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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian dengan Judul “Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dan Prinsip 

Kesopanan dalam Koleksi Stand Up Comedy Raditya Dika Unggahan Official 

Youtube Channel Tahun 2016” oleh As. Ari Amri Tahun 2018 

 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian dari As. Ari 

Amri, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang berjudul 

“Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dan Prinsip Kesopanan dalam Koleksi Stand Up 

Comedy Raditya Dika Unggahan Official Youtube Channel Tahun 2016”. Persamaan 

penelitian dengan penelitian ini adalah sama-sama bertujuan untuk mendeskripsikan 

kesesuaian dan pelanggaran prinsip kerja sama. Selain itu, persamaan lainnya terdapat 

pada jenis penelitian yaitu  sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. 

Kendati memiliki persamaan, penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya. Perbedaan terletak pada sumber data yang digunakan. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh As. Ari Amri, sumber data yang digunakan adalah 

Koleksi Stand Up Comedy Raditya Dika Unggahan Official Youtube Channel Tahun 

2016, sedangkan sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah film Kapan Kawin 

Karya Ody C Harahap. Perbedaan lainnya terletak pada penggunaan metode. Metode 

yang digunakan dalam penganalisisan data penelitian yang dilakukan oleh As. Ari 

Amri adalah metode padan referensial dan metode padan pragmatis, sedangkan 

metode yang digunakan peneliti dalam penganalisisan data adalah metode padan 

pragmatis.  
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2. Penelitian dengan Judul “Kajian Prinsip Kerja Sama dan Prinsip 

Kesopanan dalam Percakapan Pembawa Acara Musik Inbox Edisi 

Desember 2015 di Stasiun Televisi SCTV” Oleh Endang Sayekti Tahun 2016 

 

Penelitian yang relevan lainnya penelitian dari Endang Sayekti mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang berjudul “Kajian Prinsip Kerja Sama 

dan Prinsip Kesopanan dalam Percakapan Pembawa Acara Musik Inbox Edisi 

Desember 2015 di Stasiun Televisi SCTV”. Persamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan, yaitu sama-sama meneliti mengenai prinsip percakapan. Persamaan 

lainnya, yaitu pengumpulan data menggunakan metode simak yang diawali dengan 

teknik sadap, dilanjutkan dengan teknik simak bebas libat cakap (SBLC)  bersamaan 

dengan teknik catat. Metode analisis data yang digunakan adalah metode padan, 

sedangkan teknik yang digunakan berupa metode padan pragmatis.  

Meskipun sama-sama meneliti tentang prinsip kerja sama, namun penelitian 

tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Endang Sayekti, sumber data yang digunakan adalah 

acara musik inbox edisi Desember 2015 di stasiun televisi SCTV, sedangkan sumber 

data yang digunakan oleh peneliti berupa film Kapan Kawin Karya Ody C Harahap. 

Perbedaan lainnya, yaitu penelitian sebelumnya meneliti mengenai prinsip percakapan 

berupa prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan, sedangkan peneliti hanya meneliti 

mengenai prinsip kerja sama yaitu kesesuaian dan pelanggaran prinsip kerja sama. 

 

B. Pragmatik 

Menurut Wijana (1996: 1), pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang 

mempelajari struktur bahasa secara eksternal,  yakni bagaimana satuan kebahasaan itu 

Kesesuaian dan Pelanggaran ..., Sasi Nurjanah , FKIP UMP 2019



9 

digunakan di dalam komunikasi. Pragmatik adalah studi tentang makna yang 

disampaikan oleh penutur (atau penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar (atau 

pembaca) (Yule, 2006: 5). Studi ini lebih banyak berhubungan dengan analisis tentang 

apa yang dimaksudkan orang dengan tuturan-tuturannya daripada dengan makna 

terpisah dari kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan itu sendiri.  Menurut Yule 

(2006: 3-4), pragmatik memiliki empat ruang lingkup, yaitu: (1) pragmatik adalah 

studi tentang maksud penutur; (2) pragmatik adalah studi tentang makna kontekstual; 

(3) pragmatik adalah studi tentang bagaimana agar lebih banyak yang disampaikan 

daripada yang dituturkan; (4) pragmatik adalah studi tentang ungkapan dari jarak 

hubungan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pragmatik  

merupakan studi tentang maksud penutur dalam tuturannya yang ditafsirkan penutur 

berdasarkan konteks. 

 

C. Prinsip Kerja Sama 

1. Pengertian Prinsip Kerja Sama 

Berbicara merupakan kegiatan sosial yang bertujuan untuk memberikan 

informasi kepada orang lain. Dalam memberikan informasi, tuturan yang disampaikan 

oleh penutur kepada mitra tutur harus memiliki hubungan dengan apa yang akan 

dibicarakan. Apabila dalam kegiatan berkomunikasi, pihak penutur dan lawan tutur  

terlibat aktif dalam, maka tuturan yang disampaikan akan sesuai dengan tujuan 

tuturan. Dalam berkomunikasi ada prinsip yang harus dipatuhi oleh penutur dan mitra 

tutur, yaitu prinsip kerja sama. Dengan adanya prinsip kerja sama ini, diharapkan 

tujuan dalam berkomunikasi akan tercapai dengan baik. 
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Menurut Tiarina (2009 : 65), prinsip kerja sama mengatur apa yang harus 

dilakukan oleh peserta percakapan (penutur dan petutur) agar percakapan itu terdengar 

koheren. Penutur yang tak memberikan kontribusi terhadap koherensi percakapan 

sama dengan tidak mengikuti prinsip kerja sama. Dengan demikian, maka dapat kita 

ketahui bahwa agar pesan dapat tersampaikan dengan baik kepada mitra tutur, 

komunikasi yang terjadi perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip kerja sama. 

 

2. Jenis Prinsip Kerja Sama 

Prinsip kerja 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). 

 

a. Maksim Kuantitas 

Di dalam maksim kuantitas, seorang penutur diharapkan  dapat memberikan 

informasi yang cukup, relatif memadai, dan seinformatif mungkin. Informasi 

demikian itu tidak boleh melebihi informasi yang dibutuhkan oleh mitra tutur. Tuturan 

yang tidak mengandung informasi yang sungguh-sungguh diperlukan mitra tutur, 

dapat dikatakan melanggar maksim kuantitas dalam prinsip kerja sama Grice. 

Contoh: 

(4) “Lihat itu Muhammad Ali mau bertanding lagi!” 

(5) “Lihat itu Muhammad Ali yang mantan petinju kelas berat itu mau 

bertanding lagi!” 

Konteks Tuturan: 

Tuturan (4) dan (5) dituturkan oleh seorang pengagum Muhammad Ali kepada 

rekannya yang juga mengagumi petinju legendaris itu.Tuturan itu dimunculkan 

pada waktu mereka bersama-sama melihat salah satu acara tinju di televisi. 
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Tuturan (4) dalam contoh di atas merupakan tuturan yang sudah jelas dan sangat 

informatif isinya. Dapat dikatakan demikian, karena tanpa harus ditambah dengan 

informasi lain, tuturan itu sudah dapat dipahami maksudnya dengan baik dan jelas 

oleh si mitra tutur. Penambahan informasi seperti pada tuturan (5) justru akan 

menyebabkan tuturan menjadi berlebihan dan terlalu panjang. Sesuai yang digariskan 

maksim ini, tuturan (5) di atas tidak mendukung atau bahkan melanggar prinsip kerja 

sama Grice. 

 

b. Maksim Kualitas 

Dengan maksim kualitas, seorang peserta tutur diharapkan dapat 

menyampaikan sesuatu yang nyata dan sesuai fakta sebenarnya di dalam bertutur. 

Fakta itu harus didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang jelas. Akan tetapi, 

dalam komunikasi, penutur dan mitra tutur sangat lazim menggunakan tuturan dengan 

maksud yang tidak senyatanya dan tidak disertai bukti-bukti yang jelas. Hal itu 

disebabkan pada situasi tetentu bertutur yang terlalu langsung dan tanpa basa-basi 

dengan disertai bukti-bukti yang jelas dan apa adanya justru akan membuat tuturan 

menjadi kasar dan tidak sopan.  Oleh sebab itu, terpenuhi tidaknya kesesuaian tuturan 

dengan maksim kualitas tergantung pada situasi yang melingkupi peristiwa tutur itu 

sendiri. 

Contoh : 

(6) “Jangan menyontek, nilainya bisa E nanti!” 

(7) “Silakan menyontek saja biar nanti saya mudah menilainya!” 

Konteks Tuturan: 

Tuturan (6) dan (7) dituturkan oleh dosen kepada mahasiswanya di dalam 

ruang ujian pada saat ia melihat ada seorang mahasiswa yang sedang berusaha 

melakukan penyontekan. 
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Tuturan (6) terlihat memenuhi maksmim kualitas karena pada tuturan tersebut dosen 

memberikan sumbangan informasi yang benar kepada mahasiswanya , bahwa 

mahasiswa yang menyontek nilainya bisa E. Tuturan (7) dikatakan melanggar maksim 

kualitas karena penutur mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan 

yang seharusnya dilakukan seseorang. Memang merupakan suatu kejanggalan apabila 

di dalam dunia pendidikan terdapat seorang dosen yang mempersilakan para 

mahasiswanya melakukan penyontekan pada saat ujian berlangsung. 

 

c. Maksim Relevansi 

Di dalam maksim relevansi, dinyatakan bahwa agar terjalin kerja sama yang 

baik antara penutur dan mitra tutur, masing-masing hendaknya dapat memberikan 

kontribusi yang relevan tentang sesuatu yang sedang dipertuturkan itu. Agar penutur 

dan lawan tutur dapat memberikan kontribusi yang baik, keduanya harus memiliki 

pengetahuan umum terhadap apa yang sedang dibicarakan dan memperhatikan 

konteks tuturan. Bertutur dengan tidak memberikan kontribusi yang relevan dianggap 

tidak mematuhi dan melanggar prinsip kerja sama.  

Contoh: 

(8) Direktur : “Bawa sini semua berkasnya akan saya tanda tangani dulu!” 

     Sekretaris : “Maaf bu, kasian sekali nenek tua itu.” 

 

Konteks Tuturan: 

Dituturkan oleh seorang direktur kepada sekretarisnya pada saat mereka 

bersama-sama bekerja di sebuah ruang kerja direktur.Pada saat itu, ada seorang 

nenek tua yang sudah menunggu lama 

 

Pada cuplikan percakapan di atas, tampak dengan jelas bahwa tuturan sang sekretaris, 

yakni “Maaf bu, kasian sekali nenek tua itu” tidak memiliki relevansi dengan apa yang 

diperintahkan sang direktur, yakni “Bawa sini semua berkasnya akan saya tanda 
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tangani dulu!” Dengan demikian tuturan (8) di atas dapat dipakai sebagai salah satu 

bukti bahwa maksim relevansi dalam prinsip kerja sama tidak selalu dipenuhi dan 

dipatuhi dalam pertuturan sesungguhnya. Hal seperti itu dapat dilakukan, khususnya, 

apabila tuturan tersebut dimaksudkan untuk mengungkapkan maksud-maksud tertentu 

yang khusus sifatnya. 

 

d. Maksim Pelaksanaan 

Maksim pelaksanaan ini mengharuskan peserta pertuturan bertutur secara 

langsung, jelas, dan tidak kabur.Tuturan yang disampaikan hendaknya tidak taksa 

(ambiguity) agar informasi yang disampaikan dapat ditangkap dengan jelas. Orang 

bertutur dengan tidak mempertimbangkan hal-hal itu dapat dikatakan melanggar 

prinsip kerja sama Grice karena tidak mematuhi maksim pelaksanaan.  

Contoh: 

(76) (+) : “Ayo, cepat dibuka !” 

 (-) : “Sebentar dulu, masih dingin.” 

 

Konteks Tuturan: 

Dituturkan oleh seorang kakak kepada adik perempuannya. 

 

Dari cuplikan tuturan di atas, tampak bahwa tuturan (76) memiliki kadar kejelasan 

yang rendah, sehingga kadar kekaburannya menjadi sangat tinggi. Tuturan si penutur 

(+) yang berbunyi ”Ayo, cepat dibuka!” sama sekali tidak memberikan kejelasan 

tentang apa yang sebenarnya diminta oleh penutur. Kata dibuka dalam tutur tutursn di 

atas mengandung kadar ketaksaan dan kekaburan sangat tinggi. Oleh karena itu, 

maknanya pun menjadi kabur. Dapat dikatakan demikian, karena kata dibuka dapat 

ditafsirkan bermacam-macam. Demikian pula tuturan yang disampaikan mitra tutur (-

), yaitu “Sebentar dulu, masih dingin.” Mengandung kadar ketaksaan yang tinggi. 
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Kata dingin pada tuturan itu mendatangkan banyak kemungkinan presepsi penafsiran 

karena di dalam tuturan itu tidak jelas apa sebenarnya yang masih dingin itu. 

 

D. Kesesuaian dan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama 

1. Pengertian Kesesuaian Prinsip Kerja Sama 

Menurut Sugono, dkk. (2008:1343), kesesuaian berarti perihal yang sesuai, 

keselarasan (tentang pendapat, paham, nada, kombinasi warna dan sebagainya), 

kecocokan. Kesesuaian berasal dari kata suai, bersuai yang berarti berpadanan 

(dengan), berpatutan (dengan), selaras, sesuai (Sugono, 2008:783). Dalam 

penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi terdapat kaidah-kaidah yang harus 

dipatuhi oleh penutur dan lawan tutur. Setiap penutur dan lawan tutur bertanggung  

jawab terhadap tindakan dan penyimpangan kaidah kebahasaan dalam berkomunikasi. 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kesesuaian prinsip kerja sama 

merupakan sikap penutur dan lawan tutur yang mematuhi prinsip kerja sama dalam 

berbahasa. 

 

2. Pengertian Pelanggaran Prinsip Kerja Sama 

Menurut Sugono, dkk. (2008:783), pelanggaran merupakan perbuatan 

(perkara) melanggar, tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Di dalam 

prinsip kerja sama, pelanggaran sering kita temui. Menurut Asmadi (2016:22) 

pelanggaran prinsip kerja sama merupakan pelanggaran penutur terhadap aturan yang 

diciptakan untuk menjalin kerja sama dengan cara menuturkan sesuatu yang tidak 

informatif, tidak relevan, bertele-tele, dan tidak runtut dalam rangka menciptakan 

tawa penonton. Pada Pinsip Kerja Sama, bentuk pelangaran yang biasanya terjadi 
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berupa pelanggaran terhadap maksim percakapan yang meliputi maksim kuantitas, 

maksim kualitas, maksim relevansi dan maksim pelaksanaan. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran prinsip kerja sama merupakan 

perbuatan  melanggar maksim-maksim percakapan yang dilakukan oleh penutur 

maupun mitra tutur ketika berkomunikasi dengan bahasa. 

 

E. Konteks Tuturan 

Menurut Mulyana (2005: 21), konteks ialah situasi atau latar terjadinya suatu 

komunikasi. Selain itu, menurut Rohmadi (2010: 28), konteks tuturan penelitian 

linguistik adalah konteks dalam semua aspek fisik atau latar sosial yang relevan 

dengan tuturan bersangkutan.  Dalam pragmatik, konteks itu pada hakikatnya adalah 

semua latar belakang pengetahuan (back ground knowledge) yang dipahami bersama 

oleh penutur dan lawan tutur. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa konteks tuturan merupakan aspek fisik yang meliputi waktu 

dan tempat terjadinya komunikasi. 

 

F. Film 

1. Pengertian Film 

 Menurut Sugono,dkk.(2008:392), film merupakan selaput tipis yang dibuat 

dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk 

tempat gambar positif (yang akan dimainkan di bioskop). Hal berbeda 

dikemukakan Pradita, dkk.  (2012 : 25) yang menyebutkan bahwa film termasuk 

salah satu bentuk karya seni yang mampu menyampaikan informasi  dan pesan 

dengan cara yang kreatif sekaligus unik. Film merupakan media audio visual 
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sehingga hal yang paling penting dalam sebuah film adalah gerak gambar-gambar 

di sebuah layar putih yang membentuk suatu keutuhan cerita. Menurut Rahma 

(2014 : 13), film yang baik tidak memberikan hiburan semata tetapi mampu 

memberikan nilai moral,sarana informasi, pendidikan, dan pengekspresian seni. 

Film juga mampu menjadi jembatan pesan maupun solusi atas tema-tema yang 

berkembang di masyarakat baik sejarah, ekonomi, politik, sosial dan budaya.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

film merupakan media hiburan masyarakat yang mampu menyampaikan informasi 

dan pesan moral dalam bentuk tayangan melalui media audio visual. 

 

2. Sinopsis Film Kapan Kawin Karya Odi C Harahap 

Film Kapan Kawin yang diproduksi oleh produser Robert Ronny dan rumah 

produksi Legacy Picture  bergenre komedi ini mengisahkan tentang kehidupan 

seorang gadis bernama Dinda (Adinia Wirasti) yang telah mendapatkan kesuksesan 

dalam kariernya. Dia bekerja sebagai General Manager di sebuah hotel  bintang empat 

di Jakarta. Kesuksesan kariernya ternyata tidak semulus dengan perjalanan cintanya. 

Dinda selalu dianggap kurang oleh orang tuanya, karena dia masih single hingga 

usianya yang sudah menginjak  30 tahun. Untuk Gatot dan Dewi, orang tua Dinda 

yang tinggal di Jogja, status Dinda yang masih single ini adalah kegagalan mereka 

sebagai orang tua. Bosan diteror oleh orang tuanya yang terus bertanya “kapan kawin 

Dinda?” Dinda akhirnya menyusun sebuah rencana. Ia memutuskan untuk menyewa 

Satrio, seorang aktor teater idealis kenalan sahabatnya untuk berpura-pura menjadi 

pacar Dinda. Dinda berencana membawa Satrio ke Jogja hanya untuk meredam 

rongrongan orang tuanya. Tanpa disangka Dinda, rencana ini malah menjadi sebuah 
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malapetaka bagi Dinda, karena Gatot dan Dewi ternyata mempunyai rencana sendiri 

untuk „memaksa‟ Satrio segera menikahi Dinda. Satrio yang sangat idealis pun 

ternyata sangat susah mengikuti „skenario‟ rencana Dinda. Dinda yang terjebak di 

tengah-tengah semua kekacauan ini pun akhirnya makin menderita. Tapi tanpa 

disangka Dinda justru menemukan cinta sejatinya di peristiwa ini. 

 

G. Peta Konsep 

Skripsi yang berjudul Kesesuaian dan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama pada 

Tuturan Tokoh  Film Kapan Kawin  Karya Ody C Harahap ini memfokuskan pada 

prinsip kerja sama kajian pragmatik. Teori yang digunakan untuk menganalisis, yaitu 

teori pragmatik. Selain teori pragmatik, teori lain yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu prinsip kerja sama. Jenis prinsip kerja sama ada empat, yaitu maksim kuantitas, 

maksim kualitas, maksim relevansi dan maksim pelaksanaan. Dalam penelitian ini, 

konteks tuturan juga perlu diperhatikan untuk menganalisis. Teori-teori yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dipetakan dalam bagan peta konsep. 
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Kesesuaian dan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama pada Tuturan Tokoh  Film Kapan Kawin  

Karya Ody C Harahap 

Prinsip Kerja Sama  

1. Maksim Kuantitas 

(The Maxim of Quantity) 

1. Maksim Kualitas 

(The Maxim of Quality) 

2. Maksim Relevansi 

(The Maxim of Relevance) 

3. Maksim Pelaksanaan 

(The Maxim of Manner) 

 

Pragmatik  

Konteks Tuturan 

Kesesuaian Prinsip Kerja Sama Pelanggaran Prinsip Kerja Sama 

Tuturan Pemain Film Kapan Kawin 
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