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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini membahas tentang pelanggaran prinsip kerja sama dalam acara 

Ini Talkshow di NET TV. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Mendeskripsikan 

pelanggaran prinsip kerja sama maksim kuantitas dalam acara Ini Talkshow di NET 

TV, (2) Mendeskripsikan pelanggaran prinsip kerja sama maksim kualitas dalam 

acara Ini Talkshow di NET TV, (3) Mendeskripsikan pelanggaran prinsip kerja sama 

maksim relevansi dalam acara Ini Talkshow di NET TV, (4) Mendeskripsikan 

pelanggaran prinsip kerja sama maksim cara atau pelaksana dalam acara Ini Talkshow 

di NET TV. Data dalam penelitian ini adalah tuturan dalam acara Ini Talk Show yang 

mencerminkan pelanggaran prinsip kerja sama. Pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan metode simak dan teknik lanjutan catat. Data dianalisis 

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan prosedur sebagai berikut: 

(1) transkrip data, (2) identifikasi data, (3) deskripsi data, (4) analisis data, dan (5) 

penyimpulan. Hasil penelitian ini terdapat empat maksim pelanggaran prinsip kerja 

sama dalam ini talkshow yakni, maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim 

relevansi, dan maksim cara atau pelaksana. Selanjutnya, Berdasarkan paparan hasil 

penelitian dan analisis data mengenai pelanggaran prinsip kerja sama dalam acara Ini 

Talkshow di NET TV. Bahwa dapat dibuktikan adanya empat pelnggaran prinsip 

kerja sama yakni, maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim 

cara atau pelaksana. Adapaun dalam acara Ini Talkshow ada tuturan yang sifatnya 

sengaja atau tidak disengaja dengan maksud untuk menciptakan kesan humor 

terhadap mitra tuturnya.  

 

Kata kunci: Pelanggaran , prinsip kerja sama, Ini Talkshow 
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ABSTRACT 

 

 

This study discusses the violation of the principle of cooperation in event Ini 

Talkshow on NET TV. The objectives of this study are (1) To describe violations of 

the principle of cooperation in maximizing quantity in event Ini Talkshow on NET 

TV, (2) Describing violations of the principle of cooperation in quality maxim in  

event Ini Talkshow on NET TV, (3) Describing violations of cooperation principles 

maxim relevance in event Ini Talkshow on NET TV, (4) Describe violations of the 

principle of cooperation in the way or executives maxim in event Ini Talkshow on 

NET TV. The data in this study are speeches in Ini Talkshow which reflect violations 

of the principle of cooperation. Data collection in this study uses the method of note 

and note technique. Data were analyzed using qualitative descriptive analysis method 

with the following procedures: (1) data transcripts, (2) identification of data, (3) 

description of data, (4) data analysis, and (5) inference. The results of this study are 

four maxims of violations of the principle of cooperation in Ini Talkshow, namely, 

maxim of quantity, maxim of quality, maxim of relevance, and maxim of means or 

implementers. Furthermore, Based on the exposure to the results of research and data 

analysis regarding violations of the principle of cooperation in event Ini Talkshow on 

NET TV. That it can be proven that there are four violations of the principle of 

cooperation, namely, the maxim of quantity, the maxim of quality, the maxim of 

relevance, and the maxim of the way or executor. There is also in event Ini Talkshow 

that is intentional or unintentional with the intention of creating an impression of 

humor towards the partner. 
 

Key words: Violations, the principle of cooperation, Ini Talkshow 
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A. PENDAHULUAN 

 Umumnya ada dua hal yang 

terdapat dalam prinsip kerja sama, 

yaitu pematuhan dan pelanggaran. 

Pematuhan adalah ketika penutur dan 

mitra tutur mampu saling memahami 

tuturan serta lancar dalam bertutur. 

Pelanggaran adalah adanya 

ketidakpahaman atau ketidaklancaran 

tuturan antar penutur dan mitra tutur 

dalam suatu peristiwa tutur. 

Pelangaran maksim prinsip kerja sama 

yang dimaksud adalah pelanggaran 

maksim kuantitas, maksim kualitas, 

maksim relevan, dan maksim cara atau 

pelaksana. 

Prinsip kerja sama memiliki 

kaidahnya. Grice mengemukakan 

bahwa dalam rangka melaksanakan 

prinsip kerja sama itu, setiap penutur 

harus mematuhi empat maksim 

percakapan (Wijana dan Rohmadi, 

2010: 42). Sama halnya dengan yang 

diungkapkan Djajasudarma (2012: 84) 

konversasi mempunyai kaidah yang 

disebut maksim. Dengan demikian, 

istilah tersebut sama-sama mengarah 

pada kerja sama percakapan yang 

sering disebut prinsip kerja sama. 

Djajasudarma (2012: 89) juga 

menyatakan beberapa syarat yang 

dianggap sebagai integritas bahasa 

dalam konversasi adalah: (1) kejujuran 

dalam penggunaan bahasa, (2) 

mempunyai fakta tentang apa yang 

dikatakan, dan (3) membuat apa yang 

dikatakan itu relevan dengan konteks 

ujaran. Prinsip kerja sama ini 

dijabarkan ke dalam empat maksim, 

seperti apa yang diusulkan Grice 

(1981). 

 Ini Talkshow adalah salah satu 

acara yang ditayangkan di NET TV. 

Acara yang di tayangkan pada tanggal, 

6 Juni 2017 terdapat pematuhan dan 

pelanggaran prinsip kerja sama. Akan 

tetapi, dalam penelitian ini hanya 

membahas pelanggaran prinsip kerja 

sama dalam acara Ini Talkshow. 

Dengan demikian, dalam penelitian ini 

akan ditunjukkan data yang melanggar 

prinsip kerja sama.  

(1) Andre :“Makan sekoteng 

pakai popok, selamat 

datang cewek Depok.” 

 Ayu :“Tau aja sih, bisa aja 

ngeledek anak 

perawan.” 

 Sule :“Jalan-jalan ke 
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Surabaya, pulangnya 

lewat Jogja, dari Jogja 

naik pesawat, setelah 

naik pesawat aku 

turun, abis turun aku 

nanyain alamat, 

eh..ternyata alamatnya 

gak ada, karena Ayu 

ting-ting lagi nyari 

alamat.” 

  

 Data (1) merupakan percakapan 

antara Andre, Ayu, dan Sule dalam 

acara Ini Talkshow. Tuturan Sule 

berupa kelompok kata  Jalan-jalan ke 

Surabaya, pulangnya lewat Jogja, dari 

Jogja naik pesawat, setelah naik 

pesawat aku turun, abis turun aku 

nanyain alamat, eh..ternyata 

alamatnya gak ada, karena Ayu ting-

ting lagi nyari alamat termasuk 

pelanggaran prinsip kerja sama 

maksim kualitas. Tuturan Sule 

dikatakan melanggar prinsip kerja 

sama maksim kualitas karena 

memberikan informasi yang kurang 

akurat dan melakukan kebohongan. 

Hal ini, tuturan Sule pada kelompok 

kata (2) dari Jogja naik pesawat, 

setelah naik pesawat aku turun, abis 

turun aku nanyain alamat, eh..ternyata 

alamatnya gak ada, karena Ayu ting-

ting lagi nyari alamat termasuk tuturan 

yang belum tentu kebenarannya. Oleh 

karena itu, tuturan Sule sudah 

melanggara prinsip kerja sama maksim 

kualitas. 

 Contoh data di atas menunjukkan 

bahwa terdapat pelanggaran maksim 

kuantitas dan maksim kualitas. 

Maksim kuantitas yang dimaksud 

adalah peserta tutur tidak berbicara 

berlebihan, bertele-tele, dan 

memberikan informasi sesuai dengan 

kebutuhan atau tidak memberikan 

informasi yang tidak lengkap. Maksim 

kualitas yang dimaksud adalah peserta 

tutur jangan berbicara kalau faktanya 

tidak yakin benar, data yang dikatakan 

harus lengkap dan akurat, dan tidak 

boleh mengandung kesalahan atau 

kebohongan. Oleh karena itu, peneliti 

tetarik untuk menganalisis fenomena 

tuturan yang terdapat dalam acara Ini 

Talkshow di NET TV. 

Berdasarkan latar belakang di 

atas, permasalahan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana pelanggaran prinsip 

kerja sama dalam acara Ini Talkshow 

di NET TV. Permasalahan tersebut 

dirinci menjadi empat pertanyaan 
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sebagai berikut. (1) Bagaimana 

pelanggaran prinsip kerja sama 

maksim kuantitas?, (2) Bagaimana 

pelanggaran prinsip kerja sama 

maksim kualitas?, (3) Bagaimana 

pelanggaran prinsip kerja sama 

maksim relevansi?, (4) Bagaimana 

pelanggaran prinsip kerja sama 

maksim cara atau pelaksana dalam 

acara Ini Talkshow di NET TV? 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian pada umumnya 

mempunyai metode dan teknik yang 

relevan dalam  mengkaji suatu objek. 

Tentunya, di dalam setiap penelitian 

terdapat metode atau teknik penelitian 

adalah cara untuk melakukan suatu 

penelitian. Berikut akan dipaparkan 

metode dan teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini. Namun, 

sebelumnya akan dipaparkan terlebih 

dahulu mengenai jenis penelitian, jenis 

data dan sumber data penelitian.  

Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Muhammad (2011:20) 

mengatakan bahwa penelitian kualitatif 

merupakan jenis penelitian dengan 

paradigma pos-positivisme yang 

bertujuan untuk menafsirkan objek 

yang diteliti dengan menggunakan 

berbagai metode dan dilaksanakan 

pada latar ilmiah. Dalam penelitian 

kualitatif, peran peneliti sangat penting 

untuk membuat suatu deskripsi tentang 

fenomena yang sesuai dengan konteks. 

Penelitian deskriptif merupakan sifat 

data penelitian kualitatif. Wujud data 

penelitian ini berupa deskripsi suatu 

objek penelitian dalam bentuk kata-

kata, gambar, angka-angka yang tidak 

dihasilkan melalui pengolahan 

stilistika Muhammad (2011:24). Jadi, 

penelitian deskriptif kualitatif 

merupakan jenis penelitian yang 

mengungkapkan kejadian atau fakta, 

atau keadaan saat penelitian 

berlangsung dengan menyuguhkan apa 

yang sebenarnya terjadi serta 

mendeskripsikan data-data sesuai 

dengan konteks dalam bentuk kata-

kata, gambar, angka-angka yang tidak 

dihasilkan melalui pengolahan 

stilistika. Jenis penelitian deskriptif 

kualitatif digunakan untuk 

mendeskripsikan selengkapnya 

masalah pelanggaran prinsip kerja 

sama dalam acara Ini Talkshow di 
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NET TV. Kajian deskriptif kualitatif 

dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data lalu mengklasifikasikan data 

tersebut sesuai jenisnya masing-

masing kemudian menarik kesimpulan 

dari hasil analisis tersebut. 

Data dalam penelitian ini adalah 

berupa tuturan dalam acara Ini 

Talkshow. Tututuran tersebut 

merupakan tuturan yang 

mencerminkan pelanggaran prinsip 

kerja sama. Tuturan tersebut kemudian 

disimak dan dicatat, serta disajikan 

dalam bentuk data yang tertulis. Data 

dalam penelitian ini berupa 

pelanggaran prinsip kerja sama dalam 

bentuk kata dan kalimat yang terdapat 

dalam acara Ini Talkshow di NET TV. 

Sumber data dalam penelitian ini 

satu episode tuturan dalam acara Ini 

Talkshow di NET TV yang tayangkan 

pada tanggal 6 Juni 2017. Sesuai yang 

dikemukakan Muhammad (2011:167) 

sumber data terkait dengan dari siapa, 

apa, dan di mana informasi mengenai 

fokus penelitian diperoleh. Merujuk 

pendapat tersebut sumber data 

penelitian ini adalah seluruh dialog 

percakapan dalam acara Ini Talkshow 

di NET TV. 

Metode dan  teknik 

pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

simak dan teknik lanjutan catat. 

Berikut akan dipaparkan metode dan 

teknik yang dimaksud untuk lebih 

jelasnya. Metode simak adalah metode 

yang digunakan untuk memperoleh 

data dengan menyimak penggunaan 

bahasa. Dinamakan metode simak 

karena cara yang digunakan untuk 

memperoleh data yaitu dengan cara 

menyimak penggunaan bahasa 

(Mahsun, 2007 : 29). Metode ini, 

digunakan untuk mendapatkan 

dokumen berupa tuturan dalam acara 

Ini Talkshow. Teknik lanjutan catat 

adalah teknik yang digunakan untuk 

mencatat data yang berupa tuturan 

langsung, rekaman, dan video 

(Mahsun, 2014: 115). Teknik tersebut 

dilakukan dengan cara mencatat 

keseluruhan dialog dalam acara Ini 

Talkshow. Tuturan dalam acara 

tersebut ditranskrip menjadi data 

tertulis. Selanjutnya, data tersebut 

diidentifikasi dan dikelasifikasi sesuai 
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dengan pelanggaran prinsip kerja 

sama. Metode yang digunakan untuk 

menganalisis data dalam penelitian ini 

adalah metode padan intralingual dan 

metode padan ekstralingual. Berikut di 

bawah ini akan dipaparkan kedua 

metode tersebut. Metode Padan 

Intralingual  Mahsun (2014: 117) 

menerangkan bahwa terdapat dua 

metode penelitian yang digunakan 

dalam menganalisis data, yakni metode 

padan intralingual dan ekstralingual. 

Mahsun (2014: 119) menyatakan 

model analisis metode padan terdiri 

atas teknik hubung banding 

menyamakan (HBS), hubung banding 

membedakan (HBB), dan teknik 

hubung banding menyamakan hal 

pokok (HBSP). Adapaun, di antara 

beberapa teknik tersebut, peneliti 

hanya menggunakan metode hubung 

banding membedakan (HBB) saja. 

Penggunaan teknik HBB sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai 

peneliti dalam menganalisis data-data 

dalam penelitian ini. Teknik tersebut 

digunakan untuk  membedakan 

kalimat yang satu dengan yang lainnya 

dalam acara Ini Talkshow untuk 

memperoleh tuturan yang melanggar 

prinsip kerja sama Grice. Berikut di 

bawah ini cara menganalisis data untuk 

menentukan pelanggaran prinsip kerja 

sama dengan metode padan 

intralingual. Metode Padan 

Ekstralingual Mahsun (2014:120) 

menyatakan metode padan 

ekstralingual adalah metode yang 

digunakan untuk menganalisis unsur 

bahasa yang bersifat ekstralingual, 

seperti yang menyangkut makna, 

informasi, konteks tuturan, dan lain-

lain. Dengan kata lain metode padan 

ekstralingual adalah kebalikan dari 

metode padan intralingual. Akan 

tetapi, meskipun memiliki perbedaan 

dari sisi kebahasaan sebagai sarana 

untuk menganalisis data,  teknik 

lanjutan dalam metode analisis ini 

memiliki teknik lanjutan yang sama 

dengan padan intralingual, yakni HBS, 

HBB, dan HBSP. Mengacu pada 

pendapat di atas, metode padan 

ekstralingual dengan teknik lanjutan 

HBB adalah langkah yang peneliti 

gunakan dalam menganalisis data di 

luar kebahasaan. Metode ini digunakan 

saat peneliti telah menemukan tuturan 
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yang mengandung pelanggaran prinsip 

kerja sama. Selanjutnya, tuturan-

tuturan yang mengandung pelanggaran 

prinsip kerja sama tersebut peneliti 

hubungkan dengan konteks. Teknik 

HBB yang digunakan dalam langkah 

berikutnya, yakni dengan cara 

membandingkan masing-masing 

tuturan yang melanggar prinsip kerja 

sama berdasarkan konteks tuturan 

yang terjadi dalam acara Ini Talkshow. 

Setelah itu, peneliti mengelompokkan 

atau mengklasifikasikan tuturan-

tuturan yang melanggar prinsip kerja 

sama berdasarkan jenis-jenisnya. 

Berikut di bawah ini cara menganalisis 

data untuk menentukan pelanggaran 

prinsip kerja sama dengan metode 

padan ekstralingual. Metode Penyajian 

Hasil Analisis Data yakni Hasil 

analisis data yang berupa temuan 

peneliti sebagai jawaban atas masalah 

yang hendak dipecahakan, harus 

disajikan dalam bentuk teori. Di dalam 

menyajikan hasil temuan di atas, 

digunakan dengan metode formal dan 

metode informal (lihat Mahsun. 2011: 

279). Metode ini berupa perumusan 

hasil penelitian dengan menggunakan 

tanda-tanda dan lambang-lambang. 

Adapaun bentuk lambang yang 

digunakan di dalam metode formal ini 

diantaranya berupa tanda baca yaitu 

tanda kurung biasa (()), tanda kurung 

siku ([]), tanda kurung kurawal ({}), 

serta berupa gabungan huruf. 

Sedangkan metode informal, yaitu 

perumusan dengan penggunaan kata-

kata biasa, termasuk penggunaan 

terminologi yang bersifat teknis.    

C. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan data yang 

terkumpul dalam bab ini dipaparkan 

mengenai analisis data sesuai dengan 

rumusan masalah tentang penelitian 

pelanggaran prinsip kerja sama dalam 

acara Ini Talk Show di NET TV. 

Adapun pelanggaran yang dimaksud 

dalam penelitian ini berkaitan dengan 

pelanggaran maksim kuantitas, 

maksim kualitas, maksim relevansi, 

dan maksim cara atau pelaksana. 

Pembahasan tersebut akan dipaparkan 

sebagai berikut. 

1. Pelanggaran Maksim Kuantitas  

 Maksim kuantitas menuntut 

peserta tutur tidak berbicara 
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berlebihan, bertele-tele, memberikan 

informasi yang diperlukan oleh 

penutur dan tidak memberikan 

informasi yang tidak lengkap. Dalam 

hal ini, seorang penutur hendaknya 

menghindari adanya informasi-

informasi yang tidak perlu dan 

berlebihan dengan kata lain para 

partisipan komunikasi diharapkan 

berbicara sesuai dengan porsi yang 

diperlukan. Selain itu,  penutur tidak 

diperkenankan memberi informasi 

yang tidak lengkap yang terealisasikan 

dalam bentuk kalimat tidak lengkap. 

Berikut analisis data percakapan yang 

melanggar maksim kuantitas. 

(5) (a1) Sule :“Hai...Bilqis, 

hallo...hebat ya? 

Bilqis itu udah 

terkenal ya?”  

 (b1) Ayu :“Oww...ya bukan 

terkenal lagi, tadi 

sebelumnya 

nganterin saya 

pakai truk, tapi 

gak jadi, udah 

biasa nyetir kang, 

kemarin bantuin 

betulin rumah.” 

 (a2) Sule :“Udah bisa apa 

aja, hebat.” 

 

 Data (5) merupakan 

percakapan antara Ayu dan Sule dalam 

acara Ini Talkshow. Tuturan Ayu yang 

berupa kelompok kata (5b1) Oww...ya 

bukan terkenal lagi, tadi sebelumnya 

nganterin saya pakai truk, tapi gak 

jadi, udah biasa nyetir kang, kemarin 

bantuin betulin rumah jika dilihat 

termasuk melanggar prinsip kerja sama 

maksim kuantitas. Tuturan Ayu 

dikatakan melanggar prinsip kerja 

sama maksim kuantitas karena 

memberikan informasi yang berlebih-

lebihan. Dengan Ayu menyebutkan 

tuturan nganterin saya pakai truk, tapi 

gak jadi, udah biasa nyetir kang, 

kemarin bantuin betulin rumah 

termasuk berlebihan karena pada 

kenyataan Bilqis masih kecil dan 

publik tahu bahwa anak kecil belum 

bisa mengendarai truk atau 

memperbaiki rumah. Adapun tujuan 

Ayu menuturkan hal itu agar 

meciptakan kesan humor terhadap 

mitra tuturnya. Dengan demikian, Ayu 

telah melanggar prinsip kerja sama 

maksim kuantitas. 

2. Pelanggaran Maksim Kualitas 

Maksim kualitas menuntut peserta 
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tutur jangan berbicara kalau 

faktanya tidak yakin benar, data 

yang dikatakan harus lengkap dan 

akurat, dan tidak boleh 

mengandung kesalahan atau 

kebohongan. Selain itu,  Maksim 

kualitas menuntut bahwa suatu 

ujaran dalam percakapan harus 

memiliki kebenaran yang faktual.  

(8) (a1) Mami :“Mall, belanja 

biasa, Mami 

mah uang 

jajannya satu 

bulan 100 juta 

harus habis, satu 

hari, Mami teh 

100 juta harus 

habis.” 

 (b1) Ayu :“Harus habis 

itu?” 

 (a2) Mami :“Kalau gak 

habis dimarahin 

sama si Sule.” 

  

Data (8) menggambarkan 

percakapan antara Mami dan Ayu 

dalam acara Ini Talkshow. Tuturan 

Mami berupa kelompok kata (8a1) 

Mall, belanja biasa, Mami mah uang 

jajannya satu bulan 100 juta harus 

habis, satu hari, Mami teh 100 juta 

harus habis termasuk melanggar 

prinsip kerja sama maksim kualitas. 

Tuturan Mami dikatakan melanggar 

prinsip kerja sama maksim kualitas 

karena membrikan informasi salah 

atau berbohong dan tidak masuk akal. 

Pada tuturan itu, mengandung unsur 

kebohongan Mami mah uang jajannya 

satu bulan 100 juta harus habis, satu 

hari yang secara tidak wajar setiap 

orang dapat belanja barang dengan 

menghabiskan uang 100 juta per hari. 

Adapun maksud tuturan Mami untuk 

menciptakan kesan humor terhadap 

mitra tuturnya. Dengan demikian, 

tuturan Mami sudah melanggar prinsip 

kerja sama maksim kualitas. 

3. Pelanggaran Maksim Relevansi  

 Maksim relevansi menuntut 

peserta tutur memberikan kontribusi 

yang relevan atau sesuai dengan 

masalah pembicaraan. Maksim ini 

mengarahkan penutur untuk 

mengorganisir ujaran mereka 

sedemikian rupa agar ujaran mereka 

tetap berhubungan dengan konteksnya.  

(16) (a1) Ayu :“Oww... 

pelaminan, 

pengantinya 

ama orang 

tuanya.” 
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 (b1) Sule :“Ngebayangin 

sama aja orang 

tuanya.” 

 (a2) Ayu :“Kang, tapi 

Ayu suka deh 

sama sih, siapa 

tuh yang pakai 

baju oren?, 

ujang ya, 

semangat 

banget dia, 

bagus kang.” 

 (b1) Sule :“Emang 

begitu, karena 

gak ada 

kerjaan lain.” 

 

 Data (16) merupakan 

percakapan antara Sule dan Mami 

dalam acara Ini Talkshow. Tuturan 

Ayu berupa kelompok kata (16a2) 

Kang, tapi Ayu suka deh sama sih, 

siapa tuh yang pakai baju oren?, ujang 

ya, semangat banget dia, bagus kang 

termasuk melanggar prinsip kerja sama 

maksim relevansi. Pada tuturan Ayu 

dikatakan melanggar prinsip kerja 

sama maksim relevansi karena 

memberikan keterangan yang tidak 

sesuai atau tidak nyambung dengan 

ujaran mitra tuturnya. Hal ini, sudah 

menggambarkan bahwa tuturan Ayu 

dimaksudkan untuk mengalihkan 

perhatian atas tuturan sebelumnya 

yang diujarkan oleh Sule. Dengan 

demikian, Ayu telah melanggar prinsip 

kerja sama maksim relevansi. 

4. Pelanggaran Maksim Cara atau 

Pelaksana  

 Maksim cara atau pelaksana 

menuntut peserta tutur berbicara secara 

lansung, tidak kabur, tidak taksa, dan 

runtut. Maksim cara berhubungan erat 

dengan beberapa kendala dalam 

penggunaan bahasa. Suatu tuturan 

harus memiliki kadar kejelasan yang 

tinggi dan ungkapan tidak bermakna 

kabur.  

(19) (a1) Ayu :“Bersama saya 

markonah 

koneng.” 

 (b1) Sule :“Markonah 

koneng apaan?” 

 (c1) Andre :“Apaan...ini 

onderdil semua 

loh, saher, 

kenalpot situ busi 

ke, apaan?” 

  

Data (19) merupakan 

percakapan antara Ayu, Sule, dan 

Andre dalam acara Ini Talkshow. 

Tuturan Ayu berupa kelompok kata 

(19a1) bersama saya markonah koneng 
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termasuk melanggar prinsip kerja sama 

maksim cara atau pelaksana. Pada 

tuturan Ayu dikatakan melanggar 

prinsip kerja sama karena memberikan 

informasi atau ujaran yang 

membingungkan terhadap mitra 

tuturnya. Hal ini, tuturan Ayu 

dimaksudkan untuk memberikan 

informasi atau ujaran agar senama 

dengan Onderdil yang disebutkan 

mitra tuturnya, melainkan tuturan Ayu 

tidak sesuai dan membingungkan mitra 

tuturnya. Oleh karena itu, tuturan Ayu 

sudah melanggar prinsip kerja sama 

maksim cara atau pelaksana. 

PENUTUP 

1. Simpulan 

Berdasarkan paparan hasil 

penelitian dan analisis data mengenai 

pelanggaran prinsip kerja sama dalam 

acara Ini Talkshow di NET TV. Bahwa 

dapat dibuktikan adanya empat 

pelnggaran prinsip kerja sama yakni, 

maksim kuantitas, maksim kualitas, 

maksim relevansi, dan maksim cara 

atau pelaksana. Adapaun dalam acara 

Ini Talkshow ada tuturan yang sifatnya 

sengaja atau tidak disengaja dengan 

maksud untuk menciptakan kesan 

humor terhadap mitra tuturnya.  

2. Saran 

 Berdasarkan analisis data dan 

simpulan hasil penelitian mengenai 

pelanggaran prinsip kerja sama dalam 

acara Ini Talkshow di NET TV. Bahwa 

hasil  penelitian  ini dapat dijadikan 

sebagai masukan oleh pembaca 

terutama dosen dan mahasiswa guna 

memperluas wawasan tentang prinsip 

penggunaan bahasa. Dengan wawasan 

tersebut, diharapkan pembaca dapat 

memahami tentang pelanggaran 

prinsip kerja sama dalam acara Ini 

Talkshow. 
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