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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa merupakan suatu hal yang penting bagi manusia untuk saling 

berkomunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pikiran-pikiran atau 

informasi dari seseorang kepada orang lain (Endang, 2012:83). Salah satu wujud 

interaksi yang dilakukan oleh manusia adalah berbicara dalam sebuah percakapan. 

Dalam percakapan ada dua orang didalamnya yaitu sebagai penutur dan sebagai mitra 

tutur dengan bahasa yang dipahami oleh keduanya. Bahasa yang dipahami oleh 

keduanya yaitu penutur dan mitra tutur merupakan salah satu syarat terciptanya 

kelancaran dalam berkomunikasi. 

Adanya tuturan antara penutur dan mitra tutur menunjukan terjadinya kegiatan 

berkomunikasi. Dalam berkomunikasi antara penutur dengan mitra tutur, terkadang 

mitra tutur menanggapi atau memberikan pertanyaan yang sesuai dan ada yang tidak 

sesuai atau tidak relevan dengan permasalahan yang dimaksudkan oleh penutur. 

Selain itu ada pula mitra tutur yang memberikan tanggapan atau jawaban yang 

berlebihan, memberikan informasi tidak benar dan terkadang memberikan informasi 

yang ambigu. Hal tersebut merupakan fenomena yang terjadi pada tuturan asisten 

dokter dengan pasien Dokter Basuki di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap yang 

berarti melanggar prinsip kerjasama.  

Pinsip kerja sama merupakan satu objek kajian dalam pragmatik. Pragmatik 

adalah cabang ilmu yang mengkaji tentang makna dalam penggunaan bahasa yang 

berintegerasi dngan tata bahasa dan ditafsirkan oleh pendengar. Dalam pragmatik ada 
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dua prinsip yaitu prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan, tetapi pada penelitian ini 

peneliti hanya meneliti prinsip kerja sama. Sarana yang dimaksudkan adalah dengan 

berdasar kepada empat maksim dalam prinsip kerja sama yang dikemukakan oleh 

Grice (Rahardi, 2005: 52), yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi 

(hubungan), dan maksim cara (pelaksanaan). 

Maksim kuantitas mengehendaki agar seorang penutur diharapkan dapat 

memberikan informasi yang cukup, relatif memadai, dan seinformatif mungkin, tidak 

berlebihan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh mitra tutur. Maksim 

kualitas menghendaki seorang peserta tutur diharapkan dapat menyampaikan sesuatu 

yang nyata dan sesuai fakta sebenarnya di dalam bertutur. Maksim relevansi 

menghendaki agar peserta tutur diharapkan relevan terhadap informasi yang diberikan 

sesuai dengan topik percakapan. Maksim cara mengehndaki peserta pertuturan 

bertutur secara langsung, jelas, dan tidak kabur. Penataan prinsip kerja sama terjadi 

jika peserta tutur mematuhi maksim-maksim prinsip kerja sama. Sebaliknya, apabila 

dalam bertutur tidak sesuai dengan aturan maksim-maksim dalam prinsip kerja sama, 

percakapan tersebut berarti melanggar prinsip kerja sama. 

Pada saat penulis sedang menemani Ibu periksa ke dr. Basuki karena sakit 

panas, penulis memperhatikan percakapan antara asisten dokter dengan pasien. pada 

saat itu penulis tidak sengaja memperhatikan. Setelah memperhatikan percakapan 

antara asisten dokter dengan pasien penulis mengira-ngira bahwa percakapan tersebut 

ada yang sesuai dengan prinsip kerja sama maksim kuantitas, karena pada saat itu 

asisten dokter sedang memberikan informasi mengenai obat yang diberikan oleh 

pasiennya.  
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Peneliti juga menemukan peristiwa lagi pada saat peneliti meminta surat 

rujukan untuk periksa mata ke Rumah Sakit Banyumas. Pada saat itu peneliti sedang 

meminta surat rujukan kepada asisten lalu asisten banyak bertanya kepada penulis 

tentang untuk periksa apa, dimana, kapan, dan lain sebagainya. Dari situ peneliti ingin 

mengetahui prinsip kerja sama maksim apa yang sering digunakan dalam percakapan 

asisten dokter dengan pasien.  

Peneliti menemukan fenomena yang terdapat dalam interaksi antara pasien 

dengan asisten dokter. Fenomena yang peneliti dapat yaitu pertama prinsip kerja sama 

maksim kuantitas pada tuturan asisten dokter yang menanyakan umur pasien Galatip. 

(1)  Asisten Dokter : “Umurnya berapa?” 

Pasien Galatip : “20 tahun. 

 

Pada tuturan diatas terdapat kesesuaian maksim kuantitas. Hal ini sesuai 

dengan kalimat “20 tahun”. Pada kalimat tersebut pasien yang bernama Galati 

memberikan informasi yang memadai dan sedang dibutuhkan asisten dokter. Pada 

tuturan asisten dokter menanyakan “umurnya berapa tahun?” tuturan tersebut berisi 

tentang berapa umur si pasien tersebut pasien Galati memberikan informasi yang 

sedang dibutuhkan oleh asisten dokter, yaitu umur pasien adalah 20 tahun.  Fenomena 

kedua yaitu pada prinsip kerja sama maksim kualitas pada tuturan asisten dokter 

dengan pasien yang menanyakan pasien panas atau tidak. 

(2)  Asisten Dokter : “Panas apa tidak?” 

Pasien Jingga :  “(sambil memegang jidat) tidak nih.” 

 

Dari perkataan tersebut sudah jelas  bahwa pasien menyampaikan informasi 

yang sesuai fakta sebenarnya, yang menunjukan fakta itu pasien Jingga yang 

mengatakan tidak panas sambil memegang jidatnya. Fenomena prinsip kerja sama 

maksim relevansi pada perkataan asisten dokter yaitu,  
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(3) Asisten Dokter : “Obatnya Pak Murto.” 

Pasien Murto : “Nggih” (ya) 

Asisten Dokter : “Monggoh yang ini 2x, yang ini 3x.” (Silahkan yang 

     Ini 2x, yang ini 3x) 

Pasien Murto : “Tidak ada sirupnya ya?” 

Asisten Dokter : “Aaaa ini tablet semua” 

Pasien Murto : “Ooh yaya.” 

 

Tuturan asisten dokter dengan pasien sesuai dengan maksim relevansi. Pada 

tuturan asisten dokter yang menjelaskan obat kepada pasien Murto “Monggoh yang 

ini 2x, yang ini 3x” yang dalam bahasa Indonesia artinya silahkan yang ini 2x, yang 

ini 3x. Pasien Murto menanggapi “Tidak ada sirupnya?” maksudnya obat yang 

diberikan itu tidak ada sirupnya? Asisten dokter menjawab tidak ada, ini tablet semua. 

Pasien Murto menanggapi kembali “Ooh yaya”. Dari tuturan tersebut terlihat bahwa 

keduanya dapat memberikan kontribusi yang relevan tentang sesuatu yang sedang 

dipertututkan itu.  

Peneliti juga menemukan fenomena yang terakhir yaitu pada maksim 

pelaksanaan tuturan asisten dokter dengan pasien Galatip. 

(4) Asisten Dokter : “Berapa hari ini istirahatnya?” 

 Pasien Galatip  : “Hari ini sama besok ajah.” 

 

Tuturan tersebut sesuai dengan maksim pelaksanaan. Tuturan pasien Galatip 

mengatakan bahwa dirinya minta ijin istirahat hanya hari ini dan besok saja. Tuturan 

tersebut angat jelas dan tidak taksa dan tidak berlebihan. Pada maksim pelaksanaan 

peserta tutur hendaknya menyampaikan masalah secara langsung, tidak taksa dan 

tidak berlebihan.   

Dari fenomena-fenomena di atas, penulis berasumsi dalam tuturan pasien 

dengan asisten dokter terdapat prinsip kerja sama. Subyek yang penulis teliti adalah 

asisten dokter dengan pasien. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti judul 
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prinsip kerja sama dalam tuturan asisten dokter dengan pasien di rumah praktik 

Dokter Basuki Kroya pada Maret 2017. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas 

permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. “Bagaimana 

penerapan prinsip kerja sama dalam tuturan asisten dokter dengan pasien Dokter 

Basuki di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan prinsip kerja sama dalam tuturan asisten dokter dengan pasien 

Dokter Basuki di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat 

baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berkenaan dengan ilmu 

pengetahuan, dalam hal ini ilmu linguistik atau kebahasaan. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat dalam kajian pragmatik, khususnya mengenai prinsip kerja 

sama dalam tuturan asisten dokter dengan pasien.  

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membuat pemahaman pembicaraan antara 

penutur (asisten dokter) dan mitra tutur (pasien) supaya tercipta tujuan komunikasi , 
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yaitu komunikasi yang komunikatif. Komunikasi yang komunikatif tersebut 

didasarkan pada teori prinsip kerja sama dengan sejumlah maksim-maksimnya, yakni 

maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevan, maksim pelaksanaan.  

 Selain itu bagi pembaca yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa yaitu 

tentang prinsip kerja sama, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan 

dan acuan agar penelitian selanjutnya menjadi lebih baik. 
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