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Bahasa mempunyai fungsi yang penting bagi manusia yakni fungsi komunikatif. 

Dengan berkomunikasi, manusia dapat memenuhi keinginannya sebagai makhluk sosial yang 

saling berhubungan untuk menyatakan pikiran, berpendapat serta bekerjasama. Keberhasilan 

dalam berkomunikasi atau menyampaikan informasi tak terlepas dari peran konteks atau 

situasi tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, penutur seringkali memberikan informasi yang 

lebih dari apa yang dituturkan. Maksudnya, informasi yang disampaikan lebih banyak secara 

tidak langsung daripada yang dituturkan, tak terkecuali yang terjadi dalam percakapan 

sinetron komedi. Hal tersebut dapat dipelajari dengan ilmu pragmatik yang di dalamnya 

membahas mengenai implikatur percakapan. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan implikatur yang terkandung dalam percakapan sinetron 

Tukang Ojek Pengkolan meliputi jenis implikatur, fungsi implikatur, dan gaya bahasa 

implikatur. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan cara 

mendeskripsikan situasi atau kejadian tertentu yang ada dalam percakapan film animasi 

kemudian menafsirkan serta menyajikanya dalam bentuk deskripsi. Data dalam penelitian ini 

adalah transkrip percakapan sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Sumber data dalam penelitian 

ini adalah tuturan-tuturan yang mengandung implikatur meliputi, jenis, fungsi, dan gaya 

bahasa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik transkripsi, simak, dan 

catat. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik analisis deskriptif dan content analysis 

(untuk mengetahui makna isi tuturan yang terdapat dalam objek penelitian). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam lima 

episode percakapan sinetron Tukang Ojek Pengkolan terdapat 60 data yang termasuk ke 

dalam jenis implikatur, fungsi implikatur, dan gaya bahasa implikatur. Data yang termasuk ke 

dalam jenis implikatur sebanyak 26 data yang terbagi dalam jenis implikatur umum, 

implikatur berskala, implikatur khusus, dan implikatur konvensional. Pada bagian fungsi 

implikatur, ditemukan 24 data yang terbagi dalam fungsi implikatur deklaratif, interogatif, 

dan imperatif. Pada bagian terakhir yakni gaya bahasa, ditemukan 10 data yang terbagi dalam 

gaya bahasa retoris dan kiasan. Gaya bahasa retoris meliputi aliterasi, asonansi, eufemismus, 

dan litotes, sedangkan gaya bahasa kiasan meliputi ironi dan satire. Dengan adanya penelitian 

ini diharapkan mampu menambah wawasan dan menjadi penyempurna bagi penelitian 

selanjutnya. 
 

 


