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ABSTRAK 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimanakah bentuk lingual 

pelanggaran maksim relevansi dalam film Marmut Merah Jambu? dan 2) 

bagaimanakah tindak tutur pelanggaran maksim relevansi dalam film Marmut Merah 

Jambu? Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk 1) mendeskripsikan bentuk 

lingual pelanggaran maksim relevansi dalam film Marmut Merah Jambu dan 2) 

mendeskripsikan tindak tutur pelanggaran maksim relevansi dalam film Marmut 

Merah Jambu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dan 

sumber data dalam penelitian ini berasal dari tuturan atau dialog dalam film Marmut 

Merah Jambu yang mengandung pelanggaran maksim relevansi. Data diperoleh 

dengan metode simak dan metode dokumentasi dengan teknik yang digunakan adalah 

teknik catat. Data dianalisis menggunakan metode padan. Berdasarkan hasil analisis 

data, diperoleh temuan yakni beberapa percakapan atau dialog di dalam film Marmut 

Merah Jambu tergolong ke dalam pelanggaran maksim relevansi. Adapun bentuk-

bentuk pelanggaran ditemukan dalam bentuk kalimat deklaratif, interogatif, dan 

imperatif. Kemudian diklasifikasikan lagi berdasarkan tindak ujarannya. Ditemukan 

empat bentuk tindak ujaran dalam pelanggaran maksim relevansi yakni tindak ujaran 

representatif, komisif, direktif, dan ekspresif.  

 

Kata kunci: pragmatik, tindak tutur, pelanggaran maksim 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa dalam kehidupan sehari-hari mempunyai peranan yang sangat penting, 

salah satunya berfungsi sebagai alat komunikasi dalam interaksi antarmanusia. Hal itu 

dapat dilihat dari berbagai aktivitas manusia sebagai makhluk sosial yang 

kesehariannya selalu menggunakan bahasa. Baik dalam aktivitas belajar-mengajar, 

jual-beli, dan berbagai interaksi verbal lainnya. Bahasa inilah yang digunakan sebagai 

alat untuk menjembatani manusia yang satu dengan yang lainnya dalam berbagai 

kegiatan atau aktivitas.  

Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi dapat berupa bahasa lisan dan 

tulisan. Bahasa lisan berfungsi untuk menyampaiakan informasi dari pembicara 

kepada pendengar. Di pihak lain, bahasa tulisan berfungsi untuk menyampaikan 

informasi dari penulis kepada pembaca. 

Film sebagai media berkomunikasi berkaitan erat dengan bahasa. Melalui 

film, kita dapat mengetaui perkembangan bahasa lisan dalam bentuk dialog. Bahasa 

yang digunakan dalam film merupkan bahasa yang ditulis dari hasil ide atau gagasan 

dan ekspresi penulis naskah dan sutradara film. Film merupakan sarana penyampaian 

informasi, ide/ gagasan, dan ekspresi kepada penonton atau penikmat film. Melalui 

film kita dapat mengambil pelajaran dari informasi yang terkandung di dalamnya. 

Selain sebagai media informasi, film juga berfungsi sebagai media hiburan. Sebagai 



2 
 

media hiburan film diklasifikasikan berdasarkan genrenya, salah satunya adalah genre 

komedi. Film “Marmut Merah Jambu” merupakan salah satu film bergenre komedi. 

Hal itu dapat diamati dari dialog-dialog atau percakapan dalam film “Marmut Merah 

Jambu” yang mengandung unsur komedi atau kelucuan. Unsur komedi atau kelucuan 

muncul karena adanya berbagai variasi bahasa di dalam film tersebut. Selain adanya 

variasi bahasa, dalam film “Marmut Merah Jambu” juga terdapat fenomena 

kebahasaan. 

Film “Marmut Merah Jambu” merupakan film bergenre drama komedi karya 

Raditya Dika. Dalam film tersebut terdapat fenomena kebahasaan berupa pelanggaran 

maksim relevansi. Hal itu terlihat dari penggunaan tindak tutur tidak langsung yang 

digunakan peserta tutur untuk menyampaikan maksud tertentu, sehingga 

mengakibatkan terjadinya pelanggaran maksim relevansi. Itulah yang kemudian 

menjadi keunikan dalam film “Marmut Merah Jambu”. Adapun contoh tuturan yang 

melanggar maksim relevansi dalam film “Marmut Merah Jambu” sebagai berikut. 

Bertus: “Halo Nia, lo mau jadi pacar gue nggak?” 

Nia: “mendingan gue mati.” 

Contoh pada teks tersebut menggambarkan tuturan antara Bertus dengan 

seorang temannya bernama Nia melalui media telepon. Tujuan Bertus menelepon Nia 

yakni untuk mengajak Nia berpacaran. Situasi tersebut terjadi karena Bertus merasa 

perlu memiliki seorang pacar. Hal itulah yang menyebabkan Bertus menelepon Nia. 

Tetapi nia menolak ajakan Bertus untuk berpacaran dengan mengatakan kalimat 

“mendingan  gue mati” pada teks di atas.  
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Kalimat yang dituturkan Nia merupakan fenomena pelanggaran maksim 

relevansi. Hal tersebut karena kalimat yang dituturkan tidak memberikan kontribusi 

yang relevan dengan kalimat sebelumnya yang dituturkan oleh Bertus yang bertindak 

sebagai mitra tutur. Dikatakan tidak relevan karena Nia menggunakan tindak tutur 

tidak langsung dalam tuturannya. Seharusnya untuk menolak ajakan Bertus, Nia 

cukup mengatakan kalimat “gue nggak mau jadi pacar lo” atau yang sejenisnya. 

Tetapi, karena Nia menggunakan tindak tutur tidak langsung dan karena tuturannya 

tidak memberikan kontribusi yang relevan terhadap tuturan Bertus, maka dapat 

dikatakan bahwa tuturan Nia tersebut melanggar maksim relevansi. 

Contoh dialog atau tuturan lainnya dalam film “Marmut Merah Jambu” yang 

melanggar maksim relevansi yakni sebagai berikut. 

Bertus: “perlu banget?” 

Dika: “kan waktu itu gue yang mecahin ancaman surat kalengnya Kak Dara.” 

 Tuturan-tuturan seperti contoh di atas yang mengandung pelanggaran maksim 

relevansi, banyak ditemukan dalam dialog film “Marmut Merah Jambu”. Berdasarkan 

tuturan fenomena-fenomena kebahasaan pada contoh di atas, menjadi bukti bahwa 

tuturan atau dialog dalam film “Marmut Merah Jambu” tidak seluruhnya mematuhi 

prinsip kerja sama yakni maksim relevansi. Itulah yang membuat pelanggaran 

maksim relevansi dalam film tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena 

itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Tindak Tutur Pelanggaran 

Maksim Relevansi dalam Film Marmut Merah Jambu”. Judul tersebut dipilih karena 

penelitian tentang pelanggaran maksim relevansi dalam tuturan sehari-hari terutama 
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dalam film belum dikaji secara khusus dan belum pernah dilakukan oleh peneliti-

peneliti sebelumnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah pelanggaran maksim relevansi dalam film “Marmut Merah Jambu”. 

Permasalahan tersebut dirinci menjadi dua pertanyaan penelitian di bawah ini. 

1. Bagaimanakah bentuk lingual pelanggaran maksim relevansi dalam film 

“Marmut Merah Jambu”? 

2. Bagaimanakah tindak tutur pelanggaran maksim relevansi dalam film “Marmut 

Merah Jambu”? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai. 

Sehubungan dengan itu, penelitian ini juga memiliki beberapa tujuan yang dibagi 

menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus yang akan dipaparkan di bawah 

ini. 

1. Tujuan Umum 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan umum yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah mendeskripsikan pelanggaran maksim relevansi dalam film 

“Marmut Merah Jambu”. 
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2. Tujuan Khusus 

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah dirinci pada bagian sebelum 

ini, tujuan khusus dalam penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut. 

a. Untuk mendeskripsikan bentuk lingual pelanggaran maksim relevansi dalam film 

“Marmut Merah Jambu”. 

b. Untuk mendeskripsikan tindak tutur pelanggaran maksim relevansi dalam film 

“Marmut Merah Jambu”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian tindak tutur pelanggaran maksim 

relevansi dalam film “Marmut Merah Jambu” dibagi menjadi dua manfaat. Dua 

manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah manfaat teoretis dan manfaat 

praktis. Secara rinci manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya wawasan 

mengenai ilmu pragmatik khususnya mengenai pelanggaran prinsip kerja sama 

maksim relevansi, baik di dalam tuturan sehari-hari, dialog dalam novel, dan juga 

film. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat 

sebagai berikut. 
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a) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau sebagai acuan bagi 

mahasiswa yang lain dalam rangka pelaksanaan penelitian selanjutnya. 

b) Dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai pelanggaran maksim 

relevansi di dalam bahasa lisan, khususnya dalam film. 

c) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi guru dalam 

penyusunan kegiatan pembelajaran di sekolah, khususnya bidang sastra 

yang berkaitan dengan film atau drama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

Mengenai kajian yang sesuai dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian 

yang pernah dilakukan oleh para peneliti lain sebelumnya. Di bawah ini akan 

dipaparkan penelitian-penelitian relevan dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan.  

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Munawarah (2013) berjudul “Analisis 

Maksim-Maksim Tutur  di Dalam Novel Negeri 5 Menara Karya a. Fuadi dan 

Implikasinya Terhadap Pembelajaran Berbicara di SMA”. Masalah yang dibahas 

dalam penelitian ini yaitu bentuk dan fungsi maksim-maksim tutur dan implikasinya 

terhadap pembelajaran berbicara di SMK kelas XI semester II. Berdasarkan hasil 

analisis pada penelitian Munawarah ditemukan empat bentuk maksim tutur, dan di 

dalam penelitian tersebut terkandung empat fungsi: 1) fungsi asertif; 2) fungsi 

direktif; 3) fungsi komisif; 4) fungsi ekspresif. Berdasarkan hal tersebut, tingkat 

tuturan yang lebih mendominasi di dalam novel negeri 5 menara terdapat pada bentuk 

pematuhan prinsip kesantunan dan fungsi asertif. 

Persamaan penelitian Munawarah dengan penelitian yang dilakukan yakni 

Munawarah mengkaji beberapa bentuk pelanggaran maksim termasuk pelanggaran 

maksim relevansi. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh munawarah dengan 

penelitian yang dilakukan yaitu Munawarah meneliti tentang bentuk maksim-maksim 
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tutur dalam novel negeri 5 menara dan implikasinya terhadap pembelajaran berbicara. 

Di dalamnya termasuk pematuhan dan pelanggaran maksim-maksim tutur. Sedangkan 

peneliti mengkaji tentang bentuk dan konteks pelanggaran maksim relevansi dalam 

film marmut merah jambu.  

Penelitian kedua yakni penelitian yang dilakukan oleh Hidayanti (2014) yang 

berjudul “Implikatur Percakapan pada Film Laskar Pelangi dan Kaitannya dengan 

Pebelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII SMP”. Masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini yaitu bentuk dan makna implikatur percakapan yang terdapat dalam 

tuturan pada film laskar pelangi, kemudian penelitian ini mendeskripsikan 

pelanggaran prinsip kerjasama yang terdapat dalam film serta kaitannya dengan 

pembelajaran bahasa indonesia di SMP. Dalam penelitian ini terdapat bentuk 

implikatur percakapan serta makna implikatur tersebut. Pada penelitian ini juga 

ditemukan pelanggaran prinsip kerja sama yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, 

maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan. 

Persamaan penelitian Hidayanti dengan penelitian yang dilakukan yakni pada 

penelitian Hidayanti ditemukan pelanggaran prinsip kerja sama yaitu maksim 

kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan. Kemudian 

perbedaannya dapat dilihat dari segi masalah yang dikaji. Hidayanti mengkaji tentang 

implikatur percakapan pada film laskar pelangi dan kaitannya dengan pembelajaran 

bahasa Indonesia, sedangkan peneliti mengkaji tentang pelanggaran maksim relevansi 

dalam film marmut merah jambu.  
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Penelitian ketiga adalah penelitian Zahid (2015) yang berjudul “Pelanggaran 

Maksim Kualitas dalam Tindak Tutur Masyarakat Desa Batunyala Kecamatan Praya 

Tengah dan Implikasinya dengan Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah di 

Sekolah”. Dalam penelitiannya, Zahid menganalisis bentuk pelanggaran maksim 

kualitas dalam tindak tutur masyarakat desa batunyala kecamatan praya tengah dan 

implikasinya dengan pembelajaran muatan lokal bahasa daerah di sekolah. 

Berdasarkan hasil analisis pada skripsi Zahid, terdapat tiga bentuk pelanggaran 

maksim kualitas dalam tindak tutur masyarakat desa batunyala yaitu: 1) bentuk 

impertif, 2) bentuk deklaratif, dan 3) bentuk interogatif.   

Perbedaan penelitian Zahid dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak 

pada objek kajiannya. Peneliti meneliti tentang pelanggaran maksim relevansi dalam 

film, sedangkan Zahid meneliti tentang pelanggaran maksim kualitas pada 

masyarakat tutur desa Batunyala dan implikasinya dengan pembelajaran. Walaupun 

jenis maksim yang diteliti berbeda, namun masih sama-sama membahas tentang 

pelanggaran maksim. 

Penelitian keempat yakni penelitian yang dilakukan oleh Haryanti (2016) 

yang berjudul “Penggunaan Variasi Bahasa Alay dalam Novel Marmut Merah Jambu 

Karya Raditya Dika dan Hubungnnya dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SMP”. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk, makna, dan fungsi bahasa 

alay, serta mengetahui hubungannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. 

Dari hasil penelitiannya ditemukan 1) empat bentuk penggunaan bahasa alay yakni 

bentuk fonologi, morfologi, sintaksis, dan bentuk ortografi, 2) makna yang terdapat 



10 
 

dalam bahasa alay yakni makna leksikal dan gramatikal, 3) fungsi emotif dalam 

bahasa alay yakni berfungsi untuk menunjukkan rasa kesal, kekecewaan dan marah, 

heran, dan kesanggupan, serta 4) penelitian terhadap bahasa alay dapat dihubungkan 

dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMP, khususnya bagi media pembelajaran. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Haryanti dengan penelitian yang 

dilakukan yakni terletak pada masalah yang dikaji dalam penelitian. Haryanti 

mengkaji tentang variasi bahasa alay, sedangkan peneliti mengkaji tentang 

pelanggaran maksim. Kesamaannya terletak pada objek kajian, yakni sama-sama 

mengkaji “Marmut Merah Jambu” karya Raditya Dika meskipun dalam jenis yang 

berbeda. Haryanti mengkaji novel “Marmut Merah Jambu”, sedangkan peneliti 

mengkaji film “Marmut Merah Jambu”. 

2.2 Landasan Teori 

Sebuah penelitian dikatakan valid apabila memiliki dasar atau teori yang kuat. 

Oleh karena itu, keberadaan sebuah teori yang relevan dengan objek yang diteliti 

merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan. Beberapa teori yang relevan adalah 

teori pragmatik khususnya tentang konteks, prinsip kerja sama, implikatur, tindak 

tutur dan konsep ujaran. Berikut akan dipaparkan teori-teori tersebut. 

2.2.1 Pragmatik 

Pragmatik yang menurut ahlinya, seperti Levinson (1980: 1-27) (dalam 

Tarigan, 2009: 31), adalah telaah mengenai relasi antara bahasa dan konteks yang 

merupakan dasar bagi suatu catatan atau laporan pemahaman bahasa. Dalam artian, 
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pemahaman bahasa menunjuk pada fakta bahwa untuk mengerti suatu ungkapan atau 

ujaran diperlukan juga pengetahuan di luar makna kata dan hubungan tata bahasanya, 

yakni hubungannya dengan konteks pemakaiannya (Wahyuni, 2016: 10). 

Pragmatik mempunyai kaitan erat dengan semantik. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Leech (1993) menyebutkan bahwa semantik mendefinisikan makna 

semata-mata sebagai ciri-ciri ungkapan-ungkapan dalam suatu bahasa tertentu, 

terpisah dari situasi penutur dan lawan tuturnya, sedangkan dalam pragmatik, makna 

diberi definisi dalam hubungannya dengan pemakai bahasa (Nadar: 2009: 2) (dalam 

Wahyuni, 2016: 10). 

Sementara itu, menurut Yule, pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang 

mengkaji tentang makna yang disampaikan oleh penutur (atau penulis) dan diterima 

oleh pendengar (atau pembaca) yang sebagai akibatnya studi ini sebagian besar 

berhubungan dengan analisis tentang apa yang dimaksudkan orang dengan tuturan-

tuturannya daripada dengan makna terpisah dari kata atau frase yang digunakan 

dalam tuturan itu sendiri. Dengan makna lain, pragmatik adalah studi tentang apa 

yang dimaksudkan oleh penutur (Yule, 2006: 3). 

Pragmatik mempelajari bagaimana objek atau pesan dituturkan oleh penutur 

atau pengirim pesan (sender) melalui lambing bahasa (symbol) kemudian diterima 

dan dimaknai oleh pendengar (receiver) yang dipengaruhi oleh konteks. Sepadan 

dengan apa yang dikemukakan Yule (2006: 3) bahwa pragmatik adalah studi tentang 

makna kontekstual. Maksudnya, dalam aktivitas komunikasi, penutur harus 



12 
 

mempertimbangkan apa yang ingin mereka katakan disesuaikan dengan orang yang 

mereka ajak bicara, di mana, kapan, dan dalam keadaan bagaimana. Jadi, sebagai 

objek dalam linguistik, bahasa tidak dilihat atau dimaknai sebagai bahasa seperti yang 

dilakukan pada kajian linguistik umum, melainkan bahasa dilihat dan dimaknai 

berdasarkan konteks. 

2.2.2 Konteks 

Konteks yaitu unsur yang berada di luar bahasa, dikaji dalam pragmatik. 

Konteks menurut Leech (1983: 13) adalah latar belakang pemahaman yang dimiliki 

oleh penutur maupun lawan tutur sehingga lawan tutur dapat membuat interpretasi 

mengenai apa yang dimaksud oleh penutur pada waktu membuat tuturan tertentu. 

Sepadan dengan pernyataan tersbut, istilah konteks menurut Mey (1993: 38) (dalam 

Nadar, 2009: 4) adalah situasi lingkungan dalam arti luas yang memungkinkan 

peserta pertuturan untuk dapat berinteraksi dan yang dapat membuat ujaran mereka 

dapat dipahami (Wahyuni, 2016: 11). Arti atau makna dari sebuah kalimat dapat 

ditentukan setelah memahami konteks. Jika konteks berubah, maka makna ujaran 

juga dapat berubah. Konteks inilah yang digunakan untuk menganalisis sebuah 

percakapan. Berdasarkan gagasan Leech (1983: 13-14) Wijana menyatakan bahwa 

secara umum konteks tuturan terdiri atas penutur dan lawan tutur, tujuan tuturan, 

situasi tutur dan peristiwa tuturan. 
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a. Penutur dan Lawan Tutur  

Konsep ini juga mencakup penulis dan pembaca bila tuturan yang 

bersangkutan dikomunikasikan dengan media tulisan. Aspek-aspek yang berkaitan 

dengan penutur dan lawan tutur adalah usia, latar belakang sosial ekonomi, jenis 

kelamin, tingkat keakraban, dan lain-lain. 

b. Tujuan Tuturan  

Bentuk-bentuk tuturan yang diutarakan oleh penutur dilatarbelakangi oleh 

maksud dan tujuan tuturan, dalam hubungan ini bentuk tuturan yang bermacam-

macam dapat digunakan untuk menyatakan suatu maksud atau sebaliknya satu 

maksud dapat disampaikan dengan beraneka ragam tuturan. 

c. Situasi Tutur 

Maksud dan tujuan dari sebuah peristiwa tutur dapat diidentifikasi dengan 

mengamati situasi tutur yang menyertainya. Hal ini juga disebutkan dalam Chaer dan 

Agustina (2004: 47) yang menyebutkan bahwa dalam setiap proses komunikasi ini 

terjadilah apa yang disebut peristiwa tutur dan tindak tutur dalam satu situasi tutur. 

Situasi tutur adalah situasi yang melahirkan tuturan. Hal tersebut berkaitan 

dengan adanya pendapat yang menyatakan bahwa tuturan merupakan akibat, 

sedangkan situasi merupakan penyebab terjadinya tuturan. Sebuah peristiwa tutur 

dapat terjadi karena adanya situasi yng mendorong terjadiya peristiwa tutur. Situasi 
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tutur sangat penting dalam kajian pragmatik, karena dengan adanya situasi tutur, 

maksud dari sebuah tutura dapat diidentifkasi dan dipahami oleh mitra tutur. 

d. Peristiwa tuturan 

Peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik 

dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak yaitu penutur dan 

lawan tutur, dengan satu pokok tuturan dalam situasi tertentu. Terjadinya peristiwa 

tutur dalam suatu komunikasi selalu diikuti oleh berbagai unsur yang tak terlepas dari 

konteksnya. Menurut Dell Hymes (dalam Rohmadi, 2004: 27-28)  ada beberapa 

syarat terjadinya peristiwa tutur yang tekenal dengan akronimnya SPEAKING. 

Syarat-syarat terjadinya peristiwa tutur adalah setting dan scene. Setting berkenaan 

dengan waktu dan tempat tuturan berlangsung, sedangkan scene mengacu pada situasi 

tempat dan waktu, atau situas psikologis pembicara. Participant, adalah pihak-pihak 

yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, 

atau pengirim dan penerima. Ends, merupakan maksud dan tujuan pertuturan. Act 

Sequence,  mengacu pada bentuk dan isi ujaran yang digunakan oleh penutur. Key, 

mengacu pada cara dan semangat seorang penutur dalam menyampaikan pesan. 

Instrumentalies, mengacu pada jalur bahasa yang digunakan seperti bahasa lisan, 

tertulis, isyarat, dan lain-lain. Norm of Interaction, mengacu pada norma atau aturan 

dalam berinteraksi. Genre, mengacu pada bentuk penyampaian suatu pesan.  

Peristiwa tutur tidak dapat terjadi pada semua tempat karena setiap komunikasi yang 

terjadi dalam suatu situasi ujar belum tentu memenuhi syarat-syarat terjadinya 

peristiwa tutur. 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam konteks yaitu 

penutur, petutur, topik yang dibicarakan, setting, cara berkomunikasi, bahasa yang 

digunakan dan tujuan dalam berkomunikasi.  Hal tersebut harus sejalan dan konteks 

yang mereka sama-sama pahami pada saat terjadinya percakapan, hal itulah yang 

akan memudahkan untuk memahami suatu ujaran. 

2.2.3 Prinsip Kerja Sama 

 Kegiatan bertutur dapat berlangsung dengan baik apabila para peserta 

pertuturan terlibat aktif dalam proses bertutur tersebut. Sebaliknya apabila terdapat 

satu atau lebih pihak yang tidak terlibat aktif , dapat dipastikan pertuturan itu tidak 

dapat berjalan dengan lancar. Agar proses komunikasi penutur dan mitra tutur dapat 

berjalan baik dan lancar, mereka haruslah dapat saling bekerja sama. Asumsi bekerja 

sama itulah yang disebut dengan prinsip kerja sama percakapan. Prinsip kerja sama 

ini dapat dirinci ke dalam empat sub prinsip yang disebut dengan maksim. 

 Grice berpendapat bahwa di dalam prinsip kerja sama, seorang pembicara 

harus mematuhi empat maksim. Maksim adalah prinsip yang harus ditaati oleh 

peserta pertuturan dalam berinteraksi, baik secara tekstual maupun interpersonal 

dalam upaya melancarkan jalannya proses komunikasi (Zahid, 2015: 18). 

Bekerja sama yang baik di dalam proses bertutur itu salah satunya dapat 

dilakukan dengan berperilaku sopan kepada pihak lain. Agar pesan dapat sampai 

dengan baik pada peserta tutur, komunikasi yang terjadi itu perlu mempertimbangkan 

prinsip-prinsip kerja sama yang tertuang dalam prinsip kerja sama Grice. Seperti yang 
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diungkapkan Grice (1975), bahwa di dalam rangka melaksanakan prinsip kerja sama 

itu, setiap penutur harus mematuhi empat maksim percakapan (conversational 

maxim), yakni maksim kuantitas (maxim of quantity), maksim kualitas (maxim of 

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

manner). Jika prinsip-prinsip ini dipenuhi, komunikasi pun dapat berjalan dengan 

baik dan lancar (Wijana dan Rohmadi, 2011: 42). Berikut penjelasan masing-masing. 

1. Maksim Kuantitas 

Maksim kuantitas menyatakan bahwa sebagai pembicara, informasi yang kita 

berikan haruslah seinformatif mungkin, tetapi jangan lebih dan jangan kurang 

informative daripada yang diperlukan. Seseorang terkadang memberikan informasi 

yang berlebihan atau kurang memadai kepada pembaca. Dengan kata lain penutur 

telah melanggar maksim kuantitas. Jika hal ini dilakukan dalam komunikasi yang 

sewajarnya, pasti akan menghambat jalannya komunikasi karena maksud tuturannya 

tidak jelas. Akan tetapi terjadi sebuah penyimpangan dilakukan karena adanya 

maksud tersendiri dari penutur (Rohmadi, 2004: 116). 

2. 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 (Rahardi, 2005: 

55). Prinsip maksim kualitas adalah; jangan mengatakan suatu yang diyakini bahwa 
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itu tidak benar dan jangan mengatakan suatu yang bukti kebenarannya kurang 

meyakinkan. 

3. 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. Bertutur 

dengan tidak memberikan kontribusi yang demikian dianggap tidak mematuhi dan 

melanggar prinsip kerja sama. 

4. Maksim Pelaksanaan 

Dalam berkomunikasi, orang juga harus mengungkapkan pikirannya secara 

jelas. Maksim pelaksanaan ini mengharuskan peserta pertuturan bertutur secara 

langsung, jelas dan tidak kabur. Orang yang bertutur dengan tidak 

mempertimbangkan hal-hal itu dapat dikatakan melanggar Prinsip Kerja Sama Grice 

karena tidak mematuhi maksim pelaksanaan. Namun, terkadang percakapan menjadi 

tidak baik dan lancar karena prinsip kerja sama dilanggar oleh salah satu atau lebih 

orang yang terlibat dalam pertuturan tersebut. makna yang terkandung dalam sebuah 

pertuturan tidak selamanya selalu dilihat dari tuturan yang dituturkan oleh si penutur. 

Terkadang, makna tersebut didapat dari konteks pertutran. Dapat dikatakan bahwa 

makna yang dituturkan (tersurat) pada sebuah tuturan tidak selalu sama dengan 

makna yang dikandungnya (tersirat). Makna tersirat dapat dilihat dari konteks yang 

menyertai pada saat berlangsungnya pertuturan. Hal ini yang memungkinkan prinsip 

kerja sama dapat dilanggar. 
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Dapat disimpulkan bahwa untuk memahami suatu ujaran agar tersampaikan 

dengan baik maka haruslah terjalin kerja sama antara penutur dan petutur. Salah satu 

yang dapat dilakukan yakni dengan mengikuti empat maksim tersebut. Maksim yang 

dimaksud Grice tersebut adalah maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim 

relevansi dan maksim pelaksanaan. Maksim Grice tersebut menyatakan fakta-fakta 

tetapi tidak memiliki aturan yang kaku sehingga maksim tersebut dapat dilanggar dan 

melibatkan makna selanjutnya. 

2.2.4 Pelanggaran Maksim 

Kushartini (2005) mengutip pendapat Grice bahwa maksim adalah prinsip 

yang harus ditaati oleh peserta pertuturan dalam berinteraksi, baik secara tekstual 

maupun interpersonal dalam upaya melancarkan jalannya proses komunikasi (Zahid, 

2015: 18). Pelanggaran maksim berarti ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap 

prinsip kerja sama. Hal itu disebabkan karena orang-orang yang terlibat di dalam 

percakapan atau para peserta tutur tidak bekerja sama dengan baik satu sama lain. 

2.2.5 Pelanggaran Maksim Relevansi 

Pelanggaran maksim relevansi adalah ketidakpatuhan terhadap maksim 

relevansi. Maksim relevansi membimbing orang untuk memberikan kontribusi yang 

relevan tentang sesuatu yang sedang dipertuturkan. Pelanggaran maksim relevansi 

dapat terjadi bila peserta tutur tidak mengindahkan unsur-unsur yang terdapat di 

dalam maksim relevansi. Hal tersebut terlihat bila tuturan lawan tutur tidak sesuai 
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atau tidak relevan dengan tuturan yang dituturkan oleh penutur (Munawarah, 2013: 

57-58). 

2.2.6 Implikatur 

Pragmatik mengandung konsep-konsep yang dijadikan piranti makna secara 

eksternal di dalam hubungannya dengan pragmatik. Salah satu konsep tersebut yaitu 

implikatur. Grice (1975) (dalam Rahardi, 2005: 43) di dalam artikelnya yang berjudul 

“Logic and Conversation” dikatakan bahwa sebuah tuturan dapat mengimplikasikan 

sebuah proposisi yang bukan merupakan bagian tuturan tersebut. Proposisi yang 

diimplikasikan itu dapar disebut dengan implikatur percakapan. 

Grice (dalam Rohmadi, 2011: 60) menyatakan implikatur dibagi menjadi dua, 

yaitu implikatur konvensional dan implikatur nonkonvensional. Implikatur 

konvensional merupakan makna suatu ujaran secara konvensional atau secara umum 

diterima oleh masyarakat. Implikatur konvensional ini sering disebut sebagai prinsip 

kerja sama. Prinsip ini berpegang pada empat maksim, yaitu maksim kuantitas, 

maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan. Implikatur 

nonkonvensional adalah ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang 

sebenarnya. Berdasarkan definisi tersebut, implikatur merupakan makna tersirat yang 

terdapat di dalam tuturan dan berpotensi muncul pada saat terjadi pelanggaran 

maksim. 
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2.2.7 Inferensi 

Inferensi menurut Sumarlam (2009: 47) (dalam Saputri, 2013: 4) adalah 

proses yang harus dilakukan oleh pendengar atau pembaca untuk memahami maksud 

pembicara atau penulis. Pembaca harus dapat mengambil pengertian, pemahaman, 

atau penafsiran suatu makna tertentu. Pembaca harus mampu mengambil keputusan 

sendiri, meskipun makna itu terungkap secara eksplisit. Adapun pengertian yang lain, 

inferensi adalah proses yang harus dilakukan oleh komunikan (pembaca/ pendengar/ 

mitra tutur), atau dengan kata lain, inferensi adalah proses memahami makna tuturan 

sedemikian rupa sehingga sampai pada penyimpulan maksud dari tuturan. 

Sementara itu, menurut term Gumpers (dalam Lubis, 2015: 70), inferensi 

pembicaraan (percakapan) adalah proses interpretasi yang ditentukan oleh situasi dan 

konteks. Dengan itu, si pendengar dalam percakapan menduga kemauan si pembicara, 

dengan itu pula si pendengar memberikan responnya. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa inferensi merupakan pengetahuan yang dipakai 

oleh mitra tutur atau pembaca untuk memahami apa yang tidak diungkapkan secara 

eksplisit di dalam ujaran atau tulisan. Inferensi sering diartikan sebagai simpulan 

yang harus dibuat sendiri oleh pendengar atau pembaca berdasarkan penafsiran yang 

dimaksudkan oleh pembicara atau penulis. 

2.2.8 Tindak Tutur 

Peristiwa tutur pada dasarnya merupakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur 

(speech act) yang terorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan. Tindak tutur akan 
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berkembang dalam analisis wacana yang melibatkan pembicara-pendengar/ penulis-

pembaca serta yang dibicarakan. Tindak tutur merupakan kajian yang bersifat sentral 

dalam pragmatic dan juga merupakan dasar bagi analisis topic-topik lain seperti 

praanggapan, implikatur percakapan, prinsip kerja sama, dan prinsip kesantunan. 

 Dalam Chaer dan Agustina (2004: 50) dibandingkan antara peristiwa tutur 

dengan tindak tutur. Peristiwa tutur merupakan gejala sosial, karena terdapat interaksi 

antara penutur dalam situasi tertentu dan pada tempat tertentu. Sedangkan tindak tutur 

lebih cenderung sebagai gejala individu, bersifat psikologis dan keberlangsungannya 

ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. 

Dalam peristiwa tutur lebih dilihat pada tujuan peristiwanya, sedangkan dalam tindak 

tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Terlepas dari 

perbedaan tersebut, tindak tutur dan peristiwa tutur merupakan dua gejala yang 

terdapat pada satu proses, yakni proses komunikasi. 

 Istilah dan teori mengenai tindak tutur mula-mula diperkenalkan oleh J.L. 

Austin pada tahun 1965. Teori yang berasal dari materi kuliah itu kemudian 

dibukukan oleh J.O. Ursmon (1965) dengan judul How to do Thing with Word?. 

Akan tetapi, teori ini baru berkembang dan dikenal dalam dunia linguistik setelah 

Searle (1969) menerbitkan buku berjudul Speech Act and Essay in The Philosophy of 

Language. 

 J.L. Austin (dalam Nadar, 2009: 11) menyebutkan bahwa pada dasarnya pada 

saat seseorang mengatakan sesuatu, dia juga melakukan sesuatu. Pada waktu 
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seseorang menggunakan kata-kata kerja promise „berjanji‟, apologize „minta maaf‟, 

name „menamakan‟, pronounce „menyatakan‟, maka yang bersangkutan tidak hanya 

mengucapkan tetapi juga melakukan tindakan berjanji, meminta maaf, menamakan, 

dan sebagainya. 

 Searle (dalam Nadar, 2009: 11) berpendapat bahwa unsur yang papling kecil 

dalam komunikasi adalah tindak tutur seperti menyatakan, membuat pernyataan, 

memberi perintah, menguraikan, menjelaskan, meminta maaf, berterima kasih, 

mengucapkan selamat, dan lain-lain. Tuturan “maaf, saya terlambat” bukan hanya 

sekadar tuturan yang menginformasikan penyesalan bahwa seseorang menyesal 

karena sudah datang terlambat, melainkan tindakan meminta maaf itu sendiri. Karena 

itulah kemudian Searle mengatakan bahwa dalam semua interaksi lingual terdapat 

tindak tutur. Interaksi lingual bukan hanya lambang, kata, atau kalimat, melainkan 

lebih tepat jika disebut produk atau hasil dari lambang, kata, atau kalimat yang 

berwujud perilaku tindak tutur (the performance of speech act). 

 Dari paparan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur adalah 

tuturan yang dihasilkan sebagai bagian dalam interaksi lingual melalui ungkapan 

bahasa dan kadang-kadang disertai dengan mimik wajah, gerak dan sikap anggota 

badan pada situasi tertentu. 

Tindak tutur dibedakan ke dalam beberapa jenis. Mengutip pendapat Nadar 

(2009: 17) (dalam Wahyuni, 2016: 12) tindak tutur dapat dibedakan menjadi tindak 

tutur langsung maupun tindak tutur tidak langsung dan tindak tutur literal maupun 
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tindak tutur tidak literal. Akan tetapi, pada penjelasan di bawah ini hanya akan 

dijelaskan mengenai tindak tutur langsung dan tidak langsung. 

a. Tindak Tutur Langsung 

Tindak tutur langsung adalah tuturan yang sesuai dengan modus kalimatnya. 

Misalnya kalimat berita (deklaratif) untuk memberitakan, kalimat perintah (imperatif) 

untuk menyuruh, mengajak, ataupun memohon, kalimat Tanya (interogatif) untuk 

menanyakan sesuatu. Perhatikan contoh berikut. 

Konteks: Percakapan antara ketua kelas dan guru di ruang kelas ketika 

pelajaran. 

(i) Guru  :”ketua kelas, tolong ambilkan kapur (tulis) lagi!” 

Ketua Kelas :”baik, Pak, segera saya ambilkan. 

Tuturan guru pada contoh (i) berbentuk kalimat perintah yang pengutaraannya 

dimaksudkan untuk menyuruh lawan tuturnya melakukan sesuatu. Mendengar apa 

yang dikatakan oleh gurunya, maka akan muncul tindak perlokusi dari Ketua kelas 

dengan memberikan jawaban yang menunjukkan ia akan melakukan apa yang 

diperintahkan oleh gurunya. 

b. Tindak Tutur Tidak Langsung 

 Tindak tutur tidak langsung adalah tuturan yang berbeda modus kalimatnya, 

maka maksud dari tindak tutur tidak langsung dapat beragam dan tergantung pada 

konteksnya. Perhatikan contoh berikut. 
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Konteks: Percakapan antara ketua kelas dan guru di ruang kelas ketika 

pelajaran. 

(ii) Guru  :”kapur tulisnya habis, ya?” 

Ketua Kelas :”baik, Pak, segera saya ambilkan.” 

Tuturan guru pada contoh (ii) berbentuk kalimat tanya yang pengutaraannya 

dimaksudkan selain untuk bertanya sekaligus untuk menyuruh lawan tuturnya 

mengambil kapur. Maksud dari tuturan Guru tersebut dapat dipahami oleh ketua 

kelas. Hal tersebut terlihat dari respon tuturannya, yaitu “baik, Pak, segera saya 

ambilkan.” 

2.2.9 Pelaksanaan Tindak Ujaran 

Dalam kehidupan sehari- hari manusia tidak pernah terlepas dari bahasa ketika 

berkomunikasi. Di dalam berkomunikasi inilah manusia menggunakan bahasa dalam 

bentuk ujaran. Dalam berujar  manusia pasti mempunyai tujuan. Tujuan tersebut 

sangat berpengaruh kepada pendengar untuk memberikan informasi. Agar suatu 

tujuan komunikasi itu tersampaikan dengan baik maka diperlukan konsep tindak 

ujaran. 

Searle (dalam Dardjowidjojo, 2005: 95-96) menyatakan bahwa tindak ujaran 

memiliki lima kategori. Lima kategori tindak ujaran tersebut yaitu representatif, 

direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasi. Berikut akan dipaparkan kategori 

pelaksanan tindak ujaran tersebut. 
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1. Tindak Ujaran Representatif 

Dardjowidjojo (2005: 99) menyebutkan tindak ujaran representatif merupakan 

pernyataan mengenai sesuatu yang benar-benar terjadi. Dari pengertian tersebut, yang 

perlu dilakukan adalah menemukan muatan proposisi dan muatan tematik. Muatan 

proposisi yang dimaksud adalah mengenai argumen dan predikasi, pelaku dan pasien 

(korban). Rohmadi (2004: 32) juga menyebutkan bahwa jenis tuturan yang termasuk 

di dalam tindak ujran ini adalah  adalah tuturan menyatakan, menuntut, mengakui, 

menunjukkan, melaporkan, memberikan kesaksian, menyebutkan, berspekulasi, 

menyarankan, dan mengeluh.  

2. Tindak Ujaran Direktif 

Rohmadi (2004: 32) menyebutkan tindak tutur direktif adalah tindak tutur 

yang dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan sesuai apa yang 

disebutkan di dalam tuturannya. Rohmadi (2004: 32) juga menyebutkan bahwa 

tuturan yang termasuk di dalam tindak ujaran ini adalah tuturan meminta, mengajak, 

memaksa, menyarankan, mendesak, menyuruh, menagih, memerintah, mendesak, 

memohon, menantang, dan memberi aba-aba. 

3. Tindak Ujaran Komisif 

Dardjowidjojo (2005: 106) menyebutkan tindak ujaran komisif adalah tindak 

ujaran yang fokus pada pembicara atau dengan kata lain mengikat penuturnya untuk 

melaksanakan segala hal yang disebutkan dalam ujarannya. Rohmadi (2004: 32) juga 

menyebutkan bahwa tuturan yang termasuk di dalam tindak ujaran ini adalah tuturan 

yang berupa sumpah, janji, dan tekad, bersumpah, berjanji, mengancam, menyatakan 

kesanggupan, bertekad.  
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4. Tindak Ujaran Ekspresif 

Dardjowidjojo (2005: 107) menyebutkan tindak ujaran ekspresif adalah tindak 

ujaran yang menyatakan keadaan psikologis seseorang. Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaannya bukan berupa perbuatan. Namun, pendengar 

tidak hanya diam, melainkan dapat merespon dengan ucapan terima kasih atau 

ungkapan lain. Rohmadi (2004: 32) juga menyebutkan bahwa tuturan yang termasuk 

di dalam tindak ujaran ini adalah tuturan yang mengucapkan terima kasih, mengeluh, 

mengucapkan selamat, menyanjung, memuji, meyalahkan, dan mengkritik. 

5. Tindak Ujaran Deklarasi 

Tindak ujaran deklarasi merupakan tindak ujaran yang menimbulkan kejadian 

baru. Faktor terjadinya tindak ujaran ini adalah wewenang. Tindak ujaran ini 

memerlukan syarat kelayakan (Dardjowidjojo, 2005: 107). Jelas bahwa tindak ujaran 

ini harus layak karena yang melakukan tindak ujaran deklarasi adalah orang yang 

memang memiliki wewenang untuk menimbulkan kejadian baru. Misalnya “Saya 

akan menikahkan kalian sebagai suami-istri hari ini.” Kalimat tersebut merupakan 

tindak ujaran deklarasi karena pembicara memiliki wewenang untuk menikahkan. 

Jika pembicara tidak memiliki wewenang, maka tindak ujaran tersebut bukan 

deklarasi. Syarat wewenang dan kelayakan sangat dipentingkan dalam tindak ujaran 

ini. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan cara atau prosedur yang ditempuh peneliti 

dalam melakukan suatu penelitian. Tentunya metode yang digunakan adalah metode 

yang sesuai dan relevan dengan objek yang dikaji. Metode yang biasa digunakan 

dalam sebuah penelitian mencakup tiga hal, yakni (1) metode dan teknik 

pengumpulan data, (2) metode analisis data, dan (3) metode penyajian hasil analisis 

data. Sebelum membahas metode penelitian yang digunakan, terlebih dahulu akan 

dijelaskan data dan sumber data penelitian. 

3.1 Data dan Sumber Data 

 Pada bagian ini akan dipaparkan hal-hal yang berkaitan dengan data dan 

sumber data. Data dalam penelitian ini berupa tuturan pelanggaran maksim relevansi 

dalam film “Marmut Merah Jambu” yang disalin atau ditranskrip ke dalam bahasa 

tulis. Di sisi lain, sumber data dalam penelitian ini didapat dari tayangan film 

“Marmut Merah Jambu” itu sendiri.  Adapun data dan sumber data dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

3.1.1 Data 

Data adalah segala sesuatu yang menjadi pokok kajian. Sudaryanto (dalam 

Mahsun, 2014: 18) memberi batasan data sebagai bahan penelitian, yaitu bahan jadi 

(lawan dari bahan mentah), yang ada karena pemilihan aneka macam tuturan (bahan 
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mentah). Bahan jadi yang dimaksud yaitu bahan yang sudah siap dimasukkan ke 

dalam penelitian dan unsur lain yang membentuk data, yang disebut konteks 

penelitian. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, data dalam penelitian ini berupa tuturan 

bahasa Indonesia dalam film “Marmut Merah Jambu” yang disalin atau ditranskrip ke 

dalam bahasa tulis. Data dalam penelitian ini hanya terbatas pada dialog antartokoh, 

yakni berupa tuturan yang menunjukkan pelanggaran maksim relevansi dalam film 

“Marmut Merah Jambu”. 

3.1.2 Sumber Data 

 Sesuai dengan yang dikemukakan Muhammad (2011: 167) sumber data 

terkait dengan dari siapa, apa, dan mana informasi mengenai fokus penelitian 

diperoleh. Merujuk pada pendapat tersebut, sumber data dalam penelitian ini adalah 

film “Marmut Merah Jambu” yang disutradarai oleh Raditya Dika. Film tersebut 

diangkat dari sebuah novel karya Raditya Dika dengan judul yang sama. Namun, 

peneliti lebih memilih untuk menggunakan film sebagai sumber data dalam penelitian 

ini. Hal itu karena ketika peneliti menonton tayangan film “Marmut Merah Jambu”, 

peneliti menemukan fenomena kebahasaan berupa pelanggaran maksim relevansi di 

dalam film tersebut. Itulah yang melatarbelakangi peneliti menggunakan tayangan 

film “Marmut Merah Jambu” sebagai sumber data dalam penelitian ini. 
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3.2 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Sudaryanto (dalam Muhammad, 2011: 203) metode adalah cara yang 

harus dilaksanakan, sedangkan teknik adalah cara melaksanakan metode. Sehubungan 

dengan penjelasan tersebut, maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

3.2.1 Metode Simak 

Untuk memperoleh data yang memadai, pengumpulan data penelitian ini  

menggunakan metode simak. Mahsun (2014: 92) menyatakan metode ini diberi nama 

metode simak karena cara yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan 

menyimak penggunaan bahasa. Istilah menyimak di sini tidak hanya berkaitan dengan 

penggunaan bahasa secara lisan, tetapi juga penggunaan bahasa secara tertulis. Dalam 

ilmu sosial metode ini dapat disejajarkan dengan metode pengamatan atau observasi. 

Metode simak ini memiliki teknik dasar yang berwujud teknik sadap (menyimak/ 

mendengarkan/ membaca). Contoh penggunaan metode simak pada bahasa lisan 

adalah menyadap atau mendengarkan orang berdialog, berpidato, berkhotbah, dan 

lain-lain, sedangkan penyadapan penggunaan bahasa secara tertulis adalah menyadap 

naskah-naskah kuno, teks narasi, bahasa-bahasa pada massmedia, dan lain-lain.  

Dalam proses mendengarkan tersebut, digunakan juga teknik catat. Peneliti 

mentranskrip data yang didapatkan untuk mempermudah  dalam proses analisis data 

selanjutnya. Apa yang dilihat harus dicatat, karena meskipun ada hasil rekaman, 
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namun hasil rekaman tidak akan pernah memberikan gambaran ihwal (Mahsun, 2014: 

132).  

Bertolak dari pendapat-pendapat di atas, peneliti menggunakan metode simak 

dengan teknik catat. Teknik catat ini dilakukan dengan mentranskrip tuturan dalam 

film “Marmut Merah Jambu” ke dalam bahasa tulis dengan tujuan untuk memperoleh 

data sebanyak-banyaknya serta dapat lebih fokus dan terarah saat akan mengolah 

data. Dalam hal ini peneliti menyimak dan mencatat semua tuturan dalam film 

“Marmut Merah Jambu”. Teknik catat ini digunakan untuk menghindari risiko lupa 

terhadap data yang sudah didapatkan dari film “Marmut Merah Jambu”. Jadi, ada dua 

kegiatan yang langsung dilakukan dalam pengumpulan data, yaitu menyimak tuturan 

dalam film “Marmut Merah Jambu”, kemudian mencatat hasil penyimakan. 

3.2.1 Metode Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2014: 274) metode dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel berupa pencatatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Hardaniwati dkk 

(2003: 145) mengartikan dokumentasi adalah pemilihan, pengolahan, dan 

penyimpanan informasi yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental.  

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menggunakan metode dokumentasi 

dalam pengumpulan data. Metode dokumentasi digunakan dengan mengumpulkan 

data-data yang bersumber dari tayangan film “Marmut Merah Jambu” yang kemudian 
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ditranskrip dan dijadikan sebagai bahan jadi penelitian.  Data yang dimaksud yaitu 

tuturan-tuturan dalam film “Marmut Merah Jambu” berupa dialog antartokoh yang 

menunjukkan pelanggaran maksim relevansi. Teknik yang digunakan dalam metode 

dokumentasi ini adalah teknik catat. Teknik catat ini dilakukan dengan mentranskrip 

tuturan dalam film. Tujuannya untuk menghindari risiko lupa terhadap data yang 

didapat dari film “Marmut Merah Jambu”. 

Dalam setiap penelitian, digunakan cara yang berbeda-beda dalam 

pengumpulan data, begitu pula dalam penelitian ini. Cara atau prosedur pengumpulan 

data dalam penelitian ini akan dilakukan sebagai berikut. 

a. Peneliti menonton film “Marmut Merah Jambu” karya Raditya Dika. 

b. Mengamati dan menyimak tuturan atau dialog dalam film “Marmut Merah 

Jambu” karya Raditya Dika.  

c. Pada saat penyimakan, peneliti menghentikan sejenak atau mempause 

jalannya film tersebut saat mendapati tuturan yang menunjukkan pelanggaran 

maksim relevansi. Lalu peneliti memutar ulang bagian tersebut agar 

mendapatkan data yang konkret untuk menghindari kekeliruan serta kesalahan 

saat menyalin atau mentranskripsi. 

d. Mentranskrip data ke dalam bahasa tulis, dengan maksud agar dapat lebih 

fokus dan terarah saat akan mengolah data. 

e. Pencatatan tuturan yang diambil sebagai bahan jadi penelitian. Setelah semua 

tuturan ditranskrip, peneliti memilih dialog atau tuturan-tuturan yang sesuai 
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dengan pertanyaan penelitian yaitu bentuk lingual serta tindak tutur yang 

termasuk dalam bentuk pelanggaran maksim relevansi. 

3.3 Metode Analisis Data 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan semata-mata hanya berdasarkan fakta-fakta yang ada atau fenomena yang 

empiris hidup pada penuturnya, sehingga yang dihasilkan atau yang dicatat berupa 

perian bahasa yang biasa dikatakan sifatnya seperti potret atau paparan seperti apa 

adanya (Sudaryanto, 1992: 62). Jadi, data yang terkumpul berbentuk kata-kata bukan 

angka- angka. 

Proses analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi data, kemudian 

mengklasifikasikan bentuk lingual pelanggaran maksim relevansi sesuai dengan jenis 

kalimat dan  jenis pelaksanaan tindak ujaran, lalu menginterpretasi data yang telah 

diklasifikasikan. Sehubungan dengan hal itu, metode yang digunakan dalam metode 

analisis data yang bersifat deskriptif ini adalah metode padan intralingual dan metode 

padan ekstralingual. 

3.3.1 Metode Padan Intralingual 

Padan merupakan kata yang bersinonim dengan kata banding dan sesuatu 

yang dibandingkan mengandung makna adanya keterhubungan sehingga padan 

diartikan sebagai hal yang menghubung-bandingkan. Sementara itu intralingual 

mengacu pada makna unsur-unsur yang berada dalam bahasa (bersifat lingual). Jadi, 

metode padan intralingual adalah metode analisis dengan cara menghubung 
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bandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual, baik yang terdapat dalam satu bahasa 

maupun dalam beberapa bahasa yang berbeda (Mahsun, 2014: 118). Mengacu pada 

pendapat tersebut, motode ini digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu 

dengan kalimat yang lain di dalam dialog antartokoh pada film “Marmut Merah 

Jambu” untuk memperoleh tuturan yang melanggar maksim relevansi. 

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). 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 dialog antartokoh pada 

film “Marmut Merah Jambu” untuk memperoleh tuturan yang melanggar maksim 

relevansi. 

3.3.2 Metode Padan Ekstralingual 

Mahsun (2014: 120) menyatakan metode padan ekstralingual merupakan 

metode yang digunakan untuk menganalisis unsur bahasa yang bersifat ekstralingual, 

seperti yang menyangkut makna, informasi, konteks tuturan, dan lain-lain. Jadi, 

metode padan ektralingual adalah metode yang digunakan untuk menganalisis unsur 

bahasa yang bersifat ekstralingual, seperti menghubungkan masalah bahasa dengan 



34 
 

hal yang berada di luar bahasa. Metode padan ekstralingual ini digunakan untuk 

menganalisis data berupa tuturan-tuturan yang melanggar maksim relevansi 

berdasarkan konteks atau pemahaman bersama yang dimiliki oleh penutur dalam film 

“Marmut Merah Jambu”. 

Mahsun (2014: 120) menyatakan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan 

metode padan ekstralingual ini yaitu teknik hubung banding menyamakan (HBS), 

teknik hubung banding membedakan (HBB) dan teknik hubung banding 

menyamakan hal pokok (HBSP). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan hubung 

banding membedakan (HBB) dengan cara membedakan masing-masing tuturan yang 

melanggar maksim relevansi. Selanjutnya, mengelompokkan atau mengklasifikasikan 

tuturan-tuturan yang melanggar maksim relevansi berdasarkan konsep ujaran.  

Muhammad (2011: 224) mengatakan untuk menganalisis masalah yang diteliti 

dengan alat penentu berasal dari luar bahasa, maka peneliti menggunakan sebuah 

teknik dalam metode ini. Teknik yang digunakan yaitu teknik referensial. Teknik 

refrensial adalah teknik yang digunakan untuk menerangkan bentuk pelanggaran 

maksim relevansi dalam film “Marmut Merah Jambu”. 

Dari kedua metode analisis di atas, data dalam penelitian ini diolah 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan metode analisis data tersebut, 

langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 
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a. Memahami setiap kalimat yang dituturkan oleh penutur dalam film 

“Marmut Merah Jambu". 

b. Mengidentifikasi tuturan yang dijadikan bahan jadi penelitian. 

c. Data yang telah diidentifikasi kemudian dipilih untuk memfokuskan pada 

hal pokok yang dibutuhkan untuk penelitian. Hal yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah tindak tutur pelanggaran maksim relevansi yang 

terdapat dalam film “Marmut Merah Jambu”. 

d. Data yang telah dipilih kemudian diklasifikasikan sesuai dengan bentuk 

lingualnya. 

e. Langkah selanjutnya adalah peneliti menganalisis data yaitu menafsirkan 

atau menginterpretasi data. Dalam hal ini data akan diinterpretasi untuk 

mengetahui bentuk lingual pelanggaran maksim relevansi yang terdapat 

dalam data, yaitu tuturan pelanggaran maksim dalam film “Marmut 

Merah Jambu”. 

f. Penginterpretasian data dilakukan berdasarkan bentuk lingual beserta 

dengan alasannya.  

g. Kemudian peneliti memaparkan tindak tutur pelanggaran maksim 

relevansi serta alasan mengapa dikatakan sebagai pelanggaran maksim 

relevansi. 

3.4 Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

 Hasil analisis data yang berupa temuan penelitian adalah jawaban atas 

masalah yang hendak dipecahkan dan disajikan berdasarkan teori. Dalam penelitian 
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ini, peneliti menyajikan data dengan menggunakan metode informal. Peneliti 

menggunakan metode informal karena hasil penelitian ini hanya disampaikan dalam 

bentuk uraian atau penjelasan mengenai bentuk lingual dan tindak tutur pelangaran 

maksim relevansi dalam film “Marmut Merah Jambu” karya Raditya Dika. Hal itu 

sesuai dengan (Mahsun, 2014: 123) yang menyatakan bahwa metode informal yakni 

penyajian data dengan menggunakan kata-kata biasa, termasuk penggunaan 

terminologi yang bersifat teknis. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

bentuk-bentuk lingual serta tindak tutur pelanggaran maksim relevansi dalam film 

“Marmut Merah Jambu”. Berikut akan dipaparkan beberapa bentuk tuturan berupa 

dialog dalam film “Marmut Merah Jambu” yang menunjukkan pelanggaran maksim 

relevansi. 

4.1  Bentuk Lingual Pelanggaran Maksim Relevansi dalam Film “Marmut 

Merah Jambu” 

Bentuk lingual pelanggaran maksim relevansi dalam film “Marmut Merah 

Jambu” berupa tuturan pada dialog film yang berwujud kalimat deklaratif, interogatif, 

dan imperatif. Tuturan pelanggaran maksim relevansi dalam film ”Marmut Merah 

Jambu” diungkapkan dengan lima bentuk tindak ujaran. Kelima tindak ujaran tersebut 

adalah tindak ujaran representatif, komisif, ekspresif, deklarasi dan direktif. Tindak 

ujaran representatif adalah peryantaan tentang sesuatu di dunia. Dari segi pembicara 

apa yang dinyatakan itu mengandung kebenaran. Tindak ujaran komisif adalah tindak 

ujaran yang fokus pada pembicara yang berupa pengucapan sumpah, janji, dan tekad. 

Tindak ujaran ekspresif yaitu ujaran yang menyatakan keadaan psikologis seseorang, 

seperti keadaan senang, sedih, kedukaan, kesabaran, dan sejenisnya. Tindak ujaran 

deklarasi yaitu tindak ujaran yang menimbulkan kejadian baru. Tindak ujaran direktif 

yaitu tindak ujaran yang berbentuk pertanyaan dan permintaan untuk melakukan 
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sesuatu. Tindak ujaran direktif memiliki bagian-bagian ujaran, seperti ujaran yang 

mengandung pertanyaan dengan jawaban ya, tidak, bukan, belum. Pertanyaan yang 

membutuhkan jawaban mana/ (si/meng) apa, dan perintah untuk melakukan sesuatu. 

Tuturan pelanggaran maksim relevansi dalam film ”Marmut Merah Jambu” hanya 

ditemukan dalam empat jenis tindak ujaran. Kempat tindak ujaran yang dimaksud 

adalah tindak ujaran representatif, komisif, ekspresif dan tindak ujaran direktif. 

Berikut akan dipaparkankan analisis bentuk lingual pelanggaran maksim relevansi 

dalam film “Marmut Merah Jambu” sesuai dengan tindak ujaran menurut Searle. 

4.1.1 Bentuk Kalimat Deklaratif Pelanggaran Maksim Relevansi  

A. Tindak Ujaran Representatif 

 Berikut akan dijelaskan bentuk kalimat deklaratif pelanggaran maksim 

relevansi yang mengandung tindak ujaran representatif.  

Teks (1) 

Bertus : “Perlu banget?” 

   „Apakah perlu sekali?‟ 

Dika : “Kan waktu itu gue yang  mecahin ancaman surat kalengnya Kak Dara.” 

„Waktu itu kan saya yang memecahkan ancaman surat kaleng milik Kak 

Dara‟ 

Kalimat yang berbunyi kan waktu itu gue yang mecahin ancaman surat 

kalengnya Kak Dara pada teks (1) jika dilihat dari bentuk lingualnya merupakan 

kalimat deklaratif. Dikatakan kalimat deklaratif karena kalimat tersebut bertujuan 

untuk mendeklarasikan bahwa Dika telah memecahkan ancaman surat kaleng untuk 

kak Dara si Ketua Osis. Secara pragmatik data tersebut mengandung tindak ujaran 

representatif. Dikatakan tindak ujaran representatif karena tuturan tersebut bermaksud 
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menyatakan kebenaran atas apa yang dituturkan. Kata kan waktu itu pada kalimat 

tersebut menyatakan sesuatu yang sebenarnya atau sesuatu yang benar-benar terjadi. 

Jika dilihat dari keseluruhan isi film, memang benar bahwa Dika pada suatu waktu 

telah atau pernah memecahkan ancaman surat kaleng untuk Kak Dara si Ketua Osis. 

Teks (2) 

Dika : “Halo Nia, lo mau jadi pacar gue, nggak?” 

  „Halo Nia, apakah kamu mau jadi pacar saya?‟ 

Nia : “Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, mohon hubungi beberapa 

saat lagi.” 

  „Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, mohon hubungi beberapa saat  

lagi.‟ 

 Kalimat yang berbunyi nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, mohon 

hubungi beberapa saat lagi pada teks (2) jika dilihat dari bentuk lingualnya termasuk 

ke dalam kalimat deklaratif. Dikatakan kalimat deklaratif karena dalam kalimat 

tersebut terdapat penggalan berbunyi nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif yang 

menunjukkan bahwa si lawan tutur mendeklarasikan atau menyatakan bahwa nomor 

yang dituju oleh penututr sedang dalam keadaan tidak aktif. Secara pragmatik data 

tersebut termasuk ke dalam tindak ujaran representatif. Dikatakan tindak ujaran 

representatif karena tuturan tersebut bermaksud melaporkan dan memberikan saran. 

Kalimat nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif pada penggalan dialog di atas 

merupakan tuturan yang bermaksud melaporkan bahwa nomor telepon Nia saat itu 

sedang tidak aktif. Walaupun sebenarnya teleponnya aktif, namun kalimat tersebut 

hanya sebagai pengalihan jawaban dari apa yang dituturkan Dika sebelumnya.  



40 
 

Di samping itu, kalimat mohon hubungi beberapa saat lagi menyatakan saran yang 

ditujukan oleh Nia kepada Dika untuk mencoba menghubungi kembali di lain waktu. 

Teks (3)  

Dika : “Kita ngapain sih di sini?” 

  „Untuk apa kita di sini?‟ 

Bertus : “Di Jakarta, rata-rata dalam sehari terjadi 258 kasus kejahatan, dan 

sebagian besarnya terjadi di jalanan.” 

 „Di Jakarta, rata-rata dalam sehari terjadi 258 kasus kejahatan, dan 

sebagian besarnya terjadi di jalanan.‟ 

 Pada teks (3) di atas, tuturan yang mengatakan di Jakarta, rata-rata dalam 

sehari terjadi 258 kasus kejahatan, dan sebagian besarnya terjadi di jalanan jika 

dilihat dari bentuk lingualnya merupakan kalimat deklaratif (berita). Dikatakan 

kalimat deklaratif karena kalimat bercetak tebal miring di atas bermaksud 

memberitakan atau menginformasikan tentang kejadian yang biasa terjadi di jalanan 

kota Jakarta. Secara pragmatik data tersebut mengandung tindak ujaran representatif. 

Dikatakan representatif karena tuturan tersebut merupakan pernyataan yang tidak 

membutuhkan suatu jawaban. Tidak membutuhkan jawaban karena kalimat di 

Jakarta, rata-rata dalam sehari terjadi 258 kasus kejahatan, dan sebagian besarnya 

terjadi di jalanan sudah sangat jelas memaparkan bahwa kalimat tersebut hanya 

berupa pernyataan informatif. Sehingga tuturan yang berupa pernyataan merupakan 

tindak ujaran representatif. 
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Teks (4)  

Dika  : “Ber, emangnya kenapa sih popular dan urusan cewek sekarang jadi  penting 

banget buat lo?” 

 „Ber, memang sekarang kenapa popular dan urusan perempuan jadi sangan 

penting untuk kamu? 

Bertus : “Dik, gini-gini, lo tahu kan di SMA itu kita bisa ketemu sama jodoh kita. 

Semakin lama kita ketemu sama jodoh kita, semakin lama kita nikah.” 

 „Dik, begini, kamu tahu kan di SMA itu kita bisa bertemu dengan jodoh kita. 

Semakin lama kita bertemu dengan jodoh kita, semakin lama kita menikah.‟ 

Dika : “Ber, lu sunat aja nggak berani, udah ngomongin nikah.” 

  „Ber, kamu sunat saja tidak berani, malah membicarakan pernikahan.‟ 

 Tuturan yang mengatakan Dik, gini-gini, lo tahu kan di SMA itu kita bisa 

ketemu sama jodoh kita. Semakin lama kita ketemu sama jodoh kita, semakin lama 

kita nikah pada teks (4) jika dilihat dari bentuk lingualnya merupakan kalimat 

deklaratif. Dikatakan kalimat deklaratif karena dalam tuturan tersebut terdapat 

penggalan kalimat berbunyi kita bisa ketemu sama jodoh kita. Penggalan kalimat 

tersebut menunjukkan bahwa penutur menginformasikan atau memberitakan kepada 

lawan tutur bahwa mereka dapat bertemu dengan jodoh mereka di SMA. Secara 

pragmatik data tersebut mengandung tindak ujaran representatif. Dikatakan tindak 

ujaran representatif karena tuturan tersebut merupakan tuturan yang menunjukkan 

spekulasi. Kalimat lo tahu kan di SMA itu kita bisa ketemu sama jodoh kita pada 

penggalan di atas menunjukkan pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan 

kenyataan. Karena pada dasarnya tidak ada yang tahu kapan dan di mana seseorang 

bisa bertemu dengan jodohnya. Entah di SMA, di perguruan tinggi, atau bahakan di 

lingkungan tempat kerja atau di lingkungan tempat tinggal. 
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Teks (5) 

Kepala Sekolah: “Apa saya salah meminta bantuan kalian?” 

   „Apakah saya salah meminta bantuan pada kalian?‟ 

Bertus  : “Sebentar bu, saya punya teori yang lebih masuk akal, bu.” 

   „Sebentar bu, saya mempunyai teori yang lebih masuk akal, bu.‟ 

 Tuturan yang mengatakan sebentar bu, saya punya teori yang lebih masuk 

akal, bu pada teks (5) jika dilihat dari bentuk lingualnya termasuk ke dalam kalimat 

deklaratif. Dikatakan kalimat deklaratif karena dalam tuturan tersebut terdapat kata 

punya atau mempunyai yang menunjukkan bahwa penutur memberitakan atau 

menginformasikan bahwa dirinya mempunyai sesuatu. Sesuatu yang dimaksud di sini 

adalah teori yang lebih masuk akal seperti yang dikatakan oleh penutur. Secara 

pragmatik data tersebut mengandung tindak ujaran representatif. Dikatakan tindak 

ujaran representatif karena tuturan tersebut bermaksud menyatakan. Kalimat saya 

punya teori yang lebih masuk akal pada penggalan tuturan atau dialog di atas 

merupakan kalimat yang bertujuan untuk menyatakan bahwa mitra tutur yakni Bertus 

memiliki suatu teori yang lebih masuk akal daripada teori yang dia gunakan 

sebelumnya.  

Teks (6)  

Papa Ina: “Enak?” 

  „Enak?‟ 

Dika : “Kayak teh pada umumnya om.” 

  „Seperti teh pada umumnya om.‟ 
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 Tuturan yang mengatakan kayak teh pada umumnya om pada teks (6) jika 

dilihat dari bentuk lingualnya termasuk ke dalam kalimat deklaratif. Dikatakan 

kalimat deklaratif karena kalimat tersebut berbtujuan untuk memberitakan atau 

menginformsikan bahwa rasa teh yang diminum Dika sama seperti rasa teh pada 

umumnya. Secara pragmatik data tersebut mengandung tindak ujaran representatif. 

Dikatakan tindak ujaran representatif karena tuturan tersebut bermaksud menyatakan 

kebenaran atas apa yang dituturkan. Kalimat kayak teh pada umumnya pada 

penggalan dialog di atas menyatakan sesuatu yang memang benar adanya. Teh pada 

dasarnya memiliki rasa yang sama, kecuali jika sudah ditambah perasa atau bahan-

bahan lainnya yang dapat memberi cita rasa yang berbeda. 

B. Tindak Ujaran Komisif 

 Berikut akan dijelaskan bentuk kalimat deklaratif pelanggaran maksim 

relevansi yang mengandung tindak ujaran komisif. 

Teks (7)  

Bertus: “Halo, lo mau nggak jadi pacar gue?” 

  „Halo, apakah kamu mau jadi pacar saya?‟ 

Cewek: “Mendingan gue mati.”  

  „Saya lebih baik mati.‟ 

 

Kalimat tuturan pada teks (7) di atas jika dilihat dari bentuk lingualnya 

termasuk ke dalam kalimat deklaratif. Kalimat mendingan gue mati atau saya lebih 

baik mati menunjukkan bahwa lawan tutur memberi pernyataan terhadap penutur 

sebelumnya yakni Bertus. Dikatakan kalimat deklaratif karena pernyataan tersebut 
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bertujuan untuk menginformasikan kepada lawan tutur bahwa si Cewek lebih baik 

mati atau lebih memilih untuk mati saja. Secara pragmatik data tersebut megandung 

tindak ujaran komisif. Dikatakan tindak ujaran komisif karena tuturan tersebut 

termasuk ke dalam tindak ujaran yang menyatakan tekad. Si Cewek yang merupakan 

Lawan tutur Bertus mengatakan kalimat mendingan gue mati yang artinya dia lebih 

memilih untuk mati daripada harus berpacaran dengan Bertus. Kata mendingan pada 

kalimat yang dituturkan menunjukkan adanya tekad atau keinginan dari si Cewek 

untuk mati jika seandainya dia harus berpacaran dengan Bertus. 

C. Tindak Ujaran Ekspresif 

 Berikut akan dijelaskan bentuk kalimat deklaratif pelanggaran maksim 

relevansi yang mengandung tindak ujaran ekspresif. 

Teks (8) 

Bertus : “Jangan-jangan pelakunya sengaja nuker nomor-nomor rumah? Apa 

jangan-jangan ini hanya mimpi?” 

 „Apakah mungkin pelakunya sengaja menukar nomor-nomor rumah? Atau 

mungkinkah ini hanya mimpi?‟ 

Papa Dika: “Kau banyak kali cakapnya, habis udara kau bikin ni.” 

  „Kau sangat banyak bicara, kau membuat udara habis.‟ 

Kalimat yang dituturkan oleh Papa Dika pada teks (8) jika dilihat dari bentuk 

lingualnya termasuk kalimat deklaratif. Dikatakan kalimat deklaratif karena pada teks  

tersebut terdapat penggalan kalimat kau membuat udara habis yang bertujuan untuk 

memberitahukan atau menginformasikan kepada mitra tutur bahwa bicaranya yang 

banyak itu membuat udara di dalam mobil yang dikendarai menjadi habis. Secara 
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pragmatik data di atas mengandung tindak ujaran ekspresif. Dikatakan tindak ujaran 

ekspresif karena tuturan tersebut termasuk ke dalam tindak ujaran yang bermaksud 

untuk menyalahkan. Penggalan ujaran kau banyak kali cakapnya yang dituturkan oleh 

Papa Dika merupakan bentuk penyalahan atas Bertus yang tak henti-hentinya 

berbicara, sehingga membuat Papa Dika menjadi geram. 

Teks (9) 

Guru : “Ada yang tahu kenapa Soekarno Hatta bisa memperebutkan 

kemerdekaan?” 

 „Apakah ada yang tahu, mengapa Soekarno Hatta dapat memperebutkan 

kemerdekaan?‟ 

Bertus : “Karena salah satu dari mereka tidak ada yang egois dan manfaatin 

pertemanan mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Karena mereka 

tidak makan teman, makanya mereka berdua bisa sangat popular. Tapi kalo 

salah satu dari mereka ada yang mengkhianati temannya sendiri, 

mendingan nggak usah nginep di rumahnya lagi, anggap aja di udah nggak  

ada.  Merdeka!!!” 

 „Karena salah satu dari mereka tidak ada yang egois dan memanfaatkan 

pertemanan mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Karena mereka tidak 

makan teman, oleh karena itu mereka berdua bisa sangat popular. Tetapi jika 

salah satu dari mereka ada yang mengkhianati temannya sendiri, lebih baik 

tidak usah menginap di rumahnya lagi, anggap saja dia sudah tidak ada. 

Merdeka!!!‟ 

Kalimat yang dituturkan oleh Bertus pada teks (9) di atas jika dilihat dari 

bentuk lingualnya termasuk kalimat deklaratif. Dikatakan kalimat deklaratif karena 

kalimat yang dituturkan Bertus bertujuan untuk memberitahukan atau 

menginformasikan kepada mitra tutur alasan-alasan mengapa Soekarno Hatta bisa 

memperebutkan kemerdekaan. Secara pragmatik data di atas mengandung tindak 

ujaran ekspresif. Dikatakan tindak ujaran ekspresif karena tuturan tersebut termasuk 
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ke dalam tindak ujaran yang bermaksud untuk menyalahkan. Penggalan ujaran 

karena mereka tidak makan teman, makanya mereka berdua bisa sangat popular 

merupakan bentuk penyalahan Bertus terhadap Dika yang tidak memberikan 

kontribusi dalam usaha mereka untuk menjadi siswa popular di sekolah. Meskipun 

kalimat tersebut dituturkan Bertus untuk menjawab pertanyaan dari gurunya, namun 

pada dasarnya jawaban tersebut ditujukan untuk menyindir Dika. 

4.1.2 Bentuk Kalimat Imperatif Pelanggaran Maksim Relevansi 

A. Tindak Ujaran Direktif 

 Berikut akan dijelaskan bentuk kalimat imperatif pelanggaran maksim 

relevansi yang mengandung tindak ujaran direktif. 

Teks (10) 

Papa Ina : “Di rumah ini tidak ada orang kecuali saya. Kamu cuma berurusan sama 

saya, paham nggak? Keluar!” 

  „Di rumah ini tidak ada orang kecuali saya. Kamu hanya berurusan dengan  

saya, paham tidak? Keluar!‟ 

Dika : “Om-om saya bisa jelasin semuanya terutama soal luka itu om. Tapi saya 

butuh waktu lama kalo cerita om, bisa sampai tiga jam.” 

  „Om-om saya bisa jelaskan semuanya terutama masalah luka itu om. Tapi 

saya butuh waktu lama untuk bercerita om, bisa sampai tiga jam.‟ 

 Tuturan yang mengatakan om-om saya bisa jelasin semuanya terutama soal 

luka itu om. Tapi saya butuh waktu lama kalo cerita om, bisa sampai tiga jam pada 

teks (10) jika dilihat dari bentuk lingualnya termasuk kalimat imperatif. Dikatakan 

kalimat imperatif karena kata butuh dalam penggalan kalimat di atas bermaksud 
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untuk meminta keluangan waktu Papa Ina untuk mendengarkan cerita dari Dika. 

Secara pragmatik data tersebut termasuk ke dalam tindak ujaran direktif. Dikatakan 

tindak ujaran direktif karena tuturan tersebut bermaksud memohon atau meminta. 

Dika melakukan tindak ujaran tersebut agar Papa Ina melakukan sesuatu. Kalimat 

tapi saya waktu lama kalo cerita om, bisa sampai tiga jam pada penggalan tuturan 

atau dialog di atas merupakan kalimat yang bertujuan untuk meminta Papa Ina 

meluangkan waktu yang dimilikinya untuk mendengarkan cerita dari Dika. 

Teks (11) 

Bertus : “Om, ini mimpi bukan, om? Ini mimpi, bukan? Om?” 

  „Om, apakah ini mimpi? Apakah ini mimpi? Om?‟ 

Papa Dika: “Ah, diam Bertus!” 

   „Diam Bertus! 

Tuturan yang mengatakan ah, diam bertus! pada teks (11) jika dilihat dari 

bentuk lingualnya termasuk kalimat imperatif. Dikatakan kalimat imperatif karena 

secara ortografi terdapat tanda seru di akhir kalimat. Tanda seru tersebut 

menunjukkan bahwa kalimat yang dimaksudkan pada teks di atas adalah kalimat 

perintah atau suruhan. Secara pragmatik data di atas mengandung tindak ujaran 

direktif. Dikatakan tindak ujaran direktif karena kalimat tersebut merupakan kalimat 

perintah. Kalimat diam bertus! bertujuan untuk menyuruh mitra tutur agar diam dan 

jangan banyak bertanya. Dikatakan menyuruh atau memerintah karena kalimat 

tersebut diucapkan dengan sangat tegas. Jadi, tuturan pada teks (11) di atas termasuk 
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ke dalam tindak ujaran direktif karena tuturan tersebut berupa perintah kepada mitra 

tutur untuk diam atau tidak lagi berbicara. 

4.1.3 Bentuk Kalimat Interogatif Pelanggaran Maksim Relevansi 

A. Tindak Ujaran Representatif 

 Berikut akan dijelaskan bentuk kalimat interogatif pelanggaran maksim 

relevansi yang mengandung tindak ujaran representatif. 

Teks (12) 

Bertus : “Dik, gimana ya kita bisa kayak Michael?” 

  „Dik, bagaimana ya agar kita bisa seperti Michael?‟ 

Dika   : “Ber, dia itu popular. Lo tanya aja satu sekolah, siapa sih yang nggak tahu 

dia?” 

  „Ber, dia itu popular. Kamu tanyakan saja ke semua orang di sekolah ini, 

siapa yang tidak kenal dia?‟ 

 Tuturan yang mengatakan Ber, dia itu popular. Lo tanya aja satu sekolah, 

siapa sih yang nggak tahu dia? pada teks (12) jika dilihat dari bentuk lingualnya 

termasuk kalimat interogatif atau kalimat pertanyaan. Dikatakan kalimat interogatif 

karena pada penggalan kalimat tersebut terdapat kata siapa yang merupakan salah 

satu dari enam kata tanya dalam 5W1H. Selain itu, secara ortografi pada akhir 

kalimat tersebut terdapat tanda tanya yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut 

merupakan kalimat tanya atau kalimat interogatif.  Jika dilihat secara pragmatik data 

tersebut mengandung tindak ujaran representatif. Dikatakan tindak ujaran 

representatif karena tuturan tersebut bermaksud menyatakan kebenaran atas apa yang 
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dituturkan. Kalimat dia itu popular pada penggalan dialog di atas menyatakan sesuatu 

yang memang benar adanya. Michael memang seorang siswa yang popular di sekolah 

tersebut dan jika dilihat dari cerita film memang benar bahwa pernyataan itu tak 

terbantahkan.  

B. Tindak Ujaran Direktif 

 Berikut akan dijelaskan bentuk kalimat interogatif pelanggaran maksim 

relevansi yang mengandung tindak ujaran direktif. 

Teks (13) 

Dika : “Ber, lo yakin? Lewat telepon aja gagal, gimana ngomong langsung?” 

„Ber, kamu yakin? Melalui telepon saja gagal, bagaiman jadinya jika 

berbicara secara langsung?‟ 

Bertus : “Nembak cewek itu harus banyak, biar kemungkinan diterimanya itu 

banyak. Kalo gue nembak seratus cewek dengan probabilitas 10% gue 

mungkin bakal diterima sepuluh kali. Lo nggak belajar matematika, apa?” 

 „Menembak (menyatakan cinta kepada) perempuan itu harus banyak, agar 

kemungkinan diterimanya itu juga banyak. Jika saya menembak seratus 

perempuan dengan probabilitas 10% saya mungkin saja akan diterima sepuluh 

kali. Apakah kamu tidak belajar matematika?‟ 

 Kalimat bercetak tebal dalam tuturan pada teks (13) jika dilihat dari bentuk 

lingualnya termasuk ke dalam kalimat interogatif. Dikatakan kalimat interogatif 

karena dalam kalimat tersebut terdapat kata apa yang merupakan kata tanya. Selain 

itu, secara ortografi terdapat tanda tanya di akhir kalimat yang menunjukkan bahwa 

kalimat tersebut merupakan kalimat interogatif atau kalimat pertanyaan. Secara 

pragmatik data tersebut mengandung tindak ujaran direktif. Dikatakan tindak ujaran 

direktif karena tuturan tersebut termasuk ke dalam ujaran yang bermaksud untuk 



50 
 

menyarankan atau memberi saran. Kata harus pada kalimat yang dituturkan Bertus 

bertujuan untuk menyarankan kepada Dika bahwa jika hendak menyatakan cinta 

hendaklah dinyatakan ke banyak cewek atau perempuan, agar kemungkinan untuk 

diterima banyak. Kalaupun ada yang menolak, kemungkinan cewek-cewek lain akan 

ada yang menerima. 

Teks (14) 

Bertus: “Berarti lu pelakunya. Jangan bohong lu!” 

  „Berarti kamu pelakunya. Kamu jangan bohong!‟ 

Cowok: “Nggak” 

  „Tidak‟ 

Bertus: “Jangan bohong. Lu narkoba ya? Lu narkoba ya?” 

  „Jangan bohong! Kamu pemakai narkoba ya? Kamu pemakai narkoba ya? 

Cowok: “nggak” 

  „Tidak‟ 

Tuturan yang mengatakan jangan bohong. Lu narkoba ya? Lu narkoba ya? 

pada teks (14) jika dilihat dari bentuk lingualnya termasuk ke dalam kalimat 

interogatif. Dikatakan kalimat interogatif karena secara ortografi terdapat tanda 

Tanya di akhir kalimat. Tanda Tanya tersebut menunjukkan bahwa kalimat yang 

dimaksud di atas merupakan kalimat tanya atau interogatif.  Secara pragmatik data di 

atas mengandung tindak ujaran direktif. Dikatakan tindak ujaran direktif karena 

kalimat lu narkoba ya? pada penggalan dialog di atas diulang sebanyak dua kali. 

Pengulangan tersebut bertujuan untuk memaksa dan mendesak mitra tutur agar mau 

menjawab pertanyaan penutur. Dikatakan tindak ujaran direktif karena secara 
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ortografi terdapat pula tanda tanya (?) di akhir kalimat yang bermakna menanyakan. 

Jadi, tuturan yang mengatakan jangan bohong. Lu narkoba ya? Lu narkoba ya? 

termasuk ke dalam tindak ujaran direktif karena menuntut atau memaksa mitra tutur 

untuk menjawab sesuatu yang ditanyakan oleh penutur. 

Teks (15) 

Bertus : “Lo yakin, dik?” 

  „Apakah kamu yakin, dik?‟ 

Dika : “Ber, kita harus membela kebenaran, kan?” 

  „Ber, bukankah kita harus membela kebenaran?‟ 

 Kalimat yang berbunyi ber, kita harus membela kebenaran, kan? dalam 

tuturan pada teks (15) jika dilihat dari bentuk lingualnya termasuk kalimat interogatif. 

Dikatakan kalimat interogatif karena pada kalimat tersebut yang jika dibahasakan 

sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar akan berbunyi Ber, bukankah kita harus 

membela kebenaran? terdapat partikel kah yang bertujuan untuk menyakan sesuatu. 

Selain itu, jika dilihat secara ortografi terdapat tanda tanya di akhir kalimat yang 

menjelaskan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat tanya atau kalimat 

interogatif. Secara pragmatik data di atas mengandung tindak ujaran direktif. 

Dikatakan tindak ujaran direktif karena tuturan tersebut termasuk ke dalam ujaran 

yang bermaksud untuk menyarankan atau memberi saran. Kata harus pada kalimat 

yang dituturkan Dika bertujuan untuk menyarankan kepada Bertus bahwa kebenaran 

harus dibela. Jadi, kalimat ber, kita harus membela kebenaran, kan? merupakan 

kalimat yang bertujuan untuk menyarankan dan kalimat saran tersebut dipertegas pula 
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dengan intonasi pertanyaan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tuturan tesebut 

termasuk ke dalam tindak ujaran direktif. 

Teks (16) 

Dika : “Kalian kenapa, sih?  Kok mencurigakan banget?” 

  „ada apa dengan kalian? Kenapa sangat mencurigakan?‟ 

Cindy : “Dik, lo sabtu malem ada acara, nggak?” 

  „Dik, apakah sabtu malam kamu ada acara?‟ 

Tuturan yang berbunyi dik, lo sabtu malem ada acara, nggak? pada teks (16) 

jika dilihat dari bentuk lingualnya termasuk kalimat interogatif. Dikatakan kalimat 

interogatif karena jika dibahasakan sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar akan 

berbunyi Dik, apakah sabtu malam kamu ada acara?  terdapat kata apakah yang 

merupakan kata tanya. Selain itu, jika dilihat secara ortografi terdapat tanda tanya di 

akhir kalimat yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut  merupakan kalimat tanya 

atau interogatif. Secara pragmatik data di atas mengandung tindak ujaran direktif. 

Dikatakan tindak ujaran direktif karena kalimat tersebut merupakan kalimat 

pertanyaan. Kalimat pertanyaan tersebut bertujuan untuk meminta mitra tutur agar 

mau menjawab pertanyaan penutur. Jadi, tuturan yang mengatakan dik, lo sabtu 

malem ada acara, nggak? termasuk ke dalam tindak ujaran direktif karena meminta 

mitra tutur untuk menjawab sesuatu yang ditanyakan oleh penutur. 
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4.2 Tindak Tutur Pelanggaran Maksim Relevansi dalam Film Marmut Merah 

Jambu 

 Pada subbab ini akan dipaparkan tindak tutur pelanggaran maksim relevansi 

dalam film Marmut Merah Jambu. Pemaparan tersebut akan disertakan dengan 

konteksnya. Selain itu, akan dikelompokkan dan diklasifikasikan pula berdasarkan 

bentuk kalimat dan jenis tindak ujarannya. Berikut akan dipaparkan di bawah ini. 

4.2.1 Tindak Tutur Pelanggaran Maksim Relevansi dalam Kalimat Deklaratif 

A. Tindak Tutur Pelanggaran Maksim Relevansi dalam Kalimat Deklaratif 

Representatif 

Berikut akan dipaparkan tindak tutur pelanggaran maksim relevansi dalam 

kalimat deklaratif representatif. 

Teks (1a) 

Bertus : “Perlu banget?” 

   „Apakah perlu sekali?‟ 

Dika : “Kan waktu itu gue yang  mecahin ancaman surat kalengnya Kak Dara.” 

„Waktu itu kan saya yang memecahkan ancaman surat kaleng milik Kak 

Dara‟ 

Pertuturan pada teks di atas terjadi di kantin sekolah pada siang hari saat jam 

istirahat. Grup detektif tiga sekawan hendak memecahkan kasus ancaman 

pembunuhan terhadap Kepala Sekolah. Saat itu, Dika mencurigai Michael sebagai 

pelaku yang menggambar graffiti yang dianggap menyerupai monster di tembok 

belakang sekolah. Oleh karena itu, untuk memperkuat dugaannya Dika mengajak 
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Bertus dan Cindy untuk mencari bukti-bukti. Dika mengambil sampel berupa tissue 

bekas yang telah digunakan Michael pada saat makan di kantin. Sehingga terjadilah 

pertuturan seperti pada dialog di atas. Jawaban Dika yang mengatakan kan waktu itu 

gue yang mecahin ancaman surat kalengnya Kak Dara didasari konteks yakni pada 

beberapa waktu sebelumnya grup detektif tiga sekawan pernah diminta untuk mencari 

pelaku pengirim surat kaleng untuk ketua osis. Saat itu Dika berhasil memecahkan 

ancaman surat kaleng tersebut. 

Kalimat yang dituturkan Dika pada teks (1a) merupakan pelanggaran maksim 

relevansi dalam kalimat deklaratif representatif. Alasan kalimat tersebut dikatakan 

melanggar maksim relevansi karena kalimat yang dituturkan tidak memberikan 

kontribusi yang relevan dengan kalimat sebelumnya. Dikatakan tidak relevan karena 

Dika menggunakan tindak tutur tidak langsung dalam tuturannya. Seharusnya untuk 

menjawab pertanyaan Bertus, Dika cukup mengatakan kalimat iya jelas perlu dong 

atau kalimat yang sejenisnya. Alasan lain yang menunjukkan ketidakrelevanan pada 

teks (1a) yakni karena hilangnya pasangan ajasensi pada tuturan dalam dialog di atas. 

Pasangan ajasensi merupakan tata urutan otomatis yang terdiri atas bagian pertama 

dan bagian kedua, kegagalan menghasilkan tuturan kedua (jawaban) akan 

menghasilkan kekosongan yang memiliki dampak tertentu. Dampak dari kekosongan 

tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran maksim relevansi seperti pada dialog di 

atas.  

Tuturan pelanggaran maksim relevansi pada teks (1a) termasuk ke dalam 

tuturan yang berimplikatur. Dikatakan berimplikatur karena pada tuturan tersebut 
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terdapat makna tambahan. Makna tambahan dalam tuturan tersebut adalah Dika 

bermaksud mengatakan bahwa apa yang sedang dilakukannya merupakan sesuatu 

yang memang perlu untuk dilakukan. Untuk menjawab pertanyaan Bertus, Dika 

mengatakan bahwa waktu itu dialah yang memecahkan ancaman surat kaleng untuk 

Kak Dara si Ketua Osis.  

Teks (2a) 

Dika : “Halo Nia, lo mau jadi pacar gue, nggak?” 

  „Halo Nia, apakah kamu mau jadi pacar saya?‟ 

Nia : “Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, mohon hubungi beberapa 

saat lagi.” 

  „Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, mohon hubungi beberapa saat  

lagi.‟ 

 Tuturan Dika yang berbunyi halo Nia, lo mau jadi pacar gue, nggak? didasari 

konteks yakni  sebelumnya Dika dan salah seorang temannya yakni Bertus sangat 

terobsesi untuk memiliki seorang pacar. Kemudian mereka mengumpulkan beberapa 

nomor telepon dari teman-teman perempuan mereka. Suatu malam Dika akhirnya 

memutuskan untuk menghubungi nomor-nomor tersebut satu per satu. Saat giliran ia 

menghubungi nomor telepon Nia, terjadilah pertuturan seperti pada teks di atas. 

Pertuturan tersebut terjadi melalui sambungan telepon. Dika menghubungi Nia untuk 

menanyakan apakah Nia mau menjadi pacarnya. Tujuan Dika untuk menelepon dan 

menayakan hal tersebut adalah supaya Dika bisa memiliki seorang pacar. Namun 

sayangnya Nia tidak mau menjadi pacar Dika. Untuk memperhalus penolakannya, 

Nia menjawab telepon seolah-olah dia adalah operator telepon dengan mengatakan 
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kalimat yang berbunyi nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, mohon hubingi 

beberapa saat lagi. 

Kalimat tuturan yang bercetak tebal pada teks (2a) di atas merupakan tindak 

tutur pelanggaran maksim relevansi dalam kalimat deklaratif representatif. Dikatakan 

melanggar maksim relevansi karena apa yang dituturkan oleh Nia tidak memberikan 

kontribusi yang relevan dengan kalimat sebelumnya yang dituturkan oleh Dika. Hal 

tersebut karena Nia menggunakan tindak tutur tidak langsung untuk menjawab 

pertanyaan Dika. Seharusnya untuk menjawab pertanyaan Dika, Nia cukup 

mengatakan gue nggak mau jadi pacar lo atau kalimat jawaban yang sejenisnya. 

Akan tetapi, Nia menggunakan tindak tutur tidak langsung untuk merespons tuturan 

Dika. Alasan lain yang menunjukkan ketidakrelevanan pada teks (2a) yakni karena 

hilangnya pasangan ajasensi pada tuturan dalam dialog di atas. Pasangan ajasensi 

merupakan tata urutan otomatis yang terdiri atas bagian pertama dan bagian kedua, 

kegagalan menghasilkan tuturan kedua (jawaban) akan menghasilkan kekosongan 

yang memiliki dampak tertentu. Dampak dari kekosongan tersebut menyebabkan 

terjadinya pelanggaran maksim relevansi seperti pada dialog di atas.  

 Tuturan pelanggaran maksim relevansi tersebut termasuk ke dalam tuturan 

yang berimplikatur. Dikatakan berimplikatur karena pada tuturan tersebut terdapat 

makna tambahan. Makna tambahan dalam tuturan tersebut adalah Nia tidak mau atau 

tidak ingin menjadi pacar Dika. Untuk menolak ajakan Dika, Nia mengatakan bahwa 

nomor yang dituju sedang tidak aktif dan berlaku seolah-olah dia adalah operator 

telepon. 
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Teks (3a)  

Dika : “Kita ngapain sih di sini?” 

  „Untuk apa kita di sini?‟ 

Bertus : “Di Jakarta, rata-rata dalam sehari terjadi 258 kasus kejahatan, dan 

sebagian besarnya terjadi di jalanan.” 

 „Di Jakarta, rata-rata dalam sehari terjadi 258 kasus kejahatan, dan 

sebagian besarnya terjadi di jalanan.‟ 

Tuturan Dika yang berbunyi kita ngapain sih di sini? didasari konteks yakni 

Dika dan Bertus baru saja mendirikan sebuah grup detektif di sekolah. Mereka 

mencari masalah atau kasus pertama yang bisa diselesaikan oleh grup detektif 

mereka. Untuk itu, siang hari saat pulang sekolah Bertus mengajak Dika mengamati 

kejadian atau kejahatan yang biasanya terjadi di jalanan. Bertus mengajak Dika untuk 

berdiri di depan gerbang sekolah sambil mengamati orang-orang yang lalu lalang di 

sana. Dika pun kebingungan dengan apa yang sedang mereka lakukan, sehingga 

terjadilah pertuturan seperti pada dialog di atas. 

Kalimat yang dituturkan Bertus pada teks (3a) di atas merupakan tindak tutur 

pelanggaran maksim relevansi dalam kalimat deklaratif representatif. Dikatakan 

melanggar maksim relevansi karena kalimat yang dituturkan Bertus tidak 

memberikan kontribusi yang relevan dengan kalimat sebelumnya yang dituturkan 

oleh Dika. Dikatakan tidak relevan karena Bertus menggunakan tindak tutur tidak 

langsung dalam tuturannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa kalimat yang dituturkan 

Bertus tersebut melanggar maksim relevansi. Alasan lain yang menunjukkan 

ketidakrelevanan pada dialog teks (3a) yakni karena hilangnya pasangan ajasensi 
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pada tuturan dalam dialog di atas. Pasangan ajasensi merupakan tata urutan otomatis 

yang terdiri atas bagian pertama dan bagian kedua, kegagalan menghasilkan tuturan 

kedua (jawaban) akan menghasilkan kekosongan yang memiliki dampak tertentu. 

Dampak dari kekosongan tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran maksim 

relevansi seperti pada dialog di atas. 

Tuturan pelanggaran maksim relevansi tersebut termasuk ke dalam tuturan 

yang berimplikatur. Dikatakan berimplikatur karena di dalam tuturan tersebut 

terdapat makna tambahan. Makna tambahan dalam tuturan tersebut adalah Bertus 

ingin mengajak Dika untuk mengamati tindak kejahatan yang sering terjadi di 

jalanan. Sehingga, Bertus menginformasikan bahwa rata-rata dalam sehari terjadi 258 

kasus kejahatan dan sebagian besarnya terjadi di jalanan. 

Teks (4a)  

Dika  : “Ber, emangnya kenapa sih popular dan urusan cewek sekarang jadi  penting 

banget buat lo?” 

 „Ber, memang sekarang kenapa popular dan urusan perempuan jadi sangan 

penting untuk kamu? 

Bertus : “Dik, gini-gini, lo tahu kan di SMA itu kita bisa ketemu sama jodoh kita. 

Semakin lama kita ketemu sama jodoh kita, semakin lama kita nikah.” 

 „Dik, begini, kamu tahu kan di SMA itu kita bisa bertemu dengan jodoh kita. 

Semakin lama kita bertemu dengan jodoh kita, semakin lama kita menikah.‟ 

Dika : “Ber, lu sunat aja nggak berani, udah ngomongin nikah.” 

  „Ber, kamu sunat saja tidak berani, malah membicarakan pernikahan.‟ 

Tuturan Dika yang berbunyi Ber, kenapa sih popular dan urusan cewek 

sekarang jadi penting banget buat lo? didasari konteks yakni Dika dan Bertus 

sebelumnya sangat terobsesi untuk menjadi siswa popular dan memiliki pacar. 
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Namun Dika menyadari bahwa usaha yang dilakukannya bersama Bertus untuk 

menjadi siswa popular tidak membuahkan hasil sama sekali. Saat itu ketika jam 

istirahat Dika dan Bertus sedang berjalan di koridor sekolah. Mereka berpapasan 

dengan Kepala Sekolah yang sedang berjalan bersama salah seorang guru. Bertus 

menyapa Kepala Sekolah, namun Kepala Sekolah tidak mengenalnya dan tidak 

mengetahui bahwa dia adalah murid di sekolah tersebut.  Bertus pun membenarkan 

bahwa Kepala Sekolah saja sampai tidak kenal dan tidak mengetahui siapa mereka, 

karena mereka sama sekali tidak popular. Akibatnya Dika melontarkan tuturan 

tersebut kepada Bertus dan Bertus menjawab dengan jawaban seperti pada teks di 

atas. Jawaban Bertus tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pertanyaan 

yang dilontarkan Dika. 

Kalimat tuturan bercetak tebal pada teks (4a) di atas merupakan tindak tutur 

pelanggaran maksim relevansi dalam kalimat deklaratif representatif. Dikatakan 

melanggar maksim relevansi karena kalimat yang dituturkan Bertus tidak 

memberikan kontribusi yang relevan terhadap kalimat sebelumnya yang dituturkan 

oleh Dika. Dikatakan tidak relevan karena Bertus menggunakan tindak tutur tidak 

langsung dalam tuturannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa kalimat yang dituturkan 

Bertus tersebut melanggar maksim relevansi. Alasan lain yang menunjukkan 

ketidakrelevanan pada dialog teks (4a) yakni karena hilangnya pasangan ajasensi 

pada tuturan dalam dialog di atas. Pasangan ajasensi merupakan tata urutan otomatis 

yang terdiri atas bagian pertama dan bagian kedua, kegagalan menghasilkan tuturan 

kedua (jawaban) akan menghasilkan kekosongan yang memiliki dampak tertentu. 
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Dampak dari kekosongan tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran maksim 

relevansi seperti pada dialog di atas. 

Tuturan pelanggaran maksim relevansi tersebut termasuk ke dalam tuturan 

yang berimplikatur. Dikatakan berimplikatur karena di dalam tuturan tersebut 

terdapat makna tambahan. Makna tambahan dalam tuturan tersebut adalah Bertus 

sebenarnya tidak ingin lama-lama menjomblo atau tidak memiliki pacar. Oleh sebab 

itu, popular dan urusan cewek menjadi hal yang sangat penting baginya untuk saat 

itu.  

Teks (5a) 

Kepala Sekolah: “Apa saya salah meminta bantuan kalian?” 

   „Apakah saya salah meminta bantuan pada kalian?‟ 

Bertus  : “Sebentar bu, saya punya teori yang lebih masuk akal, bu.” 

   „Sebentar bu, saya mempunyai teori yang lebih masuk akal, bu.‟ 

Tuturan Kepala Sekolah yang berbunyi apa saya salah meminta bantuan 

kalian? didasari konteks yakni Kepala Sekolah meminta bantuan kepada grup detektif 

tiga sekawan untuk mencari pelaku penggambaran graffiti di tembok belakang 

sekolah. Suatu siang grup detektif tiga sekawan yang beranggotakan Bertus, Dika dan 

Cindy sedang mempresentasikan hasil temuan mereka kepada Kepala Sekolah di 

ruang detektif tiga sekawan. Dika yang pada waktu itu bertindak sebagai pemapar 

menjelaskan kepada Kepala Sekolah bahwa dari tanda-tanda yang muncul dia 

menetapkan Michael sebagai pelaku pembuatan graffiti di tembok belakang sekolah. 

Graffiti itu ditengarai berbentuk monster dengan tulisan yang agak puitis dan 
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dicurigai sebagai ancaman pembunuhan terhadap Kepala Sekolah. Penjelasan yang 

dipaparkan Dika waktu itu, menurut Kepala Sekolah adalah penjelasan yang 

mengada-ada tanpa adanya bukti yang konkret. Oleh sebab itu, Kepala Sekolah 

merasa bahwa beliau telah salah meminta bantuan kepada grup detektif tiga sekawan. 

Bertus berusaha untuk membujuk Kepala Sekolah dengan memberi jawaban seperti 

pada teks di atas.  

Kalimat tuturan bercetak tebal pada teks (5a) di atas merupakan tindak tutur 

pelanggaran maksim relevansi dalam kalimat deklaratif representatif. Dikatakan 

melanggar maksim relevansi karena kalimat yang dituturkan Bertus tidak 

memberikan kontribusi yang relevan terhadap kalimat yang dituturkan oleh Kepala 

Sekolah. Dikatakan tidak relevan karena Bertus menggunakan tindak tutur tidak 

langsung dalam tuturannya. Seharusnya, Bertus cukup menjawab dengan kalimat ibu 

sama sekali tidak salah meminta bantuan kepada kami atau kalimat lain yang sejenis. 

Alasan lain yang menunjukkan ketidakrelevanan pada teks (5a) yakni karena 

hilangnya pasangan ajasensi pada tuturan dalam dialog di atas. Pasangan ajasensi 

merupakan tata urutan otomatis yang terdiri atas bagian pertama dan bagian kedua, 

kegagalan menghasilkan tuturan kedua (jawaban) akan menghasilkan kekosongan 

yang memiliki dampak tertentu. Dampak dari kekosongan tersebut menyebabkan 

terjadinya pelanggaran maksim relevansi seperti pada dialog di atas. Jadi, dapat 

dikatakan bahwa kalimat yang dituturkan Bertus tersebut melanggar maksim 

relevansi. 
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 Tuturan pelanggaran maksim relevansi tersebut termasuk ke dalam tuturan 

yang berimplikatur. Dikatakan berimplikatur karena di dalam tuturan tersebut 

terdapat makna tambahan. Makna tambahan dalam tuturan tersebut adalah Bertus 

ingin meyakinkan Kepala Sekolah bahwa grup detektif mereka adalah grup yang 

memiliki kredibilitas tinggi serta mampu memecahkan masalah apa pun yang 

dihadapi oleh klien mereka. 

Teks (6a)  

Papa Ina: “Enak?” 

  „Enak?‟ 

Dika : “Kayak teh pada umumnya om.” 

  „Seperti teh pada umumnya om.‟ 

 Tuturan Papa Ina yang berbunyi enak? pada teks di atas didasari konteks 

yakni suatu siang Dika berkunjung ke rumah Ina untuk memberikan seribu burung 

origami sebagai hadiah pernikahan Ina. Namun karena saat itu Ina tidak ada di rumah, 

akhirnya Dika hanya bisa berbincang dengan Papa Ina. Dika bercerita tentang 

kejadian-kejadian pada masa sekolahnya kepada Papa Ina. Namun di tengah-tengah 

cerita, durasi yang diberikan oleh Papa Ina untuk bercerita telah habis. Alarm dari 

telepon genggam milik Papa Ina berbunyi. Kemudian, Papa Ina bertanya kepada Dika 

apakah Dika haus atau tidak. Dika tidak menjawab, tetapi Papa Ina memanggil 

pembantu rumah tangga untuk membawakan teh. Lalu Papa Ina menyuruh Dika 

untuk menuangkan sendiri tehnya dan selanjutnya menyuruh Dika untuk meminum 

teh tersebut. Maka terjadilah pertuturan seperti pada dialog di atas. 
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 Kalimat tuturan bercetak tebal pada teks (6a) di atas merupakan tindak tutur 

pelanggaran maksim relevansi dalam kalimat deklaratif representatif. Dikatakan 

melanggar maksim relevansi karena kalimat yang dituturkan Dika tidak memberikan 

kontribusi yang relevan terhadap kalimat sebelumnya yang dituturkan oleh Papa Ina. 

Hal tersebut karena Dika menggunakan tindak tutur tidak langsung dalam tuturannya. 

Seharusnya untuk menjawab pertanyaan Papa Ina, Dika cukup menjawab dengan 

kalimat iya, enak om atau tehnya kurang manis, om. Akan tetapi, karena Dika 

menggunakan tindak tutur tidak langsung untuk menjawab pertanyaan Papa Ina, 

maka dapat dikatakan bahwa tuturan tersebut melanggar maksim relevansi. Alasan 

lain yang menunjukkan ketidakrelevanan pada dialog teks (6a) yakni karena 

hilangnya pasangan ajasensi pada tuturan dalam dialog di atas. Pasangan ajasensi 

merupakan tata urutan otomatis yang terdiri atas bagian pertama dan bagian kedua, 

kegagalan menghasilkan tuturan kedua (jawaban) akan menghasilkan kekosongan 

yang memiliki dampak tertentu. Dampak dari kekosongan tersebut menyebabkan 

terjadinya pelanggaran maksim relevansi seperti pada dialog di atas. 

B. Tindak Tutur Pelanggaran Maksim Relevansi dalam Kalimat Deklaratif Komisif 

 Berikut akan dipaparkan tindk tutur pelanggaran maksim relevansi dalam 

kalimat deklaratif komisif. 

Teks (7a)  

Bertus: “Halo, lo mau nggak jadi pacar gue?” 

  „Halo, apakah kamu mau jadi pacar saya?‟ 

Cewek: “Mendingan gue mati.”  
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  „Saya lebih baik mati.‟ 

 Tuturan Bertus yang berbunyi Halo, lo mau nggak jadi pacar gue? didasari 

konteks yakni  sebelumnya Bertus dan salah seorang temannya yakni Dika sangat 

terobsesi untuk memiliki seorang pacar. Kemudian mereka mengumpulkan beberapa 

nomor telepon dari teman-teman perempuan mereka. Suatu malam Bertus akhirnya 

memutuskan untuk menghubungi nomor-nomor tersebut satu per satu. Saat giliran ia 

menghubungi salah satu dari sekian nomor telepon yang dikumpulkannya, terjadilah 

pertuturan seperti pada teks di atas. Pertuturan tersebut terjadi melalui sambungan 

telepon antara Bertus dengan seorang Cewek. Malam itu Bertus menelepon dengan 

tujuan untuk mengajak si Cewek menjalin hubungan pacaran. Dengan kata lain, 

Bertus ingin menjadikan Cewek tersebut sebagai pacarnya. Akan tetapi, si Cewek 

enggan untuk menjadi pacar Bertus, sehingga terlontarlah jawaban seperti pada teks 

di atas. 

Kalimat yang dituturkan Cewek pada teks (7a) merupakan tindak tutur  

pelanggaran maksim relevansi dalam kalimat deklaratif komisif. Dikatakan 

melanggar maksim relevansi karena kalimat yang dituturkan tidak memberikan 

kontribusi yang tidak relevan dengan kalimat sebelumnya yang dituturkan oleh 

Bertus. Ketidakrelevanan tuturan terjadi karena si Cewek menggunakan tindak tutur 

tidak langsung untuk menjawab pertanyaan Bertus. Seharusnya untuk menolak ajakan 

Bertus, si Cewek cukup mengatakan kalimat gue nggak mau jadi pacar lo atau 

kalimat penolakan yang sejenisnya. Alasan lain yang menunjukkan ketidakrelevanan 

pada dialog teks (7a) yakni karena hilangnya pasangan ajasensi pada tuturan dalam 
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dialog di atas. Pasangan ajasensi merupakan tata urutan otomatis yang terdiri atas 

bagian pertama dan bagian kedua, kegagalan menghasilkan tuturan kedua (jawaban) 

akan menghasilkan kekosongan yang memiliki dampak tertentu. Dampak dari 

kekosongan tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran maksim relevansi seperti 

pada dialog di atas. 

Tuturan yang melanggar maksim relevansi tersebut termasuk ke dalam tuturan 

yang berimplikatur. Dikatakan berimplikatur karena di dalam tuturan tersebut 

terdapat makna tambahan. Makna tambahan dalam tuturan tersebut adalah bahwa si 

Cewek tidak ingin atau tidak sudi menjadi pacar Bertus. Sehingga si Cewek 

mengatakan bahwa dia lebih baik mati daripada harus menjadi pacar Bertus. 

C. Tindak Tutur Pelanggaran Maksim Relevansi dalam Kalimat Deklaratif Ekspresif 

 Berikut akan dipaparkan tindak tutur pelanggaran maksim dalam kalimat 

deklaratif ekspresif. 

Teks (8a) 

Bertus : “Jangan-jangan pelakunya sengaja nuker nomor-nomor rumah. Apa 

jangan-jangan ini hanya mimpi?” 

 „Mungkin pelakunya sengaja menukar nomor-nomor rumah. Atau 

mungkinkah ini hanya mimpi?‟ 

Papa Dika: “Kau banyak kali cakapnya, habis udara kau bikin ni.” 

  „Kau sangat banyak bicara, kau membuat udara habis.‟ 

 Tuturan Bertus seperti pada teks di atas didasari konteks yakni suatu sore grup 

detektif tiga sekawan hendak mencari alamat dari pengirim surat kaleng untuk Kak 

Dara. Mereka meminta bantuan Papa Dika untuk mengantar mereka dengan 
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menggunakan mobil. Mereka berkeliling di sebuah kompleks perumahan sesuai 

dengan alamat yang tertera di surat kaleng tersebut. Namun nomor rumah yang 

mereka cari tak kunjung mereka temukan. Akhirnya mereka memutuskan untuk 

pulang dan mencari alamat tersebut lain kali. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba 

Bertus melontarkan kalimat seperti pada teks di atas. Papa Dika merasa kesal sebab 

sepanjang perjalanan Bertus tak henti-hentinya berbicara. Akhirnya dia memarahi 

Bertus dan melontarkan kalimat seperti pada teks di atas. 

Kalimat yang dituturkan Papa Dika pada teks (8a) merupakan tindak tutur 

pelanggaran maksim relevansi dalam kalimat deklaratif ekspresif. Dikatakan 

melanggar maksim relevansi karena kalimat yang dituturkan tidak memberikan 

kontribusi yang relevan dengan kalimat sebelumnya yang dituturkan oleh Bertus. Hal 

tersebut karena Papa Dika menggunakan tindak tutur tidak langsung dalam 

tuturannya. Seharusnya untuk menjawab pertanyaan Bertus, Papa Dika cukup 

mengatakan kalimat diam kau Bertus! atau kalimat yang sejenisnya. Alasan lain yang 

menunjukkan ketidakrelevanan pada tuturan teks (8a) yakni karena hilangnya 

pasangan ajasensi pada tuturan dalam dialog di atas. Pasangan ajasensi merupakan 

tata urutan otomatis yang terdiri atas bagian pertama dan bagian kedua, kegagalan 

menghasilkan tuturan kedua (jawaban) akan menghasilkan kekosongan yang 

memiliki dampak tertentu. Dampak dari kekosongan tersebut menyebabkan 

terjadinya pelanggaran maksim relevansi seperti pada dialog di atas.  

Tuturan yang melanggar maksim relevansi tersebut termasuk ke dalam tuturan 

berimplikatur. Dikatakan tuturan berimplikatur karena terdapat makna tambahan di 
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dalamnya. Makna tambahannya adalah Papa Dika bermaksud  menyuruh Bertus 

untuk diam atau tidak berbicara lagi, dengan mengatakan bahwa Bertus banyak cakap 

atau banyak bicara sehingga membuat udara habis. 

Teks (9a) 

Guru : “Ada yang tahu kenapa Soekarno Hatta bisa memperebutkan 

kemerdekaan?” 

 „Apakah ada yang tahu, mengapa Soekarno Hatta dapat memperebutkan 

kemerdekaan?‟ 

Bertus : “Karena salah satu dari mereka tidak ada yang egois dan manfaatin 

pertemanan mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Karena mereka 

tidak makan teman, makanya mereka berdua bisa sangat popular. Tapi kalo 

salah satu dari mereka ada yang mengkhianati temannya sendiri, 

mendingan nggak usah nginep di rumahnya lagi, anggap aja di udah nggak  

ada.  Merdeka!!!” 

 „Karena salah satu dari mereka tidak ada yang egois dan memanfaatkan 

pertemanan mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Karena mereka tidak 

makan teman, oleh karena itu mereka berdua bisa sangat popular. Tetapi jika 

salah satu dari mereka ada yang mengkhianati temannya sendiri, lebih baik 

tidak usah menginap di rumahnya lagi, anggap saja dia sudah tidak ada. 

Merdeka!!!‟ 

Tuturan Guru seperti yang tercantum pada teks di atas didasari konteks yakni 

suatu ketika saat jam pelajaran sejarah di kelas Bertus dan Dika. Sang Guru 

melontarkan pertanyaan seperti pada kutipan dialog di atas. Kemudian Bertus 

mengangkat tangan lalu menjawab. Jawaban Bertus tersebut dilatarbelakangi konteks 

yakni pada saat itu Bertus dan Dika sedang bersitegang dan tidak saling bertegur 

sapa. Hal itu terjadi karena grup detektif tiga sekawan bubar. Bubarnya grup detektif 

tersebut disebabkan oleh kecerobohan dan keegoisan yang dimiliki oleh para anggota. 

Bertus merasa pertanyaan yang dilontarkan oleh sang Guru ada hubungannya dengan 
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persahabatan, oleh sebab itu Bertus menjawab pertanyaan gurunya dengan jawaban 

seperti pada kutipan dialog di atas. 

Kalimat yang dituturkan Bertus pada teks (9a) merupakan tindak tutur 

pelanggaran maksim relevansi dalam kalimat deklaratif ekspresif. Hal tersebut karena 

kalimat yang dituturkan tidak memberikan kontribusi yang relevan dengan kalimat 

sebelumnya yang dituturkan oleh sang Guru sebagai mitra tutur. Dikatakan tidak 

relevan karena Bertus tidak memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang 

diberikan oleh Gurunya. Seharusnya untuk menjawab pertanyaan sang Guru, Bertus 

cukup menjawab apa alasan Soekarno–Hatta dapat  memperebutkan kemerdekaan. 

Jawabannya tidak perlu dikaitkan dengan masalah yang sedang dialaminya bersama 

Dika. Alasan lain yang menunjukkan ketidakrelevanan pada tuturan teks (9a) yakni 

karena hilangnya pasangan ajasensi pada tuturan dalam dialog di atas. Pasangan 

ajasensi merupakan tata urutan otomatis yang terdiri atas bagian pertama dan bagian 

kedua, kegagalan menghasilkan tuturan kedua (jawaban) akan menghasilkan 

kekosongan yang memiliki dampak tertentu. Dampak dari kekosongan tersebut 

menyebabkan terjadinya pelanggaran maksim relevansi seperti pada dialog di atas. 

Tuturan yang melanggar maksim relevansi tersebut termasuk ke dalam tuturan 

berimplikatur. Dikatakan tuturan berimplikatur karena terdapat makna tambahan di 

dalamnya. Makna tambahannya adalah Bertus ingin menegaskan kepada Dika bahwa 

apa yang dilakukan oleh Dika itu salah. Seharusnya Dika dapat menunjukkan 

solidaritasnya sebagai teman dengan cara saling mendukung satu sama lain. 
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4.2.2 Tindak Tutur Pelanggaran Maksim Relevansi dalam Kalimat Imperatif  

A. Tindak Tutur Pelanggaran Maksim Relevansi dalam Kalimat Imperatif Direktif 

 Berikut akan dipaparkan tindak tutur pelanggaran maksim relevansi dalam 

kalimat imperatif direktif. 

Teks (10a) 

Papa Ina : “Di rumah ini tidak ada orang kecuali saya. Kamu cuma berurusan sama 

saya, paham nggak? Keluar!” 

  „Di rumah ini tidak ada orang kecuali saya. Kamu hanya berurusan dengan  

saya, paham tidak? Keluar!‟ 

Dika : “Om-om saya bisa jelasin semuanya terutama soal luka itu om. Tapi saya 

butuh waktu lama kalo cerita om, bisa sampai tiga jam.” 

  „Om-om saya bisa jelaskan semuanya terutama masalah luka itu om. Tapi 

saya butuh waktu lama untuk bercerita om, bisa sampai tiga jam.‟ 

 Tuturan Papa Ina pada teks di atas didasari konteks yakni pada suatu siang 

Dika bertandang ke rumah Ina untuk memberikan seribu origami berbentuk burung 

bangau sebagai hadiah pernikahan Ina. Namun Papa Ina menolak menerima 

kedatangan Dika. Alasannya karena Papa Ina mengira bahwa Dika adalah orang yang 

menyebabkan dirinya tersetrum beberapa tahun lalu sehingga meninggalkan bekas 

luka di bagian pinggangnya. Padahal yang menyetrum Papa Ina dengan alat setrum 

adalah Bertus, bukan Dika. Papa Ina  mengusir Dika dari rumahnya dan memaksa 

Dika untuk keluar. Kemudian terjadilah pertuturan seperti pada dialog di atas. 

Kalimat tuturan yang bercetak miring tebal pada teks (10a) di atas merupakan 

tindak tutur pelanggaran maksim relevansi dalam kalimat imperatif direktif. Hal 



70 
 

tersebut karena apa yang dituturkan Dika tidak memberikan kontribusi yang relevan 

terhadap kalimat yang dituturkan oleh Papa Ina. Dikatakan tidak relevan karena Dika 

menggunakan tindak tutur tidak langsung dalam tuturannya untuk menimpali 

perkataan atau tuturan Papa Ina. Seharusnya Dika cukup menimpali dengan kalimat 

baik om saya akan keluar atau saya masih ingin tetap di sini, om. Akan tetapi, karena 

Dika menggunakan tindak tutur tidak langsung dan tuturannya tidak memberikan 

kontribusi yang relevan terhadap tuturan Papa Ina, dapat dikatakan bahwa tuturan 

tersebut melanggar maksim relevansi. Alasan lain yang menunjukkan 

ketidakrelevanan pada dialog teks (10a) yakni karena hilangnya pasangan ajasensi 

pada tuturan dalam dialog di atas. Pasangan ajasensi merupakan tata urutan otomatis 

yang terdiri atas bagian pertama dan bagian kedua, kegagalan menghasilkan tuturan 

kedua (jawaban) akan menghasilkan kekosongan yang memiliki dampak tertentu. 

Dampak dari kekosongan tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran maksim 

relevansi seperti pada dialog di atas. 

Tuturan yang melanggar maksim relevansi tersebut termasuk ke dalam tuturan 

yang berimplikatur. Dikatakan berimplikatur karena pada tuturan tersebut terdapat 

makna tambahan. Makna tambahan dalam tuturan tersebut adalah Dika tidak ingin 

keluar dari rumah Ina. Artinya Dika ingin tetap tinggal untuk beberapa waktu sembari 

berbincang-bincang dengan Papa Ina. Oleh karena itu, Dika mengatakan bahwa dia 

butuh waktu lama untuk menjelaskan perihal luka tersebut, bahkan bisa sampai tiga 

jam. 
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Teks (11a) 

Bertus : “Om, ini mimpi bukan, om? Ini mimpi, bukan? Om?” 

  „Om, apakah ini mimpi? Apakah ini mimpi? Om?‟ 

Papa Dika: “Ah, diam Bertus!” 

   „Diam Bertus! 

 Tuturan Bertus yang berbunyi om, ini mimpi bukan om? ini mimpi, bukan? 

Om? didasari konteks yakni suatu sore grup detektif tiga sekawan hendak mencari 

alamat dari pengirim surat kaleng untuk Kak Dara si Ketua Osis. Mereka meminta 

bantuan Papa Dika untuk mengantar mereka dengan menggunakan mobil. Saat 

sedang di perjalanan ketika mobil sedang melaju, tiba-tiba Dika meminta papanya 

untuk menghentikan mobil. Kemudian Dika buru-buru keluar dari mobil. Alhasil, 

Papa Dika melakukan pengereman secara mendadak dan membuat kendaraan-

kendaraan yang ada di belakang mereka juga harus tiba-tiba mengerem. Suara 

klakson bersahut-sahutan tak dapat terelakkan pada saat itu. Bertus yang pada saat itu 

kaget kemudian melontarkan tuturan seperti pada dialog di atas, kemudian dijawab 

oleh Papa Dika dengan jawaban tersebut yang saat itu juga dalam keadaan kaget 

karena Dika tiba-tiba turun dari mobil dan berlari entah ke mana. 

Kalimat yang berbunyi Ah, diam Bertus! pada teks di atas merupakan tindak 

tutur pelanggaran maksim relevansi dalam kalimat imperatif direktif. Hal tersebut 

karena kalimat atau tuturan Papa Dika tidak memberikan kontribusi yang relevan 

terhadap tuturan Bertus sebelumnya. Dikatakan tidak relevan karena Papa Dika 

menggunakan tindak tutur tidak langsung dalam tuturannya. Di samping itu, tuturan 
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Papa Dika sama sekali tidak menjawab pertanyaan Bertus. Semestinya untuk 

menjawab pertanyaan Bertus, Papa Dika cukup mengatakan ini bukan mimpi atau 

kalimat lain yang dapat menjawab pertanyaan Bertus. Alasan lain yang menunjukkan 

ketidakrelevanan pada dialog teks (11a) yakni karena hilangnya pasangan ajasensi 

pada tuturan dalam dialog di atas. Pasangan ajasensi merupakan tata urutan otomatis 

yang terdiri atas bagian pertama dan bagian kedua, kegagalan menghasilkan tuturan 

kedua (jawaban) akan menghasilkan kekosongan yang memiliki dampak tertentu. 

Dampak dari kekosongan tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran maksim 

relevansi seperti pada dialog di atas. 

4.2.3 Tindak Tutur Pelanggaran Maksim Relevansi dalam Kalimat Interogatif 

A. Tindak Tutur Pelanggaran Maksim Relevansi dalam Kalimat Interogatif 

Representatif 

 Berikut akan dipaparkan tindak tutur pelanggaran maksim relevansi dalam 

kalimat interogatif representatif. 

Teks (12a) 

Bertus : “Dik, gimana ya kita bisa kayak Michael?” 

  „Dik, bagaimana ya agar kita bisa seperti Michael?‟ 

Dika   : “Ber, dia itu popular. Lo tanya aja satu sekolah, siapa sih yang nggak tahu 

dia?” 

  „Ber, dia itu popular. Kamu tanyakan saja ke semua orang di sekolah ini, 

siapa yang tidak kenal dia?‟ 
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 Tuturan Bertus yang berbunyi Dik, gimana ya kita bisa kaya Michael? 

didasari konteks yakni Bertus sangat mengagumi seorang siswa bernama Michael. 

Bertus berekspektasi agar bisa menjadi siswa yang popular di kalangan guru-guru dan 

juga siswa di sekolah layaknya Michael. Pagi itu saat jam istirahat Bertus dan Dika 

sedang duduk di sebuah bangku panjang sambil mengamati Michael yang sedang 

dikelilingi oleh teman-teman perempuannya. Bertus pun berpikir bagaimana caranya 

agar dia bisa seperti Michael. Namun, menurut Dika keinginan Bertus tersebut terlalu 

tinggi. Mustahil bagi Bertus untuk bisa seperti Michael. Sehingga Dika menjawab 

dengan tuturan seperti pada teks di atas. 

Kalimat bercetak tebal pada teks (12a) di atas merupakan tindak tutur 

pelanggaran maksim relevansi dalam kalimat interogatif representatif. Hal tersebut 

karena kalimat yang dituturkan tidak memberikan kontribusi yang relevan dengan 

kalimat sebelumnya yang dituturkan oleh Bertus yang bertindak sebagai mitra tutur. 

Dikatakan tidak relevan karena Dika menggunakan tindak tutur tidak langsung dalam 

tuturannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa kalimat yang dituturkan Dika tersebut 

melanggar maksim relevansi. Alasan lain yang menunjukkan ketidakrelevanan pada 

teks (12a) yakni karena hilangnya pasangan ajasensi pada tuturan dalam dialog di 

atas. Pasangan ajasensi merupakan tata urutan otomatis yang terdiri atas bagian 

pertama dan bagian kedua, kegagalan menghasilkan tuturan kedua (jawaban) akan 

menghasilkan kekosongan yang memiliki dampak tertentu. Dampak dari kekosongan 

tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran maksim relevansi seperti pada dialog di 

atas. 
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Tuturan pelanggaran maksim relevansi tersebut termasuk ke dalam tuturan 

yang berimplikatur. Dikatakan berimplikatur karena di dalam tuturan tersebut 

terdapat makna tambahan. Makna tambahan dalam tuturan tersebut adalah bahwa 

mereka, yakni Bertus dan Dika tidak akan pernah bisa seperti Michael. Michael 

merupakan siswa popular dan berprestasi di sekolah, sedangkan mereka hanyalah 

siswa biasa yang bahkan sering kali dicap aneh oleh teman-temannya. 

B. Tindak Tutur Pelanggaran Maksim Relevansi dalam Kalimat Interogatif Direktif 

 Berikut akan dipaparkan tindak tutur pelanggaran maksim relevansi dalam 

kalimat interogatif direktif. 

Teks (13a) 

Dika : “Ber, lo yakin? Lewat telepon aja gagal, gimana ngomong langsung?” 

„Ber, kamu yakin? Melalui telepon saja gagal, bagaiman jadinya jika 

berbicara secara langsung?‟ 

Bertus : “Nembak cewek itu harus banyak, biar kemungkinan diterimanya itu 

banyak. Kalo gue nembak seratus cewek dengan probabilitas 10% gue 

mungkin bakal diterima sepuluh kali. Lo nggak belajar matematika, apa?” 

 „Menembak (menyatakan cinta kepada) perempuan itu harus banyak, agar 

kemungkinan diterimanya itu juga banyak. Jika saya menembak seratus 

perempuan dengan probabilitas 10% saya mungkin saja akan diterima sepuluh 

kali. Apakah kamu tidak belajar matematika?‟ 

 Tuturan Dika yang berbunyi Ber, lo yakin? Lewat telepon aja gagal, gimana 

ngomong langsung? didasari konteks yakni  sebelumnya Dika dan Bertus sangat 

terobsesi untuk memiliki seorang pacar. Kemudian mereka mengumpulkan beberapa 

nomor telepon dari teman-teman perempuan mereka. Suatu malam Bertus dan Dika 

memutuskan untuk menghubungi nomor-nomor tersebut satu per satu. Namun usaha 
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yang mereka lakukan gagal. Bertus merasa bahwa dia telah putus asa sebab dari 

semua cewek yang dia tembak melalui telepon tak satu pun yang mau menjadi 

pacarnya. Suatu siang di lapangan sekolah, Bertus dan Dika sedang berdiri sembari 

berbincang. Bertus memperhatikan seorang siswi bernama Sintia yang saat itu sedang 

makan bersama teman-temannya. Karena merasa putus asa sebab selalu ditolak oleh 

cewek-cewek yang dihubunginya melalui telepon, Bertus akhirnya memutuskan 

untuk mencoba  mengungkapkan perasaannya secara langsung kepada Sintia. Dika 

yang saat itu bersama Bertus, menyangsikan keberhasilan dari usaha yang akan 

dilakukan Bertus. Akibatnya terjadilah pertuturan seperti pada teks di atas. 

Kalimat yang dituturkan Bertus pada dialog di atas merupakan tindak tutur 

pelanggaran maksim relevansi dalam kalimat interogatif direktif. Dikatakan 

melanggar maksim relevansi sebab apa yang dituturkan Bertus tidak memberikan 

kontribusi yang relevan terhadap kalimat yang dituturkan oleh Dika sebelumnya. 

Kalimat yang dituturkan Bertus dikatakan tidak relevan karena Bertus menggunakan 

tindak tutur tidak langsung dalam tuturannya. Seharusnya Bertus cukup menuturkan 

kalimat iya gue yakin untuk menjawab pertanyaan Dika. Namun, karena jawabannya 

tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, maka dapat dikatakan bahwa tuturan 

tersebut melanggar maksim relevansi. Alasan lain yang menunjukkan 

ketidakrelevanan pada dialog teks (13a) yakni karena hilangnya pasangan ajasensi 

pada tuturan dalam dialog di atas. Pasangan ajasensi merupakan tata urutan otomatis 

yang terdiri atas bagian pertama dan bagian kedua, kegagalan menghasilkan tuturan 

kedua (jawaban) akan menghasilkan kekosongan yang memiliki dampak tertentu. 
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Dampak dari kekosongan tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran maksim 

relevansi seperti pada dialog di atas. 

Teks (14a) 

Bertus: “Berarti lu pelakunya. Jangan bohong lu!” 

  „Berarti kamu pelakunya. Kamu jangan bohong!‟ 

Cowok: “Nggak” 

  „Tidak‟ 

Bertus: “Jangan bohong. Lu narkoba ya? Lu narkoba ya?” 

  „Jangan bohong! Kamu pemakai narkoba ya? Kamu pemakai narkoba ya? 

Cowok: “nggak” 

  „Tidak‟ 

 Tuturan Bertus yang berbunyi berarti lu pelakunya. Jangan bohong lu! 

didasari konteks yakni suatu siang Bertus dan Dika mendapat tugas dari Guru 

Olahraga untuk menyelidiki penyebab hilangnya bola-bola basket di ruang olahraga. 

Bertus dan Dika membuat asumsi-asumsi yang sama sekali tidak berdasar pada bukti 

yang konkret. Saat keluar dari ruang olahraga, Bertus melihat ada dua orang anak tim 

basket yang sedang duduk di sebuah bangku panjang di koridor. Bertus bertanya pada 

anak laki-laki tersebut apakah kemarin mereka masuk ke ruang olahraga. Salah satu 

dari dua anak tersebut menjawab. Saat baru menjawab bahwa merekalah yang 

menaruh bola basket kemarin, Bertus langsung mencecar anak tersebut dengan 

pertanyaan seperti pada dialog di atas. Namun bukannya menginterogasi lebih lanjut 

mengenai hilangnya bola basket, Bertus malah mengalihkan pertanyaan ke hal yang 

bersangkutan dengan narkoba. Pertanyaan Bertus tersebut sama sekali tidak ada 
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hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya yang berkaitan dengan bola basket. Hal 

tersebut dapat dilihat dalam kutipan dialog pada teks di atas. 

Kalimat bercetak miring tebal pada teks di atas merupakan tindak tutur 

pelanggaran maksim relevansi dalam kalimat interogatif direktif. Dikatakan 

melanggar maksim relevansi sebab apa yang dituturkan Bertus tidak memberikan 

kontribusi yang relevan terhadap apa yang dituturkan oleh si Cowok yang berperan 

sebagai mitra tutur. Kalimat yang dituturkan Bertus dikatakan tidak relevan karena 

Bertus menanyakan masalah narkoba. Padahal pada tuturan sebelumnya dia 

menanyakan masalah bola basket dan dijawab pula dengan jawaban yang relevan 

oleh mitra tuturnya. Akan tetapi, pada pertanyaan atau tuturan selanjutnya Bertus 

malah bertanya perihal lain yang secara langsung tidak relevan dengan percakapan 

atau pertuturan sebelumnya. 

Teks (15a) 

Bertus : “Lo yakin, dik?” 

  „Apakah kamu yakin, dik?‟ 

Dika : “Ber, kita harus membela kebenaran, kan?” 

  „Ber, bukankah kita harus membela kebenaran?‟ 

 Tuturan Bertus yang berbunyi lo yakin, Dik? didasari konteks yakni pada 

suatu waktu saat jam istirahat grup tiga sekawan mendatangi ruang administrasi di 

sekolah. Mereka bertemu dengan petugas administrasi, kemudian Dika meminta data-

data seorang murid bernama Michael Fiandy. Alasannya karena Dika mencurigai 

Michael sebagai penggambar graffiti monster di tembok belakang sekolah. Untuk 
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menguatkan dugaan awal, Dika meminta data-data Michael pada petugas 

administrasi. Karena merasa apa yang dilakukan Dika tidak begitu meyakinkan, 

Bertus pun melontarkan pertanyaan seperti pada dialog di atas. Kemudian Dika 

menjawab dengan jawaban tersebut sesuai dengan apa yang tercantum pada teks di 

atas. 

Kalimat yang dituturkan Dika pada dialog di atas merupakan tindak  tutur 

pelanggaran maksim relevansi dalam kalimat interogatif direktif. Dikatakan 

melanggar maksim relevansi sebab apa yang dituturkan Dika tidak memberikan 

kontribusi yang relevan terhadap kalimat yang dituturkan oleh Bertus sebelumnya. 

Hal tersebut karena Dika menggunakan tindak tutur tidak langsung dalam tuturannya. 

Seharusnya Dika cukup menuturkan kalimat iya gue yakin untuk menjawab 

pertanyaan Bertus. Namun, karena jawabannya tidak sesuai dengan apa yang 

seharusnya, maka dapat dikatakan bahwa tuturan tersebut melanggar maksim 

relevansi. Alasan lain yang menunjukkan ketidakrelevanan pada dialog teks (15a) 

yakni karena hilangnya pasangan ajasensi pada tuturan dalam dialog di atas. 

Pasangan ajasensi merupakan tata urutan otomatis yang terdiri atas bagian pertama 

dan bagian kedua, kegagalan menghasilkan tuturan kedua (jawaban) akan 

menghasilkan kekosongan yang memiliki dampak tertentu. Dampak dari kekosongan 

tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran maksim relevansi seperti pada dialog di 

atas. 

Tuturan pelanggaran maksim relevansi tersebut termasuk ke dalam tuturan 

yang berimplikatur. Dikatakan berimplikatur karena di dalam tuturan tersebut 
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terdapat makna tambahan. Makna tambahan dalam tuturan tersebut adalah bahwa 

Dika ingin mengatakan kepada Bertus bahwa dia sangat yakin terhadap apa yang 

akan dia lakukan. Jadi dengan mengatakan mereka harus membela kebenaran, secara 

tidak langsung Dika ingin menegaskan bahwa dia sangat yakin dengan apa yang akan 

dilakukan.  

Teks (16a) 

Dika : “Kalian kenapa, sih?  Kok mencurigakan banget?” 

  „ada apa dengan kalian? Kenapa sangat mencurigakan?‟ 

Cindy : “Dik, lo sabtu malem ada acara, nggak?” 

  „Dik, apakah sabtu malam kamu ada acara?‟ 

 Tuturan Dika yang berbunyi “kalian kenapa, sih? kok mencurigakan 

banget?” didasari konteks yakni suatu siang grup detektif tiga sekawan sedang 

berkumpul di ruangan mereka. Namun tiba-tiba Cindy berpura-pura haus dan 

meminta tolong kepada Dika untuk keluar mengambilkan air minum. Ketika Dika 

keluar, Cindy merencanakan sesuatu dengan Bertus. Dika pun kembali dengan 

membawa segelas air lalu diberikan kepada Cindy. Pada saat Dika datang, Cindy dan 

Bertus langsung menghentikan pembicaraan mereka. Karena melihat gelagat aneh 

dari kedua temannya tersebut, Dika kemudian bertanya dan terjadilah pertuturan 

seperti pada dialog di atas. 

Kalimat yang dituturkan Cindy pada dialog di atas merupakan tindak tutur 

pelanggaran maksim relevansi dalam kalimat interogatif direktif. Dikatakan 

melanggar maksim relevansi sebab apa yang dituturkan Cindy tidak memberikan 
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kontribusi yang relevan terhadap kalimat yang dituturkan oleh Dika sebelumnya. Hal 

tersebut karena Cindy menggunakan tindak tutur tidak langsung dalam tuturannya. 

Seharusnya Cindy cukup menuturkan kalimat nggak apa-apa kok, dik untuk 

menjawab pertanyaan Dika. Namun, karena jawabannya tidak sesuai dengan apa 

yang seharusnya, maka dapat dikatakan bahwa tuturan tersebut melanggar maksim 

relevansi. Alasan lain yang menunjukkan ketidakrelevanan pada tuturan teks (16a) 

yakni karena hilangnya pasangan ajasensi pada tuturan dalam dialog di atas. 

Pasangan ajasensi merupakan tata urutan otomatis yang terdiri atas bagian pertama 

dan bagian kedua, kegagalan menghasilkan tuturan kedua (jawaban) akan 

menghasilkan kekosongan yang memiliki dampak tertentu. Dampak dari kekosongan 

tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran maksim relevansi seperti pada dialog di 

atas. 

 Tuturan pelanggaran maksim relevansi tersebut termasuk ke dalam tuturan 

yang berimplikatur. Dikatakan berimplikatur karena di dalam tuturan tersebut 

terdapat makna tambahan. Makna tambahan dalam tuturan tersebut adalah Cindy 

tidak ingin Dika mengetahui apa yang sedang dibicarakannya bersama Bertus. 

Sehingga dia mengalihkan pertanyaan Dika dengan melontarkan pertanyaan yang 

lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut. 

1. Bentuk lingual pelanggaran maksim relevansi dalam film Marmut Merah 

Jambu terdiri atas bentuk kalimat deklaratif, kalimat imperatif, dan kalimat 

interogatif. Selain itu, bentuk lingual pelanggaran maksim relevansi 

diklasifikasikan lagi ke dalam empat jenis tindak ujaran. Tindak ujaran 

tersebut yaitu tindak ujaran representatif, tindak ujaran komisif, tindak ujaran 

direktif, dan tindak ujaran ekspresif. 

2. Pada bagian tindak tutur pelanggaran maksim relevansi ditemukan pula jenis 

pelanggaran sesuai dengan temuan pada bagian bentuk lingual. Pelanggaran 

maksim relevansi yang ditemukan dalam tiap bagian atau bentuk terjadi 

karena hal-hal sebagai berikut yakni: 1) ketidakrelevanan yang ada dalam 

tuturan, 2) lawan tutur menggunakan tindak tutur tidak langsung, serta 3) 

hilangnya pasangan ajasensi dalam tuturan yang menghasilkan kekosongan, 

sehingga dampak dari kekosongan tersebut adalah terjadinya pelanggaran 

maksim relevansi. 
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5.2 Saran 

 Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan beberapa hal sebagai 

berikut. 

1. Kajian tentang pragmatik khususnya pelanggaran maksim relevansi dapat 

digali lebih dalam lagi. Mengingat hal tersebut merupakan topik yang sangat 

menarik untuk diperdalam sebagai usaha untuk memahami prinsip kerja sama 

khususnya maksim relevansi dengan lebih baik lagi. Selain itu, dengan 

melakukan kajian dalam bidang pragmatik khususnya pelanggaran maksim, 

maka kita akan lebih mengetahui bentuk lingual serta bentuk pelanggaran 

maksim di dalam sebuah tuturan. 

2. Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya pembahasan tentang kajian 

pragmatik dalam bidang pelanggaran maksim tidak hanya dilakukan dalam 

jenis maksim relevansi dan dalam film saja, tetapi juga dalam jenis maksim-

maksim yang lain dan dalam ranah bahasa yang lebih variatif.  

3. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi guru Bahasa dan Sastra 

Indonesia sebagai media pembelajaran di sekolah. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

  



 DATA-DATA 

Data (1) 

Bertus: “perlu banget?” 

Dika: “kan waktu itu gue yang  mecahin ancaman surat kalengnya kak Dara.” 

Data (2) 

Dika: “halo nia, lo mau jadi pacar gue, nggak?” 

Nia: “nomor yang anda tuju sedang tidak aktif, mohon hubungi beberapa saat lagi.” 

Data (3) 

Papa Ina: “di rumah ini tidak ada orang kecuali saya. Kamu cuma berurusan sama 

saya, paham nggak? Keluar!” 

Dika: “om-om saya bisa jelasin semuanya terutama soal luka itu om. Tapi saya butuh 

waktu lama kalo cerita om, bisa sampai tiga jam.” 

Data (4) 

Dika: “kita ngapain sih di sini?” 

Bertus: “di Jakarta, rata-rata dalam sehari terjadi 258 kasus kejahatan, dan sebagian 

besarnya terjadi di jalanan.” 

Data (5) 

Bertus: “Dik, gimana ya kita bisa kaya Michael?” 



Dika: “Ber, dia itu popular. Lo tanya aja satu sekolah, siapa sih yang nggak tahu 

dia?” 

Data (6) 

Dika: “Ber, emangnya kenapa sih popular dan urusan cewek sekarang jadi penting 

banget buat lo?” 

Bertus: “Dik, gini-gini, lo tahu kan di SMA itu kita bisa ketemu sama jodoh kita. 

Semakin lama kita ketemu sama jodoh kita, semakin lama kita nikah.” 

Dika: “Ber, lu sunat aja nggak berani, udah ngomongin nikah.” 

Data (7) 

Kepala Sekolah: “apa saya salah meminta bantuan kalian?” 

Bertus: “sebentar bu, saya punya teori yang lebih masuk akal, bu.” 

Data (8) 

Papa Ina: “enak?” 

Dika: “kayak teh pada umumnya om.” 

Data (9) 

Bertus: “halo, lo mau nggak jadi pacar gue?” 

Cewek: “mendingan gue mati.” 

 



Data (10) 

Dika: “Ber, lo yakin? Lewat telefon aja gagal, gimana ngomong langsung?” 

Bertus: “Nembak cewek itu harus banyak, biar kemungkinan diterimanya itu banyak. 

Kalo gue nembak seratus cewek dengan probabilitas 10% gue mungkin bakal 

diterima sepuluh kali. Lo nggak belajar matematika, apa?” 

Data (11) 

Bertus: “berarti lu pelakunya. Jangan bohong lu!” 

Cowok : “nggak” 

Bertus: “jangan bohong. Lu narkoba ya? Lu narkoba ya?” 

Data (12) 

Bertus: “om, ini mimpi bukan om? Ini mimpi, bukan? Om?” 

Papa Dika: “ah, diam bertus!” 

Data (13) 

Bertus: “lo yakin, dik?” 

Dika: “ber, kita harus membela kebenaran, kan?” 

Data (14) 

Dika: “kalian kenapa, sih?  Kok mencurigakan banget?” 

Cindy: “dik, lo sabtu malem ada acara, nggak?” 



Data (15) 

Bertus: “jangan-jangan pelakunya sengaja nuker nomor-nomor rumah? Apa jangan-

jangan ini hanya mimpi?” 

Papa Dika: “kau banyak kali cakapnya, habis udara kau bikin ni.” 

Data (16) 

Guru: “ada yang tahu kenapa soekarno – hatta bisa memperebutkan kemerdekaan?” 

Bertus: “karena salah satu dari mereka tidak ada yang egois dan manfaatin 

pertemanan mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Karena mereka tidak makan 

teman, makanya mereka berdua bisa sangat popular. Tapi kalo salah satu dari mereka 

ada yang mengkhianati temannya sendiri, mendingan nggak usah nginep di rumahnya 

lagi, anggap aja di udah nggak  ada.  Merdeka!” 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



  



  



  



  



 


