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Abstrak 

Yang menjadi pembahasan dalam bab ini adalah bagaimana membedakan antara apa 
yang dikatakan oleh seseorang dengan apa yang dimaksudkan oleh seseorang tersebut. 
Istilah entailmen, konteks, dan implikatur merupakan kategori Pragmatik yang sangat 
berperan dalam membedakan apa yang dikatakan dengan apa yang dimaksudkan oleh 
seseorang. Grice mengemukakan suatu teori mengenai implikatur percakapan. 
Menurutnya, implikatur percakapan atau conversational implicature dimaksudkan agar si 
penutur dapat memahami apa yang dikatakan oleh penutur dalam artian ujaran penutur 
yang dimaksudkan untuk mengartikan,menyarankan atau menerangkan sesuatu. 

Implikatur percakapan menurut Grice adalah teori tentang bagaimana orang 
menggunakan bahasa, dengan kata lain teori tentang bagaimana orang berkomunikasi. 
Dalam komunikasi, penutur dan petutur biasanya berusaha untuk saling bekerja sama, 
dengan maksud agar tujuan atau pesan ujaran yang mereka tuturkan dapat dipahami oleh 
partisipan komunikasi.  

Entailmen dan Implikatur  

Bab ini dimulai dengan pemaparan satu kasus yaitu bagaimana kita memahami 
kalimat: 

“It’s the taste.” 

Kalimat tersebut terdapat dalam iklan Coca Cola, dimana meskipun tidak 

dinyatakan secara eksplisit bagaimana ‘rasanya’, namun kita tahu bahwa yang 

dimaksudkan oleh kalimat dalam iklan tersebut bahwa rasanya enak.  
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Lain halnya dengan kalimat “It’s the taste” tersebut dinyatakan oleh seorang anak 

yang dibekali roti sebagai makan siang oleh ibunya namun ketika pulang rotinya masih 

utuh. Ketika sang ibu bertanya kenapa dia tidak memakan bekal rotinya, si anak 

menjawab “It’s the taste”. Kita tahu bahwa makna dari kalimat tersebut adalah ‘rasanya’ 

tidak enak. Bagaimana mungkin kalimat yang sama dipahami memiliki dua makna yang 

berlawanan meskipun keduanya disampaikan secara ekplisit. Inilah yang menjadi dasar 

pemikiran bab 4 ini. 

Rumusan masalah dalam bab ini adalah bagaimana kita membedakan antara apa 

yang dikatakan oleh seseorang dengan apa yang dimaksudkan oleh seseorang tersebut. 

Sejauh ini kita cukup mengetahui bahwa ‘konteks’ sangatlah penting dalam menentukan 

apa yang dimaksudkan oleh seseorang ketika dia mengatakan sesuatu. Seperti halnya 

contoh kalimat “It’s the taste” di atas, dimana kita bisa mengetahui apa yang dimaksud 

oleh si penutur dari setiap kejadian. 

Berbicara mengenai konteks, kita sudah mengetahui bahwa mempelajari 

Pragmatik berarti kita mengidentifikasikan sebuah ‘konteks’ yang membuat sebuah 

ujaran menjadi masuk akal. Dalam beberapa hal, ‘konteks’ berkaitan dengan pembahasan 

deiksis (deictic context), tindak ujar (speech act), dan implikatur.  

Contoh kalimat : 

A: Are you working this afternoon? 

B : I’m going back to the office 

Konteks deiksis : Dalam percakapan di atas, jika kita tidak hadir pada saat 

percakapan tersebut berlangsung, maka kita tidak mengetahui ‘I’ dan ‘You’ mengacu 



 4 

pada siapa. Juga kita tidak tahu kapan percakapan itu terjadi, apakah di pagi hari, atau 

sore hari. Dan juga jika kita tidak tahu tanggal terjadinya percakapan tersebut, kita tidak 

akan mengetahui sore yang manakah yang dimaksudkan oleh ‘A’ dan ‘B’. 

Konteks tindak ujar : Jika A dan B adalah pasangan (suami istri/kekasih), 

A mungkin menyuruh B untuk berbelanja; atau jika A adalah atasannya B, mungkin A 

menyindir B untuk kembali bekerja; atau jika A mengetahu bahwa B memiliki 2 tempat 

kerja , maka pertanyaan A itu mungkin adalah permintaan untuk diberitahu B akan pergi 

ke kantor yang mana;atau jika B memiliki mobil dan kantor A dekat dengan kantor B, 

dan A akan menumpang. Dengan kata lain, terdapat banyak sekali kemungkinan tindak 

ujar yang muncul.. 

Konteks implikatur : Pada kenyataannya, ‘Saya’ adalah A dan B adalah seseorang 

yang tidak pernah ‘saya’ kenal sebelumnya dan sekarang sedang mengobrol di acara 

makan siang para penerbit buku. Pada saat itu hari Jum’at dan kami telah minum 

beberapa gelas anggur. Makan siang itu digelar di London, dan B tahu bahwa ‘saya’ 

datang dari Durham, dan tidak mungkin kembali ke kantor untuk bekerja sore itu. 

Pertanyaan yang ‘saya’ ajukan adalah untuk menunjukan rasa prihatin kepada B jika dia 

harus bekerja kembali sore itu. ‘Saya’ menyimpulkan jawaban B sebagai artian bahwa 

meskipun B akan kembali ke kantornya, tapi dia tidak akan melakukan satu pekerjaan 

apapun di sana. 

Berdasarkan contoh di atas, jelaslah bahwa konteks sangat membantu kita dalam 

memahami satu ujaran. Dalam hal deiksis, konteks membantu kita memecahkan 

permasalahan mengenai acuan. Dalam hal tindak ujar, konteks membantu kita dalam 
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menentukan maksud dari si pembicara. Dan dalam hal implikatur, konteks membantu kita 

dalam menentukan pesan yang disampaikan baik secara implicit maupun eksplisit oleh si 

pembicara. 

Teori Grice Mengenai Implikatur Percakapan 

Bagian ini membahas mengenai perbedaan antara , apa yang disebut oleh Paul Grice 

sebagai makna ‘natural’ dan makna ‘non-natural’ dari sebuah ujaran. 

Contohnya : 

Manchester United won.  

Makna ‘natural’ dari kalimat di atas adalah Manchester United mencetak gol 

setidaknya satu gol lebih dari lawannya. Grice menyebut jenis makna ini sebagai 

‘entailment’, yaitu sebuah makna yang muncul dalam setiap kejadian ketika ekpresi 

tertentu diucapkan. Jadi, ketika kita berbicara sepak bola , tidak mungkin kita 

mengatakan sebuah klub sepak bola menang tanpa klub tersebut telah mencetak satu gol 

lebih dibanding lawannya.  

Berbeda dengan makna ‘natural’, makna ‘non-natural’ lebih bervariasi dalam satu 

kejadian. Kalimat tersebut bisa memiliki arti bahwa Manchester United bermain bagus, 

atau klub sepak bola tersebut bermain secara kalem. Makna ‘non-natural’ ini kadang-

kadang diasosiasikan dengan bagaimana kalimat itu diduga. 
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Grice mengemukakan bahwa pembicara selalu bermaksud untuk bekerja sama 

ketika berbicara. Salah satu cara untuk bekerja sama adalah dengan menyampaikan 

informasi yang diperlukan 

       Grice berdasarkan penelitiannya menyebutkan bahwa dalam sebuah percakapan, 

antara si pembicara dan si penerima terdapat sebuah prinsip yang mengatur percakapan 

yang terdapat di dalam peristiwa komunikasi yang disebut dengan Prinsip Kerja sama. 

       Prinsip Kerja Sama seringkali diartikan sebagai panduan umum yang melingkupi 

interaksi percakapan. Prinsip kerja sama membuat kontribusi kita menjadi tepat dalam 

sebuah percakapan. Pembahasan Prinsip kerja sama menurut Grice berhubungan dengan 

empat maxim (panduan) yaitu: 

1. Maksim Hubungan (Maxim of Relation): Harus relevan. 

Maksim ini mengarahkan penutur untuk mengorganisir ujaran mereka sedemikian 

rupa agar ujaran mereka tetap berhubungan dengan konteksnya. “ Apakah kau mau pergi 

ke bioskop malam ini?” dikarenakan kita mengasumsikan bahwa kontribusi percakapan 

dari hal-hal yang lain relevan terhadap topik pembicaraan, maka jawaban berupa ‘ Saya 

harus belajar untuk ujian’ bisa diartikan bahwa si pembicara tidak dapat atau tidak ingin 

pergi ke bioskop. Jika respon yang diberikan adalah “ Saya harus menyisir rambut” , 

respon (jawaban) tersebut tidak ada hubungannya dengan ajakan pergi ke bioskop, 

sehingga respon (jawaban) diatas melanggar maksim hubungan, dan dinyatakan tidak 

relevan sehingga tidak pantas. 

2. Maksim Kualitas (Maxim of Quality)  
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Maksud dari Maksim kualitas adalah mangatur agar informasi yang disampaikan 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. (jangan mengatakan sesuatu yang salah 

atau mengatakan sesuatu yang kita sendiri kurang memilki bukti). Maksim kualitas 

menuntut bahwa suatu ujaran dalam percakapan harus memiliki kebenaran yang factual. 

Contoh, jika seseorang bertanya “Seperti apa cuaca hari ini?” dan seorang lainnya 

menjawab “ Saat ini sedang hujan “. Kita secara normal akan mengasumsikan bahwa 

pernyataan dalam jawaban tersebut adalah informasi yang bisa dipercaya tentang cuaca 

hari itu (jawaban yang sesungguhnya). Tapi jika merespon sebagai bentuk ironi atau 

sarkasme, maka kemungkinan maksim kualitas akan dilanggar dengan memeberikan 

sebuah jawaban yang tidak benar. Oleh karenanya, jiak dua orang tersebut berbicara di 

siang hari yang cerah di musim panas, dan salah satu dari mereka selalu bertanya “Seperti 

apa cuaca hari ini?” mungkin saja si lawan bicara merespon dengan jawaban yang sama 

namun disampaikan secara sarkasme “ Oh saat ini sedang hujan deras sekali”, mungkin 

disampaikan dengan ekspresi muka dan intonasi yang berbeda untuk menunjukan bahwa 

pernyataan tersebut tidak benar.  

3. Maksim Kuantitas (Maxim of Quantity)  

Maksim ini menuntut si penutur untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh 

penutur dan tidak memberikan informasi yang tidak lengkap. Dalam hal ini, seorang 

penutur hendaknya menghindari adanya informasi-informasi yang tidak perlu dan 

berlebihan, dengan kata lain para partisipan komunikasi diharapkan berbicara seduai 

dengan porsi yang diperlukan.  
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Maksim kuantitas dapat ditunjukan sebagai berikut. Jika misalnya teman Mary yang 

aneh bertanya pada si A dimana Mary tinggal, dan A tahu persis di mana rumah Mary. 

Pada saat ditanya oleh teman mary tersebut, si A menjawab “Saya kira Mary sudah 

pindah ke daerah Selatan kota Sukabumi atau ke suatu daerah di sekiranya.” Dengan 

memberikan respon yang samara-samar , si A telah menjawab secara tidak jujur, namun 

dengan cara memberikan informasi sesedikit mungkin. Apa yang dilakukan si A ini 

melanggar prinsip kuantitas. 

4. Maksim Cara (Maxim of Manner)  

     Maksim cara berhubungan erat dengan beberapa kendala dalam penggunaan 

bahasa. Contohnya pernyataan ‘Lelaki yang tinggal bersama Mary’ akan memberikan 

anggapan kepada si penyimak bahwa lelaki yang ada di rumah Mary bukan suaminya, 

karena berdasarkan maksim cara (Maxim of Manner) ada cara yang lebih tepat untuk 

menyebut suami nya Mary kepada lelaki tersebut. 

Pelanggaran (Flouting Maxims)  

Implikatur yang muncul dalam setiap contoh kalimat berikut merupakan contoh 

Flouting Maxim :  

1. The students are making progress  

2. I don’t drink.  

3. Pragmatics id difficult.  

4. When will dinner be ready?  

5. You’ve got up to here now.  
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6. They washed and went to bed  

7. As one of our policy holders, I hope you’ll already know that creating products is 

our aim.  

Implikatur yang muncul dari contoh kalimat 1-7 dikarenakan si petutur berasumsi 

bahwa si penutur terikat oleh maksim Grice, bahwa kalimat (1) disampaikan seinformatif 

mungkin, kalimat (3) dibuat dengan sangat baik, kalimat (5) sangat relevan dengan 

konteksnya, dan kalimat (7) harus dibaca apa adanya. Tetapi pada kenyataannya, 

mungkin saja di penutur itu tidak terlalu terikat oleh aturan maksim apa pun. Contoh 

kalimat  

9. Well, it is a university. Kalimat ini jika diutarakan oleh seorang mahasiswa, orang 

tersebut melanggar maksim, namun tetap masih terdapat implikatur di dalamnya. Si 

petutur akan berasumsi bahwa selain melanggar maksim, si penutur pada dasarnya 

bekerja sama dan karenanya mencoba menyampaikan maksudnya.  

Simpulan 

Terdapat dasar-dasar panduan yang mengatur percakapan. Dengan mengetahui dasar-

dasar (maksim) tersebut, menjadikan si penerima/petutur harus mampu 

menggambarkan inferensi atas makna yang diimplikasikan (entailment) dari suatu ujaran. 

Setiap pernyataan/ujaran memiliki baik makna yang ‘natural’ (entailment) dan makna 

‘non-natural yang disebut (implikatur). ‘Mengambangkan/melanggar’ suatu maksim 

merupakan cara yang paling mencolok mata bagi si pembicara untuk 
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membuat simpulan dan kemudian memperbaiki sebuah implikatur. Oleh karenanya 

terdapat pertukaran antara mentaati maksim dan ‘melanggar’ maksim. 

Maksim yang membatasi (Hedging Maxim)  

Kadang-kadang kita dengan mudah membuat suatu pernyataan  

“Merokok dapat membahayakan kesehatanmu.” 

Tapi kalau kita jeli mengamati obrolan orang, jarang sekali ada pembicara yang 

menyampaikan suatu pernyataan yang terang-terangan seperti kalimat di atas. Pernyataan 

yang mungkin terucap adalah “ Setahu saya, merokok dapat merusak kesehatanmu.” 

Dengan mengawali pernyataan dengan “Setahu saya” si penutur bermaksud memberitahu 

si penerima bahwa informasi yang dia peroleh terbatas. Jadi pada saat yang bersamaan si 

penutur membuat sebuah pernyataan dan juga menasehati si penerima untuk mencari 

informasi yang lebih jauh mengenai pernyataan yang diberikannya. Oleh karenanya, 

dalam kasus ini maksim kuantitas dibuat ‘hedge’ (dipagari/dibatasi). Demikian halnya 

dengan kalimat “ Mereka bilang merokok dapat merusak kesehatanmu.” 

Kata ‘Mereka bilang” dipahami sebagai sebuah bentuk ‘hedge’ dari maksim kualitas dan 

diartikan sebagai peringatan bagi si penerima bahwa informasi dari si penutur mungkin 

tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ungkapan “Setahu saya” dan “Mereka bilang” 

memiliki fungsi metalinguistik, yaitu sebagai terjemahan/komentar bahwa si penutur 

mentaati maksim percakapan. 

Simpulan 
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Para penutur seringkali menggunakan ‘hedges’ (pembatasan) dan penguat secara 

gramatikal untuk memberitahukan si penerima bahwa mereka mentaati maksim. 

Pembatasan dan penguatan ini menunjukan bahwa prinsip pemandu dalam percakapan 

yang dikemukakan oleh Grice benar-benar ada dan para penutur mengikuti prinsip-

prinsip ini dalam berkomunikasi. 

Implikatur dan Entailmen  

       Menurut Grice implikatur percakapan atau conversational implicature 

dimaksudkan agar si penutur dapat memahami apa yang dikatakan oleh penutur dalam 

artian ujaran penutur yang dimaksudkan untuk mengartikan,menyarankan atau 

menerangkan sesuatu. 

Implikatur percakapan menurut Grice adalah teori tentang bagaimana orang 

menggunakan bahasa, dengan kata lain teori tentang bagaimana orang berkomunikasi. 

Dalam komunikasi, penutur dan petutur biasanya berusaha untuk saling bekerja sama, 

dengan maksud agar tujuan atau pesan ujaran yang mereka tuturkan dapat dipahami oleh 

partisipan komunikasi. Tujuan ini disampaikan dengan jelas (eksplisit) dan samara 

(implist)  

Grice menuturkan bahwa percakapan dapat berlangsung dengan lancer berkat 

adanya semacam kesepakatan bersama. Kesepakatan ini, antara lain berupa kontrak 

tertulis bahwa yang dibicarakan itu saling berhubungan. Jika hubungan itu sendiri tidak 

terdapat pada masing-masing ujaran secara lepas, artinya makna keterkaitan itu tidak 

terungkap secara harfiah pada ujaran itu sendiri, maka dapat ditarik simpulan di 
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dalamnya. Penyimpulan ini yang disebut oleh Grice sebagai Implikatur Percakapan atau 

Conversational Implicature.  

Entailmen merupakan makna semantik atau makna konvensional yang menurut 

definisinya tidak bisa dibatalkan tanpa menciptakan suatu kontradiksi; implikatur adalah 

simpulan yang bersifat induktif yang dibentuk oleh si pendengar, dan karenanya bisa 

dibatalkan. 

Implikatur Percakapan yang dikhususkan dan digeneralisirkan. (Particularized and 

generalized conversational implicature)  

      Perbedaan antara Implikatur Percakapan yang dikhususkan dan digeneralisirkan 

sangat penting dengan alasan bahwa jika semua implikatur dikhususkan maka seseorang 

bisa berargumen bahwa maksim hubungan dan maksim pertalian cukup untuk semua 

implikatur. Implikatur diartikan sebagai asumsi dari si penerima dalam menanggapi 

sebuah ujaran secara maksimal dalam hubungannya dengan konteks. Sedangkan 

implikatur yang digeneralisirkam memiliki sedikit bahkan tidak ada hubungan dengan 

pemahaman dari sebuah ujaran, semuanya diperoleh hanya dari maksim, khususnya 

maksim kuantitas dan maksim cara. 
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Implicit Meaning: Sperber and Wilson’s Relevance Theory 

(Makna Implisit: Teori Relevansi yang Dikemukakan oleh 

Sperber dan Wilson) 
 

Kata Kunci: Implicature (Implikatur), Explicature (Eksplikatur), Inference (Inferensi), 
Higher Level Explicature (Eksplikatur Tingkat Tinggi), Procedural and Conceptual 
Encoding ( Penandaan Konseptual dan Prosedural), Salience (Ketermunculan), 
Conversational Implicature (Implikatur Percakapan) , Indeterminacy (Indeterminasi), 
High Context (Konteks Tingkat Tinggi), Low Context (Konteks Tingkat Rendah). 
 

Abstrak: 
 

Bab ini  membahas argumen-argumen yang dikemukakan oleh Sperber dan 
Wilson. Percakapan dapat berlangsung dengan lancar berkat adanya semacam 
“kesepakatan bersama”. Eksplikatur adalah pengembangan dari ungkapan asli yang 
diucapkan oleh penutur. Implikatur mempunyai bentuk logika yang benar-benar berbeda 
dari ujaran aslinya. Ketika bahasa digunakan untuk sebuah komunikasi maka akan 
muncul konstituen atau elemen lainnya yang memang dibutuhkan atau sengaja diletakkan 
atau (dipersepsikan) agar adanya saling pengertian diantara pembicara dan pendengar. 
Teori yang dikemukakan oleh Sperber dan Wilson turut memasukkan unsur-unsur 
psikologi serta proses yang dilalui ke dalam analisis mereka. 
 
 

I. Sekilas tentang Pragmatik 

Banyak definisi dari pragmatik itu sendiri, misalnya: 

a. Pragmatics is the study of the speaker meaning 

b. Pragmatics is the study of contextual meaning 

c. Pragmatics is the study of how more gets communicated than said 
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d. Pragmatics is the study of expressions of relative distance 

Secara singkat dan tepat: Pragmatics is the study of language in use. Definisi ini pun 

sangat luas jangkauannya karena in use menyangkut banyak hal, yaitu maksud penutur, 

konteks, bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi apa yang dikomunikasikan dan 

hubungan soal antara penutur (penulis) dan petutur (pendengar). 

Dalam bab sebelumnya telah dikemukakan argumen-argumen dari Grice 

mengenai empat maksim yang tercakup di dalam suatu percakapan, yaitu maksim 

kuantitas, kualitas, hubungan dan cara. Maksim-maksim itu diketahui oleh penutur 

maupun oleh pendengar. Tercakup juga apa-apa yang diucapkan oleh penutur 

(entailment) dan apa-apa saja yang terimplikasi dari percakapan atau ucapan tersebut. 

 

II. Konsep Implikatur Percakapan (Conversational Implicature) 

Percakapan dapat berlangsung dengan lancar berkat adanya semacam 

“kesepakatan bersama”. Kesepakatan itu antara lain berupa kontrak tak tertulis bahwa 

ihwal yang dibicarakan itu harus saling berhubungan. Jika hubungan itu sendiri tidak 

terdapat pada masing-masing ujaran secara lepas, artinya makna keterikatan itu tidak 

terungkap secara harfiah pada ujaran itu sendiri maka dapat ditarik simpulan di 

dalamnya. Penyimpulan seperti inilah yang disebut oleh Grice sebagai implikatur 

percakapan. Artinya implikatur percakapan digunakan untuk menerangkan apa yang 

mungkin diartikan, disarankan, atau dimaksudkan oleh penutur yang berbeda dengan apa 

yang dikatakan secara harfiah (sebenarnya ) oleh penutur. Dalam berkomunikasi, penutur 

dan petutur biasanya berusaha untuk saling bekerja sama, dengan maksud agar tujuan 
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atau pesan ujaran yang mereka tuturkan dapat dipahami oleh para partisipan komunikasi. 

Tujuan itu dapat disampaikan dengan jelas (eksplisit) dan samar (implisit). 

Dalam makalah ini kan dibahas argumen-argumen yang dikemukakan oleh 

Sperber dan Wilson dalam buku mereka Relevance: Communication and Cognition, 

suatu prinsip yang menjelaskan mengenai proses ujaran sehingga tercapai suatu 

pengertian (komunikasi). Sperber dan Wilson mengatakan ketidaksetujuan mereka 

dengan konsep implikatur yang disampaikan oleh Grice. 

a. Explicature dan Implicature 

Contoh: 

(1) Angel parking 

Melihat kalimat atau tanda yang berisi kata-kata tersebut, muncul berbagai anggapan. 

Misalnya ada yang berpikir bahwa tanda tersebut berarti anjuran atau perintah bagi para 

pengendara motor bahwa angel sedang diparkir, atau ada tempat parkir yang disediakan 

untuk para angel, atau merupakan anjuran bagi para pengendara sepeda motor bahwa 

mereka dapat memarkir motor (angel) mereka disini.  

Sementara kenyataan yang ada (setelah mengetahui mengenai situasi dan latar 

belakanya) tanda tersebut ditujukan untuk para pengendara sepeda motor bahwa ada 

tempat parkir yang telah disediakan untuk para tamu yang ingin berkunjung/bertemu 

seorang pematung yang dikenal dengan nama “Angel of the North”. Kenyataan ini 

mencerminkan keadaan yang sesungguhnya dari “angel” dan fungsi daripada tanda 

tersebut. Hal inilah yang dikenal dengan explicature. Dalam teori ini, explicature adalah 

pengembangan dari ungkapan asli yang diucapkan oleh penutur. 
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(2) Please attend course planning and examiner’s meetings in future 

Kalimat ini saya dapatkan dari pimpinan di tempat kursus dimana saya mengajar pada 

tahun 1994. Reaksi yang muncul pertama kali adalah kepanikan, dikarenakan saya 

merasa bahwa saya telah kehilangan beberapa pertemuan yang seharusnya saya hadiri. 

Namun setelah dicermati lebih lanjut, bila saya tidak mengikuti pertemuan yang telah 

diadakan, mungkin tulisannya akan tampak lebih tidak bersahabat karena bersifat 

teguran, mengingat  tulisan tesebut ditulis oleh atasan saya di sebuah kursus. Kemudian 

anggapan yang muncul adalah adanya sebuah tangung jawab lebih yang dibebankan 

kepada saya bahwa saya harus turut menghadiri (diundang) course planning dan 

examiner’s meeting untuk waktu berikutnya. Dimana pertemuan itu biasanya diikuti oleh 

pemilik dan para pimpinan di tempat kursus tersebut. Hal seperti inilah yang dimaksud 

dengan  a higher level explicature oleh Sperber dan Wilson, yaitu inferensi yang 

melibatkan hubungnan proporsional antara penutur dan pendengar. 

 

(3) Have you seen my book 

Ada banyak konteks yang tercipta dari kalimat tersebut. Bila kalimat tersebut 

diucapkan oleh teman sekamar, dan saya punya kebiasaan meminjam buku tanpa 

mengatakannya terlebih dahulu, maka dapat disimpulkan bahwa ungkapan tersebut 

sebagai sindirin agar kita mengembalikan buku tersebut. Namun apabila kalimat tersebut 

disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya yang sedang bimbingan dalam 

pembuatan essay, maksud ungkapan tersebut adalah agar muridnya membaca buku yang 

telah ditulisnya agar essay yang dibuat oleh murid tersebut dapat lebih baik lagi. 

Sehingga anggapan yang muncul I want my book back untuk situasi yang pertama, dan if 
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you want to pass exam you’d better read my book untuk situasi yang kedua. Contoh 

kalimat yang ketiga ini oleh Sperber dan Wilson dikategorikan sebagai implikatur, karena 

secara jelas mempunyai bentuk logika yang benar-benar berbeda dari ujaran aslinya. 

 

b. Indeterminacy: the motivation for enrichment 

 Explicature terjadi dikarenakan adanya motivasi yang diakibatkan oleh 

indeterminacy of language. Konsep ini dapat diterangkan sebagai berikut: dengan 

mengatakan sesuatu tentang X, maka pembicara dapat bermaksud mengatakan hal lain 

atau sesuatu yang lebih mengenai X. Hal ini merupaka sesuatu yang lumrah dan sifatnya 

natural dalam berbahasa. Buku sebagai benda (book) atau aktivitas melihat (see) pun 

dapat dilihat atau diartikan (memiliki persepsi) dalam bentuk yang berbeda-beda 

(artinya), tergantung pada konteks pembicaraan, kesamaan persepsi antara pembicara dan 

pendengar, maupun kesamaan pengetahuan (latar belakang) antara mereka. Begitu juga 

dengan phrase my book yang dapat menghasilkan persepsi yang berbeda dari arti 

harfiahnya. 

 Menurut Sperber dan Wilson, ketika bahasa digunakan untuk sebuah komunikasi 

maka akan muncul konstituen atau elemen lainnya yang memang dibutuhkan atau 

sengaja diletakkan atau (dipersepsikan) agar adanya saling pengertian diantara pembicara 

dan pendengar. 

(4) How to eat 

Kalimat atau tanda tersebut merupakan judul yang diberikan dalam sebuah buku 

memasak.  Makan konstituen yang muncul adalah How to eat well. Judul yang asli 

tersebut telah mengalami penambahan “well”. 
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(5) SOSIOLOGY 

PAPER ONLY 

       Kata-kata tersebut ditulis pada sebuah kotak sampah di samping tempat fotokopi di 

dekat koridor kampus, yang dimengerti sebagai kotak sampah yang dimiliki oleh Jurusan 

Sosiologi dan hanya kertas-kertas yang sudah digunakan dan siap untuk didaur ulang saja 

yang boleh diletakkan di dalamnya. Dalam kasus ini jelas adanya penambahan konstituen 

dari deskripsi objek asli kotak sampah walaupun objek asli tersebut tidak turut 

dicantumkan dalam tulisan tersebut. 

(6) Even Presidents have private lives 

Teori Grice mengidentifikasikan kalimat tersebut sebagai implikatur konvensional 

dengan adanya adverb even. Teori Relevansi juga melihat kalimat ini sebagai sebuah 

implikatur, dengan sebelumnya telah melihat kata President (Presidents of the countries, 

dan dalam hal ini adalah President of the United States of America), lalu kata have 

(engage in) and private lives (extra-marital relationship). Jika kalimat ini mengacu pada 

kasus Presiden Clinton maka persepsi di atas lah yang akan muncul. 

Bandingkan dengan kalimat (7) Presidents of multinational companies live away from 

the public gaze yang lebih dapat diartikan secara eksplisit. 

Sperber dan Wilson meyebutkan adanya dua proses yang akan dilalui oleh pendengar, 

pertama ia akan menangkap suatu ujaran atau tulisan sebagai suatu eksplikatur, kemudian 

baru muncul adanya implikatur. Eksplikatur menjelaskan tentang sesuatu hal dari bentuk 

ujaran aslinya, sedangkan implikatur merupakan bentuk logika yang baru dari suatu 

ujaran. 
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c. Prinsip-prinsip yang Terdapat dalam Teori Relevansi 

 Bahwa setiap ujaran memiliki relevansi khususnya masing-masing. 

 Dikarenakan pendengar tidak dapat membuktikan suatu relevansi (keakuratan) 

dari ujaran yang didengarnya tanpa memasukkan unsur-unsur konteks, maka 

pembicara haruslah memperhatikan situasi serta latar belakang dari pendengar 

sehingga sejauh mana mereka akan mengerti maksud dari ujaran. Sehingga 

pembicara dapat memilih ujaran yang dapat diartikan secara eksplisit atau 

implisit. 

 Struktur pun memberikan pengaruh terhadap ujaran yang diberikan sehingga 

dapat menghasilkan beberapa persepsi terhadap suatu hal. 

 Suatu ujaran dapat dikategorikan sebagai sebuah premis. Dan ujaran yang 

dikategorikan sebagai implikatur (contoh kalimat 3: Have you seen my book) 

merupakan inferensi deduktif. Implikatur merupakan sebuah konklusi logika 

dimana tidak ada konklusi lain yang dihasilkan dari premis tersebut. Jika tidak 

mengetahui konteks, maka kita tidak akan tahu apa sebenarnya maksud dari 

ujaran yang disampaikan. 

 Interpretasi dari ujaran dipengaruhi oleh sisi psikologis. Semakin adanya usaha 

untuk mengerti tentang suatu hal, maka relevansi yang didapat pun akan semakin 

kecil. 

 Mengetahui konteks ujaran akan sangat membantu untuk mendapatkan relevansi 

yang diinginkan. [Lihat contoh kalimat (2)]. 

 

d. Procedural and Conceptual Encoding 
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(7) But he had read them all 

Ada konsep (baru) yang membedakan antara procedural and conceptual encoding. 

Procedural encoding merupakan proses instruksi yang diaplikasikan dalam conceptual 

encoding. Makna yang dihasilkan akan memberikan relevasi terhadap suatu ujaran. 

Procedural encoding meliputi kalimat yang memiliki adverb seperti fortunately, clearly, 

anyway, after all, sehingga pendengar akan dapat mengetahui atau mengira-ngira apa 

yang dimaksud dengan ujaran tersebut. 

Dalam kalimat (6): Even Presidents have private lives, conceptual encoding nya 

merupakan kalimat utuh tersebut, dan procedural encodingnya merupakan adverb even 

dalam kalimat tersebut. “Even” telah menghasilkan makna atau informasi tertentu di 

dalam ujaran tersebut. 

Dalam kalimat (2): Please attend course planning and examiner’s meetings in future 

Akan menghasilkan persepsi yang berbeda bila ditulis sebagai berikut: So please attend 

course planning and examiner’s meetings in future. 

 

e. Salience (Ketermunculan) and Inference (Inferensi) 

Interpreatsi dari suatu ujaran dapat berbentuk explicature, a higher level explicature 

atau implicature. 

(8) Peter: I was last here seventeen years ago 

Restaurant Owner: You were young then 

Peter: Younger 

Ujaran pertama secara explicit menerangkan bahwa saya sudah tidak pernah berkunjung 

ke Florence selama 17 tahun, atau bisa juga bermakna implisit bahwa saya mengingat 
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mempunyai kesan yang bagus pada waktu berada di tempat ini. Lalu pemilik restaurant 

(mungkin) secara eksplisit mengatakan bahwa saya pada waktu itu masih muda (karena 

sudah berlalu 17 tahun) atau memang ia memuji kemudaan saya karena sudah 17 tahun 

berlalu dan saya masih tampak muda. Saya menjawab bahwa saat ini saya merasa labih 

muda dari pada saat 17 tahun yang lalu. Ungkapan ini merupakan bantahan atau 

ketidaksetujuan dari saya terhadap ungkapan pemilik restauran yang saya rasa berarti 

bahwa saya terlihat lebih muda 17 tahun yang lalu dibandingkan sekarang, padahal saya 

merasa tidak setua itu. 

 Jadi tanggapan atas suatu ujaran baik berupa eksplikatur maupun implikatur 

merupakan respon atau reaksi yang diberikan terhadap suatu percakapan. 

 Adapun teori ini dikemukakan untuk membuktikan bahwa tidak selamanya sutau 

ujaran atau yang tercakup di dalam percakapan akan selalu mengalami kesuksesan dalam 

artian adanya pemahaman yang sama. Ada kalanya suatu ujaran gagal untuk dipahami 

(contoh kalimat(2)) sehingga mengakibatkan keterhambatan (bahkan kegagalan) dalam 

proses komunikasi. 

 Kasus yang diajukan adalah dalam suatu pertunjukan humor yang dilakukan oleh 

seorang presenter bernama Ronnie Corbett dalam acara show tunggalnya di televeisi 

bernama “The Two Ronnie”. Acara tersebut dihadiri oleh dua grup dari komunitas yang 

berbeda. Komunitas pertama adalah para guru bahasa Inggris yang bukan merupakan 

penutur asli sedangkan kelompok kedua merupakan guru bahasa Inggris yang memang 

merupakan penduduk asli Negara Inggris, dimana pembawa acara tersebut merupakan 

bagian dari mereka. Jadi tidaklah mengherankan bila ada saat tertentu dimana humor 
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yang dilontarkan tidak dapat dimengerti oleh kelompok tertentu karena mereka tidak 

memiliki latar belakang atau pengalaman yang sama. 

 

Implikatur 

 Implikatur telah memberikan kesempatan kepada penutur dan pendengar untuk 

mempunyai relevansi yang seluas-luasnya dan telah melakukan penghematan dalam ujara 

tersebut. Dalam pembicaraan mengenai bisnis misalnya, ada kalanya banyak ditemukan 

implikatur-impikatur dalam ujaran-ujarannya. Karena implikatur mengharapkan adanya 

persamaan persepsi terhadap suatu ujaran walaupun tidak secara jelas dicantumkan. 

Implikatur kadang ditemui dalam sutau kelompok yang mempunyai solidaritas yang tingi 

atau antar anggota keluarga internal. Konteks kadang bekerja dengan sendirinya. 

Misalnya antara saya dan istri saya, kita tidak pernah membicarakan mengenai siapa yang 

akan menyetir mobil di pagi hari, siapa yang akan duduk dimana, tempat kerja mana yang 

akan didatangi terlebih dahulu, dan hal-hal rutin lainnya. Kami membiarkan, dalam hal 

ini, konteks bekerja dengan sendirinya. 

 Karena itu dikenal adanya “high context” yaitu istilah dimana konteks telah dapat 

bekerja dan menyesuaikan segalanya dengan kondisi yang ada, dan “low context” yang 

dikenal di antara para pembicara dan pendengar dimana hubungan mereka masih dalam 

tahap yang baru dan tidak semuanya terdapat saling pengertian sehingga ada beberapa hal 

yang harus terus dikomunikasikan. 

 Ada hal-hal yang berpengaruh terhadap terjadinya suatu implikatur antara lain: 
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 Bila masyarakat, dalam hal ini individu, memiliki nilai yang positif terhadap suatu 

ujaran, maka pengertian yang didapat lebih kepada persepsi yang diterima oleh 

pendengar daripada ujaran asli yang dinyatakan oleh pembicara. 

 Jika pendengar terdiri dari berbagai macam kelompok, maka terkadang implikatur 

yang muncul disesuaikan dengan keadaan atau persepsi dari masing-masing 

kelompok. 

 Masyarakat yang tergabung di dalam kelompok yang mempunyai ciri identitas 

yang kuat biasanya akan lebih memunculkan eksplikatur dalam percakapannya. 

 Implikatur biasanya terjadi pada masyarakat yang memiliki low context, 

sedangkan pada masyarakat yang memiliki high context, pembicaraan acapkali 

lebih jarang terdengar. 

 

Bila melihat kedua teori yang dibicarakan dapat dikatakan bahwa teori yang 

dikemukakan oleh Grice memiliki rumusan-rumusan atau patokan-patokan yang sangat 

ketat (say as much as you need to, say as little as you can get), dimana bila tidak dipatuhi 

akan terjadi suatu pelanggaran. Sedangkan teori yang dikemukakan oleh Sperber dan 

Wilson turut memasukkan unsur-unsur psikologi (dalam hal ini faktor individu) serta 

proses yang dilalui ke dalam analisis mereka. 
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 TINDAK UJAR (SPEECH ACTS):  

BAHASA SEBAGAI SARANA PENINDAK  

Kridalaksana (1993) mendefinisikan tindak ujar atau pertuturan sebagai: 

1. perbuatan berbahasa yang dimungkinkan oleh dan diwujudkan sesuai dengan 
kaidah-kaidah pemakaian unsur-unsur bahasa.  

2. perbuatan menghasilkan bunyi bahasa secara beraturan sehingga menghasilkan 
ujaran bermakna.  

3. seluruh komponen linguistis dan nonlinguistis yang meliputi suatu perbuatan 
bahasa yang utuh, yang menyangkut partisipan, bentuk penyampaian amanat, 
topik, dan konteks amanat itu.  

4. pengujaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicara 
diketahui pendengar.  

Kata-kata kunci : tindak ujar, tujuan, makna harafiah, kalimat dan ujaran, proposisi, 
nilai kebenaran, tindak lokusi, tindak ilokusi, perlokusi, (eksplisit) performatif, 
persyaratan kecocokan, entailment, makna persyaratan kebenaran, tindak ujar tidak 
langsung, bentuk dan fungsi, teori idiom, teori inferensi.  

Bahasa sebagai suatu representasi maksud  

Bahasa dan tindakan: pemahaman fenomena  

   Menurut Mulyana (2005), tindak ujar (speech act) adalah fungsi bahasa sebagai sarana 

penindak. Semua kalimat atau ujaran yang diucapkan oleh penutur sebenarnya 
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mengandung fungsi komunikasi tertentu. Tuturan dari seseorang (penutur) tentu saja 

tidak semata-mata hanya asal bicara, tetapi mengandung maksud tertentu. Fungsi inilah 

yang menjadi semangat para penutur untuk ‘menindakkan’ sesuatu. Misalnya, seorang 

bekas mahasiswa suatu waktu mengirim e-mail mulai dengan kalimat, 

            (1) Remember me  

Tuturan apa yang dimaksud bekas mahasiswa itu? Dan tuturan apa yang dimaksud jika 

kalimat tersebut diucapkan oleh hantu ayahnya Hamlet? Tentu saja akan memiliki makna 

yang berbeda. Karena sudah lama tidak bertemu, bekas mahasiswa itu mungkin sedang 

menjalin kembali perkenalan/hubungan mereka dengan cara mencoba mengingatkan 

siapa dia, mungkin dia tidak berharap teman lamanya masih mengingatnya. Tetapi jika 

kalimat itu diucapkan oleh hantu ayahnya Hamlet, tuturan itu bukan sekedar pertanyaan , 

tetapi juga menindakkan sesuatu, yaitu ayahnya memerintahkan agar Hamlet menuntut 

balas dendam atas kematian dirinya. Dalam percakapan sehari-hari, hal-hal seperti itu 

sering terjadi. Umumnya, tuturan semacam itu bisa berjalan lancar karena penutur dan 

pasangan tuturnya sudah saling memahami maksud tuturan.  

Lokusi, ilokusi dan perlokusi  

      Konsep tindak ujar dalam suatu tuturan dikemukakan oleh J.R. Searle dalam 

tulisannya yang berjudul Speech Act (1969). Kemudian, Austin, dalam buku How to Do 

things with Word, mengembangkan konsep tersebut. Konsep tindak ujar dalam kajian 

pragmatik terbagi menjadi tiga macam, yaitu tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi. 

Perhatikan bahwa tiga aspek makna yang sama dapat dibedakan pada tuturan ini 
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      (2) It’s me again  

Pertama, hal itu menyampaikan suatu proposisi bahwa setelah bepergian, pembicara 

telah kembali ke tempat dia semula. Dengan mengatakan kalimat itu, maka “it’s me 

again” sebagai kalimat yang memiliki nilai/arti sebenarnya (arti harafiah). 

Kedua, ketika kalimat ini digunakan sebagai suatu tuturan/ ucapan/ ujaran, biasanya 

memiliki kekuatan bahwa si pembicara bermaksud meminta maaf. 

Ketiga, tuturan ini akan memiliki akibat - akibat atau konsekuensi yang seluruhnya tidak 

dapat diramalkan. Mungkin pembicara berharap tuturan ini akan meredakan kemarahan 

pendengar, tetapi akan ada kejadian-kejadian yang memiliki akibat lainnya, seperti malah 

membuat pendengar marah. 

      Austin menyebut aspek makna yang pertama sebagai – makna dasar (non-ambiguous 

meaning) atau referensi kalimat – lokusi. Komunikasi lokusi bersifat ideasional. Tuturan 

lokusi adalah tuturan yang digunakan untuk mengatakan sesuatu. Kalimatnya dipandang 

sebagai proposisi yang mengandung subjek (topik) dan predikat (komentar). 

      Aspek makna kedua adalah yang disebut ilokusi. Ilokusi berarti tindak ujar yang 

isinya menyatakan sesuatu. Jenis komunikasinya interpersonal, sedangkan isinya 

mengandung tindakan. Misalnya, tindak bahasa pertanyaan, pernyataan, tawaran, janji, 

ejekan, permintaan, perintah, pujian, dsb. 

      Aspek makna ketiga adalah perlokusi, yaitu hasil atau efek yang ditimbulkan oleh 

ujaran (terhadap pendengar). Tuturan perlokusi mengandung maksud tertentu yang 

diinginkan oleh penutur agar terlihat dalam suatu tindakan. 
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Bahasa dan tindakan: Teori Tindak Ujar Austin  

      Karakter yang khusus dari tindak ujar adalah ditunjukkan dengan jelas sejumlah 

verba yang bisa kita gunakan untuk menampilkan tindak ujar. Verba ini dikenal dengan 

verba performatif. Verba itu didefinisikan sebagai verba yang dapat digunakan untuk 

menampilkan tindakan-tindakan yang mereka sebutkan. Contoh, jika kita akan memberi 

perintah dengan menggunakan verba performatif “order” diikuti dengan perintah khusus.  

      Perbedaan antara makna yang dimiliki kalimat sebagai hasil dari pengetahuan kita 

apakah kalimat itu benar atau salah dengan makna yang dimiliki tuturan sebagai sebuah 

hasil dari pemahaman kita apa yang mereka artikan sebagai pekerjaan pertama kali 

dideskripsikan dalam How to do things with words. Austin menarik perhatian pada 

‘performatif” atau aksi yang menyertai penggunaan formula bahasa tertentu. Contoh yang 

menarik adalah pada ujaran sbb: 

            (3) Pass 

diujarkan oleh peserta dalam kontes quiz pengetahuan umum di TV, Mastermind. Kita 

menyebut hal ini menggunakan performatif secara eksplisit sebab tindakan ‘passing’ 

dikerjakan dengan hanya mengatakan kata Pass. Kenyataannya ujaran Pass berarti 

sebagai kehilangan hak untuk menjawab pertanyaan: ini bukan pernyataan benar atau 

salah tentang dunia. Hal ini tidak saja hanya sangat tepat untuk mengucapkan kata Pass 

dalam arti yang terdefinisi begitu sempit, seperti ketika kita berpartisipasi atau pada suatu 

peristiwa khusus dalam rangkaian tawar menawar permainan bridge. Cobalah berjalan di 
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jalan sambil mengangguk pada orang dan mengatakan Pass, dan mungkin hanya akan 

masalah waktu saja sebelum seseorang menelepon dan kamu akan diangkut dalam van.  

      Ketika kita mengidentifikasi tindak ujar langsung yang ada verba performatifnya, kita 

mungkin ingin menyimpulkan bahwa tuturan adalah tindakan yang dinyatakan dengan 

verba. Simpulan kita mungkin benar, kita harus melihat lebih daripada verba. 

Pertimbangkan kalimat berikut ini: 

            (4) I promise to take him to a bar tonight 

            (5) John promises to take me to a bar tonight. 

            (6) I will promise to take him to a bar tonight. 

Walaupun semua kalimat tadi menggunakan verba “promise”, hanya (4) yang 

menggunakannya sebagai verba performatif. Kalimat (5) adalah laporan suatu janji, dan 

(6) adalah suatu janji untuk menjanjikan suatu waktu di masa yang akan datang, 

sebenarnya bukan menggunakan verba “promise” secara performatif. Mengapa? Kalimat 

(5) bukan suatu janji sebab subjek kalimat tersebut adalah John. Ketika kita 

menggunakan sebuah verba performatif, subjeknya harus “I” karena tindak ujar perhatian 

pada interaksi antara pembicara dan pendengar. Kalimat (6) bukan verba penggunaan 

performatif “promise”, karena menggunakan kala masa yang akan datang dengan verba 

bantu “will”. Tindak ujar, seperti semua tindakan, menggunakan kala present. 

Bahasa dan tindakan: tindak ujar langsung dan tidak langsung  
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      Berdasarkan cara penyampaiannya, tuturan dapat dibedakan menjadi tuturan langsung 

dan tidak langsung. Tuturan langsung adalah tindak ujar yang isinya sama persis 

dengan yang diucapkannya (I Dewa Putu Wijana, 1996: 30 dalam Mulyana, 2005). Jenis 

tuturan langsung lebih mudah difahami dan dikenali, karena bersifat eksplisit dan terus 

terang. Tuturan tidak langsung yaitu pengucapan suatu tuturan dengan menggunakan 

cara lain. Makna tuturan tersebut hanya dapat difahami bila pasangan bicara memahami 

konteks situasi tuturan. Maksud yang diinginkan dalam tuturan ini sama sekali tidak 

eksplisit, tidak tampak dari kalimat yang diucapkan. Namun karena sudah terbiasa 

mendengarnya dan tahu konteksnya, pendengar akan dengan mudah memahami 

maksudnya.  

      Banyak tindak ujar adalah pragmatik ganda: pragmatik bukan hanya karena 

menyampaikan makna yang timbul sebagai akibat makna yang ada dalam suatu bentuk 

(entailment) tetapi juga karena makna-makna ini sering disampaikan secara tidak 

langsung. Ketika seorang suami pada istrinya mengatakan: 

            (7) Would you like me to pick you up at eight 

Suami itu secara tidak langsung berjanji untuk menjemput istrinya dengan bertanya 

menggunakan satu kondisi persyaratan kecocokan/ketepatan (felicity conditions) dalam 

melakukannya – sesuatu yang diinginkan istrinya. 

      Dan jika saya mengatakan kalimat di bawah ini pada tukang susu langganan saya 

            (8) I’m going on holiday next week 
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artinya saya sedang menyatakan satu felicity conditions untuk menghentikan pengiriman 

susu. 

      Dan ketika orang penting bertanya 

            (9) Do you know who I am 

Mereka sedang bertanya tentang felicity condition menjadi orang penting (bahwa orang 

tahu siapa mereka), sehingga secara tidak langsung menegaskan bahwa mereka adalah 

orang penting. 

      Semua contoh di atas menunjukkan begitu cukupnya bagi seorang pembicara untuk 

menyatakan atau bertanya tentang suatu felicity condition dalam suatu tindakan untuk 

menyatakan bahwa mereka sedang menampilkan aksinya sendiri. 

      Berhubungan dengan tadi, satu cara yang sangat menarik dalam 

mengekspresikan perasaan yang kuat adalah dengan menyatakan bahwa kamu tidak tahu 

bagaimana mengekspresikan perasaan-perasaan tersebut. Sehingga ketika kita mendengar 

berita yang menyedihkan dari orang lain dan kita ingin mengekspresikan simpatik, kita 

mungkin hanya mengatakan 

      (10) I don’t know what to say 

jadi kita menampilkan satu tindak ilokusi dengan menyatakan bahwa kita tidak dapat 

mengekspresikan makna yang ingin disampaikan sebagai suatu makna literal/sebenarnya 

atau tindak lokusi. Seolah-olah felicity condition tidak memiliki kata-kata yang tepat 

untuk mengekspresikan perasaaan-perasaan yang kuat tersebut.  
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 Tipe-tipe kalimat, dan tindak ujar langsung dan tidak langsung  

Bahasa Inggris memiliki istilah-istilah bentuk kalimat: 

 declarative ( subject + verb order)  

 imperative ( no overt subject)  

 interrogative ( verb + subject order [dengan beberapa perkecualian])  

dan untuk fungsi ujaran: 

 assertion  

 order/request  

 question  

meta bahasa ini memudahkan untuk membedakan bentuk dan fungsi. Ketika bentuk dan 

fungsi ini ‘nyambung’, kita menyebut akibat dari tindak ujar langsung seperti dalam  

      (11) I’ll never sell her (deklaratif digunakan sebagai sebuah asersi) 

      (12) Don’t ever sell her (imperatif digunakan untuk memberikan perintah/  

memohon) 

      (13) Will you ever sell her (interogatif digunakan untuk bertanya) 

ketika bentuk dan fungsi tidak ‘nyambung’, kita mungkin mengatakan bahwa efek ilokusi 

disampaikan sebagai tindak ujar tidak langsung (Searle, 1975), seperti dalam contoh 

berikut ini. 
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      (14) I wonder when the train leaves (bentuk deklaratif berfungsi sebagai sebuah  

pertanyaan = do you know when the train leaves, atau sebagai sebuah  

permintaan = tell me when the train leaves) 

      (15) (to a child) You’d better eat your dinner fast (bentuk deklaratif berfungsi  

sebagai sebuah perintah) 

      (16) Have a good journey (bentuk imperatif berfungsi sebagai sebuah asersi = I  

hope you have a good journey) 

      (17) Tell me why it’s a good idea (bentuk imperatif berfungsi sebagai sebuah  

pertanyaan) 

      (18) Who cares (bentuk interogatif berfungsi sebagai sebuah assertion = No one  

cares) 

      (19) Can you open the door for me ( bentuk interogatif berfungsi sebagai sebuah  

permohonan/permintaan) 

      Beberapa contoh tadi memang agak sedikit janggal, tetapi intinya adalah bahwa setiap 

tipe kalimat dapat digunakan untuk setiap fungsi ujaran. Dan pada kenyataannya ketika 

kita memohon/meminta atau memerintah, kita hampir selalu melakukannya secara tidak 

langsung dengan menggunakan kalimat interogatif.  
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Reflexes sintaktis pada tindak ujar tidak langsung  

Permohonan/permintaan sering ditandai dengan penggunaan pre-verbal please, seperti 

dalam contoh: 

      (20) Please pick me up at eight 

Namun, pre-verbal please tidak berterima dalam ujaran seperti ini: 

      (21) * When do you please want to be picked up 

      (22) * I’ll please pick you up at eight 

Seseorang mungkin tertarik sebagai reaksi pertama untuk menyarankan bahwa pembatas 

ini adalah formal dan hanya imperatif, bukan interogatif atau deklaratif, kalimat-kalimat 

mempunyai pre-verbal please. Tetapi ini tidak benar seperti yang ditunjukkan. 

      (23) Will you please pick me up at eight 

      (24) Perhaps you could please pick me up at eight 

(23) dan (24) membuktikan bahwa pre-verbal please adalah berterima hanya dimana 

berfungsi sebagai perintah atau permintaan. 

      Kadang – kadang please dilekatkan sebagai adverbia kalimat untuk menandai fungsi 

ilokusi suatu ujaran. Jadi 

      (25) Please, I hate that music 
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adalah sebuah permintaan untuk menghentikan permainan musik tersebut, dan  

      (26) Please, why do you hate that music 

adalah sebuah permintaan untuk menjelaskan pandanganmu tentang musik. 

 

 

Makna literal dan tindak ujar tidak langsung  

                        Makna literal : someone likes fish who is it 

Who likes fish  

                        Makna pragmatics :   1 no one likes fish 

                                          2 someone likes fish – who is it 

Jadi who likes fish mungkin digunakan sebagai sebuah tindak ujar tidak langsung untuk 

menegaskan bahwa tidak ada seorangpun yang suka ikan atau sebagai sebuah tindak ujar 

langsung untuk menanyakan identitas siapa orang yang suka ikan. Terbukti adanya 

ketidakpuasan yang harus di klaim di sini bahwa sebuah ekspresi kadang-kadang 

bermakna idiom dan tidak. Dan dalam satu hal, teori idiom makna tidak langsung akan 

tidak cukup karena teori inferensi lainnya akan dibutuhkan sehingga pendengar dapat 

memutuskan apakah who likes fish ditujukan secara idiom (tidak langsung) atau tidak.  

Makna Literal (makna harafiah) dan pemahaman konvensional  
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   Teori-teori inferensi merasa perlu mempertahankan makna literal sebagai kalkulasi dari 

upaya ujaran yang dimaksud. Makna literal adalah stabil, komponen yang konsisten dari 

kalimat dan ujaran. 

Makna literal sebagai sebuah fitur dari kalimat bukan dari ujaran  

      Makna adalah sebuah fenomena relatif karena kata-kata (leksikal items) mempunyai 

fungsi sintaktis dan semantis dan keseimbangan masing-masing kasus antara fungsi 

sintaktis dan leksikal memiliki implikasi – implikasi luas dimana maknanya adalah 

arbitrer.  

      Kearbitreran makna khususnya terbukti pada kasus-kasus preposisi, yang sulit 

diterjemahkan ke dalam bahasa - bahasa. 

      Makna dihasilkan dari kombinasi bentuk, fonem, atau morfem, yang terdapat di 

dalamnya; dan semua itu pada gilirannya adalah bentuk-bentuk yang merupakan sebuah 

unit yang lebih tinggi yaitu kalimat , yang maknanya lebih daripada makna segmen-

segmen unsur pokoknya.  

      Kalimat dianggap sebagai dua objek, yaitu: sebagai kombinasi dari unsur-unsur 

pokok yang berfungsi sebagai sebuah kalimat, dan sebagai suatu bentuk yang dalam 

kombinasinya dengan proposisi asal lainnya secara kontekstual (termasuk felicity 

conditions dan pengetahuan pendengar) merupakan sebuah ujaran.  

Pilihan tindak ujar  
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            Penjelasan yang disarankan di sini bagaimana upaya dari sebuah ujaran 

ditentukan dalam suatu konteks khusus tidak ditujukan untuk mengaburkan fakta bahwa 

pembicara memiliki pilihan-pilihan yang bisa dibuat dalam menyandikan tindak ilokusi. 

Lebih ditujukan sebagai penjelasan yang lebih logis mengapa kalimat-kalimat muncul 

dengan dua makna, makna literal = makna harafiah (apa arti kata-kata tersebut) dan 

makna difahami (apa yang kita maksud dengan kata-kata itu) (Atkinson, Kilby dan Roca, 

1988: 217). 

      Akhirnya, tindak ujar mungkin dipandang sebagai fenomena pragmatik secara 

prototipe yang dalam beberapa hal bahwa tindak ujar ini menantang nosi bahwa ada 

korespondensi satu-satu antara bentuk dan fungsinya. Secara sederhana tidaklah mungkin 

bahwa kalimat interogatif memiliki satu fungsi. Pada kenyataannya fungsi kalimat 

interogatif ketika digunakan sebagai sebuah ujaran secara krusial tergantung pada 

fenomena pragmatiknya, bagaimana konteks membantu si pendengar dalam menentukan 

maksud apa yang dikatakan oleh pembicara.  
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