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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Sugono, dkk. (2008:116),  bahasa adalah sistem lambang bunyi 

yang arbiter, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, 

berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Salah satu wujud interaksi yang dilakukan oleh  

manusia adalah percakapan. Di dalam percakapan ada dua orang yang terlibat, yaitu 

penutur dan mitra tutur. Ketika bercakap-cakap, penutur akan berharap bahwa apa 

yang disampaikannya akan dapat dimengerti oleh mitra tutur, baik perorangan 

maupun kelompok. Sebaliknya, mitra tutur juga berharap  dapat memahami apa yang 

ditututurkan oleh penutur agar dapat sampai pada interpretasi makna yang 

dimaksudkan oleh penutur. Harapan-harapan tersebut tentunya akan terpenuhi apabila 

kedua belah pihak menggunakan bahasa yang sudah dikuasai bersama. 

Dalam percakapan, ada prinsip yang harus dipatuhi oleh penutur dan mitra 

tutur yaitu prinsip kerja sama. Apabila mitra tutur menanggapi atau memberikan  

pertanyaan yang tidak sesuai atau tidak berkaitan dengan permasalahan yang 

dimaksudkan oleh penutur atau memberikan tanggapan atau jawaban yang berlebihan, 

memberikan informasi yang tidak benar, dan tidak jarang pula memberikan informasi 

yang ambigu, maka akan terjadi pelanggaran prinsip kerja sama. Apabila dalam 

bercakap  mitra tutur memberikan tanggapan yang sesuai atau tidak menyimpang dari 

topik yang sedang dibicarakan, maka percakapan tersebut sesuai dengan prinsip kerja 

sama. Dalam pragmatik,  prinsip itu disebut maksim, yakni pernyataan-pernyataan 

ringkas yang mengandung ajaran atau kebenaran (Chaer, 2010:34). Prinsip kerja 
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sama, menurut Grice (dalam Rahardi 2005:52), meliputi empat maksim yaitu, 1) 

maksim kuantitas (maxim of quantity), 2) maksim kualitas (maxim of quality), 3) 

maksim relevansi (maxim of relevance), dan 4) maksim pelaksanaan (maxim of 

manner). 

 Dalam sebuah percakapan, terkadang kita menjumpai adanya kesesuaian 

dan pelanggaran pembicaraan terhadap maksim-maksim tersebut. Kesesuaian dapat 

terjadi apabila dalam sebuah percakapan terdapat pemahaman antara penutur dan 

mitra tutur, sedangkan pelanggaran terjadi biasanya karena tidak adanya pemahaman 

bersama yang dimiliki penutur dan mitra tutur. Pemahaman tersebut dapat berupa 

pengetahuan umum antara penutur dan mitra tutur. Ketidaksepahaman tersebut dapat 

menghambat proses komunikasi. Penutur memberikan pertanyaan kepada mitra 

tutur, namun karena mitra tutur tidak dapat memahami pertanyaan tersebut, maka 

mitra tutur akan memberikan jawaban yang tidak sesuai. Selain itu, ketidaksesuaian 

jawaban juga dapat terjadi  karena mitra tutur sedang melucu agar situasi tidak 

tegang. 

Secara informal, salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempelajari 

penggunaan bahasa adalah memanfaatkan media audio visual. Film termasuk media 

komunikasi yang bersifat audio visual. Dalam sebuah film, tuturan yang 

disampaikan oleh para tokoh biasanya ada yang sesuai maksim, ada pula yang tidak 

sesuai.  

Ketika peneliti menyaksikan film Kapan Kawin karya Ody C Harahap, 

peniliti menemukan fenomena. Fenomena yang peneliti temukan yaitu pertama 

kesesuaian tuturan tokoh antara Dinda dan Eva. 

Dinda    : Kenapa ngga bisa ? 

Eva  : Karena emang ngga ada yang lagi nganggur. (A.1.6.4) 
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Konteks tuturan: 

Tuturan tersebut dituturkan oleh Dinda selaku atasan di sebuah kantor 

terhadap Eva agar segera mengerahkan stafnya untuk membersihkan ruangan 

meeting yang dirasa kurang rapi. 

 

Pada tuturan di atas terdapat kesesuaian dengan maksim kuantitas, seperti terlihat pada 

tuturan (A.1.6.4) “Karena emang ngga ada yang lagi nganggur.” Pada kalimat 

tersebut, Eva memberikan informasi yang memadai dan sedang dibutuhkan oleh 

Dinda. Pada tuturan Dinda, ia menanyakan “Kenapa ngga bisa ?”, kemudian Eva 

memberikan informasi yang Dinda butuhkan mengenai alasan Eva. Selain itu, peneliti 

juga menemukan adanya pelanggaran maksim kuantitas. 

Dinda : Sudah ? 

Pak Wisnu : Hahh (lega) akhirnya saya bisa istirahat dengan tenang. 

(B.3.3.9) 

 

Konteks Tuturan: 

Pak Wisnu (tamu hotel) complain terhadap Dinda dan karyawan lainnya 

mengenai ranjang kamar yang tidak sesuai dengan apa yang Pak Wisnu 

inginkan. Perbincangan tersebut terjadi di dalam kamar hotel.  

 

Tuturan (B.3.3.9) di atas telah melanggar maksim kuantitas. Hal ini terjadi ketika Pak 

Wisnu menanggapi pertanyaan Dinda dengan memberikan jawaban melebihi apa yang 

diinginkan oleh Dinda. Dinda hanya bertanya mengenai sudah atau belumnya posisi 

ranjang kamar yang diminta oleh Pak Wisnu, namun Pak Wisnu menambahkan 

informasi lebih mendetail mengenai suasana hatinya yang nyaman terhadap perubahan 

poisisi ranjang kamar yang sudah diubah. Seharusnya Pak Wisnu hanya cukup 

menjawab sudah atau belum. Dalam maksim kuantitas seorang penutur diharapkan 

dapat memberikan informasi yang cukup, relative memadai, dan seinformatif 

mungkin. Informasi demikian itu tidak boleh melebihi informasi yang dibutuhkan oleh 

mitra tutur.  
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Pada saat peneliti menyaksikan film Kapan Kawin karya Ody C Harahap, hal 

yang serupa juga penulis temukan pada tuturan antara tokoh Dinda dan Eva.  

  Dinda  : Va, ini akting? 

 Eva        : Tenang aja, aktingnya jago banget tapi agak sedikit nyentrik! 

Dengan membebaskan hentak kaki dan tangannya, dia lagi 

menyindir manusia modern yang berusaha jaga sikap tapi 

malah enggak jadi diri sendiri. (B.7.11.5) 

 

Konteks Tuturan:   

Dinda dan Eva sedang melihat pertunjukan akting Satrio di jalanan. 

Pertanyaan itu muncul ketika Dinda kaget dengan adegan yang dilakukan 

Satrio yang dirasa aneh. 

 

Tuturan (B.7.11.5) “Tenang aja, aktingnya jago banget tapi agak sedikit nyentrik! 

Dengan membebaskan hentak kaki dan tangannya, dia lagi menyindir manusia 

modern yang berusaha jaga sikap tapi malah enggak jadi diri sendiri.” telah melanggar 

maksim kuantitas. Hal ini disebabkan informasi yang disampaikan oleh Eva melebihi 

informasi yang diinginkan oleh Dinda . Dinda hanya bertanya apakah adegan yang 

Dinda lihat termasuk akting, namun Eva menambahkan informasi lebih mendetail 

mengenai maksud dari adegan dalam pertunjukan yang dilakukan Satrio. Seharusnya, 

Eva cukup menjawab iya atau tidak. Dalam maksim kuantitas seorang penutur 

diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup, relative memadai, dan 

seinformatif mungkin. Informasi demikian itu tidak boleh melebihi informasi yang 

dibutuhkan oleh mitra tutur. Maksim kuantitas yang dilanggar menimbulkan makna 

tersirat bahwa Eva memberitahukan kepada Dinda bahwa adegan yang dipertontonkn 

Satrio merupakan bagian dari seni akting yang setiap gerakan di dalamnya 

mengandung makna cukup dalam.  

Selain itu, peneliti juga menemukan tuturan yang menunjukkan adanya 

pelanggaran maksim relevansi.  
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Eva : Tumben mukanya kusut. Nyokap ya ? 

Dinda : Sekarang ya va, gue udah sampai tahap dimana gue mestinya 

diruwat, ganti nama biar enteng jodoh. (B.5.8.2) 

 

Konteks Tuturan : Percakapan itu terjadi ketika Eva melihat Dinda sedang 

duduk sendirian di area kolam renang dengan muka kusut. 

 

Percakapan antara Eva dan Dinda dalam dialog tersebut menunjukkan adanya 

pelanggarn maksim relevansi. Tuturan Dinda dianggap tidak kooperatif karena 

memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan mitra tuturnya. Dalam 

maksim relevansi mitra tutur dituntut untuk memberikan kontribusi yang relevan 

dengan sesuatu yang sedang dibicarakan. Jika suatu pembicaraan telah menyimpang 

dari topik yang dibahas, maka dapat dipastikan terjadinya pelanggaran maksim 

relevansi.  

Peneliti memilih film Kapan Kawin karya Ody C Harahap, karena dalam film ini 

terdapat amanat yang dapat kita ambil mengenai ketaatan anak terhadap orang tuanya. 

Alasan lain peneliti memilih film Kapan Kawin karya Ody C Harahap adalah film ini 

bergenre komedi romantis. Berdasarkan fenomena-fenomena yang ditemukan, peneliti 

berasumsi bahwa tuturan yang disampaikan dalam film Kapan Kawin tersebut ada 

yang sesuai ada pula yang melanggar prinsip kerja sama. Untuk membuktikan asumsi 

tersebut, perlu adanya kajian empiris. Pertimbangan tersebut di atas akhirnya menjadi 

dasar bagi penulis untuk memilih judul “Kesesuaian dan Pelanggaran Prinsip Kerja 

Sama pada Tuturan Tokoh Film Kapan Kawin Karya Ody C Harahap”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1.  Bagaimana kesesuaian prinsip kerja sama pada tuturan tokoh  film Kapan Kawin  

Karya Ody C Harahap? 
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2.  Bagaimana pelanggaran prinsip kerja sama pada tuturan tokoh  film Kapan Kawin  

Karya Ody C Harahap? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. mendeskripsikan kesesuaian prinsip kerja sama pada tuturan tokoh  film Kapan 

Kawin  Karya Ody C Harahap.  

2. mendeskripsikan pelanggaran prinsip kerja sama pada tuturan tokoh  film Kapan 

Kawin  Karya Ody C Harahap. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan 

dalam bidang linguistik, pada kajian pragmatik khususnya prinsip kerja sama. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan penelitian di 

bidang pragmatik, khususnya mengenai kesesuaian dan pelanggaran prinsip kerja 

sama. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa ataupun peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

refeensi penunjang mengenai teori prinsip kerja sama. 

b. Hasil pada penelitian ini juga dapat membuat kesepahaman pembicaraan antara 

penutur dan mitra tutur agar tujuan komunikasi tercapai. 
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