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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul “Implikatur di Dalam Teks Pasambahan Manyaratuh 

Hari di Kota Solok (Tinjauan Pragmatik)”. Penelitian ini bertujuan untuk: a) 

Mendeskripsikan bentuk-bentuk satuan lingual b) Mendeskripsikan makna-makna 

implikatur di dalam Teks Pasambahan Manyaratuh Hari di Kota Solok c) 

Mendeskripsikan fungsi bahasa di dalam makna implikatur Pasambahan 

Manyaratuh Hari di Kota Solok dan Penelitian ini berlokasi di IX Korong Kota 

Solok.  

Tiga tahapan strategi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tahap 

penyediaan data, tahap analisis data, dan tahap penyajian data. Pada tahap 

penyediaan data digunakan metode simak, dengan teknik dasar sadap dan teknik 

lanjutannya yaitu teknik simak libat cakap.  Pada tahap analisis data digunakan 

metode padan, dengan teknik dasar teknik Pilah Unsur Penentu (PUP), serta 

teknik lanjutan Teknik Hubung Banding Membedakan (HBB). Pada tahap 

penyajian data digunakan metode informal dan nonformal. 

Data yang dianalisis ada 28 buah data, yang merupakan bentuk tuturan yang 

mengandung implikatur di dalamnya. Dari 28 data tersebut, ditemukan bentuk 

satuan lingual kata dasar (satu kata) ada 18 bentuk, bentuk lawan kata (antonim) 

ada 6, bentuk kata majemuk (dua kata) ada 5, bentuk kata berimbuhan ada 20 dan 

bentuk kelompok kata (klausa) ada 6 bentuk.  

Enam (6) makna implikatur, yaitu: (1) makna untuk memberitahu; (2) 

makna untuk meminta; (3) makna untuk memerintah; (4) makna untuk 

mengingatkan; (5) makna untuk bertanya; dan (6) makna untuk mengajak. 

Fungsi bahasa pada 28 data tersebut, ditemukan sebanyak enam (6) data 

pada fungsi personal, delapan (8) data pada fungsi regulator, satu (1) data pada 

fungsi interaksional, tujuh (7) data pada fungsi informatif, satu (1) data pada 

fungsi heuristik, lima (5) data pada fungsi instrumental. 
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