantunan pada dasarnya merupakan strategi-

strategi yang ditempuh oleh  penutur suatu bahasa  dalam 

memproduksi bentuk-bentuk tuturan. Strategi tersebut 

dapat berupa pemilihan kata, atau kalimat yang cocok dan 

sesuai digunakan dalam sebuah peristiwa komunikasi. 

Sehubungan dengan itu, benar apa yang dikatakan Verhaar 

(1996)  bahwa pragmatik merupakan kajian tentang 

strategi berbahasa, sedangkan strategi berbahasa dikenal 

dengan istilah  retorika (Leech, 1983). 
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Senada dengan itu, Wardaugh (1986:233) 

menyatakan bahwa fungsi komunikasi  yang paling 

penting adalah untuk menjaga keberlangsungan hubungan 

antara para komunikannya (penutur dan lawan tutur). 

Bahasa yang digunakan hendaknya berisi kaidah-kaidah 

yang mengatur bagaimana seharusnya seseorang bertutur 

agar hubungannya interpersonal para pemakainya 

terpelihara. Jadi, dalam berkomunikasi harus diperhatikan 

bagaimana seseorang harus berbahasa  dan bagaimana  

seharusnya  ia diperlukan oleh lawan bicaranya. Untuk 

mengupayakan hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan saat berbicara atau bertutur sehingga baik 

pembicara maupun pendengar merasa nyaman atau aman 

dalam sebuah peristiwa komunikasi.  

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa  

pragmatik pada dasarnya merupakan perwujudan dari 

konsep retorika, di mana  dalam pragmatik ditekankan 

pada bagaimana penggunaan bahasa di tengah masyarakat. 

Artinya, pragmatik sangat erat hubungannnya dengan 

pemilihan strategi-strategi berkomunikasi  yang 

seharusnya dipilih oleh penutur  dalam upaya menjaga dan 

mempertahankan hubungan sosial yang berlaku di tengah 
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masyarakat penutur, dan bagaimana strategi itu digunakan 

dalam rangka mencapai tujuan komunikasi yang 

diharapkan.   

Leech (1983) mengemukakan konsep teori retorika 

interpersonal sangat berpengaruh dalam pragmatik 

terutama dalam mengupayakan prinsip kesopanan dalam 

bertutur. Menurut Leech,  dalam berkomunikasi tidak 

hanya  memusatkan perhatian pada  lawan tutur tetapi juga 

penutur.  Prinsip kesopanan dapat diwujudkan dalam 6 

prinsip (maxim) yakni; prinsip kebijaksanaan (tact 

maxim), prinsip kemurahan hati (generosity maxim), 

prinsip penerimaan (approbation maxim), dan prinsip 

kerendahan hati (modesty maxim), prinsip kecocokan 

(agreement maxim), dan prinsip kesimpatian (simphaty 

maxim). Penjelasan dari masing-masing prinsip  tersebut 

antara lain: 

1. prinsip kebijaksanaan (tact maxim) 

Bagaimana strategi yang digunakan dalam bertutur 

agar kerugian orang lain (lawan tutur) dapat 

diminimalisasi dan lebih memaksimalkan 

keuntungan orang lain (lawan tutur). 

2. prinsip kemurahatian (generosity maxim) 
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Bagaimana strategi yang digunakan dalam bertutur 

agar tidak selalu menguntungkan diri sendiri dan 

bila perlu memperbanyak kerugian pada diri 

sendiri. 

3. prinsip penerimaan (approbation maxim) 

Bagaimana strategi yang digunakan dalam bertutur 

agar memperkecil ketidakhormatan pada orang 

lain dan memaksimalkan rasa hormat pada orang 

lain. 

4. prinsip kerendahan hati (modesty maxim) 

Bagaimana strategi yang digunakan dalam bertutur 

agar tidak mengutamakan penghormatan  pada diri 

sendiri. 

5. prinsip kecocokan (agreement maxim) 

Bagaimana strategi yang digunakan dalam bertutur 

agar bisa meminimalkan ketidakcocokan dengan 

orang lain dan berusaha memaksimalkan 

kecocokan dengan orang lain. 

6. prinsip kesimpatian (simphaty maxim) 

Bagaimana strategi yang digunakan dalam bertutur 

agar bisa meminimalkan ketidaksimpatian pada 
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orang lain dan berusaha memaksimalkan 

kesimpatian pada orang lain. 

Selain itu, dalam strategi berbahasa (retorika 

tekstual) juga perlu diperhatikan 4 maksim percakapan 

(prinsip kerjasama dalam tindak tutur) yaitu maksim 

kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara guna  

mengupayakan kekomunikatifan sebuah tuturan.  

1. Penerapan  maksim kualitas lebih ditekankan pada 

usaha agar informasi yang disampaikan benar, 

2. Penerapan  maksim kuantitas lebih ditekankan 

pada usaha memberikan informasi  secukupnya, 

3. Penerapan maksim hubungan lebih ditekankan 

pada usaha agar perkataan  berhubungan dengan  

pokok pembicaraan, 

4. Penerapan maksim cara lebih ditekankan pada 

usaha agar pernyataan mudah dimengerti. 

Fungsi dari prinsip kerjasama dalam peristiwa 

komunikasi adalah untuk mencapai  tujuan komunikatif 

yaitu memperoleh informasi atau pengetahuan  yang 

diinginkan lewat sebuah tuturan. 

c. Pragmatik Fokus pada Tujuan Percakapan Bukan 

pada Kaidah Konvensional 
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Sesuai dengan hakikat kajian pragmatik sebagai 

telaah penggunaan bahasa dalam situasi komunikasi, maka 

fokus analisis lebih diarahkan pada wujud tuturan bukan 

pada bentuk kalimat. Bentuk tuturan yang digunakan oleh 

penutur dimotivasi oleh  tujuan  atau maksud sebuah 

ujaran. Berdasarkan hal itu, dalam peristiwa komunikasi 

ada kemungkinan akan muncul bermacam-macam bentuk 

ujaran yang digunakan untuk menyatakan maksud 

tertentu. Atau dengan kata lain, ada kemungkinan untuk 

menyatakan suatu maksud, dinyatakan dalam berbagai 

variasi bentuk tuturan.   Begitupun sebaliknya, sebuah 

tuturan dapat mewakili beberapa maksud atau tujuan  

sebuah tuturan.  

Dalam pragmatik, berbicara merupakan aktivitas 

yang berorientasi pada tujuan (goal oriented activities). 

Artinya, makna sebuah tuturan akan sangat tergantung 

pada tujuan pembicaraan. Makna sebuah tuturan 

berdasarkan pragmatik tidak dapat dimaknai berdasarkan  

bentuk kalimat atau ungkapan yang digunakan (wujud 

kebahasaan yang tampak), melainkan dari maksud yang 

terkandung dalam kalimat atau ungkapan.  

Untuk lebih jelas, perhatikan ujaran berikut! 
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Pagi! 

Selamat pagi! 

Mat pagi! 

Pagi pak! 

Ungkapan di atas biasa digunakan untuk menyapa 

lawan bicara pada waktu pagi hari.  Keempat ungkapan 

tersebut dapat saja bermakna satu atau menyatakan 

maksud yang sama. Namun, bila ungkapan di atas 

diungkapkan dengan tujuan tertentu, maka ada 

kemungkinan akan muncul makna yang lain.  

Misalnya, selamat pagi! 

Ungkapan di atas juga bisa diucapkan pada lawan 

bicara untuk tujuan menyindir atau mengecam lawan 

bicara yang datang terlambat dari waktu yang sudah 

ditetapkan sebelumnya. Misalnya, ungkapan tersebut 

digunakan untuk menegur seorang karyawan yang baru 

datang  pada  pukul 11.00 WIB di sebuah kantor yang 

biasa menerapkan  jam kerja dari pukul  07.30 s.d 16.00. 

Ungkapan itu juga dapat  berarti  ejekan pada seorang guru 

yang datang terlambat pada sebuah kelas pagi, atau 

sindiran pada seorang teman yang datang terlambat pada 

sebuah pertemuan yang dijadwalkan pagi hari.  
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Lebih lanjut, perhatikan contoh berikut! 

Juragan datang! 

Berdasarkan kaidah tatabahasa, pemilihan kata dan 

struktur gramatikalnya, ungkapan tersebut bermakna 

bahwa seseorang yang berkedudukan sebagai seorang 

juragan (pemilik modal) telah datang. Namun, makna 

kalimat tersebut akan berbeda bila  ditujukan untuk tujuan 

meremehkan seseorang yang suka bersikap semena-mena.  

Demikian juga kalimat yang berbunyi; 

Bareng dengan ku boleh, asal mau naik gerobak. 

Maksud si penutur dalam kalimat tersebut tidak 

harus menyatakan bahwa seseorang yang akan ikut 

dengannya diharuskan naik gerobak (kendaraan dari kayu 

yang biasa ditarik dengan kerbau atau sapi). Namun, bisa 

saja sebuah ungkapan yang berisi merendahkan diri agar 

terdengar lebih  halus dan sopan. Maksud yang sama juga 

dapat diungkapkan dengan kalimat; 

Mari ikut naik mercy saya 

Namun, makna yang terkandung dalam kalimat tersebut 

juga bisa berbeda bila dinyatakan dengan nada yang agak 

meninggi dan disertai gerakan anggota tubuh yang angkuh 

serta mimik muka yang sombong. Berdasarkan  konteks  
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tersebut  makna  kalimat “Mari ikut naik Mercy saya” 

bukan lagi sebuah ajakan melainkan upaya 

menyombongkan diri atau pamer kekayaan pada lawan 

bicara. 

Berdasarkan contoh-contoh yang dikemukakan di 

atas, terlihat bahwa ungkapan pragmatis pada prinsipnya 

dimotivasi oleh tujuan percakapan bukan oleh konvensi 

berupa kaidah-kaidah tata bahasa yang bersifat 

konvensional. Artinya, makna yang terkandung dalam 

ungkapan pragmatis  tergantung pada tujuan dari penutur 

dengan apa yang diinginkan  melalui ujarannya.  

Untuk lebih memahami topik ini, silahkan Anda cari 

contoh lain yang sama dengan uraian di atas. 

d. Dominasi Daya Tuturan daripada Makna 

Tutur 

Pragmatik berbeda dengan semantik dalam 

memberikan makna terhadap sebuah tuturan. Makna 

pragmatik pada dasarnya ditarik dari daya tutur (ilokusion 

force), sedangkan makna semantik  disimpulkan dari arti 

harfiah sebuah tuturan. Berdasarkan hal itu,  harus mampu 

membedakan antara makna tutur dan daya tutur. Makna 

tutur adalah apa yang dapat disimpulkan dari bentuk 
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sebuah tuturan. Sedangkan daya tutur adalah maksud atau 

tujuan apa yang terkandung dalam sebuah tuturan. Untuk 

membedakan antara daya tutur dengan makna tutur, 

perhatikan percakapan  berikut! 

Bunga : Besok saya  mau jalan-jalan ke  Mall. Eh, 

kirimanmu udah datang belum? 

Diva : Belum tuh, saya belum tahu kapan datangnya. 

Dalam memahami makna pragmatis, tidak mungkin 

mengetahui dari wujud bahasa yang digunakan dalam 

tuturan. Ungkapan “Eh, kirimanmu udah datang belum?” 

yang diucapkan Bunga sarat dengan makna pragmatis. 

Berdasarkan kondisi yang dapat diamati dari tuturan dan 

konteksnya, ungkapan tersebut memiliki daya tutur 

‘permohonan meminjam’. Makna tersebut disimpulkan 

berdasarkan adanya konteks ungkapan sebelumnya yaitu 

‘Besok saya mau jalan-jalan ke Mall’. Pendengar (Diva) 

berdasarkan pengetahuan yang sudah dimilikinya dapat 

menangkap maksud tuturan tersebut karena sudah menjadi 

konvensi  bahwa Mall adalah tempat belanja yang sangat 

membutuhkan uang sebagai alat transaksi jual beli. 

Jawaban Diva yang berbunyi “Belum tuh, saya belum tahu 

kapan datangnya.” Sudah cukup bagi Bunga untuk 
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mengetahui bahwa lawan bicaranya menolak 

permohonannya. Bagi Diva, jawaban yang digunakan 

cukup aman untuk menolak permohonan Bunga sekaligus 

menghindari ketidaksopanan atau menyinggung perasaan 

lawan bicaranya.  

Berdasarkan kasus di atas terlihat bahwa yang lebih 

diutamakan dalam pragmatik adalah daya yang 

terkandung dalam sebuah tuturan. Ungkapan “Eh, 

kirimanmu  udah datang belum” yang secara sintaktis 

merupakan kalimat tanya (interrogative) dapat saja 

berfungsi sebagai kalimat permohonan. Bila dilihat dari 

kaidah tata bahasanya, kita tidak dapat mengetahui dengan 

pasti bahwa daya dari tuturan tersebut adalah sebuah 

permohonan. Demikian juga  jawaban yang dikemukakan 

oleh Diva yang berbunyi “       “Belum tuh, saya belum 

tahu kapan datangnya” tidak dapat dimaknai berdasarkan  

pilihan kata yang dipilih oleh penutur. Daya tuturan 

(illocusion Force) berupa penolakan yang tersirat dalam 

ungkapan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya secara 

sintaktis atau kaidah tatabahasa dari kalimat yang 

digunakan. Namun, kehadiran kata belum sebagai reaksi 

dari pertanyaan “kirimanmu udah datang belum?”  
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berimplikasi pada reaksi negatif dalam peristiwa tutur 

yang menandakan tidak adanya kesesuaian antara  harapan 

penutur dengan reaksi lawan tutur. Apalagi ditambah 

dengan penekanan kalimat yang berbunyi “saya tidak tahu 

kapan dia akan datang” tersirat keinginan agar kiriman 

yang ditunggu-tunggu tidak usah segera datang. Hal itu 

ada kaitannya dengan ketidaksudian Diva meminjamkan 

uang pada Bunga. Sebab, kalau kiriman uangnya segera 

datang, tentu saja bunga akan meminjamnya dan dia tidak 

punya alasan untuk menolak.   

Berdasarkan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa 

yang terpenting dalam  ungkapan pragmatis adalah daya 

yang terkandung dalam sebuah tuturan. Seorang penutur 

atau lawan tutur  tidak diharapkan memaknai kata demi 

kata yang muncul dalam sebuah peristiwa komunikasi, 

melainkan cukup memahami daya  yang terkandung dalam  

tuturan tersebut. Sebab, tidak jarang terdapat 

ketidakterkaitan antara ungkapan yang digunakan dengan 

daya tuturan.  

 

Sebagai contoh, berikut ini merupakan beberapa ungkapan 

yang memiliki daya tutur  masing-masing. 
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Boleh saya pakai bajumu? daya tuturnya   meminjam 

Malam ini saya banyak tugas daya tuturnya menolak 

Lemparkan saja buku itu padaku! Daya uturnya marah 

e. Pragmatik fokus pada Pemecahan Masalah bukan 

Kaidah.  

 Pada dasarnya, pragmatik merupakan strategi 

berbahasa dalam upaya penggunaan bahasa untuk tujuan-

tujuan tertentu. Wujud bahasa yang digunakan biasanya 

ujaran-ujaran yang terkait dengan konteks. Biasanya, 

penutur akan berusaha memilih bentuk tuturan yang 

sekiranya cocok dan patut diucapkan kepada pendengar 

agar pendengar merasa nyaman  dengan apa yag 

diucapkan. Di samping itu, dalam sebuah situasi ujar, yang 

harus dipertinbangkan bukanlah dari aspek pendengar saja 

melainkan pihak penutur juga perlu dipertimbangkan agar 

penutur tidak merasa terancam atau kehilangan muka saat 

berbicara. Oleh sebab itu, saat terjadi peristiwa tutur, 

penutur berusaha memilih  tuturan yang sekiranya mampu 

mempertahankan  keadaan mental  si penutur  dan mampu 

mencapai sasaran yang diinginkan dari sebuah tuturan, 

seperti dalam ilustrasi contoh berikut. 
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Suatu sore, seorang adik mendatangi 

kakaknya untuk tujuan meminjam uang. Si 

adik tahu kalau saat ini kakaknya mungkin 

tidak punya uang. Namun, karena terpaksa 

dia tetap mencoba, dengan harapan 

kakaknya punya alternatif bantuan yang 

lain.  

Dalam konteks seperti ini, Si Adik tentulah 

akan  berusaha bicara kepada kakaknya 

untuk menyatakan maksudnya. Namun si 

Adik  punya permasalahan, bagaimana 

mengungkapkan kata-kata untuk 

menyampaikan maksudnya kepada sang 

kakak. Tentu saja dengan harapan, si 

kakak tidak marah atau kesal karena 

dipiutangi saat tidak punya uang. Di 

samping itu, si Adik tentulah tidak ingin 

maksudnya tidak kesampaian  hanya 

karena dia salah ucap. 

Dalam hal ini peran pragmatik sangatlah penting. 

Ujaran yang digunakan oleh si Adik untuk menyampaikan 

maksudnya perlu direncanakan dengan matang. 

Perencanaan itu didasarkan atas upaya bagaimana penutur 

mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya 

saat bertutur. Masalah-masalah yang dihadapi biasanya (1) 

bagaimana  mengupayakan agar kakaknya memahami 

masalah yang sedang dihadapinya, (2) bagaimana si kakak 

tidak marah atau kesal karena dipinjami uang saat tidak 
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punya uang, (3) bagaimana caranya agar kakaknya tidak 

meremehkan harga dirinya sebagai orang yang memohon  

bantuan, (4) dan lain-lain. 

Strategi berbahasa yang dipilih oleh penutur dalam 

tuturannya untuk mengupayakan maksud yang ingin 

disampaikan, merupakan penekanan dari kajian 

pragmatis. Dalam hal ini, biasanya penutur berusaha 

memilih tuturan yang sekiranya tidak menimbulkan reaksi 

negatif bagi pendengar. Upaya yang lazim dilakukan 

adalah dengan penggunaan bahasa secara phatic (basa-

basi) atau tuturan yang bersifat ‘lugu’ tidak jelas 

maknanya. Upaya agar berbahasa secara tidak langsung 

agar  penutur tidak merasa malu atau kecewa bila  harapan 

yang diinginkannya tidak direspon secara positif oleh 

pendengar, usahakan agar pendengar lebih dulu 

menangkap maksud penutur sebelum penutur 

mengutarakan apa yang diinginkan lewat tuturan untuk 

mengurangi beban psikis penutur saat mengucapkan suatu 

keinginan pada lawan tutur. Selain itu, usahakan agar 

pendengar tidak beranggapan bahwa penutur telah 

merencanakan  tuturannya sejak dari awal. Artinya, 

usahakan sebuah tuturan terhindar dari susunan kata-kata 
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yang teratur (tertata rapi) serta usahakan memunculkan 

kata-kata yang bersifat improvisasi.  

Dengan mengikuti kaidah-kaidah di atas, tampak 

bahwa pragmatik merupakan  upaya pemecahan masalah 

dalam berbahasa. Pada intinya, pragmatik mengupayakan 

agar penutur dapat menyelesaikan masalahnya dalam 

berbahasa terutama dalam pemilihan kata-kata atau 

kalimat yang tepat untuk menyampaikan maksudnya. 

Dengan kata lain, penutur harus berpikir keras dalam 

menentukan apa yang harus dia ucapkan agar keinginan 

atau tujuannya bisa berhasil.  

Dalam hal ini, faktor ketaatasasan atau 

kegramatikalan sebuah tuturan dapat dikesampingkan. 

Artinya, ungkapan yang digunakan untuk menyampaikan 

maksud dengan tepat sehingga tujuan yang diharapkan 

bisa berhasil, tidak dapat diupayakan dengan susunan 

kata-kata atau kalimat yang tersusun secara formal 

menurut kaidah tata bahasa yang baku. Hal itu justru akan 

menimbulkan masalah baru sehingga harapan penutur 

akan semakin jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, 

pemecahan masalah merupakan  hal terpenting dalam 
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sebuah peristiwa tutur daripada terfokus pada upaya 

memilih bentuk ujaran  yang formal dan baku.  

Contoh nyata dari  kasus di atas, senada dengan contoh 

berikut. 

(A1)  Kamu program lagi mata kuliah ini tahun depan 

(A2) Kamu tidak lulus untuk mata kuliah ini 

Untuk mempertimbangkan perasaan pendengar, 

ujaran (A1) lebih cocok digunakan. Ujaran (A1) lebih 

lazim dalam sebuah tuturan dibanding (A2) untuk 

mengupayakan agar pendengar merasa tidak diremehkan 

atau ditekan.  

(B1)  Sudah ke bendahara? 

(B2)  Boleh saya meminjam uang bulan ini, karena saya 

lagi butuh? 

Menyatakan  keingina secara terus terang biasanya 

membutuhkan pengorbanan psikis yang cukup berat 

karena tidak jarang si penutur merasa kehilangan harga 

diri. Oleh karena itu, ujaran (B1) lebih aman digunakan 

untuk meminimalisasi kehilangan harga diri  bagi penutur 

saat menyatakan keinginan untuk meminjam uang. 

Adanya  reaksi balik dari pendengar dengan pertanyaan  

balikan “ada apa, kok nanya?” merupakan  harapan baik 
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bagi penutur. Karena dengan adanya pertanyaan tersebut 

penutur tidak perlu lagi harus bersusah payah mencari 

ungkapan yang pas untuk memulai maksud yang ingin 

disampaikan. Dengan demikian,  tekanan mental-psikis 

saat bertutur dapat dikurangi.  

f. Dominasi Fungsi Interpersonal daripada Fungsi 

Ideasional 

Leech (1993:86) menyatakan bahwa fungsi 

interpersonal merupakan fungsi-fungsi pragmatik karena 

fungsi interpersonal lebih berorientasi pada faktor petutur 

dan penutur. Fokus kajian pada fungsi interpersonal 

diarahkan pada dua hal yakni pada petutur yang lebih 

menekankan pada fungsi ekspresif dan pada penutur yang 

lebih menekankan pada aspek informatif dalam peristiwa 

komunikasi. Kedua aspek ini (ekspresi dan informatif) 

merupakan  perwujudan dari ranah pragmatis.  

Sesuai dengan prinsip pragmatik sebagai kajian 

tentang fungsi dan penggunaan bahasa dalam kehidupan 

masyarakat, kajian bahasa tidak dapat dipisahkan dari 

faktor penggunanya. Pengguna dalam hal ini adalah 

petutur dan penutur yang saling berinteraksi dalam sebuah 

peristiwa komunikasi. Leech (1993:86) menyatakan 
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bahwa komponen-komponen interpersonal memiliki 

konsepsi yang lebih banyak bersifat pragmatis yang 

berorientasi pada penutur dan petutur. Berbeda dengan 

kajian gramatikal yang lebih menekankan pada aspek 

struktur, kaidah, dan sistem yang bersifat ideasional yang  

merupakan komponen gramatika yang bersifat ortodok 

(Halliday dalam Leech, 1993:87). 

Uraian di atas mengisyaratkan bahwa dalam sebuah  

peristiwa tutur, yang lebih diutamakan adalah  

keberlangsungan  komunikasi  antara  penutur dan lawan 

tutur. Oleh karena itu, dalam pelaksanaanya ujaran yang 

bersifat komunikatif lebih diutamakan daripada 

memperhatikan aspek struktur dan kaidah yang bersifat 

ideasional. Kekomunikatifan sebuah ujaran berkaitan 

dengan kemampuan ujaran tersebut menyampaikan 

maksud yang diinginkan oleh penutur melalui tuturannya 

dan dapat dipahami dengan baik oleh lawan tutur. Intinya, 

penekanan fungsi interpersonal adalah  kecocokan antara 

maksud yang ada dalam pikiran penutur dengan informasi 

yang ditangkap oleh lawan tutur dalam sebuah  peristiwa 

komunikasi.    
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Bab 3 

Model  Interpretasi Pragmatik 

 

Pengantar  

Pragmatik merupakan pengkajian terhadap makna 

tuturan (utterance meaning) sesuai dengan situasi  tutur. 

Sementara situasi tutur adalah  kondisi  saat terjadinya 

sebuah tuturan.  Artinya, faktor-faktor yang mendukung 

sebuah tuturan seperti suasana hati, pandangan, kondisi 

emosi, tempat, waktu, dan partisipan ikut mempengaruhi 

makna sebuah tuturan. Dengan demikian, dalam 

pragmatik tidak dapat memahami sebuah bahasa (tuturan) 

dengan melihat atau memperhatikan wujud bahasanya 

saja, tanpa melibatkan konteks tuturannya. 

Dalam uraian sebelumnya, telah dijelaskan secara 

eksplisit bahwa  pragmatik lahir karena banyaknya 

fenomena berbahasa dalam kehidupan sehari-hari  yang 

komunikatif tetapi tidak dapat dijelaskan secara linguistik. 

Artinya, dalam memahami makna sebuah tuturan, harus 

memperhatikan prinsip-prinsip pemakaian bahasa 

(principles of  language usage) yang sangat tergantung 
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pada konteks (situasi eksternal) suatu bahasa. Makna 

sebuah tuturan tidak dapat dihubungkan dengan wujud  

bahasa yang tampak (terdengar)  saja, melainkan harus 

dicari atau dipahami apa yang dimaksud oleh tuturan 

tersebut. Dengan kata lain, makna sebuah tuturan dapat 

saja berbeda  dengan makna  bahasa dari  ungkapan yang 

digunakan dalam tuturan tersebut.  

Berdasarkan kasus di atas, pada bagian ini diuraikan 

tiga kajian mendasar yang dipelajari dalam pragmatik 

sehubungan dengan pemahaman makna sebuah ujaran. 

Ketiga kajian tersebut adalah implikatur  (makna yang 

tersembunyi di balik sebuah tuturan), referensi (kajian 

terhadap acuan sebuah tuturan), inferensi  (kajian terhadap 

kesimpulan yang dapat ditarik dari sebuah tuturan). Ketiga 

fokus kajian ini akan diuraikan pada bagian berikut. 

 

1. Implikatur 

Implikatur merupakan makna pragmatis dari 

sebuah tuturan tidak dilihat dari penggunaan kata-kata 

atau susunan kalimat yang digunakan melainkan dari 

maksud yang terkandung dalam tuturan tersebut. Maksud 

dari sebuah tuturan berarti makna yang ada dibalik sebuah 
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tuturan. Artinya, yang menjadi titik tumpu dari 

pemahaman sebuah ujaran secara pragmatis adalah makna 

yang diimplikasikan  (dinyatakan secara implisit) dalam 

sebuah tuturan. 

Lebih lanjut, Implikatur diperkenalkan oleh Grice 

(1975), Pratt (1981), Brown dan Yule (1986), Carston 

(1991) dalam beberapa karya mereka. Istilah implikatur 

diantonimkan dengan istilah eksplikatur. Secara sederhana 

implikatur adalah makna tidak langsung atau makna 

tersirat yang ditimbulkan oleh yang tersurat (eksplikatur). 

Menggunakan implikatur dalam percakapan berarti 

menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Grice 

(1975:43) menjelaskan lagi bahwa bahwa implikatur 

mencakup beberapa pengembangan teori hubungan antara 

ekspresi, makna penutur, dan implikasi suatu tuturan. 

Contoh penerapan implikatur dapat dilihat dari uraian 

berikut. 

Seorang tamu baru saja masuk ke ruang tamu dan berkata 

“udara panas sekali”, maka implikasi yang terkandung 

dalam  ujaran tersebut dapat berupa:   

1. minta kepada tuan rumah air es atau air dingin; 
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2. mengharapkan tuan rumah agar membuka jendela 

atau pintu sehingga udara ruang menjadi sejuk; 

3. mohon izin  untuk membuka sebagian kancing 

baju; 

4. menyuruh  tuan rumah untuk menyalakan AC-nya 

atau kipas angin; 

Contoh lain dari penerapan implikatur dapat dilihat dari  

uraian berikut. 

Suatu malam di sebuah kamar, seorang suami berkata pada 

istrinya, 

Malam ini dingin sekali! 

Ungkapan di atas memiliki penafsiran bermacam-

macam,  antara lain: 

1. permintaan kepada istrinya untuk mengambilkan 

baju hangat, jaket, atau selimut, atau minuman 

hangat untuk menghangatkan tubuhnya; 

2. permintaan kepada istrinya untuk menutup jendela 

agar angin tidak masuk ke dalam kamar sehingga 

udara dalam kamar terasa hangat; 

3. pemberitahuan kepada istrinya secara tidak 

langsung, bahwa kesehatan dirinya sedang 

terganggu; 
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4. permintaan kepada istrinya agar ia dihangati 

dengan tubuhnya. 

Keempat penafsiran makna seperti pada kalimat 1 

sampai 4 merupakan makna   implikatur dari kalimat 

“Malam ini dingin sekali”, sedangkan makna yang tersurat 

(literal) disebut makna eksplikatur. Makna tersurat adalah 

informasi bahwa keadaan cuaca (malam ini) sangat 

dingin. 

Implikatur dibedakan menjadi dua, yaitu (a) 

implikatur konvensional, dan (b) implikatur 

nonkonvensional.  

a. Implikatur konvensional  

implikatur konvensional adalah implikatur yang diperoleh 

dari makna kata (sesuai konvensi masyarakat), bukan dari  

prinsip percakapan.  

Contoh implikatur konvensional: 

“ Kalau mau berdagang, tirulah Cina” 

 Seseorang yang memahami implikatur, bila 

mendengar kalimat di atas akan menyadari bahwa bila ia 

ingin berhasil dalam bisnis perdagangan dia harus ulet, 

sabar, dan berani berspekulasi. Implikasi terhadap 

pemahaman makna tuturan tersebut didasarkan atas 
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konvensi yang sudah menjadi skemata pemikiran 

masyarakat Indonesia bahwa golongan etnis Cina 

memiliki sifat ulet, sabar dan berani berspekulasi dalam 

dunia perdagangan. 

Mengingat pemahaman terhadap makna tuturan 

tersebut didasarkan pada konvensi yang sudah diketahui 

secara umum dalam masyarakat, maka implikatur tersebut 

dinamakan implikatur konvensional. 

Contoh lain dari implikatur konvensional, dapat 

dilihat pada contoh berikut. 

Jokowi lahir tahun 1961 PKI dibubarkan 1965 

Masak ada PKI Balita? 

(tutura ini diambil pada sebuah meme di media sosial) 

Dalam ungkapan di atas tergolong jenis implikatur 

konvensional, dalam contoh tuturan ini, masak ada PKI 

balita, ungkapan ini bertujuan mematahkan tuduhan pada 

Jokowi kalau dia adalah bukan orang PKI, karena PKI 

dibubarkan pada tahun 1965. Sedangkan pada saat itu 

jokowi masih berusia 4 tahun. Dengan ungkapan masak 

ada PKI Balta? Dapat mematahkan pernyataan bahwa 

jokowi adalah orang PKI. Jadi, dalam tuturan 
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tersebutdapat dikatakan bahwa orang akan memahami jika 

jokowi adalah bukanlah seorang PKI.   

Siapa yang mau Ahok jadi gubernur DKI Jakarta 

lagi? Ahok telah terbukti sukses membuat titik banjir 

menjadi puluhan. Walau kini berpotensi menjadi ribuan 

kembali. 

Dalam ungkapan di atas tergolong dalam jenis 

implikatur konvensional juga. Jenis pemahaman umum 

dalam tuturan tersebut dijelaskan dalam tuturan Ahok 

telah terbukti sukses membuat titik banjir menjadi 

puluhan. Tuturan tersebut menunjukkan bahwa kinerja 

Ahok cukup sukses untuk meredakan banjir yang terjadi 

di DKI Jakarta. Tuturan tersebut dikatakan berimplikatur 

kovensional karena maksud dari tuturan tersebut sudah 

jelas dan tidak memerlukan konteks tambahan. Jadi, pada 

tuturan tersebut pembaca akan memahami bahwa Ahok 

sudah sukses dalam menangani masalah banjir di DKI 

Jakarta.  

Dukung oposisi sama saja dengan bangkitkan 

ormas terlarang. Mending dukung Jokowi yang sudah 

pasti.  
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Tuturan di atas tergolong dalam jenis implikatur 

konvensional. Dalam tuturan tersebut dijelaskan dalam 

tuturan mending dukung Jokowi yang sudah pasti. Tuturan 

tersebut bermaksud mengajak pembaca untuk mendukung 

Jokowi daripada mendukung ormas-ormas terlarang yang 

nantinya akan merugikan negara. Tuturan tersebut 

dikatakan berimplikatur umum karena maksud dari 

tuturan tersebut sudah jelas untuk mendukung Jokowi dan 

tidak memerlukan konteks tambahan. 

b. Implikatur nonkonvensional 

 Implikatur nonkonvensional adalah implikatur yang 

diperoleh dari fungsi pragmatis yang tersirat dalam suatu 

percakapan. Dalam  implikatur nonkonvensional yang 

lebih berperan dalam pembentukan makna bukan 

konvensi masyarakat, tetapi situasi tuturan.  

Untuk memahami konsep implikatur 

nonkonvensional,  perhatikan contoh pernyataan berikut! 

Mumpung Bapak Walikota ada di antara kita, 

tentunya kita tidak perlu lagi jauh-jauh  untuk 

menunaikan salat Idul Fitri tahun depan. 

Tuturan di atas secara semantik sulit untuk dipahami 

maknanya, karena antara anak kalimat dan induk kalimat 
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yang membangun kalimat di atas tidak berhubungan sama 

sekali. Dengan kata lain, tidak hubungan antara kehadiran 

walikota dengan tempat salat.  

Namun, kalau dipahami tuturan tersebut dengan 

mengikutsertakan konteks situasi ujar, maka kita akan 

dapat menebak makna dari tuturan tersebut. Misalnya, 

kalimat tersebut disampaikan oleh salah seorang hadirin 

yang hadir dalam temu wicara antara masyarakat dengan 

walikota. Kebetulan di kampung tempat diadakan temu 

wicara tersebut ada sebuah bangunan masjid yang masih 

belum selesai pembangunannya. Dana yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan bangunan masjid tersebut cukup 

besar sehingga masyarakat  sangat mengharapkan adanya 

bantuan dari pihak pemerintah.  

Bila konteks di atas digunakan untuk memahami 

tuturan “Mumpung Bapak Walikota Mataram ada di 

antara kita, tentunya kita tidak perlu lagi jauh-jauh  untuk 

menunaikan salat Idul Fitri tahun depan”   

Makna dari kalimat tersebut adalah warga kampung 

sepakat untuk meminta bantuan kepada Wali Kota untuk 

menyumbangkan uang guna menyelesaikan pembangunan  

masjid.  
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Dari contoh implikatur nonkonvensional di atas, 

tampaklah bahwa makna sebuah tuturan sangat tergantung 

pada konteks situasi ujar. Artinya, sebuah makna tuturan 

tergantung pada bagaimana, apa, oleh siapa, kepada siapa 

serta dalam kondisi yang bagaiamana sebuah tuturan itu 

muncul.   

Dalam kasus ungkapan lain dapat dilihat variasi makna 

yang dihadirkan dari konteks ungkapan, jika dilihat dari 

implikatur nonkonvensional. 

“Aduh, hari ini baru tanggal 28”. 

Melihat atau mendengar ungkapan ini terdapat kesulitan 

memahami maknanya bila tidak mengikutsertakan 

konteks situasi ujar dari percakapan tersebut. Ujaran di 

atas merupakan penerapan dari implikatur  

nonkonvensional, yang tidak dapat dipisahkan dari 

konteks pembicaraan.  

Konteks situasi ujar: 

Seorang Adik (Yugita) datang ke kantor kakaknya (Agil). 

Yugita punya masalah dengan  pembayaran SPP anaknya 

yang sedang kuliah di Mataram. Agil berjanji  akan 

membantu meminjamkan uang jika sudah ada 
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pemberitahuan dari Toni (anak Yugita) tentang kapan 

uang SPP tersebut harus dibayar.  

Agil : Masuklah! Ada apa? 

Yugita : Toni udah  nelpon semalam dari Mataram? 

Agil :  Aduh, hari ini baru tanggal 28. 

Yugita : Terus, bagaimana kak? 

Agil : Coba saya ke koperasi dulu. 

Berdasarkan konteks situasi ujar,  pernyataan 

Agilyang berbunyi “Aduh, hari ini baru tanggal 28” 

berarti bahwa dia tidak dapat meminjamkan uang untuk 

membayar SPP anak  Rahmad karena sebagai seorang 

pegawai negeri tanggal 28 merupakan akhir bulan di mana 

pada umumnya PNS tidak punya uang. Pemahaman 

terhadap ungkapan tersebut tergantung dari siuasi ujar, 

khususnya siapa  (Yugita dengan kakaknya Agil seorang 

PNS) yang terlibat percakapan tersebut. Bila percakapan 

tersebut terjadi antara seorang pedagang dengan seorang 

petani, tentu saja maknanya akan lain lagi karena bagi 

kedua orang tersebut tidak ada kaitan antara tanggal 28 

(tanggal tua khusus untuk PNS) dengan kondisi keuangan 

mereka.  
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Selain itu,  ungkapan “Toni udah  nelpon semalam 

dari Mataram? Yang diucapkan Yugita, sudah cukup jelas 

bagi Agil sebagai sebuah pernyataan keinginan untuk 

meminjam uang dari Agil. Pemahaman tersebut 

didasarkan oleh pengetahuan bersama yang sudah dimiliki 

oleh Yugita dan Agil bahwa bila Toni menelepon, itu 

berarti sudah saatnya Yugita meminjam uang pada Agil 

karena hal tersebut sudah menjadi kesepakatan mereka 

berdua.  

Dari contoh di atas, terlihat bahwa pemaknaan 

terhadap implikatur nonkonvensional hanya akan 

dipahami oleh partisipan (orang) yang terlibat dalam 

sebuah situasi ujar dan tergantung pada partisipan yang 

terlibat dalam situasi ujar.  Hal ini karena makna 

implikatur nonkonvensional sangat tergantung pada 

konteks pembicaraan. Orang lain yang tidak terlibat secara 

langsung dalam sebuah percakapan akan kesulitan 

memahami makna implikatur nonkonvensional, karena 

mereka tidak memahami  konteks pembicaraan yang 

terjadi.   

Selain pembagian jenis implikatur yang terdiri dari 

dua hal seperti yang di uraikan di atas, ada  hal lain yang 
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perlu diketahui, yaitu kegunaan implikatur dalam sebuah 

peristiwa tutur. Leech (1993:269) menyatakan bahwa 

implikatur digunakan agar pernyataan yang disampaikan 

itu lebih santun. Contoh penggunaan implikatur untuk 

menyatakan sesuatu dengan lebih santun dapat dilihat dari 

uraian berikut. 

Gelas kamu kecil sekali Joko! (sambil bercanda) 

Pernyataan tersebut bermakna bahwa si penutur 

meminta agar gelasnya diisi kembali karena dia masih 

haus atau meminta air minum lagi. Makna tersebut dapat 

diketahui dengan mengkaitkan tuturan tersebut dengan 

konteks di mana seseorang  sedang bertamu ke rumah 

temannya, namun minuman yang disuguhkan sudah habis, 

padahal dia ingin minum lagi. 

Atau perhatikan  percakapan berikut! 

Bu Retno : Ada apa bu Ani, kok rewel? 

(sambil menoleh ke arah    Budi anak bu Ani) 

Bu Ani  : Ya,  mungkin lapar. 

Bu Retno : Coba tanya ke  Bu Renggo, 

mungkin  punya  nasi atau  biskuit. 

Tiba tiba bu Renggo muncul 

Bu Renggo : Kenapa Budi, kok nangis? 
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Bu Ani : Maaf bu Renggo,  Budi belum  sarapan 

Pernyataan yang dituturkan oleh bu Ani yang 

berbunyi “ Maaf bu Renggo, Budi belum sarapan” 

mengandung makna meminta makanan kepada bu 

Renggo. Ungkapan tersebut terdengar lebih santun dari 

pada ungkapan yang bermakna sama seperti “Bu Renggo 

punya  kue atau nasi nggak? Budi lapar karena belum 

makan tadi pagi” 

Implikatur juga memberikan makna yang 

berkebalikan dengan eksplikaturnya. Menurut Stubbs 

(1983:210) implikatur bentuk ini meskipun maknanya 

berkebalikan tetapi tidak menimbulkan pertentangan 

logika. 

Contoh:  

Seorang ibu melihat anaknya memanjat pohon, 

kemudian mengatakan kepada anaknya 

“Ayo, naik lebih tinggi lagi. Ayo, naik sampai 

puncak, ayo teruskan…” 

Ujaran tersebut tidak dimaksudkan untuk 

menyuruh anaknya agar memanjat lebih tinggi lagi, 

tetapi sebaliknya menyuruh anaknya turun, karena 



Pragmatik: Teori dan Analisi Makna Konteks dalam Bahasa  122 

memanjat pohon itu berbahaya, dapat berakibat jatuh 

dari pohon, dan seterusnya. 

Sehubungan dengan kajian implikatur seperti yang 

diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa implikatur 

mengacu pada maksud yang tersirat dibalik sebuah 

ungkapan, baik yang bersifat konvensional maupun yang 

nonkonvensional. Implikatur yang bersifat konvensional  

memiliki maksud yang relatif tetap. Artinya, dalam 

konteks apapun, sebuah ungkapan yang sama akan tetap 

bermaksud sama atau tidak berubah. Namun, implikatur 

nonkonvensional berkemungkinan memiliki maksud yang 

berubah-ubah tergantung situasi dan konteks percakapan. 

Artinya, sebuah ungkapan  yang sama dapat saja memiliki 

maksud yang berbeda bila diucapkan dalam situasi 

percakapan dan konteks yang berbeda.  

 

2. Referensi 

Istilah referensi berarti kata-kata yang mengacu 

pada sesuatu yang telah atau akan disebutkan. Hal ini 

seperti yang dikatakan oleh Halliday dan Hasan 

(1980:308) bahwa referensi atau pengacuan adalah salah 

satu jenis gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu 
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yang mengacu pada satuan lingual lain yang mendahului 

dan mengikutinya.  

Contoh:  

Hari ini Dian tidak masuk sekolah karena dia sakit. 

Berdasarkan contoh di atas, dia merupakan satuan 

lingual yang mengacu pada satuan lingual lain yang 

mendahuluinya yaitu Dian. Proses pengacuan dari dia 

yang  mengacu pada Dian itulah yang dimaksud dengan 

referensi. 

Di samping itu, referensi mengacu pada hubungan 

antarbenda atau hal di dunia luar yang diacu dengan 

ungkapan kebahasaan (yang berupa lambang-lambang 

bunyi atau huruf). Lyons (1968:404) menyatakan bahwa 

hubungan yang ada antara kata-kata dan barang-barang 

adalah hubungan referensi.. Dunia luar yang diacu dapat 

berupa benda, peristiwa, proses, ciri-ciri, atau sifat. Dunia 

luar yang diacu itu disebut acuan (reference).  

Contoh:  

Kata ‘sungai’ yang merupakan lambang kebahasaan 

mempunyai acuan ‘sebuah tempat atau jalan aliran air 

menuju danau atau laut yang mempunyai hulu di daerah 

pegunungan’. (Saparno dan Martutik 1977/1988:3.2) 
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Jadi, referensi adalah adalah ungkapan kebahasaan yang 

dipakai seorang pembicara untuk mengacu pada suatu hal 

yang dibicarakan, baik dalam konteks linguistik maupun 

dalam konteks nonlinguistik.  

Contoh:  

Tiga hari lagi  merupakan hari yang istimewa buat 

anak muda Kecamatan Narmada  karena pada 

hari itu  resmi dibuka sebuah pusat kesenian 

rakyat berskala nasional yang nantinya akan 

dijadikan sebagai objek wisata bagi turis lokal 

maupun mancanegara. Pokoknya, tanggal 31 

Agustus itu  masyarakat Narmada khususnya 

kawula mudanya akan bergembira ria 

memeriahkan hari bahagia itu.   

Berdasarkan contoh di atas, terlihat bahwa konteks 

linguistik dijadikan sebagai pemarkah referensi untuk 

mewakili acuan yang dibicarakan  atau yang 

dipermasalahkan.  Hal ini terlihat dari penggunaan 

ungkapan hari yang istimewa, hari itu, tanggal 31 

Agustus, dan hari bahagia itu yang sama-sama mengacu 

pada satu konteks yaitu tiga hari lagi.   
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami  konsep 

referensi.  

a. Macam-Macam Referensi  

Halliday dan Hasan (1980:33) menyatakan bahwa 

referensi dibagi menjadi dua macam, yaitu:  

1. Referensi exophora (eksofora)  yaitu bila acuannya 

(satuan lingual yang diacu) terletak di luar teks yaitu 

pada konteks situasi. 

Contoh:  

Tenang aja, bulan baru nih! 

Bila tuturan itu diungkapkan oleh seorang Pegawai 

Negeri Sipil, ungkapan bulan baru mengacu pada 

pernyataan bahwa persediaan uang masih banyak. 

Pengacuan ini didasarkan atas konteks penutur (seorang 

PNS) yang terbiasa punya uang banyak pada bulan baru, 

karena baru saja menerima gaji. Persediaan uang yang 

masih banyak yang diacu oleh ungkapan bulan baru nih, 

berada di luar teks  (sebuah tuturan “Tenang aja, bulan 

baru nih”).  

Dengan demikian, contoh di atas merupakan 

penerapan dari konsep referensi eksofora.  
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2. Referensi endophora (endofora) yaitu bila acuannya 

(satuan lingual yang diacu) terletak di dalam teks itu 

sendiri. 

Referensi endofora terdiri atas dua bagian, yaitu: 

a. Referensi anafor yaitu bila satuan lingual (pemarka atau 

penanda) yang diacu mengacu balik ke bagian yang telah 

disebutkan sebelumnya.. 

Contoh: 

Roni membuat kue. Dia memakannya tadi pagi 

 

Kata dia mengacu ke bagian yang telah disebutkan 

dalam teks sebelumnya, yaitu Roni. 

b. Referensi katafora adalah bila satuan lingual atau 

pemarkah yang diacu mengacu ke bagian yang akan 

disebutkan sesudahnya dalam teks. 

Contoh:  

Pimpinan PT. Gemilang Mataram, Supardi baru saja 

dilantik. 

Kata pimpinan PT. Gemilang mengacu ke bagian 

yang akan disebutkan sesudahnya yakni  Supardi. 

b. Tipe referensi 
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Halliday dan Hasan (1980:39) membagi referensi 

menjadi tiga tipe, yaitu (1) referensi persona (kata ganti 

orang), (2) referensi demonstratif (kata petunjuk), dan (3) 

referensi komparatif (satuan lingual yang berfungsi 

membandingkan antara unsur yang satu dengan unsur 

yang lainnya). 

a) Referensi Persona 

Referensi persona adalah acuan yang digunakan 

untuk mengganti konsep orang dalam sebuah teks. 

Referensi ini mencakup tiga kelas kata ganti orang 

(pronomina) yaitu kata ganti orang pertama, orang kedua, 

dan orang ketiga, termasuk bentuk  tunggal dan jamaknya.  

Contoh-contoh pronominal orang pertama tunggal adalah: 

aku, saya, hamba, gua/gue, ana/ane, ku-/-ku Pronomina 

pertama jamak seperti: kami, kami semua, kita. Pronomina 

kedua tunggal misalnya: kamu, anda, anta/ante, kau-, -mu. 

Pronomina kedua jamak misalnya kamu semua, kalian dan 

kalian semua. Pronomina ketiga tunggal misalnya: ia, dia, 

beliau, -nya. Pronomina ketiga jamak misalnya: mereka, 

mereka semua.  

Penerapan referensi persona dapat dilihat dari 

kalimat berikut. 
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1. Maksum berteriak, “Saya  lapar”. 

2. Bunga,  kemarilah! Kamu harus mengerjakan PR 

kan? 

3. Saudara-saudara, mari kita jaga keamanan 

kampung secara bersama-sama. 

4. Hai anak-anak, kamu semua harus berangkat 

sekarang. 

5. Mereka  tetap gembira, walaupun bocah-bocah 

kecil itu sudah kehilangan orang tuanya . 

6. Baru saja Pak Hari menggelar dagangannya,  

beliau sudah diserbu pembeli? 

Semua kata yang dicetak miring pada kalimat-

kalimat di atas merupakan referensi persona berupa kata 

ganti orang (pronominal). 

b) Referensi Demonstratif 

Referensi demonstratif (penunjukan) terdiri atas 

penunjukan waktu dan tempat. Penunjuk waktu misalnya:  

kini, sekarang, saat ini, kemaren, dulu, …yang lalu, besok, 

…depan, …yang akan datang,  pagi, siang, sore, pukul 

12.00, ketika itu, saat ini, dll. Penunjuk tempat misalnya:  

ini, itu, di sini, di sana, di situ, serta  menunjukkan secara 

eksplisit: Solo,Medan, Padang,  Jogja, Purwokerto, dll..  
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Penerapan referensi demonstratif dapat dilihat dari kalimat 

berikut. 

1. Kini dia sudah tidak ada lagi. 

2. Kemarin Rani pulang ke kampungnya. 

3. Beberapa bulan lagi  saya akan pulang ke  Padang. 

4. Pagi-pagi  kita mengikuti kuliah Pragmatik. 

5. Saya menunggu di sini. 

6. Nelayan memancing di situ. 

7. Diva nongkrong  di sana. 

8. Kapan kita ke Ancol? 

Kini pada tuturan (1) mengacu pada waktu kini, 

kemarin pada tuturan (2) mengacu pada waktu lampau, 

beberapa bulan lagi  pada tuturan (3) mengacu pada waktu 

yang akan datang, dan pagi-pagi  pada tuturan (4 ) 

mengacu pada waktu yang netral. Di sini pada tuturan (5) 

mengacu pada tempat yang dekat dengan penutur, di situ 

pada tuturan (6) mengacu pada tempat yang agak jaug dari 

penutur, di sana pada tuturan (7) mengacu pada tempat 

yang jauh dari penutur, dan ke Ancol pada tuturan (8) 

mengacu pada tempat yang ditunjukkan secara eksplisit. 

c) Referensi Komparatif 
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Referensi komparatif (perbandingan) ialah salah 

satu jenis pengacuan yang bersifat membandingkan dua 

hal atau lebih yang mempunyai kemiripan atau kesamaan 

dari segi bentuk atau wujud, sikap, sifat, watak, perilaku, 

dsb. Kata-kata yang dapat digunakan untuk 

membandingkan misalnya kata: seperti, bagai, bagaikan, 

laksana, sama dengan, tidak berbeda dengan, persis 

seperti, dan persis sama dengan. 

Contoh: 

1. Tidak berbeda dengan ibunya, Mega itu cantik, 

ramah, dan lemah lembut. 

2. Apapun yang dilakukan pasti hanya dua: jika tidak 

membaca buku ya melamun, persis seperti orang 

yang agak stress. 

Satuan lingual tidak berbeda dengan pada tuturan 

(1) adalah pengacuan komparatif yang berfungsi 

membandingkan antara kecantikan, keramahan, dan 

kelembutan Mega dengan sifat-sifat, ciri-ciri yang dimiliki 

oleh ibunya. Sementara itu, satuan lingual persis pada 

tuturan (2) mengacu pada perbandingan persamaan antara 

sikap atau perilaku orang yang melamun dengan sikap atau 

perilaku orang yang stress. 
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c. Pergeseran Acuan 

Dalam berkomunikasi secara lisan maupun tertulis, 

kita sering melakukan penuturan yang mengakibatkan 

terjadinya peristiwa pergeseran acuan. Ada dua macam 

pergeseran acuan, yaitu (a) ungkapan sama tetapi 

acuannya berbeda, dan (b) ungkapan berbeda tetapi 

acuannya sama. 

 

Contoh ungkapan sama tetapi acuannya berbeda antara 

lain. 

(a) pukul 2.00 Andi baru pulang. (b) Dengan 

berjingkat-jingkat dia memasuki kamarnya. (c) Tentu 

saja dia mengharap ibunya tidak terbangun. (d) 

Namun, memang dasar sial, Bu Rohmah terbangun 

juga. (e) Dia bangkit dari ranjangnya dan dengan mata 

yang masih setengah tertutup menyalakan lampu. 

(Alwi, 1998: 440) 

Dari (a) sampai (c) dia dan –nya mengacu ke Andi. 

Pada kalimat (d) muncul acuan lain yaitu Bu Rohmah. Dia 

dan –nya pada kalimat (d) dan (e) mengacu kepada Bu 

Rohmah. Ini terjadi karena ada penyisipan konsep baru 

pada wacana tersebut. 
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Contoh ungkapan berbeda tapi acuannya sama yaitu: 

Wati duduk termenung di serambi muka, wajahnya sayu 

dan matanya tergenang oleh air mata kepedihan. Kata 

terakhir dari Bambang telah menyobek-nyobek hatinya 

yang makin hari makin menipis. 

Pada wacana di atas dapat ditemukan dua orang 

pelaku perbuatan, yaitu Wati yang duduk termenung dan 

Bambang yang telah menyobek-nyobek hati Wati. 

Walaupun demikian, acuan dari –nya pada wajahnya, 

matanya, dan hatinya adalah Wati meskipun yang terakhir 

itu ditempatkan sesudah Bambang. Penafsiran yang 

terakhir itu disebabkan oleh kenyataan bahwa Bambang 

adalah pelaku yang menyobek-nyobek hati orang dan 

orang dalam wacana itu adalah Wati. Sisipan Bambang 

ternyata tidak mengubah pengacuan dari –nya. 

Urutan penempatan pronominal dalam kalimat juga 

dapat membedakan acuan. Perhatikan dua kalimat berikut! 

a. Anwar datang, dan dia pun segera pergi. 

b. Dia datang, dan Anwar pun segera pergi. 

Pada (a) dia bisa  mengacu kepada Anwar, sedangkan 

pada (b) Anwar tidak mungkin mempunyai referensi yang 

sama dengan dia. 
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3. Inferensi 

Dalam berkomunikasi sehari-hari pada kehidupan 

masyarakat pengguna bahasa sering menggunakan 

Inferensi. Inferensi adalah proses yang harus dilakukan 

oleh pendengar atau pembaca untuk memahami makna 

yang secara harfiah tidak terdapat dalam tuturan yang 

diungkapkan oleh penutur. Inferensi muncul dari penerima 

atau petutur untuk mempertahankan sifat kooperatif dalam 

percakapan. Browa dan Yule (1983:33) menyimpulkan 

bahwa inferensi ialah usaha menarik kesimpulan untuk 

dapat menafsirkan ujaran-ujaran atau hubungan 

antarujaran. 

Gumperz (1982:153) menyatakan bahwa inferensi 

percakapan adalah proses interpretasi yang ditentukan 

oleh situasi dan konteks. Dengan demikian, mitra tutur 

dalam  percakapan menduga kemauan penutur, dan 

dengan itu pula mitra tutur memberikan responnya.  

Pada bagian lain Gumperz (1982:153) juga 

menyatakan bahwa di samping situasi percakapan, faktor 

lain seperti latar belakang, sikap, sosiokultural, dan status 

sosial pembicara dan pendengar turut mengambil bagian 
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dalam proses inferensi ini. Jika ada perbedaan itu, ada 

kemungkinan dalam menarik kesimpulan percakapan itu 

tidak tepat. Jadi, inferensi percakapan itu ditentukan oleh 

situasi dan konteksnya, tidak sekadar kata-kata pendukung 

kalimat secara fisik saja. Dengan demikian dapat terjadi 

gagasan yang disampaikan oleh penutur tidak 100% 

tertangkap oleh mitra tutur. 

Contoh:  

Suatu sore, seorang ibu mendatangi rumah kontrakannya 

yang disewa oleh seorang janda beranak tiga. Maksud 

kedatangannya untuk menagih hutang sewa rumah yang 

sudah   dua bulan menunggak. Setelah menyampaikan 

maksud kedatangannya, si ibu tadi mendapatkan jawaban 

sebagai berikut: 

Bu, bulan ini saya lagi banyak masalah dengan keuangan. 

Anak saya yang pertama butuh uang untuk beli buku paket 

di sekolahnya. Sementara yang nomor dua minta 

dibelikan sepatu karena sudah sebulan ini selalu pakai 

sandal ke sekolah. Majikan saya juga sedang ke luar kota. 

Menurut sekretarisnya,  baru akan pulang minggu depan. 

Dari ungkapan di atas, dapat disimpulkan bahwa si 

janda belum bisa membayar sewa kontrakan yang ditagih 
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oleh yang punya rumah. Dia baru akan bisa membayar 

sekitar minggu depan. Kesimpulan tersebut dapat 

dipahami oleh si ibu berdasarkan gagasan yang 

disampaikan oleh si janda lewat situasi percakapan dan 

kondisi yang sedang dialami oleh si janda saat itu.  

Berdasarkan uraian dan contoh di atas, dapat 

disimpulkan bahwa inferensi berarti proses atau upaya 

yang harus dilakukan oleh penerima (mitra tutur) dalam 

membuat kesimpulan berdasarkan ungkapan, situasi, 

konteks, sikap penutur yang disampaikan secara tidak 

langsung dengan menggunakan waktu yang lebih lama 

untuk menyimpulkan gagasan penutur. 

Inferensi sangat berdekatan dengan implikatur, 

sehingga sebagian orang sulit membedakannya. Bedanya 

adalah inferensi sebagai proses penyimpulannya, 

sedangkan implikatur adalah hasil dari kerja inferensi. 

Brown dan Yule (1983:256) menyatakan bahwa 

kesimpulan yang ditarik dari sebuah tuturan merupakan 

hasil dari proses pemahaman arti harfiah tentang apa yang 

diungkapkan oleh  penutur sehingga sampai pada apa yang 

dimaksudkannya. Misalnya, pandangan umum tentang 

tafsiran ujaran seperti yang dipakai untuk menyampaikan 
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permintaan secara tidak langsung. Pendengar harus 

bekerja keras menyimpulkan dari arti harfiah sampai ke 

arti yang dimintakan penutur melalui proses penyimpulan 

yang dibuat. 

Contoh: 

Tanggal tua seperti ini repot sekali, Pak. Gaji 

bulan lalu sudah habis, beasiswa belum turun., 

istri tidak bekerja, anak yang pertama akan KKN, 

anak kedua tahun ini akan kuliah. Yang bungsu 

besok study tour ke Bali, Pak. Badan saya menjadi 

panas dingin seperti ini. Saya tidak tahu apa yang 

harus saya perbuat, Pak”. 

Contoh ungkapan di atas, jelas tidak ada pernyataan 

bahwa orang itu mau meminjam uang. Namun, sebagai 

mitra tutur kita dapat mengambil inferensi apa yang ingin 

disampaikan oleh penutur. Inferensi tersebut disimpulkan 

berdasarkan keterkaitan antara materi yang disampaikan 

(masalah yang berkaitan dengan uang), informasi yang 

disampaikan (masalah ketidakberdayaan) serta harapan 

yang tersirat untuk menyelesaikan masalah tersebut (perlu 

sejumlah uang saat itu).  
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Bab 4 

Komponen Wacana Pragmatik 

(Teks, Ko-teks dan Konteks) 

 

Pengantar 

Pada bagian ini akan dijelaskan keberadaan teks, ko-

teks, dan konteks dalam upaya menuju pemahaman 

tentang bahasa atau ujaran. Teks, ko-teks, dan konteks 

diletakkan secara bersama dan merupakan aspek dari 

proses yang sama. Teks merupakan wujud nyata dari 

sebuah ujaran. Artinya, struktur kalimat yang keluar 

berupa ujaran atau tulisan disebut teks. Sedangkan ko-teks 

merupakan komponen teks yang dinyatakan secara 

eksplisit dalam sebuah teks, berfungsi membantu 

memperjelas makna dari suatu teks. Sedangkan konteks 

merupakan komponen  suatu teks yang befungsi 

memperjelas makna suatu teks namun berada di luar teks.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

sebuah teks tidak sekadar unit tata bahasa atau rentetan 
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kalimat yang tampak, akan tetapi teks merupakan unit 

semantik yang mempunyai satu kesatuan arti. Maksudnya, 

sebagai unit semantik, teks merupakan realitas kalimat 

yang dapat ditafsirkan. Dengan demikian, kalimat-kalimat 

itu merupakan perwujudan suatu teks yang mengandung 

kesatuan lingkungan makna teks. Untuk lebih jelas akan 

dirincikan secara kronologis berikut ini. 

 

a. Teks  

Halliday (1980: 293) menyatakan bahwa teks itu 

tidak sekadar unit tata bahasa, akan tetapi teks merupakan 

unit semantik yang mempunyai satu kesatuan arti, yang di 

dalamnya terdapat fakta yang menghubungkan secara 

keseluruhan kepada lingkungan di tempat teks itu 

ditafsikan. Oleh karena itu, dalam bukunya yang lain 

Halliday (1985: 13) juga menjelaskan bahwa teks 

merupakan realitas kalimat yang dapat ditafsirkan. 

Dengan demikian, kalimat-kalimat itu merupakan 

perwujudan suatu teks yang mengandung kesatuan 

lingkungan makna teks. 

Hal yang penting mengenai sifat teks ialah bahwa 

meskipun teks itu dituliskan tampak seakan-akan terdiri 
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dari kata-kata dan kalimat-kalimat, namun sesungguhnya 

terdiri dari makna-makna. Teks bukan sesuatu yang dapat 

diberi batasan seperti sejenis kalimat, melainkan lebih 

besar dari kalimat. Hal ini sesuai dengan pendapat Cook 

(1994: 1) yang menyatakan bahwa teks adalah semua 

bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di 

lembar kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi 

komunikasi, ucapan, musik, gambar, dan efek suara. 

Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa 

bahasa dapat dipelajari bukan hanya sekedar sebagai 

sistem tanda atau bentuk-bentuk kalimat, tetapi juga 

sebagai runtutan panjang yang disebut teks. 

Untuk menentukan apakah sekelompok kalimat 

merupakan teks atau tidak tergantung pada hubungan yang 

ada di dalam dan di antara kalimat-kalimat yang 

menciptakan jaringan (Brown dan Yule, 1985: 191). 

Jaringan itu dibuat menjadi hubungan yang padu (cohesive 

relation), sehingga di dalam teks itu dapat diketahui 

jalinan unsurnya dengan tafsiran unsur lain. Oleh karena 

itu, dapat dikatakan bahwa dengan jaringan inilah dapat 

dibedakan antara suatu teks dengan suatu yang bukan teks. 
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Berdasarkan saluran yang digunakan dalam 

berkomunikasi, teks dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

(1) teks tulis, dan (2) teks lisan (Brown dan Yule, !985: 6). 

Teks tulis itu berupa rangkaian kalimat yang benar-benar 

menggunakan ragam bahasa tulis. Sedangkan teks lisan 

merupakan rangkaian kalimat yang menggunakan ragam 

lisan atau ditranskrip dari rekaman bahasa lisan. Teks tulis 

dapat ditemukan dalam bentuk buku, berita koran, artikel, 

dan makalah. Sedangkan teks lisan dapat diperoleh dari 

percakapan, khotbah, dan siaran langsung di radio atau di 

televisi. Perbedaan teks tersebut menurut Thomson (1984) 

harus dilihat bahwa teks tulis sebagai sebuah entitas yang 

otonom yang diekspresikan dari kondisi sosial ke 

historisnya. Sementara teks lisan dialamatkan kepada 

seseorang dalam situasi dialogis, dan teks tulis 

dialamatkan kepada audien yang tidak dikenal dan kepada 

siapapun yang memiliki potensi untuk membacanya. 

Sebuah teks tulis tertentu seperti sebuah editorial surat 

kabar atau artikel di sebuah jurnal, tidak ditujukan kepada 

seseorang, sementara ekspresi teks yang disampaikan 

secara lisan memiliki audien tertentu. 
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Bahasa dalam teks tulis berbeda dengan bahasa teks 

lisan. Menurut Labov dalam Suparno (1997) perbedaan-

perbedaan itu dapat ditemukan melalui ciri-ciri bahasanya.  

Pertama, kalimat dalam teks lisan cenderung kurang 

terstruktur bila dibandingkan dengan bahasa tulis. Bahasa 

lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan 

sering hanya berupa urutan kata yang membentuk frasa. 

Sebaliknya, bahasa tulis cenderung lengkap dan panjang 

bahkan ada yang terdiri atas beberapa klausa. 

Kedua, bahasa dalam teks lisan, penataan 

subordinatifnya lebih sedikit daripada bahasa tulis. Dalam 

teks tulis cenderung digunakan kalimat majemuk yang 

subordinatifnya panjang-panjang. Perhatikan contoh teks 

tulis berikut ini! 

Agar Pancasila dapat diamalkan secara 

manusiawi, maka pedoman mengamalkannya juga 

harus bertolak dari kodrat manusia, khususnya 

dari arti dan kedudukan manusia dengan manusia 

lain. Pangkal tolak ini sangat penting, sebab 

manusia hanya dapat hidup dengan sebaik-

baiknya dan manusia hanya akan mempunyai arti 

apabila ia hidup bersama-sama manusia lainnya 
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di dalam masyarakat. Tidak dapat dibayangkan 

adanya manusia yang hidup menyendiri tanpa 

hubungan dan tanpa bergaul dengan sesama 

manusia lainnya. Apabila manusia terpaksa harus 

hidup sendiri, maka sifat kesendiriannya itu 

tidaklah mutlak dan langgeng, melainkan bersifat 

relatif dan sementara. 

Dari ungkapan di atas dapat diketahui dan 

dipahami karakteristik bahasa teks lisan. 

Ketiga, bahasa dalam teks lisan jarang 

menggunakan piranti hubungan, karena didukung oleh 

konteksnya. Bahasa dalam teks tulis sering menggunakan 

piranti hubung untuk menunjukkan keterkaitan ide. 

Dengan piranti hubung itulah dapat ditandai hubungan 

proposisi antarbagian dalam teks. Piranti hubungan yang 

dimaksud adalah berupa kata-kata  seperti selain, sebab, 

dan dan. Perhatikan contoh teks tulis berikut! 

Kegiatan armada pencari reruntuhan pesawat 

ulang alik Challenger bagaikan tak ada hentinya. 

Sejak meledak 28 Januari lalu, tak kurang dari 13 

kapal pencari reruntuhan menyapu sekitar 6000 

mil persegi Samudera Atlantik di sekitar landasan 
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peluncuran Tanjung Kennedy untuk menemukan 

lokasi jatuhnya pesawat yang membawa tujuh 

awak tersebut. Selain itu, dikerahkan pula empat 

pesawat udara dan sembilan helikopter untuk 

membantu. Sebab, penemuan demi penemuan 

memang mendesak pencarian yang lebih intensif. 

Dan, dari pecahan-pecahan yang ditemukan akan 

terungkap rahasia meledaknya pesawat ruang 

angkasa yang naas itu. 

Keempat, bahasa dalam teks tulis cenderung 

menggunakan frasa benda yang panjang, sedangkan dalam 

teks lisan tidak. Seperti tampak pada contoh di atas,  ada 

frasa benda yang panjang seperti kegiatan armada pencari 

reruntuhan pesawat ulang alik Challenger. Penggunaan 

frasa demikian ini sering terjadi dalam teks tulis. 

Kelima, kalimat-kalimat dalam bahasa tulis 

cenderung berstruktur subjek-predikat, sedangkan bahasa 

lisan menggunakan struktur tema-rema (inti-penjelas). 

Perhatikan contoh berikut! 

Natalia seorang gadis remaja, sangat mencintai 

binatang peliharaannya. Setiap pergi dia 

membawa anjingnya berjalan-jalan. Setelah itu, 
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dia memberi makan kedua ajing dan tiga ekor 

kucing piaraannya. Kemudian, dia membersihkan 

sangkar burung nuri yang baru dibelinya dari 

pasar dan setelah selesai langsung memberi 

makannya. Kalau sang surya sudah memancarkan 

sinarnya, dijemurnya burung nuri itu selama satu 

jam. Setelah pekerjaan-pekerjaan mengurus 

binatang piaraannya selesai, akhirnya dia makan 

pagi di dapur. 

Contoh di atas merupakan teks cerita yang 

menggunakan ragam tulis. Kalimat-kalimat dalam teks itu 

hampir semua mengikuti pola subjek-predikat. Pola ini 

berbeda dengan penggunaan bahasa lisan.  

Keenam, dalam bahasa lisan, pembicara dapat 

mengubah struktur atau memperluas ekspresi yang kurang 

tepat pada saat itu juga, sedangkan dalam bahasa tulis hal 

itu tidak dapat terjadi. Misalnya, ditandai dengan bentuk 

bahasa maksud saya, maksudnya begini. Perhatikan 

contoh berikut!  

A: Saya tertarik pada kegiatan Anda. Kegiatan 

kesenian, maksud saya. Mulai kapan Anda sibuk di 
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bidang kesenian? Maksud saya, ceritakan 

pengalaman Anda mulai kecil! 

B. Ya…pada mulanya, kami memang sudah 

berkeluarga kesenian… mulai dari kakek, ibu, 

tante-tante, dan om. Saya, memang tinggal di 

lingkungan itu, di lingkungan nenek dan kakek. 

Saya sudah hidup dalam bidang kesenian. Jadi, 

sejak kecil saya sudah nyanyi maupun melukis, 

atau bidang-bidang seni yang lain.  

Pada contoh di atas tampak adanya bentuk-bentuk 

bahasa yang digunakan untuk merevisi ujaran seperti 

maksud saya atau pengulangan unsur ujaran untuk 

memperbaiki struktur. Hal ini tidak dapat ditemui dalam 

penggunaan bahasa tulis. Dalam bahasa tulis, revisi 

dilakukan sebelum tulisan dianggap selesai, tidak dalam 

kondisi seperti itu.  

Ketujuh, dalam bahasa lisan khususnya dalam 

percakapan sehari-hari, pembicara cenderung 

menggunakan kosa kata umum. Sebaliknya, dalam bahasa 

tulis sering digunakan istilah teknis yang mempunyai 

makna khusus. Perhatikan contoh teks tulis berikut! 
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Sebelum kita membahas berbagai pendekatan 

dalam penelitian kualitatif, kita perlu memiliki 

kerangka acuan yang sama tentang pengertian 

penelitian kualitatif. Pengertian kualitatif sering 

diasosiakan dengan teknik analisis data dan 

laporan penelitian. Dalam analisis data, kualitatif 

dikontraskan dengan kuantitatif. Penelitian yang 

menggunakan angka-angka, perhitungan statistik, 

hampir selalu dimasukkan dalam kategori 

penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian yang 

tidak disertai analisis statistik, yang terbatas pada 

pemerian kategori-kategori konsep atau gejala,  

disebut sebagai penelitian kualitatif. Oleh karena 

itu, laporan untuk penelitian kualitatif bersifat 

deskriptif dan berisi pemerian tentang kejadian-

kejadian. … 

Pada contoh di atas  kata-kata yang dicetak miring 

itu merupakan istilah teknis yang lazim muncul dalam teks 

tulis. Kata-kata itu mempunyai makna yang khusus dalam 

bidang penelitian. Penggunaan istilah khusus itu 

cenderung dihindari dalam teks lisan, seperti dalam 

percakapan sehari-hari. Namun, dalam teks lisan yang 
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resmi seperti seminar atau diskusi, istilah teknis juga 

sering digunakan. 

Kedelapan, dalam bahasa lisan sering diulang 

bentuk sintaksis dan menggunakan sejumlah filler, 

misalnya: saya pikir, anda ketahui, jika anda mengetahui 

apa yang saya maksud, dan sebagainya. Pada bahasa tulis 

jarang sekali pemakaian filler dan pengulangan bentuk 

yang sama tersebut. 

 

b. Ko-Teks 

Seperti yang telah disinggung pada bagian 

terdahulu, bahwa ko-teks merupakan unsur kebahasaan 

yang ada dalam sebuah teks yang berfungsi membentuk 

pengertian dari sebuah teks. Dengan kata lain, untuk 

memahami sebuah teks, perlu diperhatikan unsur 

kebahasan yang membangun sebuah teks. Unsur 

kebahasaan yang membantu memperjelas  makna sebuah 

teks inilah yang dikenal dengan istilah ko-teks.  

Jika konteks merupakan unsur yang membantu 

pemahaman makna teks yang berasal dari luar teks, maka 

ko-teks merupakan unsur yang berada dalam teks. Atau 

dengan kata lain konteks disebut unsur non-kebahasaan 
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(konteks nonlinguistik), sedangkan ko-teks disebut unsur 

kebahasaan (konteks linguistik) dalam sebuah teks. 

Untuk lebih jelas, perhatikan contoh penerapan ko-

teks (konteks linguistik) yakni penggunaan aspek 

pengebutan depan pada  teks berikut! 

Tersebutlah pada zaman dahulu seorang raja yang sangat 

terkenal.  Dia dikenal sebagai raja yang sangat adil dan 

bijaksana. Rakyatnya penuh hormat dan pengabdian 

kepadanya.  

Kalimat pertama pada teks tersebut merupakan 

prasyarat kehadiran kalimat kedua  dan kalimat ketiga. 

Dapat dibayangkan bahwa pemahaman terhadap teks tidak 

akan terwujud jika kalimat pertama dihilangkan, karena 

tidak dapat mengenali acuan dia pada kalimat kedua dan 

acuan –nya pada kalimat ketiga. 

Penggunaan unsur seorang raja, dia, dan  -nya pada 

teks di atas merupakan penerapan dari  faktor ko-teks 

dalam memahami  teks secara keseluruhan.  Kehadiran  

unsur seorang raja dia, dan  -nya (sebagai unsur 

linguistik) pada teks memberi  konstribusi yang cukup 

penting dalam memahami makna teks secara keseluruhan 

terutama menjelaskan  tentang siapa yang sedang 
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dibicaraka dalam teks tersebut. Dalam teks tersebut, unsur 

seorang raja yang sangat terkenal yang menjadi tumpuan 

untuk mengenali acuan dia dan –nya pada kalimat kedua 

dan ketiga.  

Biasanya ko-teks dalam teks sering diwujudkan 

dalam satuan lingual berupa kata, frase, klausa, kalimat, 

bahkan wacana. Bentuk lingual tersebut berperan dalam  

memberikan batasan makna dari teks yang mengikutinya. 

Misalnya, bentuk-bentuk lingual tersebut dapat merujuk 

pada  hal-hal atau konsep yang akan dijelaskan pada  teks 

sebelum dan sesudahnya. Dalam hal ini, bentuk lingual 

(ko-teks) berfungsi untuk mengikat makna atau 

menjembatani  keterpaduan makna sebuah teks.  

Ko-teks (konteks linguistik) dalam sebuah teks 

dapat berupa  penyebutan (kata ganti),  kata kerja bantu,  

preposisi, konjungsi, dan berbagai bentuk deiksis 

(pengacuan).  

 

c. Konteks  

Sebuah tuturan harus mempertimbangkan konteks, 

seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Tuturan itu 

diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks 
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tertentu. Dalam berkomunikasi, konteks dapat berupa 

siapa yang mengkomunikasikan, dengan siapa dan 

mengapa; dalam jenis khalayak situasi apa; melalui 

medium apa; bagaimana perbedaan tipe dari 

perkembangan komunikasi; dan hubungan untuk masing-

masing pihak. Dengan demikian, sebuah tuturan tidak 

dapat dimengerti sebagai mekanisme internal dari 

linguistik semata, akan tetapi untaian bahasa di sebuah 

tuturan dipahami dalam konteks secara keseluruhan. Oleh 

karena itu, antara teks dan konteks muncul  secara 

bersamaan dalam suatu proses komunikasi. (Cook, 1994: 

03) 

Banyak ahli bahasa mendefinisikan tentang konteks. 

Pada dasarnya, definisi konteks dari para ahli tersebut 

mengacu kepada situasi dan lingkungan yang meliputi 

suatu teks. Moeliono (1990:458) mendefinisikan konteks 

sebagai situasi yang ada hubungannya dengan suatu 

kejadian. Hubungan itu dapat menambah kejelasan 

makna. Schiffrin (1994:383) menyatakan bahwa sulit 

untuk mendefinisikan konteks, sebab konteks terkait 

banyak hal dari teks yaitu berkaitan dengan makna dari 

latar belakang situasi suatu ungkapan. Sementara Brown 
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(1985) menyimpulkan bahwa konteks mengacu kepada 

lingkungan dan keadaan yang menggunakan bahasa di 

dalamnya. 

Seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, 

bahwa  pragmatik tidak dapat dipisahkan dengan konteks. 

Dalam kajian pragmatik, sebuah tuturan tidak dapat 

dimaknai secara harfiah sesuai dengan wujud bahasanya 

saja karena dalam  sebuah  tuturan makna yang muncul 

atau makna yang diharapkan bisa saja bertentangan atau 

tidak ada hubungan sama sekali dengan  ungkapan bahasa 

yang digunakan. Oleh karena itu, untuk memahami sebuah 

tuturan perlu ada faktor-faktor yang menjadi 

pertimbangan. Faktor-faktor tersebutlah yang dikenal 

dengan istilah konteks. 

 Alwi (2000) menyatakan bahwa untuk menafsirkan 

suatu teks, penganalisis harus mengaitkan dengan aspek 

konteks. Sebab konteks meliputi berbagai unsur seperti 

situasi, pembicara, waktu, tempat, adegan, topik, 

peristiwa, bentuk amanat, kode, dan sarana. Selain itu, 

Brown (1985) menyatakan bahwa untuk menambah 

pemahaman penafsiran terhadap suatu teks, penganalisis 

tidak hanya memperhatikan teksnya saja, tetapi juga harus 
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memperhatikan ko-teks (unsur kebahasaan) di samping 

konteks lingkungan dan situasi yang meliputi teks 

tersebut. Penganalisis juga harus memperhatikan dan 

mempertimbangkan koordinat-koordinat berupa kalimat, 

frase dan kata yang mengandung referens khusus kepada 

yang disebut sebelumnya. Koordinat-koordinat berupa 

kalimat, frase, dan kata itulah sebagai pengikat untuk 

menjembatani dalam sebuah teks. Kordinat yang berfungsi 

sebagai pengikat makna teks inilah yang disebut ko-teks. 

Senada dengan Brown, Dardjowidjojo (1985) 

menyatakan bahwa ada dua lingkungan konteks dalam 

penggunaan bahasa, yakni konteks linguistik dan konteks 

ekstralinguistik. Dalam wujudnya, konteks linguistik 

berupa unsur bahasa, seperti kata, frasa, kalimat, atau 

untaian kalimat. Sementara konteks ekstralinguistik 

adalah alam di luar bahasa yang menimbulkan makna 

dalam ujaran. Dengan istilah lain, konteks ekstralinguistik 

dapat diartikan sebagai semua faktor dalam proses 

komunikasi, atau lingkungan nonverbal dalam 

penggunaan bahasa. Konteks itulah yang juga disebut 

konteks situasi.  
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Konteks linguistik merupakan konteks kebahasaan 

yang mencakup (a) penyebutan depan, (b) sifat kata kerja, 

(c) kata kerja bantu, dan (d) proposisi positif. Sedangkan 

konteks ekstralinguistik adalah konteks nonbahasa, yang 

mencakup (a) praanggapan, (b) partisipan, (c) topik dan 

kerangka topik, (d) latar, (e) salutan, dan (f) kode. 

(Dardjowidjojo, 1985) 

Dalam menafsirkan sebuah teks, peran ko-teks dan 

konteks sangat diperlukan. Konteks sebuah teks dapat 

berupa konteks situasi dan konteks budaya. Konteks 

situasi memungkinkan teks menjadi padu bukan hanya 

antara unsur-unsurnya dalam teks itu, tetapi juga 

situasinya. Halliday (1985) menyatakan bahwa ada tiga 

unsur yang perlu diperhatikan dalam konteks situasi (1) 

medan teks; unsur ini meliputi permainan dan jenis 

kegiatan, sebagaimana dikenal dalam kebudayaan yang 

sebagian diperankan oleh bahasa untuk memperkirakan 

makna dan pengalaman; (2) pelibat teks; unsur ini meliputi 

pemain dan pelaku atau tepatnya peran interaksi antara 

yang terlibat dalam penciptaan teks untuk memperkirakan 

makna antarpelibat; dan (3) sarana teks; unsur ini meliputi 
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bagian dan fungsi khas yang diberikan kepada bahasa dan 

saluran ritorisnya untuk memperkirakan makna tekstual.  

Konteks situasi, sebagaimana dijelaskan bahwa 

lingkungan langsung tempat teks itu benar-benar 

berfungsi. Konsep itu untuk menjelaskan mengapa hal 

tertentu dituturkan atau ditulis dalam suatu kesempatan, 

dan hal lain mungkin dapat dituturkan atau ditulis tetapi 

tidak dituturkan atau ditulis secara eksplisit. Dengan 

adanya kaitan yang erat antara teks dan konteks pembaca 

dan pendengar melakukan perkiraan-perkiraan; pembaca 

dan mendengar dengan dugaan-dugaan tertentu tentang 

hal yang akan muncul kemudian. Apabila seseorang 

membaca atau mendengarkan dengan tujuan untuk 

mempelajari sesuatu, kemampuan memperkirakan itu 

sangat penting karena tanpa kemampuan itu proses 

pemahaman  menjadi lambat.  

Apabila konteks situasi mengandung unsur medan 

tertentu, pelibat, dan sarana yang membentuk satu teks 

yang merupakan satu paket, tentunya unsur-unsur tersebut 

secara khas bergandengan dalam satu budaya. Oleh karena 

itu, konteks budaya mewarnai dalam beberapa kesempatan 

tertentu dan memberikan makna serta nilai. Aspek 
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pemberian makna inilah yang dimaksud dengan konteks 

budaya. Misalnya, budaya yang terdapat dalam dunia 

pendidikan. Di dalam dunia  pendidikan banyak unsur 

yang terlibat  seperti kurikulum, pelajaran sekolah, dan 

penyelenggaraan sekolah serta bahasa pengantar yang 

digunakan. Semua itu merupakan faktor yang membentuk 

konteks budaya, dan secara bersama-sama menentukan 

penafsiran teks dalam konteks situasi. 

Dengan demikian, faktor konteks sangat 

berpengaruh terhadap pengertian sebuah teks. Sebuah 

ujaran yang sama dapat mempunyai pengertian yang 

berlainan jika konteksnya berbeda. Perhatikan  contoh 

berikut! 

 

a. Pembicara  : Seorang anggota regu kamping. 

Pendengar   : Anggota-anggota kamping yang 

lain. 

Tempat  : Sebuah hutan yang lebat. 

Waktu   : Sore hari. 

Situasi            : Regu itu telah lama mencari jalan 

ke lereng sebuah bukit tempat 

berkemah. Mereka sekarang 
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harus menempuh hutan yang 

lebat. Mula-mula mereka ragu-

ragu, tetapi pemimpin regu itu 

lalu maju dan mendahului kawan-

kawannya menebas kayu-kayuan 

untuk membuat jalan. Seorang 

anggota regu berkata, ‘’Doni  

memang pemberani”.   

b. Pembicara  : Seorang siswa SMA 

Pendengar : Kawan-kawannya sekelas   

Tempat : Halaman sekolah 

Waktu  : Seusai pelajaran pertama 

   Situasi       : Sekelompok siswa laki-laki sedang 

mengusik kawan-kawannya siswa 

perempuan, kecuali Doni yang 

tinggal diam, tidak mau ikut-

ikutan. Semua siswa laki-laki di 

situ menggodanya agar dia 

mencubit lengan siswa 

perempuan, tetapi Doni tetap 

diam. Seorang siswa laki-laki lalu 
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berseru “Donir memang 

pemberani”. 

Dari kedua adegan tersebut, kita dapat mengambil 

suatu kesimpulan makna teks sesuai dengan situasi. Jika 

pada adegan (a) kata pemberani berarti makna yang 

sebenarnya yaitu orang yang tak gentar, dan kata 

pemberani pada (b) berarti sebaliknya yaitu penakut atau 

pemalu. 

Di samping itu, peranan konteks juga dapat dilihat 

dalam ujaran berikut. 

Kamu cantik sekali 

Makna tuturan tersebut akan berbeda bila 

ditujukan kepada anak perempuan yang berumur tiga 

tahun, kepada seorang wanita yang berumur dua puluh 

tahun, atau kepada seorang nenek-nenek yang berumur 

tujuh puluh tahun. 

Perbedaan unsur situasi, waktu, tempat, dan 

pembicara serta pendengar telah diberikan contohnya di 

atas. Demikian juga halnya dengan perbedaan unsur topik, 

bentuk amanat, peristiwa, saluran, dan kode. Baik dalam 

kombinasi maupun masing-masing unsur itu dapat dipakai 
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untuk membantu menafsirkan pengertian tuturan dalam 

teks. 
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Bab 5 

Implementasi Pragmatik dalam 

Tindak Tutur 

 

Pengantar 

Dua orang ahli filsafat, John Austin dan John Searle 

mengembangkan teori tindak tutur dari keyakinan dasar 

yang menyatakan bahwa bahasa digunakan untuk  

menunjukkan tindakan-tindakan yang berfokus pada  

bagaimana makna dan tindakan dihubungkan dengan 

bahasa. Dalam hal ini, kedua ahli tersebut sepakat bahwa 

hakikat tindak tutur adalah bagaimana caranya suatu 

ujaran tertentu dapat dihubungkan dan dimaknai sebagai 

sebuah tindakan. Austin (1962) menyatakan bahwa 

sebagian ujaran bukanlah pernyataan atau pertanyaan 

tentang informasi tertentu, melainkan ujaran itu 

merupakan sebuah tindakan (actions). Dengan demikian, 

teori tindak tutur dapat dikatakan sebagai suatu kajian 

tentang apa sebenarnya yang dilakukan oleh penutur 

melalui tuturan yang digunakannya. Artinya, sebuah 
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ungkapan pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan oleh penutur melalui bahasa yang digunakan.  

Kajian tindak tutur sangat dekat hubungannya 

dengan upaya menyatakan maksud sebuah ujaran. Tindak 

tutur lebih menekankan pada upaya pemahaman maksud 

sebuah ujaran dan bukan pada wujud lahir sebuah 

ungkapan. Artinya, dalam memahami tindak tutur, 

seseorang tidak diharuskan untuk memaknai ungkapan 

bahasa berdasarkan kalimat demi kalimat, kata demi kata. 

Bahkan bisa saja sebuah ungkapan memiliki maksud yang 

berbeda dari makna yang tersirat dari setiap kata-kata yang 

digunakan dalam ungkapan tersebut. Pemahaman 

terhadap maksud atau tindakan apa yang diinginkan oleh 

penutur dengan tuturannya merupakan sasaran dan hakikat 

dari kajian tindak tutur yang sebenarnya.  

Dalam perkembangannya, teori tindak tutur 

mendapat perhatian yang sangat besar dari para ahli 

bahasa terutama mereka yang lebih memperhatikan kajian 

pragmatik sebagai sebuah fenomena linguistik fungsional. 

Dalam hal ini, tercatat nama-nama seperti  Austin, Searle, 

dan Leech yang mencoba mengembangkan teori tindak 

tutur melalui klasifikasi yang mereka tetapkan masing-
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masing. Pembagian jenis tindak tutur yang mereka 

kemukakan merupakan sumbangan yang sangat besar 

terhadap perkembangan teori tindak tutur yang sering 

dijadikan referensi bagi pemerhati bahasa sampai saat ini, 

temasuk juga Anda sebagai mahasiswa yang ingin 

mendalami kajian pragmatik lebih jauh.  

Oleh karena itu, pada uraian selanjutnya dari ini, 

dipaparkan konsep tindak tutur  serta  klasifikasinya 

berdasarkan  pendapat Austin, Searle, dan Leech.   

 

1. Hakikat Tindak Tutur 

Fungsi bahasa yang paling utama adalah sebagai 

sarana berkomunikasi. Grice (1975) menegaskan bahwa 

berkomunikasi itu ibarat suatu proses kerjasama antara 

penutur dan lawan tutur melalui bahasa untuk mencapai 

negosiasi makna. Artinya, dalam berkomunikasi terjadi 

kontak bahasa pembicara dan pendengar, sebagai sebuah 

aktivitas personal untuk mengupayakan hubungan sosial. 

Dengan demikian, bahasa merupakan alat komunikasi 

yang digunakan oleh anggota masyarakat dalam interaksi 

sosial. Dalam interaksi tersebut tampak adanya upaya 
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penyampaian gagasan, pertukaran gagasan, melalui kerja 

sama di antara penutur dan lawan tutur.  

Dalam aktivitas komunikasi, pada dasarnya terjadi 

kegiatan bertutur. Richard (1995:6) menyatakan bahwa 

kegiatan bertutur sebagai aktivitas komunikasi merupakan 

suatu tindakan. Tindakan yang terkandung dalam sebuah 

tuturan tersebutlah yang dikenal dengan istilah tindak 

tutur.  

Tindak tutur harus dibedakan dari kalimat karena 

tindak tutur tidak dapat diidentifikasi dari kalimat atau 

bentuk gramatikal apapun. Tindak tutur bisa memiliki 

bentuk-bentuk yang bervariasi. Bentuk-bentuk itu hanya 

bisa dikenali melalui konteks. Artinya, sebuah tindak tutur 

tidak dapat diidentifikasi dari wujud kebahasaan (kalimat 

atau kata-kata) tanpa memperhatikan konteks yang 

melatarbelakangi pemunculan sebuah ujaran.  

Sehubungan dengan hal tersebut, Sperber dan 

Wilson (1998:10) menegaskan bahwa sebuah ujaran atau 

tuturan memiliki dua piranti, yaitu piranti linguistik dan 

nonlinguistik. Piranti linguistik dapat berupa struktur 

formal sebuah tuturan yang terdiri dari rangkaian kalimat 

dan kata-kata. Sedangkan piranti nonlinguistik dapat 
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berupa unsur-unsur di luar bahasa yang menyertai sebuah 

ujaran seperti faktor waktu, tempat, identitas penutur, 

maksud penutur, dan sebagainya. 

Austin (dalam Searle, 1969) menjelaskan bahwa 

tindak tutur merupakan fenomena aktual yang kita lakukan 

sehari-hari. Artinya, bahasa yang kita gunakan dalam 

sebuah peristiwa komunikasi merupakan realisasi dari  

konsep tindak tutur. Di dalam setiap ujaran yang 

digunakan tersirat sebuah tindakan berupa upaya penutur 

menginformasikan sesuatu pada lawan tutur, 

menyampaikan maksud penutur kepada lawan tutur, serta 

upaya penutur mempengaruhi lawan tutur. Ketiga upaya 

tersebut merupakan realisasi dari tindak tutur, yang 

menurut Austin  dikenal dengan istilah lokusi, ilokusi, dan  

perlokusi. 

Dalam bertindak tutur, seorang penutur harus 

mentaati aturan-aturan yang ada dalam sebuah peristiwa 

komunikasi. Aturan-aturan tersebut oleh Grice (dalam 

Leech, 1993) disebut sebagai prinsip kerja sama dan 

prinsip sopan santun. Penutur dalam bertindak tutur atau 

bercakap-cakap dalam usahanya untuk (1) menyampaikan 

informasi, (2) meminta informasi, (3) memerintah, (4) 
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menolak, (5) mengekspresikan perasaan, (6) mengangkat, 

(7) meminta perhatian, (8) menyampaikan permintaan, (9) 

meminta penegasan, (10) menunjukkan rasa solidaritas, 

(11) mengungkapkan terima kasih kepada mitra tuturnya, 

berusaha agar semua yang disampaikannya itu dapat 

dengan mudah dipahami dan tidak merugikan lawan turur. 

Oleh karena itu, prinsip kerjasama dan prinsip sopan 

santun harus selalu diterapkan.  

Perwujudan prinsip kerja sama dalam sebuah tuturan 

dijabarkan menjadi empat maksim tutur yaitu:  

1. Maksim kualitas (The maxim of Quality) 

a. Upayakan agar informasi yang 

disampaikan benar (tidak salah) dan jangan 

mengatakan sesuatu yang Anda yakini 

salah. 

b. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak 

didukung oleh bukti-bukti yang kuat! 

2. Maksim kuantitas (The maxim of Quantity) 

a. Usahakan sumbangan informasi Anda 

sesuai dengan kebutuhan mitra tutur. 

b. Usahakan sumbangan informasi Anda 

tidak melebihi kebutuhan mitra tutur. 
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3. Maksim hubungan (The maxim of relevance) 

Usahakan sumbangan informasi Anda relevan 

dengan topik pembicaraan. 

4. Maksim  cara (The maxim of manner) 

Usahakan agar sumbangan informasi Anda itu 

mudah dimengerti, dalam arti: 

a. hindari ketidakjelasan atau keterbelit-

belitan, 

b. hindari ambiguitas 

c. harus singkat dan  teratur. 

Di samping itu, prinsip-prinsip sopan santun juga 

harus diperhatikan dalam sebuah percakapan. Penggunaan 

prinsip sopan santun dimaksudkan agar dalam sebuah 

percakapan tidak ada yang saling dirugikan. Kedua belah 

pihak saling menghormati satu sama lain. Penggunaan 

prinsip sopan santun juga dimaksudkan untuk 

mempertimbangkan makna sebuah tuturan atau sebuah 

percakapan. (Leech, 1993: 206-207) menyatakan bahwa 

perwujudan prinsip sopan santun dalam sebuah 

percakapan dijabarkan menjadi enam maksim, yaitu: 

1. Maksim Kearifan (Tact maxim)  

a. Buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin. 
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b. Buatlah keuntungan orang lain sebesar 

mungkin. 

2. Maksim Kedermawanan (Generosity maxim)  

a. Buatlah keuntungan diri sendiri sekecil 

mungkin 

b. Buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin 

3. Maksim Pujian (Approbation maxim)  

a. Kecamlah orang lain sedikit mungkin 

b. Pujilah orang lain sebanyak mungkin 

4. Maksim Kerendahan Hati (Modesty maxim)  

a. Pujilah diri sendiri sedikit mungkin. 

b. Kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin 

5. Maksim Kesepakatan (Agreement makxim)  

a. Diusahakan agar ketidaksepakatan antara diri 

dan orang lain terjadi sedikit mungkin. 

b. Usahakan agar kesepakatan antara diri sendiri 

dengan orang lain terjadi sebanyak mungkin. 

6. Maksim Simpati (Simphaty maxim)  

a. Kurangilah rasa simpati antara diri dengan 

orang lain sehingga sekecil mungkin 

b. Tingkatkan rasa simpati sebanyak-banyaknya 

antara diri dan orang lain. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

prinsip tindak tutur dapat dibagi atas dua yakni prinsip 

kesantunan dan prinsip kerjasama. Untuk mengupayakan  

tindak tutur dalam sebuah proses komunikasi, keduanya 

harus diperhatikan dan diterapkan sehingga melahirkan 

wujud komunikasi yang efektif dan efisien.  

 

2. Klasifikasi Tindak Tutur  dalam Pandangan Tokoh 

Linguistik  

Seperti yang dikemukakan pada bagian pengantar 

dari Kegiatan Belajar 2 ini, kajian tindak tutur mendapat 

sambutan besar dari pemerhati bahasa terutama mereka 

yang tertarik mendalami kajian pragmatik. Sebut saja 

diantaranya Austin, Searle, dan Leech. Ketiga tokoh ini 

mencoba mengembangkan teori tindak tutur dengan 

mengadakan pengklasifikasian tindak tutur seperti uraian 

berikut ini. 

a. Menurut Austin 

Austin membedakan atau mengklasifikasi tindak 

tutur menjadi tiga aspek yaitu: 

1. Lokusi  
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Tindak tutur lokusi yaitu suatu tindak ujar dalam 

menginformasikan sesuatu kepada orang lain melalui 

wujud ujaran yang digunakan. Wijana (2004:17) 

menyatakan bahwa tidak lokusi adalah tindak tutur untuk 

menyatakan sesuatu (the act of saying something) Dengan 

demikian, makna lokusi adalah makna dasar dan makna 

referensi (makna yang diacu) oleh bahasa yang digunakan 

dalam sebuah ujaran.  

Contoh : 

Baju Anda bagus sekali! 

Berdasarkan contoh tersebut, penutur berusaha 

menyampaikan informasi kepada pendengar (lawan tutur) 

bahwa baju yang digunakan oleh lawan tutur bagus atau 

mengikuti mode yang lagi populer saat ini. Tidak ada 

maksud lain yang ingin disampaikan oleh  penutur melalui 

ujarannya tersebut karena ujaran tersebut semata-mata  

menginformasikan tentang masalah  baju yang bagus oleh 

penutur kepada lawan tutur.  

Berdasarkan hal tersebut, tampaklah bahwa makna 

lokusi dapat dipahami melalui ungkapan bahasa (wujud 

kebahasaan) yang digunakan dalam sebuah tuturan. 

Dengan kata lain, pemaknaan sebuah tindak lokusi dapat 
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dilakukan dengan melihat makna gramatikal (kalimat) 

sebuah ujaran. Dalam memaknai tindak lokusi tidak 

dibutuhkan faktor konteks, sehingga kajian lokusi dapat 

dikategorikan ke dalam kajian semantik gramatikal 

(pemahaman makna kalimat tanpa melibatkan konteks).  

2. Ilokusi  

Ilokusi merupakan  suatu tindak tutur dalam 

melakukan suatu tindakan terhadap orang lain melalui 

bahasa yang digunakan (an act of doing comething in 

saying something). Dengan demikian, makna tindak 

ilokusi adalah maksud dan kekuatan (force) yang 

ditimbulkan oleh ujaran yang digunakan.  

Contoh:  

Nilai rapormu bagus sekali semester ini! 

Ujaran tersebut dapat dikategorikan ke dalam tindak 

tutur ilokusi bila dikaitkan dengan konteks tertentu yang 

melatarbelakangi munculnya ujaran tersebut. Misalnya, 

bila ujaran tersebut ditujukan pada seorang anak yang 

memiliki nilai rapor yang memang bagus, maka 

pemahaman yang dilakukan baru sebatas makna tindak 

lokusi. Namun, bila ujaran di atas ditujukan pada seorang 

anak yang kebetulan memiliki nilai jelek atau memiliki 
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banyak sekali nilai berwarna merah, maka ujaran di atas 

baru bisa dikategorikan sebagai tindak ilokusi. Sedangkan 

makna ilokusi yang tersirat dalam ujaran tersebut adalah 

mengejek atau marah.  

Dalam kehidupan sehari-hari sering sekali kita 

menggunakan tidak ilokusi untuk menyatakan maksud 

tertentu seperti: 

Sebentar lagi kereta api lewat merupakan tindak tutur 

ilokusi melarang untuk jangan bermain di rel kereta api. 

Pak, celana saya udah robek merupakan tindak tutur 

ilokusi untuk meminta uang untuk membeli celana baru. 

Ngamen gratis! Merupakan tindak tutur 

menginformasikan bahwa bila ada yang ngamen tidak 

akan diberi uang. 

Hari sudah malam merupakan tindak tutur menyuruh 

untuk tidur. 

Berdasarkan contoh di atas, dapat disimpulkan 

bahwa banyak kemungkinan munculnya tindak ilokusi 

dalam peristiwa berbahasa di tengah masyarakat. Oleh 

karena itu, untuk menambah pemahaan Anda tentang 

konsep dan penerapannya, silakan Anda mencari contoh 

penerapan tindak ilokusi sebanyak-banyaknya, sehingga 
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Anda benar-benar paham dengan konsep dan contoh 

tindak ilokusi. 

3. Perlokusi  

Tindak tutur perlokusi adalah suatu tindak ujar 

dalam mempengaruhi orang lain  dengan bahasa yang 

digunakan (the act of affecting someone). Dengan 

demikian, makna tindak perlokusi adalah hasil atau efek 

dari ujaran itu terhadap pendengar, baik berupa respon 

bahasa maupun tindakan. 

Contoh: 

Mengapa ruangan ini dibiarkan berantakan? 

 

Ujaran tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak 

perlokusi bila mampu memberi reaksi pada pendengar. 

Efek perlokusi yang mungkin muncul dari lawan tutur 

adalah tindakan mengambil sapu untuk membersihkan 

sampah yang bertebaran di ruang itu, atau tindakan 

merapikan bangku-bangku yang kelihatan berantakan. 

Selain itu, efek perlokusi dari ujaran di atas dapat juga 

berupa reaksi ungkapan (kebahasaan) seperti “Baik Pak, 

kami segera membersihkannya”  atau  “maafkan kami 

Pak!”    
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Penerapan ketiga jenis tindak tutur tersebut (lokusi, 

ilokusi, dan perlokusi) dapat terjadi pada satu ujaran. Hal 

ini dapat dilihat dari contoh berikut. 

“Rumahmu bersih sekali!.” 

Bila dianalisis, ketiga jenis tindak tutur (lokusi, 

ilokusi, dan perlokusi) dapat muncul secara bersamaan 

dalam kalimat tersebut. Ujaran “Rumahmu bersih sekali”        

dipandang sebagai tindak lokusi dalam tugasnya memberi 

informasi pada pendengar bahwa rumah yang dimaksud 

dalam ujaran tersebut dalam keadaan bersih, terbebas dari 

kotoran, sampah, dan bau yang tidak sedap. Bila 

dipandang sebagai tindak ilokusi, ujaran tersebut bertugas 

melakukan tindakan memuji atau justru sebaliknya yaitu 

mengejek. Kita dapat mengidentifikasi  ujaran di atas 

sebagai upaya memuji bila  keadaan rumah yang dirujuk 

dalam ujaran tersebut benar-benar dalam keadaan bersih. 

Namun, bila keadaan rumah yang dirujuk dalam ujaran 

tersebut dalam keadaan  kotor dan berantakan, ujaran  

“Rumahmu bersih sekali” tentulah  sebuah tidakan  

mengejek. Kalau ilokusinya adalah pujian, perlokusinya 

dapat membuat pendengarnya gembira, diwujudkan 

dengan kalimat tanggapan seperti “Terima kasih”, “Ah 
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rumah tua”, dan sebagainya. Kalau ilokusinya berupa 

ejekan, perlokusi membuat pendengar malu, terhina, atau 

marah. Reaksi pendengar. Ujaran pendengar mungkin, 

“Maaf Pak, belum sempat nyapu”. Di samping reaksi 

berupa ungkapan bahasa (bentuk linguistik) juga dapat 

berupa tindakan (bentuk nonlinguistik) seperti rasa bangga 

dan  upaya  mengambil sapu lalu membersihkan rumah 

dengan segera.  

Wijana, (2004:20) mengemukakan contoh lain dari 

penerapan ketiga tindak ujar  dalam ujaran berikut. 

a. Rumahnya jauh 

b. Kemarin saya sangat sibuk 

c. Televisinya 20 inchi 

 Ujaran di a, b , dan c tidak hanya mengandung 

lokusi tetapi ilokusi dan perlokusi juga terdapat di 

dalamnya. Bila kalimat a diucapkan oleh seseorang 

kepada ketua kelompok, maka ilokusinya adalah secara 

tidak langsung menginformasikan bahwa orang yang 

dibicarakan tidak dapat terlalu aktif dalam organisasinya. 

Sedangkan efek perlokusi yang mungkin diharapkan agar 

ketua tidak terlalu banyak memberikan tugas kepadanya. 

Bila kalimat b oleh seorang yang tidak dapat menghadiri 
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undangan pada seseorang yang mengundangnya, kalimat 

ini merupakan tindak ilokusi untuk memohon maaf dan 

perlokusi (efek) yang diharapkan adalah  orang yang 

mengundang dapat memakluminya. Demikian juga 

kalimat c, bila diucapkan seseorang kepada temannya 

pada saat akan diselenggarakannya siarang langsung 

kejuaraan dunia tinju kelas berat, kalimat itu tidak hanya  

mengandung lokusi, tetapi juga ilokusi yang berupa ajakan 

untuk menonton di tempat temannya, dengan perlokusi 

lawan tutur menyetujui ajakannya.  

Jadi berdasarkan contoh di atas, ketiga tindak tutur 

yang dikemukakan oleh Austin  tampaknya dapat terjadi 

dalam satu ujaran. Dengan kata lain, sebuah ujaran dapat 

mengandung tiga tindakan yakni tindak lokusi, ilokusi dan 

perlokusi 

b. Menurut Searle 

Teori tindak tutur yang dikembangkan Searle 

dipandang lebih konkret oleh berbagai ahli. Searle 

menggunakan ide-ide Austin sebagai dasar 

mengembangkan teori tindak tuturnya. Bagi Searle 

(1969:16), semua komunikasi bahasa melibatkan suatu 

tindakan. Unit berkomunikasi bahasa bukan hanya 
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didukung oleh simbol, kata, atau kalimat, tetapi produksi  

simbol, kata, atau kalimat dalam mewujudkan tindak tutur.  

Dalam perkembangannya, Searle mengembangkan 

teori tindak tuturnya  berdasarkan pada tujuan dari 

tindakan yang tersirat dalam ujaran  penutur. Secara garis 

besar pembagian tindak tutur menurut Searle adalah 

sebagai berikut. 

1. Asertif (Assertives) 

Asertif yaitu tindak tutur yang mengikat 

penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya. 

Pada ilokusi ini (penutur) terikat pada kebenaran proposisi 

yang diungkap, misalnya, menyatakan, mengusulkan, 

membuat, mengeluh, mengemukakan pendapat, 

melaporkan. 

2. Direktif (Directives)  

Ilokusi ini bertujuan menghasilkan suatu efek yang 

berupa tindakan yang dilakukan oleh penutur, misalnya, 

memesan, memerintah, memohon, menuntut, memberi 

nasehat. 

3. Komisif (Commissives) 

Pada ilokusi ini (penutur) sedikit banyak terikat 

pada suatu tindakan di masa depan, misalnya, 
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menjanjikan, menawarkan. Jenis ilokusi ini cenderung 

berfungsi menyenangkan dan kurang bersifat kompetitif, 

karena tidak mengacu pada kepentingan penutur tetapi 

pada kepentingan penutur (lawan tutur). 

4. Ekspresif (Expressives) 

Fungsi ilokusi ini ialah mengungkapkan atau 

mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan 

yang tersirat dalam ilokusi, misalnya, mengucapkan 

terima kasih, mengucapkan selamat, memberi maaf, 

mengecam, memuji, mengucapkan belasungkawa dan 

sebagainya. 

5. Deklarasi (Deklaration) 

Ilokusi ini akan mengakibatkan adanya kesesuaian 

antara isi proposisi dan realitas, misalnya, mengundurkan 

diri, memecat, memberi nama, menjatuhkan hukuman, 

mengucilkan atau membuang, mengangkat (pegawai), dan 

sebagainya. 

c.  Menurut Leech 

Seperti halnya Searle, Leech juga mengkritisi tindak 

tutur yang disampaikan Austin. Namun dalam 

pengklasifikasian jenis tindak tutur, Leech lebih 

menitikberatkan  kajian tindak tutur pada upaya penerapan 
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prinsip sopan santun dalam  sebuah ujaran. Berdasarkan 

bentuk dan keberadaan prinsip sopan santun, Leech 

mengklasifikasikan jenis tindak tutur sebagai berikut. 

1. Tindak Kompetitif (Competitive) 

Tujuan ilokusi bersaing dengan tujuan sosial, 

misalnya memerintah, meminta, menuntut, mengemis. 

Pada ilokusi yang berfungsi kompetitif sopan santun 

mempunyai sifat negatif dan tujuannya ialah mengurangi 

ketidakharmonisan yang tersirat dalam kompetisi apa 

yang ingin dicapai oleh penutur dan apa yang dituntut oleh 

sopan santun. Yang disebut tujuan-tujuan kompetitif ialah 

tujuan-tujuan yang pada dasarnya tidak bertata krama 

(discorteous), misalnya meminta pinjaman uang dengan 

nada memaksa. Di sini, tata krama dibedakan dengan 

sopan santun. Tata karma mengacu kepada tujuan, 

sedangkan sopan santun mengacu kepada perilaku 

linguistik atau perilaku lainnya untuk mencapai tujuan itu. 

Oleh karena itu, prinsip sopan santun dibutuhkan untuk 

memperlambut sifat tidak sopan yang secara intrinsik 

terkandung dalam tujuan itu 

2. Tindak Menyenangkan (Convivial) 
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Tujuan ilokusi sejalan dengan tujuan sosial, 

misalnya menawarkan atau mengajak atau mengundang, 

menyapa mengucapkan terima kasih, mengucapkan 

selamat. Sebaliknya, jenis fungsi ilokusi yang kedua, yaitu 

fungsi menyenangkan (b), pada dasarnya bertata krama 

pada posisi sopan santun lebih positif bentuknya dan 

bertujuan untuk mencari kesempatan beramah tamah. Jadi, 

dalam sopan santun yang positif, berarti menaati prinsip 

sopan santun, misalnya bahwa bila ada kesempatan 

mengucapkan selamat ulang tahun. 

3. Tindak Bekerja Sama (Collaborative)  

Tujuan ilokusi tidak menghiraukan tujuan sosial, 

misalnya menyatakan, melapor, mengumumkan, 

mengajarkan. Jenis fungsi  yang ketiga, yaitu fungsi 

ilokusi bekerja sama (c) tidak melibatkan sopan santun, 

karena pada fungsi ini sopan santun tidak relevan 

diterapkan. Hal ini karena yang diutamakan dalam tindak 

ujar ini adalah  kebenaran dan ketepatan informasi yang 

disampaikan. Penggunaan prinsip sopan santun dalam 

tindakan ini justru akan mempengaruhi makna sebuah 

ujaran nantinya. 

4. Tindak Bertentangan (Conflicitive) 
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  Tujuan ilokusi bertentangan dengan tujuan sosial, 

misalnya mengancam, menuduh, menyumpahi, memarahi. 

Fungsi ilokusi yang keempat, yaitu fungsi bertentangan, 

unsur sopan santun tidak ada sama sekali, karena fungsi 

ini bertujuan untuk menimbulkan kemarahan. Mengancam 

atau menyumpahi orang (misalnya), tidak mungkin 

dilakukan dengan sopan, kecuali penutur menggunakan 

ironi.  

Klasifikasi yang dibuat Leech berdasarkan fungsi 

sedangkan yang dibuat Searle berdasarkan pada berbagai 

kriteria. Menurut Leech, klasifikasi Searle juga terdapat 

dianalisis berdasarkan pemanfaatan prinsip sopan santun. 

Secara garis besar kategori Searle bila dikaitkan dengan 

sopan santun adalah sebagai berikut. (1) Asertif 

(Assertives), pada ilokusi ini  (penutur) terikat pada 

kebenaran proposisi yang diungkapkan, misalnya, 

mengusulkan, membuat, mengeluh, mengemukakan 

pendapat, melaporkan. Dari segi sopan santun ilokusi-

ilokusi ini cenderung netral, yakni, termasuk kategori 

bekerja sama seperti yang dikemukakan pada  jenis tindak 

tutur Leech yang ketiga (Collaborative), (2) Direktif 

(Directive), ilokusi ini bertujuan menghasilkan suatu efek 
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berupa tindakan yang dilakukan oleh penutur, misalnya, 

memesan, memerintah, memohon, menuntut, memberi 

nasihat. Jenis ilokusi ini sering dimasukkan ke dalam 

kategori kompetitif (a), karena itu juga mencakup 

kategori-kategori ilokusi yang membutuhkan sopan 

santun negatif. Namun, dipihak lain terdapat juga ilokusi 

direktif (seperti mengundang) yang secara intrinsik 

memang sopan. (3) Komisif (Commisives), pada ilokusi ini 

(penutur) sedikit banyak terikat pada suatu tindakan di 

masa depan, misalnya, menjanjikan, menawarkan.  

Jenis ilokusi ini cenderung berfungsi menyenangkan 

dan kurang bersifat kompetitif karena tidak mengacu pada 

kepentingan penutur tetapi pada kepentingan petutur. Oleh 

karena itu, fungsi sopan santun perlu diterapkan di 

dalamnya. (4) Ekspresif (Expressive), fungsi ilokusi ini 

ialah mengungkapkan atau mengutarakan sikap psikologis 

penutur terhadap keadaan yang tersirat pada ilokusi, 

misalnya, mengucapkan terima kasih, mengucapkan 

selamat, memberi maaf, mengecam, memuji, 

mengucapkan belasungkawa, dan sebagainya. 

Sebagaimana juga dengan ilokusi komisif, ilokusi 

ekspresif cenderung menyenangkan. Oleh karena itu 
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secara intrinsik, ilokusi ini sopan, kecuali tentunya ilokusi-

ilokusi ekspresif seperti “:mengecam” dan “menuduh”. (5) 

Deklarasi (Declaration), berhasilnya pelaksanaan ilokusi 

ini akan mengakibatkan adanya kesesuaian antara isi 

proposisi dengan realitas, misalnya, mengundurkan diri,  

memecat, memberi nama, menjatuhkan hukuman, 

mengucilkan atau membuang, mengangkat (pegawai), dan 

sebagainya. Searle mengatakan bahwa ini merupakan 

kategori tindak tutur yang sangat khusus, karena tindakan-

tindakan ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang 

berada dalam kerangka acuan kelembagaan diberi 

wewenang untuk melakukannya. (Contoh klasik ialah 

hakim yang menjatuhkan hukuman kepada pelanggar 

undang-undang). Sebagai suatu tindakan kelembagaan 

(dan bukan sebagai tindakan pribadi) tindakan-tindakan 

tersebut hampir tidak melibatkan faktor sopan santun. 

Misalnya, walaupun menjatuhkan hukuman itu bukan 

suatu pekerjaan yang menyenangkan, namun hakim 

berwenang melakukannya karena itu tidak dapat dikatakan 

menjatuhkan hukuman ‘dengan tidak sopan’. Tambah 

lagi, sopan santun juga tidak gayut dengan ilokusi 

deklarasi karena jenis ilokusi ini tidak digunakan dalam 
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wacana yang bersifat pribadi. Dengan kata lain, penutur 

yang mengucapkan deklarasi menggunakan bahasa 

sekadar sebagai tanda lahiriah bahwa suatu tindakan 

kelembagaan (atau tindakan sosial, keagaman, hukum) 

telah dilaksanakan. Karena itu tidak sangat pada 

tempatnya dan juga sangat mengecilkan kekuatan 

deklarasi, bila misalnya, seorang hakim menambahkan 

sopan santun pada kata-katanya.  

 

 3. Aspek-Aspek Situasi Tutur 

Berdasarkan definisinya bahwa pragmatik 

merupakan kajian bahasa yang terikat dengan konteks. 

Setiap tuturan mencakup siapa yang menuturkan, kepada 

siapa tuturan itu disampaikan, tujuannya apa dan 

konteksnya bagaimana. Oleh karena itu, ada beberapa 

aspek situasi tutur yang perlu dipertimbangkan dalam 

sebuah tuturan, khususnya dilihat dari sudut pandang 

pragmatik. Aspek-aspek tersebut menurut Leech (1983: 

13-14) adalah sebagai berikut. 

a. Penutur dan Petutur 

Penutur adalah orang yang menyapa sedangkan 

orang yang disapa adalah petutur. Konsep penutur dan 
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petutur tidak membatasi pragmatik pada bahasa lisan saja 

(Leech, 1983:13). Selain itu, ia juga menggunakan istilah 

penerima tutur. Penerima tutur diartikan sebagai orang 

yang menerima dan menafsirkan pesan. Si penerima pesan 

bisa saja seorang yang kebetulan lewat dan mendengar 

pesan, dan bukan orang yang disapa. Konsep penutur dan 

petutur ini juga mencakup penulis atau pembaca apabila 

tuturan bersangkutan dikomunikasikan dengan media 

tulisan (Wijana, 1996:11). Beberapa hal yang berkaitan 

dengan penutur dan petutur adalah usia, latar belakang 

sosial ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakraban, dll. 

b. Konteks tuturan 

Dalam pragmatik konteks adalah semua latar 

belakang pengetahuan yang sama-sama dipahami oleh 

penutur dan petutur untuk menafsirkan makna tuturan 

(Leech, 1983:13; Wijana, 1996: 11).  Konteks juga 

mencakup aspek fisik atau sosial sebuah tuturan. Konteks 

yang bersifat fisik disebut koteks sedangkan yang bersifat  

lingkungan sosial sebuah tuturan disebut konteks. Koteks 

adalah kalimat atau kalimat-kalimat yang mendahului 

dan/atau mengikuti sebuah kalimat dalam wacana, 

Kridalaksana (1984:111). 
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c. Tujuan tuturan 

Wijana (2004:11) menyatakan bahwa bentuk-

bentuk tuturan yang diutarakan oleh penutur 

dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan tertentu. Leech 

(1993: 20) juga mengatakan bahwa dalam pragmatik, 

berbicara merupakan aktivitas yang berorientasi pada 

tujuan. Sehingga setiap tuturan mempunyai tujuan yang 

berbeda dari tuturan yang lain. Sejalan dengan hal 

tersebut, Wijana (1996:11) menambahkan bahwa bentuk-

bentuk tuturan yang bermacam-macam dapat digunakan 

untuk menyatakan maksud yang sama atau sebaliknya 

berbagai macam maksud dapat diutarakan dengan tuturan 

yang sama. 

d. Tuturan sebagai bentuk tindakan 

Pragmatik mengarah pada tindak-tindak atau 

performansi-performansi verbal yang terjadi dalam situasi 

dan waktu tertentu. Oleh karena itu, pragmatik menangani 

bahasa dalam tingkatannya yang lebih konkret dibanding 

dengan tata bahasa (Leech, 1983: 14). Sehubungan dengan 

tindak verbal maka wacana tuntutan KLL yang berperan 

sebagai proses komunikasi tentu saja di dalamnya terdapat 

tindak tutur. 
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e. Tuturan sebagai produk tindak verbal 

Leech (1983:14) mengatakan bahwa selain sebagai 

tindak ujar atau tindak verbal dalam pragmatik kata 

‘tuturan’ dapat digunakan sebagai produk suatu tindak 

verbal (bukan tindak verbal itu sendiri). Wujud tuturan 

yang dituturkan oleh penuturnya itu disebut sebagai 

produk dari tindak verbal, sehingga tuturan tersebut dapat 

dilihat dalam bentuk lisan maupun tulisan. 

 

4. Peristiwa Tutur 

Peristiwa tutur atau disebut juga peristiwa bahasa 

adalah suatu struktur linguistik terbesar yang ditentukan 

oleh norma dan kaidah tertentu (Cahyono,  1998: 215). 

Sedangkan menurut Chaer (1995: 61) peristiwa tutur 

adalah berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu 

bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu 

penutur dan lawan tutur dengan satu pokok tuturan dalam 

waktu, tempat, dan situasi tertentu. 

Dalam peristiwa tutur terdapat beberapa komponen 

yang menjadi syarat terjadinya peristiwa tutur. 

Komponen-komponen itu, menurut Dell Hymes (1974) 
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dikenal dengan akronim SPEAKING. Berikut adalah 

uraian dari komponen-komponen tersebut. 

a. Setting dan Scene. Setting mengacu pada waktu dan 

tempat tuturan berlangsung, sedangkan scene 

mengacu pada situasi tempat dan waktu pada tuturan 

tersebut. 

b. Participant, adalah pihak-pihak yang terlibat dalam 

pertuturan, bisa pembicara dan pendengar, penyapa 

dan pesapa atau pengirim dan penerima (pesan). 

c. Ends, merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan. 

d. Act Sequence, mengacu pada bentuk dan isi ujaran 

yang digunakan oleh penutur. 

e. Key, mengacu pada nada, cara, dan semangat dimana 

suatu pesan disampaikan, apakah dengan senang 

hati, dengan serius, dengan singkat, dengan 

sombong, dengan mengejek, dan sebagainya. 

f. Instrumentalities, mengacu pada jalur bahasa yang 

digunakan, seperti jalur lisan, tertulis, melalui 

telegraf atau telepon. 

g. Norm of interaction, mengacu pada norma atau 

aturan dalam berinteraksi. 
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h. Genre, mengacu pada bentuk penyampaian suatu 

pesan (Chaer, 1995: 62-64). 

 

5. Wujud Kesantunan Berbahasa dalam Tindak 

Tutur 

 Dalam proses berlangsungnya peristiwa tutur di 

kalangan masyarakat, kesantunan menjadi aspek yang 

sangat penting, karena kesantunan berhubungan erat 

dengan konsep muka face atau citra diri emotional dan 

social. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh 

Goffman (1967) bahwa konsep muka pembicara atau 

penutur bahasa dipengaruhi oleh pandangan 

umummasyarakat terhadap muka seorang penutur. 

Sementara di sisi lain Brown dan Levinson menyatakan 

bahwa konsep muka telah ada dalam diri masing-masing 

penutur lingkungan masyarakat yang akan 

menyesuaikannya. Lebih lanjut Brown dan Levinson 

menjelaskan bahwa konsep muka penutur didasarkan pada 

keinginan atau hak penutur yag bersifat konsisiten.  

Wujud keinginan keonsistensi manusia sebagai penutur  

adalah muka negatif dan muka positif. Muka negatif 

merupakan wujud keinginan partisipan tutur untuk dapat 
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dihargai dengan cara memberikan kebebasan dari 

keharusan sesuatu. Sementara, muka positif adalah 

keinginan manusia agar apa yang dimiliki, dilakukan, dan 

diyakini oleh orang lain sebagai suatu hal yang baik dan 

patut dihargai. 

 Sejalan dengan konsep muka atau citra diri yang 

dimiliki oleh seseorang, tindak tutur yang mengancam 

konsep muka tersebut terkadang tidak bisa dihindari. 

Seperti halnya prinsip kebebasan dalam komunikasi 

virtual. Tindak tutur seperti representatif, ekspresif, 

direktif, dan komisif (searle, 1969) menjadi sebuah 

ancaman bagi penutur atau lawan tutur. 

Kemudian, secara spesifik Brown dan Levinson 

mengelompokkan pengaruh tindak tutur terhadap 

kemungkinan hadirnya ancaman pada muka positif 

maupun muka negatif, sebagaimana pada klasifiksi 

berikut. 

Tindak tutur yang mengancam muka penutur 

Ancaman muka 

negatif penutur 

Ancaman muka positif 

penutur 
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Mengucapkan terima 

kasih 

Minta maaf 

Menerima permintaan 

maaf dan ucapan 

terima kasih dari mitra 

tutur 

Menerima pujian 

Ancaman muka 

negatif lawan tutur 

Ancaman muka positif lawan 

tutur 

Tindak tutur 

memerintah 

(permintaan, perintah, 

saran, peringatan, dan 

sejenisnya) 

Ekspresi ketidaksetujuan, 

kritik,penghinaan,kontradiksi,
  

 

 

a. Tindakan Penyelamat muka 

Hasil yang dirumuskan oleh Brown dan Levinson 

menjadi konsep universal tentang strategi kesantunan 

berbahasa. Strategi-strategi tersebut menjadi bagian 

tindakan penyelamat muka. Tidakan ini memperhitungkan 

tingkat ancaman terhadap muka penutur maupun lawan 

tutur, yang meliputi 1)tindakan penyelamat muka apa 

adanya 2) tindakan penyelamat muka positif, 3) tindakan 

penyelamat muka negatif, 4) tindakan penyelamat muka 
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tersamar. Contoh tuturan yang akan dijelaskan dalam 

setiap strategi ini, diadaptasi dari beberapa pemikiran para 

tokoh, seperti brown dan Levinson (1987), Yule (2014), 

dan Chaer (2010). 

1) Tindakan penyelamat muka apa adanya 

Penggunaan strategi ini ditandai dengan tuturan secara 

langsung yang digunakan oleh penutur dalam pemenuhan 

kebutuhan atau keinginannya. Pengarahan tuturan 

langsung dapat ditemukan dalam penggunaan bentuk 

kalimat perintah, seperti dalam tuturan di bawah ini (Yule, 

2014). 

 Berilah aku sebuah popen 

 Pinjamkan penamu kepadaku 

Penggunaan kalimat perintah menjadi bentuk bahasa yang 

paling efisien dalam pencapaian sebuah tujuan tuturan. 

Namun, bentuk pernyataan positif deklaratif juga dapat 

menunjukkan pengarahan langsung terhadap sebuah 

tindak tutur (seperti halnya kita meminta seseorang untuk 

melakukan sesuatu) seperti pada kalimat berikut. 

 Saya membutuhkan korek 

Saya mengaharpkan dapat menguasai teori-teori 

bahasa 
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2) Tindakan penyelamat muka positif 

Strategi kesantunan ini berfungsi untuk mengurai tindakan 

yang mengancam muka positif lawan tutur. Penutur 

memahami kesamaan harapan dalam interaksi yang dijalin 

dengan lawan tuturnya. Dalam konteks pemilihan strategi 

ini , kedekatan solidaritas menjadi tujuan bersama dalam 

komunikasi yang terjalin, sehingga ekspresi yang 

terbentuk ditandai dengan ungkapan-ungkapan (baik 

dalam tataran kata, frasa, kalimat, dan kumpulan kalimat) 

kebersamaan, keterbukaan, dan kegemaran yang sama 

yang dimiliki di antara partisipan (Brown&Levinson 

1987). 

3) Tindakan penyelamat muka negatif 

Tindakan penyelamat muka negatif lebih sering 

digunakan untuk menunjukkan bahasa yang santun dan 

sikap yang sopan, karena strategi-strategi kesantunan ini 

menunjukkan penghormatan atau ketakziman terhadap 

lawan bicara. Sehubungan dengan strategi sebelumnya, 

kesantunan negatif merupakan kesantunan dengan cara 

mengajukan suatu permintaan atau keinginan penutur 

secara langsung. Berikut contoh tindakan penyelamatan 

muka negatif. 
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Menurt saya sebaiknya Anda tidak melakukan itu. 

4) Tindakan penyelamat muka secara tersamar 

Jamaknya, tindakan mengatakan sesuatu secara 

tersamar atau tidak langsung disebut sebagai isyarat. Tipe 

tindakan penyelamat muka ini tidak ditujukan kepada 

lawan tutur secara langsung, sehingga lawan tutur dapat 

bertindak seakan-akan ia tidak mendengar pernyataan 

tersebut. Berikut contohnya 

Betapa menakjubkan tempat Anda ini! 

b. Faktor-faktor sosial 

 Selanjutnya Brown&Levinson menjelaskan tiga 

skala sebagai penentu tingkat strategi kesantunan 

berbahasa. Secara umum pembentukan ketiga skala ini 

didasarkan pada faktor kontekstual, sosial dan kultural, 

dimana suatu tuturan terbentuk. Ketiga skala ini meliputi; 

a) skala jarak kedekatan sosial, b) status sosial, dan c) jenis 

tindak tutur. Ketiga skala ini menjadi pertimbangan utama 

partisipan tutur dalam usaha menyelamatkan muka positif 

maupaun negatif. 
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Bab 6 

Penutup  

 

Kajian kebahasaan selalu menjadi topik menarik 

dalam perkembangan keilmuan dan pengetahuan 

kekinian. Hal ini disebabkan oleh kedinamisan yang ada 

dalam bahasa. Setiap perkembagan pengetahuan dan 

teknologi seolah-olah perkembangan bahasa selalu searah 

atas kemajuan tersebut. Seperti kehadiran beragam 

aplikasi media sosial sebagai wadah baru dunia 

komunikasi. Dunia komunikasi akan mengalami 

penyesuaian jenis, ragam, dan bentuk bahasa yang 

digunakan di dalamnya, sesuai dengan kebutuhan dan latar 

belakang penutur bahasa. 

Dalam penggunaan bahasa pada kehidupan sehar-

hari, tidak jarang terjadi kesalahpahaman antara 

pembicara dengan lawan bicara, sehingga hal tersebut bisa 

berdampak pada perseturuan yang tidak berujung,dan 

tidak sedikit yang harus masuk jalur hukum untuk 

penyelesaiannya. Jika saja, antara pembicara dan mitra 
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bicara sama-sama mengedepankan aspek maksik, baik 

maksim kebijaksanaan, maksin kualitas dan maksim 

kuantitas dalam berbicara, dan antara pembicara dan 

lawan bicara sama-sama memahami konteks (apa, kapan 

dengan siapa ia berbicara atau ungkpan tersebut 

diutarakan) kemungkinan kasus-kasus hate speech di 

media sosial dan di kehidupan nyata akan dapat dihindari. 

 Akhirnya, kasus-kasus kebahasaan selalu mengisi 

di semua sudut kehidupan, maka seyogyanya pemahaman 

dan pengkajian pragmatik secara mendalam dijadikan 

sebagai fokus kajian yang serius dan mendalam, karena 

gagasan dan maksud penutur itu tidak hanya yang tersurat 

(makna teks) namun juga yang tersirat (makna 

konteks/makna pragmatik). 
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