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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

 
 

     Setiap orang pasti pernah berhumor. Ada yang berhumor karena 

mempunyai selera humor, ada pula yang berhumor karena dia seorang pelawak. 

Humor memiliki peranan yang cukup penting dalam kehidupan manusia. Humor 

tidak semata-mata sebagai hiburan untuk melepaskan beban psikologis 

penikmatnya tetapi juga sebagai wahana kritik sosial terhadap segala bentuk 

permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan bentuk yang unik 

masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat diungkap dengan bahasa yang 

humoris dan berkesan santai serta menggelitik pembaca atau pun pendengar.  

Selain menggunakan bahasa yang humoris dan berkesan santai tersebut, di 

dalam humor juga dibutuhkan kecerdasan kedua belah pihak, yaitu penutur dan 

lawan tutur. Penutur harus bisa menempatkan humornya pada saat yang tepat, 

sebab jika tidak tepat humor tersebut menjadi tidak lucu dan bisa menyakiti pihak 

lain. Lawan tutur harus bisa bersikap dewasa dalam menanggapi sebuah humor, 

karena bagaimanapun tajamnya kritikan dalam sebuah humor, tetaplah humor. 

Secara umum, humor ialah segala rangsangan mental yang menyebabkan orang 

tertawa. Rangsangan-rangsangan mental yang cenderung secara spontan 

menimbulkan senyum dan tawa tersebut biasanya terbentuk karena adanya  

komunikasi dalam sebuah humor (Musa, 2012). 
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Sementara itu, komunikasi adalah pertukaran ide-ide, gagasan-gagasan, 

informasi dan sebagainya antara dua orang atau lebih (Tarigan, 2009:14). Dalam 

berkomunikasi manusia memerlukan bahasa. Bahasa  adalah rangkaian sistem 

bunyi atau simbol yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, yang memiliki 

makna dan secara konvensional digunakan oleh sekelompok manusia 

(penutur) untuk berkomunikasi (melahirkan pikiran dan perasaan) kepada 

orang lain (Agustina dan Chaer, 2010:11). Bahasa dapat diwujudkan di dalam 

sebuah percakapan. Salah satunya ialah percakapan yang terdapat di dalam dialog 

“Humor Madura” karya H. Musa, MBA ini. 

Percakapan adalah pembicaraan yang terjadi antara orang yang 

berbicara (penutur) dengan lawan bicaranya (mitra tutur) yang membahas suatu 

hal dalam satu waktu. Percakapan yang bermakna tersembunyi atau memiliki 

makna lain dari apa yang diujarkan disebut implikatur percakapan. Jadi, 

implikatur percakapan adalah sesuatu yang disembunyikan dalam sebuah 

percakapan, yakni sesuatu yang secara implisit terdapat dalam penggunaan 

bahasa secara aktual. Untuk memahami suatu percakapan yang bermakna 

tidak langsung diperlukan adanya suatu konteks. 

Konteks adalah pengetahuan latar belakang yang sama-sama dimiliki 

oleh penutur dan lawan tutur sehingga lawan tutur dapat membuat interpretasi 

mengenai apa yang dimaksud oleh penutur pada waktu membuat tuturan tertentu 

(Leech, 1993:20).  Bila terjadi penyimpangan prinsip kerja sama Grice di dalam 

dialog percakapan humor, pasti ada maksud-maksud tertentu yang hendak dicapai 

oleh penuturnya. Biasanya, penyimpangan-penyimpangan prinsip kerja sama 
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Grice ini dilakukan untuk memperoleh efek implikatur dalam tuturan yang 

diucapkan, misalnya untuk berbohong, melucu, atau bergurau. Di dalam prinsip 

kerja sama Grice terdapat empat maksim percakapan, yakni maksim kuantitas, 

maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Dengan demikian, 

implikatur percakapan dapat dipahami dengan mudah jika memerhatikan 

konteks yang melatari percakapan tersebut.  

Sementara itu, alasan mengapa peneliti memilih buku “Humor Madura” ini 

adalah karena dalam buku wacana “Humor Madura” ini tidak ada hal-hal yang 

porno, tetapi yang ada hanya cerita lucu tantang kebodohan seseorang, hal itu 

bukan melecehkan, tapi dimaksudkan untuk bisa kita ambil pelajaran dari 

kisahnya. Di dalam percakapan buku wacana “Humor Madura” ini juga terdapat 

implikatur percakapan yang bisa menjadi salah satu bahan ajar dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas X Semester I pada aspek berbicara.  

Kompetensi Dasar yang berkaitan dengan penelitian ini adalah memahami 

struktur dan kaidah teks anekdot baik melalui lisan maupun tulisan. Kompetensi 

Dasar tersebut akan menuntut siswa untuk terampil berbicara dan bermain peran 

menggunakan dialog percakapan “Humor Madura” sesuai dengan silabus di SMA 

bahwa tujuan dari Kompetensi Dasar tersebut ialah mampu mengidentifikasi 

struktur dan kaidah pembuatan anekdot dalam bahasa bahasa Indonesia baik 

secara lisan maupun tulisan, mampu memerankan tokoh dalam diaolg percakapan 

“Humor Madura” dengan lafal yang jelas dan intonasi yang tepat. Jadi, berkaitan 

dengan Kompetansi Dasar tersebut peneliti akan menerapkan hasil penelitian ini 

ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada aspek berbicara.  
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Salah satu cara agar terampil dalam berbicara dan bermain peran adalah 

para siswa dapat menggunakan buku wacana “Humor Madura” ini sebagai naskah 

yang akan diperankan di depan kelas jika peran yang diinginkan adalah peran 

yang mengandung unsur komedi atau humor. Dapat dilihat juga penelitian 

terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini yaitu pada penelitian yang dilakukan 

oleh Zulfa (2003) yang berjudul Deviasi Tuturan dalam Humor Grup Patrio: 

Analisis Maksim Kerja Sama dan penelitian yang dilakukan oleh Rusmiyati 

(2006) dalam skripsinya Kreativitas Berbahasa Dalam Humor SMS (Suatu Kajian 

Pragmatik) 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengangkat judul “Implikatur percakapan dalam dialog “Humor Madura” karya 

H. Musa, MBA dan implementasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada 

aspek berbicara di SMA”.  

1.2  Rumusan Masalah  

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah implikatur percakapan dalam dialog “Humor Madura” 

karya H. Musa, MBA?  

2. Bagaimanakah implementasi implikatur percakapan dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia pada aspek berbicara di SMA? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 
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1. Untuk mendeskripsikan  implikatur percakapan dalam dialog wacana “Humor 

Madura” karya H. Musa, MBA. 

2. Untuk mendeskripsikan implementasi implikatur percakapan dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia pada aspek berbicara di SMA. 

1.4   Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia 

kebahasaan dalam memperkaya khazanah kajian pragmatik terutama tentang 

implikatur percakapan. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan refrensi bagi 

para peneliti yang akan meneliti tentang implikatur percakapan. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis manfaat yang dapat diberikan adalah  sebagai berikut. 

1. Sebagai bahan acuan bagi para mahasiswa dan peneliti dalam meningkatkan 

kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam menganalisis implikatur 

percakapan dalam sebuah dialog humor. 

2. Memerikan informasi bahwa dari hasil analisis implikatur percakapan 

dalam buku humor dapat diimplementasikan ke dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia khususnya pada aspek berbicara di SMA kelas X Semester I.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang humor sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, 

di antaranya adalah sebagai berikut. 

Rusmiyati (2006) dalam penelitiannya yang berjudul Kreativitas Berbahasa 

dalam Humor SMS (Suatu Kajian Pragmatik) membahas aspek-aspek kebahasaan, 

jenis tindak tutur, dan penyimpangan prinsip kerja sama dalam humor SMS. 

Dalam penelitian ini menyatakan bahwa, (1) humor SMS sebagai humor verbal 

pada hakikatnya adalah pengacauan dua persepsi atau situasi yang masing-masing 

memiliki kerangka acuan yang berbeda; (2) aspek-aspek kebahasaan yang 

dimanfaatkan sebagai sumber kejenakaan dalam humor SMS meliputi aspek 

ortografis, fonologis, ketaksaan, akronim dan abrevasi, hiponimi, sinonimi, nama, 

perulangan, paradoks, analogi, dan ironi; (3) humor SMS secara sengaja 

menciptakan tuturan yang menyimpang dari prinsip-prinsip kerja sama.  

Zulfa (2003) dalam penelitiannya yang berjudul Deviasi Tuturan dalam 

Humor Grup Patrio: Analisis Maksim Kerja Sama membahas wujud deviasi 

tuturan dalam humor Patrio dilihat dari maksim-maksim prinsip kerja sama, baik 

yang berkaitan dengan deviasi makna pada tingkat struktur gramatika, maupun 

tingkat isi proporsisional tuturan. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa, (1) 

pengabaian terhadap keempat maksim prinsip kerja sama dalam tuturan humor 

“Grup Patrio” menyebabkan terjadinya komunikasi yang tidak wajar, sehingga 

memunculkan efek lucu dan terciptalah humor; (2) pengabaian sejumlah maksim 
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prinsip kerja sama mengandung implikatur, di antaranya “mengkritik”, 

“menyindir”, “mengejak”, “menyangkal”, “melecehkan”, “mempermainkan”, 

“membodohi”, “mengancam”, dan “marah”. (3) pengabaian terhadap keempat 

maksim PK direalisasikan melalui penyimpangan makna dari unsur-unsur 

kebahasaan, yaitu mencakup penyimpangan pada tingkat makna leksikal, 

gramatikal, proporsional tuturan.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rusmiyati (2006) dan Zulfa (2003) 

terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu, pada penelitian ini hanya 

membahas mengenai konteks, penyimpangan terhadap prinsip kerja sama Grice, 

dan implikatur percakapan dalam buku wacana “Humor Madura”. Dari beberapa 

penelitian di atas, peneliti belum menemukan penelitian terhadap buku wacana 

“Humor Madura”. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu melakukan penelitian 

terhadap buku wacana “Humor Madura” ini dan peneliti berharap penelitian ini 

dapat melengkapi hasil penelitian sebelumnya. 

2.2 Kerangka Teori 

 Pada penelitian ini digunakan beberapa acuan teori yaitu teori pragmatik, 

presuposisi, implikatur percakapan, prinsip kerja sama Grice beserta maksim-

maksim di dalamnya, pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks, dan prinsip-

prinsip berbicara. 

2.2.1 Teori Pragmatik 

Pragmatik sangat dikenal dalam linguistik, padahal lima belas tahun yang 

lalu para linguis hampir tidak pernah menyebutnya. Pada waktu itu pragmatik 

banyak diperlakukan sebagai keranjang tempat penyimpanan data yang bandel, 



8 
 

yang tidak terjelaskan, dan yang boleh dilupakan dengan mudah. Namun 

sekarang, banyak para ahli bahasa yang berpendapat bahwa kita tidak dapat 

mengerti benar-benar sifat bahasa itu sendiri bila kita tidak mengerti pragmatik, 

yaitu bagaimana bahasa digunakan dalam berkomunikasi dan  penggunaan bahasa 

manusia pada dasarnya sangat ditentukan oleh konteks yang mewadahi dan 

melatarbelakangi bahasa itu sendiri (Leech, 1993:1). 

 Pendapat di atas mengacu pada penggunaan bahasa dalam kaitannya 

dengan konteks. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah ilmu yang 

menelaah bagaimana keberadaan konteks memengaruhi dalam menafsirkan 

kalimat.  

Konteks sangat penting dalam teori pragmatik. Konteks ini didefinisikan 

oleh Leech (1993:20) yaitu sebagai suatu pengetahuan latar belakang yang 

sama-sama dimiliki oleh penutur dan lawan tutur sehingga lawan tutur 

dapat membuat interpretasi mengenai apa yang dimaksud oleh penutur pada waktu 

membuat tuturan tertentu.    

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, konteks adalah hal-hal yang 

melatarbelakangi suatu pengetahuan yang sama-sama dimiliki oleh penutur dan 

lawan tutur dan yang membantu lawan tutur menafsirkan makna tuturan saat 

penutur membuat tuturan-tuturan tertentu.  

2.2.2 Presuposisi 

Luasnya makna presuposisi secara umum dalam penggunaan sehari-hari, 

makna presuposisi dalam pragmatik relatif lebih sempit. Presuposisi dapat 

dijelaskan sebagai berbagai inferensi atau asumsi pragmatik tertentu yang 
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nampaknya dibangun menjadi ungkapan linguistik (Nadar, 2009:64).  

Sebuah tuturan dapat dikatakan mempresuposisikan tuturan yang lain 

apabila ketidakbenaran tuturan yang dipresuposisikan  mengakibatkan kebenaran 

atau ketidakbenaran tuturan yang mempresuposisikan tidak dapat dikatakan. 

Tuturan yang berbunyi Mahasiswa tercantik di kelas itu pandai sekali. 

Mempresuposisikan adanya seorang mahasiswi yang berparas sangat cantik. 

Apabila pada kenyataannya memang ada seorang mahasiswi yang berparas cantik 

di kelas itu, tuturan di atas dapat dinilai benar salahnya. Sebaliknya apabila di 

dalam kelas itu tidak ada seorang mahasiswi yang berparas cantik, tuturan tersebut 

tidak dapat ditentukan benar salahnya (Rahardi, 2000:39). 

. Untuk memperjelas pernyataan tersebut perhatikan contoh berikut ini. 

a. Mobil Hasan sangat mewah. 

b. Hasan mempunyai mobil. 

Kalimat (b) merupakan praanggapan (presuposisi) dari kalimat (a). 

Kalimat tersebut dapat dinyatakan benar atau salahnya bila Hasan tersebut 

mempunyai mobil. Namun, bila berkebalikan dengan kenyataan yang ada (Hasan 

tidak mempunyai mobil), kalimat tersebut tidak dapat ditentukan kebenarannya. 

Dari beberapa definisi presuposisi (praanggapan) di atas dapat disimpulkan 

bahwa presuposisi adalah kesimpulan atau asumsi awal penutur sebelum 

melakukan tuturan bahwa apa yang akan disampaikan juga dipahami oleh mitra 

tutur. 

2.2.3 Implikatur Percakapan 

Implikatur percakapan berarti sesuatu yang diimplikasikan dalam suatu 

percakapan. Dalam rangka memahami apa yang dimaksudkan oleh seorang 



10 
 

penutur, lawan tutur harus selalu melakukan interpretasi pada tuturan-tuturannya 

(Nadar, 2009:60).  

Dari definisi di atas bisa diambil kesimpulan bahwa, pemahaman terhadap 

implikatur tidak lepas dari asas kerja sama antarkedua penutur dalam sebuah 

interaksi percakapan. Maka untuk lebih jelasnya, peneliti definisikan lebih rinci 

ketiga istilah kata implisit, implikasi dan implikatur. Implisit bisa diartikan 

sebagai makna yang terkandung (meskipun tidak dinyatakan secara jelas dan 

terang-terangan), implikasi memiliki makna yang termasuk atau tersimpul tetapi 

tidak dinyatakan, sedangkan implikatur memiliki penjabaran makna yang 

tersembunyi dalam sebuah percakapan atau makna yang dimaksud oleh penutur 

yang berhubungan dengan adanya kerja sama untuk mengetahui makna yang bisa 

jadi berbeda. 

Untuk lebih jelas tentang implikatur percakapan, dapat dilihat contoh 

percakapan di bawah ini. Tuturan dituturkan oleh seorang karyawan yang ingin 

menawarkan minuman kepada atasannya. 

A: Waduh hari ini gerah sekali. 

B: Ini Pak, minumannya! 

Dari contoh kalimat pertama pada wacana di atas, tuturan si A bermakna 

bahwa cuaca hari itu memang panas sehingga membuat gerah, namun kalimat itu 

juga bisa menyimpan  makna implisit bahwa si A sangat haus. Sedangkan pada 

kalimat yang kedua, bermakna bahwa si B memberitahukan bahwa minuman telah 

disediakan. Namun kalimat tersebut juga bisa berarti bahwa si B mengajak atau 

menawarkan si A untuk meminum minuman yang sudah disediakan. 
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Dari contoh percakapan di atas dapat disimpulkan bahwa, implikatur 

adalah suatu makna tersembunyi yang diimplikasikan di dalam sebuah percakapan 

antara penutur dan lawan tutur. 

2.2.4 Prinsip Kerja Sama Grice 

Agar pesan dapat diterima dengan baik oleh peserta tutur, komunikasi 

yang terjadi itu perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut ini: 1. Prinsip 

kejelasan, 2. Prinsip kepadatan, 3. Prinsip kelangsungan. Prinsip-prinsip itu secara 

lengkap dituangkan di dalam prinsip kerja sama Grice (Rahardi, 2000:50). Prinsip 

kerja sama Grice itu seluruhnya meliputi empat maksim yang satu per satu dapat 

disebutkan sebagai berikut: 1. Maksim kuantitas, 2. Maksim kualitas, 3. Maksim 

relevansi, 4. Maksim pelaksanaan. Berikut prinsip kerja sama Grice tersebut 

selengkapnya:  

2.2.4.1 Maksim Kuantitas 

Di dalam maksim kuantitas seorang penutur diharapkan dapat memberikan 

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

demikian itu tidak boleh melebihi informasi yang sebenarnya dibutuhkan si mitra 

tutur. Tuturan yang mengandung informasi yang sungguh-sungguh diperlukan 

mitra tutur dapat dikatakan tidak melanggar maksim kuantitas dalam prinsip kerja 

sama Grice. Demikian sebaliknya apabila tuturan itu mengandung informasi yang 

berlebihan, maka dapat dikatakan telah melanggar maksim kuantitas (Rahardi, 

2000:52).  

Untuk memperjelas pernyataan tersebut, perhatikanlah tuturan di bawah 

ini. Tuturan dituturkan oleh seorang murid kepada temannya pada saat pembagian 
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rapor di sekolah. 

(1) “Andi mendapat juara kelas lagi”. 

(2) “Andi yang rajin belajar dan pintar itu mendapat juara kelas lagi”. 

Tuturan (1) dalam contoh di atas merupakan tuturan yang sudah jelas dan 

sangat informatif isinya. Dengan demikian, tanpa harus ditambah dengan 

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

oleh mitra tutur. Penambahan informasi seperti pada tuturan (2) di atas berlebihan 

dan terlalu panjang, bahkan melanggar prinsip kerja sama Grice. Dikatakan 

demikian karena di dalam maksim kuantitas ini seorang penutur diharapkan dapat 

memerikan informasi yang tidak berlebihan dan seinformatif mungkin. Tetapi, 

untuk menunjukkan maksud kesantunan tuturan dalam bahasa Indonesia, dalam 

hal tertentu penutur harus melanggar dan tidak menepati prinsip kerja sama.  

2.2.4.2 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, 

2000:53).  

Untuk lebih memperjelas keterangan tersebut, dapat dilihat tuturan (1) dan 

(2) berikut ini. Tuturan dituturkan oleh guru kepada muridnya di dalam ruang 

kelas pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. 

(1) “Ribut saja terus biar ramai!” 

(2) “Jangan ribut, temannya yang lain jadi terganggu nanti!”  

Tuturan (2) jelas lebih memungkinkan terjadinya kerja sama antara 

penutur dan mitra tutur. Tuturan (1) dikatakan melanggar maksim kualitas karena 
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penutur mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang 

seharusnya dilakukan orang dan terjadi sesuatu kejanggalan apabila seorang guru 

yang sedang mengajar di dalam kelas mempersilahkan muridnya untuk ribut. 

2.2.4.3 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 memerikan kontribusi yang demikian dianggap tidak 

mematuhi dan melanggar prinsip kerja sama (Rahardi, 2000:54).  

Sebagai ilustrasi atas pernyataan tersebut perlu dicermati tuturan (1) 

berikut ini. Tuturan dituturkan oleh seorang ibu kepada anak perempuannya. 

(1) Ibu  : “Tolong belikan ibu sabun mandi nak!” 

Susi :  “Iya bu.” 

Pertuturan (1) di atas dapat dikatakan mematuhi dan menepati maksim 

relevansi. Dikatakan demikian karena apabila dicermati secara lebih mendalam, 

tuturan yang disampaikan tokoh Susi yakni Iya bu, benar-benar merupakan 

tanggapan atas perintah ibunya. Berkenaan dengan hal ini, tuturan (2) dituturkan 

oleh seorang guru kepada muridnya di dalam lingkungan sekolah. 

(2) Guru   : “Taruh di meja buku bahasa Indonesia itu!” 

Murid :  “Maaf pak, hari ini panas sekali.” 

Di dalam percakapan di atas, tampak dengan jelas bahwa tuturan murid, 

yakni Maaf pak, hari ini panas sekali, tidak memiliki relevansi dengan apa yang 

diperintahkan oleh gurunya. Dengan demikian, tuturan (2) di atas dapat dipakai 

sebagai salah satu bukti bahwa maksim relevansi dalam prinsip kerja sama Grice 
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tidak selalu harus dipenuhi dan dipatuhi dalam pertuturan sesungguhnya. Hal 

seperti itu dapat dilakukan apabila pertuturan tersebut digunakan untuk 

mengungkapkan maksud-maksud tertentu. 

2.2.4.4 Maksim Pelaksanaan 

Maksim pelaksanaan/cara ini mengharuskan peserta percakapan berbicara 

secara langsung, jelas, tidak kabur, tidak taksa, dan urut. Orang bertutur dengan 

tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut dapat dikatakan melanggar prinsip kerja 

sama Grice karena tidak memenuhi maksim pelaksanaan (Rahardi, 2000:55).  

Berdasarkan pernyataan tersebut, tuturan pada contoh berikut dapat 

digunakan sebagai ilustrasi. Dituturkan oleh seorang kakak kepada adik 

perempuannya. 

Kakak : “Cepat ditutup!” 

Adik : “Sebentar dulu, masih panas.” 

 

Tuturan di atas masih kurang jelas dan tidak bisa dipahami apa yang 

dimaksud oleh penutur dan mitra tutur. Tuturan si kakak yang berbunyi Cepat 

ditutup!, Sama sekali tidak memberikan kejelasan tentang apa yang sebenarnya 

diminta oleh penutur. Kata ditutup dalam tuturan di atas mengandung unsur 

ketaksaan dan kekaburan sangat tinggi. Oleh karena itu, maknanya pun menjadi 

sangat kabur. Dapat dikatakan demikian karena kata ditutup tersebut maknanya 

bermacam-macam. Demikian pula tuturan yang disampaikan oleh si adik, yakni 

Sebentar dulu, masih panas, mengandung ketaksaan yang cukup tinggi. Kata 

panas pada tuturan itu dapat mendatangkan banyak kemungkinan persepsi 

penafsiran karena di dalam tuturan tersebut tidak jelas sebenarnya yang masih 
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panas itu apa. Tuturan-tuturan yang demikian dapat dikatakan melanggar prinsip 

kerja sama Grice karena tidak mematuhi maksim pelaksanaan dalam prinsip kerja 

sama Grice. 

2.2.5 Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Teks 

Dalam Kurikulum 2013 yang dirancang untuk menyongsong model 

pembelajaran Abad 21, di dalamnya akan terdapat pergeseran dari siswa diberi 

tahu menjadi siswa mencari tahu dari berbagai sumber belajar melampaui batas 

pendidik dan satuan pendidikan, peran bahasa menjadi sangat sentral. Kurikulum 

2013 menempatkan Bahasa Indonesia sebagai penghela mata pelajaran lain dan 

karenanya harus berada di depan semua mata pelajaran lain. Apabila peserta didik 

tidak menguasai mata pelajaran tertentu harus dipastikan bahwa yang tidak 

dikuasainya adalah substansi mata pelajaran tersebut, bukan karena kelemahan 

penguasaan bahasa pengantar yang dipergunakan. 

Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks dilaksanakan dengan 

menerapkan prinsip bahwa (1) bahasa hendaknya dipandang sebagai teks, bukan 

semata-mata kumpulan kata-kata atau kaidah-kaidah kebahasaan, (2) penggunaan 

bahasa merupakan proses pemilihan bentuk-bentuk kebahasaan untuk 

mengungkapkan makna, (3) bahasa bersifat fungsional, yaitu penggunaan bahasa 

yang tidak pernah dapat dilepaskan dari konteks karena dalam bentuk bahasa yang 

digunakan itu tercermin ide, sikap, nilai, dan ideologi penggunanya, dan (4) 

bahasa merupakan sarana pembentukan kemampuan berpikir manusia. 

Sehubungan dengan prinsip-prinsip itu, perlu disadari bahwa di dalam setiap teks 

terdapat struktur tersendiri yang satu sama lain berbeda. 
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 Sementara itu, dalam struktur teks tercermin struktur berpikir. Dengan 

demikian, makin banyak jenis teks yang dikuasai siswa, makin banyak pula 

struktur berpikir yang dapat digunakannya dalam kehidupan sosial dan 

akademiknya nanti. Hanya dengan cara itu, siswa kemudian dapat mengonstruksi 

ilmu pengetahuannya melalui kemampuan mengobservasi, mempertanyakan, 

mengasosiasikan, menganalisis, dan menyajikan hasil analisis secara memadai. 

Teks dapat diperinci ke dalam jenis-jenis, seperti deskripsi, penceritaan 

(recount), prosedur, laporan, eksplanasi, eksposisi, diskusi, surat, iklan, catatan 

harian, negosiasi, pantun, dongeng, anekdot, dan fiksi sejarah. Semua jenis teks 

itu dapat dikelompokkan ke dalam teks cerita, teks faktual, dan teks tanggapan. 

Dari berbagai jenis teks tersebut, data pada penelitian ini termasuk jenis teks 

anekdot, karena pada penelitian ini akan membahas mengenai implikatur 

percakapan dalam buku wacana “Humor Madura”. 

Dengan demikian, peneliti akan menerapkan hasil penelitian ini ke dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas X Semester 1 pada Kompetensi 

Dasar memahami struktur dan kaidah teks anekdot baik melalui lisan maupun 

tulisan. 

2.2.6  Prinsip-Prinsip Berbicara 

Menurut Tarigan, berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-

bunyi artikulasi terhadap kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta 

menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sebagai bentuk atau wujudnya, 

berbicara dinyatakan sebagai suatu alat untuk mengomunikasikan gagasan-
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gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kebutuhan 

sang pendengar atau penyimak (Tarigan, 2008:16). 

 Hal senada juga dikemukakan oleh Mulgrave yang menyatakan, berbicara 

merupakan sistem tanda yang dapat didengar dan dilihat yang memanfaatkan otot-

otot dan jaringan otot manusia untuk mengomunikasikan ide-ide. Berbicara juga 

dipahami sebagai bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor fisik, 

psikis, neurologis, semantik, dan linguistik secara ekstensif sehingga dapat 

digunakan sebagai alat yang sangat penting untuk melakukan kontrol sosial 

(Tarigan, 2008:16). 

Pengetahuan mengenai ilmu atau teori berbicara akan sangat bermanfaat 

dalam menunjang kemahiran serta keberhasilan seni atau praktek berbicara. Itulah 

sebabnya diperlukan pendidikan berbicara. Konsep-konsep dasar yang mendasari 

pendidikan berbicara dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu: 

1. Hal-hal yang berkenaan dengan sifat dasar ujaran. 

2. Hal-hal yang menyatakan proses-proses intelektual yang diperlukan 

untuk mengembangkan kemampuan berbicara dengan baik. 

3. Hal-hal yang memudahkan seseorang untuk mencapai keterampilan-

keterampilan berbicara (Tarigan, 2008:23).  

Dari sejumlah pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa berbicara 

merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi 

bahasa. Dalam konteks demikian, keterampilan berbicara bisa dipahami sebagai 

keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata 

untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan 
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perasaan. Pendengar menerima informasi melalui rangkaian nada, tekanan, dan 

penempatan jeda. Jika komunikasi berlangsung secara tatap muka, aktivitas 

berbicara dapat diekspresikan dengan bantuan mimik dan pantomimik pembicara. 

Merujuk pada pendapat tersebut, keterampilan berbicara pada dasarnya 

merupakan keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan 

kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan 

pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain.  
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

3.1 Data dan Sumber data 

 Data penelitian ini adalah implikatur percakapan dalam dialog buku 

wacana “Humor Madura”. 

1. Data 

Data merupakan fakta, benda yang akan diproses lebih lanjut, 

bukti, rekaman, dan statistik yang digunakan untuk membuat 

kesimpulan. Dengan kata lain data adalah informasi yang diambil 

dari alam secara langsung dan digunakan untuk memutuskan suatu 

hal (Muhammad, 2012:2). Data penelitian ini adalah implikatur 

percakapan dalam dialog buku wacana “Humor Madura”. 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah  asal usul data tersebut diperoleh (Muhammad, 

2012:24). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku 

wacana humor yang berjudul “Humor Madura”. 

3.2 Metode Penyediaan Data 

 Tahap penyediaan data merupakan tahapan yang menjadi dasar bagi 

pelaksanaan tahapan analisis data. Dikatakan demikian karena pelaksanaan 

analisis data hanya dimungkinkan untuk dilakukan jika data yang dianalisis telah 

tersedia (Mahsun, 2013:86). 

Penyediaan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak dengan 

teknik dasar sadap yang dijalankan menggunakan teknik catat. Disebut metode 
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simak karena dilakukan dengan menyimak  penggunaan bahasa oleh komunikan 

baik dalam lisan atau tulisan. Metode simak yang dimaksud pada penelitian ini 

adalah menyimak dengan cara membaca dan mengamati penggunaan bahasa oleh 

komunikan dalam bentuk tulisan, karena data penelitian ini bersumber pada 

percakapan dialog yang terdapat dalam buku wacana humor yang berjudul 

“Humor Madura”. Namun, dalam penelitian ini juga menggunakan teknik dasar 

sadap yang dilanjutkan menggunakan teknik catat. Menyadap merupakan kegiatan 

permulaan untuk menyediakan data yang telah dianggap sesuai dengan penelitian 

ini. Untuk itu diperlukan langkah berikutnya  yaitu menggunakan teknik catat 

(Muhammad, 2012:36-37). Teknik catat adalah mengadakan pencatatan terhadap 

data yang relevan bagi penelitiannya dari penggunaan bahasa yang tertulis sesuai 

dengan sasaran dan tujuan penelitian (Mahsun, 2013:93). 

Pencatatan dilakukan setelah data yang berupa dialog percakapan pada 

buku wacana “Humor Madura” tersebut disimak dan dinilai cukup untuk 

dijadikan data penelitian. Data kemudian dicatat untuk dianalisis mengenai 

implikatur-implikatur percakapan yang digunakan dalam dialog percakapan 

“Humor Madura”. Pengumpulan data dengan menggunakan metode beserta 

teknik-tekniknya tersebut, terdapat beberapa prosedur yang akan dilaksanakan. 

Prosedur pengumpulan data yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan pengamatan pada data yang akan diteliti dengan cara membaca dan 

mengamati seluruh dialog percakapan dalam buku wacana “Humor Madura”. 

2. Mencatat setiap dialog percakapan yang melanggar prinsip kerja sama Grice. 
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3. Mengklasifikasikan setiap dialog percakapan yang melanggar prinsip kerja 

sama Grice sesuai dengan maksim yang dilanggar. 

3.3 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis dan lebih mudah dilakukan (Arikunto, 2000:134). Untuk melakukan 

penelitian, peneliti harus peka, mampu, logis, dan kritis dalam menjaring data.  

3.3.1 Alat Penelitian 

 Alat penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data. Penelitian ini menggunakan alat bantu berupa kertas HVS dan bolpoin untuk 

mencatat data yang telah dibaca dan diamati dalam buku wacana “Humor 

Madura”. 

3.3.2 Format Penelitian 

 Format penelitian ini dibuat untuk diisi oleh peneliti, agar lebih mudah 

untuk mengumpulkan dan mengklasifikasikan data. Adapun format penelitian ini 

sebagai berikut.  

Tabel 3.3.2 

No. Percakapan yang Melanggar 

Prinsip Kerja Sama Grice 

Konteks Implikatur 

Percakapan 

1.    

2.    

3.    
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Untuk lebih memahami Tabel 3.3.2 di atas, berikut akan dipaparkan 

penjelasan dari Tabel 3.3.2. Pada kolom percakapan yang melanggar prinsip kerja 

sama Grice, berisi dialog percakapan yang mencakup percakapan yang melanggar 

prinsip kerja sama maksim kuantitas, percakapan yang melanggar prinsip kerja 

sama maksim kualitas, percakapan yang melanggar prinsip kerja sama maksim 

relevansi, dan percakapan yang melanggar prinsip kerja sama maksim cara. 

Kolom selanjutnya, berisi mengenai konteks dari masing-masing percakapan yang 

melanggar prinsip kerja sama Grice. Kolom terakhir berisi mengenai implikatur 

percakapan dari masing-masing percakapan yang melanggar prinsip kerja sama 

Grice. 

3.4 Metode Analisis Data 

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis non statistik yaitu analisis 

yang tidak menggunakan rumusan statistik. Analisis yang digunakan berdasarkan 

teori-teori yang ada. Metode analisis data merupakan cara kerja yang bersistem 

dalam penelitian bahasa dengan bertolak dari data yang dikumpulkan berdasar 

teori liguistik (Djajasudarma, 2010:65).  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif, yakni metode yang bertujuan untuk membuat gambaran, lukisan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai data, serta dapat digunakan dalam 

membedah dan menjabarkan fenomena-fenomena kebahasaan yang akan diteliti. 

Di dalam penelitian bahasa, metode deskriptif kualitatif cenderung digunakan 

dalam penelitian kualitatif, terutama dalam mengumpulkan data, serta 

menggambarkan data secara ilmiah. Penelitian dengan metode ini tidak mencari 
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atau menjelaskan hubungan, dan juga tidak menguji hipotesis atau membuat 

prediksi (Djajasudarma, 2010:16). 

 Tahap-tahap dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu, setelah 

data yang dibutuhkan terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah melakukan 

pengidentifikasian dan pengklasifikasian data yang kemudian data dikelompokkan 

berdasarkan percakapan yang dihasilkan dalam buku wacana “Humor Madura”. 

Setelah dikelompokkan, kemudian data tersebut dikaji menggunakan teori-teori 

yang ada dan hasilnya akan diimplementasikan ke dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia pada aspek berbicara di SMP.  

3.5 Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Pemaparan hasil analisis data mencakup dua macam teknik yaitu metode 

informal dan metode formal. Metode informal adalah perumusan dengan 

menggunakan kata-kata biasa, termasuk penggunaan terminologi yang bersifat 

teknis, sedangkan metode formal adalah perumusan dengan tanda-tanda dan 

lambang-lambang (Mahsun, 2013:224). 

Penelitian ini menggunakan metode penyajian analisis data informal. 

metode informal ini digunakan untuk memaparkan implikatur percakapan yang 

telah melanggar prinsip kerja sama dalam dialog buku wacana “Humor Madura”. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan memaparkan mengenai identitas data, implikatur percakapan 

yang terdapat dalam dialog “Humor Madura” serta implementasinya dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia . Pertama, akan memaparkan mengenai identitas 

data. Kedua, memaparkan implikatur percakapan yang terdapat pada dialog 

percakapan “Humor Madura”.  Ketiga, menerapkan hasil penelitian ini ke dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia pada aspek berbicara di SMP. 

Buku wacana “Humor Madura” yang menjadi data penelitian ini 

diterbitkan oleh Prestasi (Kelompok gema Insani)  pada tahun 2006, jumlah 

halaman dalam buku wacana ini terdapat 112 halaman, kertas dalam buku wacana 

ini berwarna merah muda, dan sampul depan terdapat gambar seorang penumpang 

becak dan tukang becak yang sedang melintas di atas jembatan Suramadu. 

4.1 Analisis Implikatur Percakapan dalam Dialog “Humor Madura” 

4.1.1 Implikatur Percakapan Dihasilkan dari Pelanggaran Prinsip Kerja 

Sama Maksim Kuantitas 

A. Penyampaian Informasi yang Berlebihan 

Dengaan maksim kuantitas, seorang penutur diharapkan dapat memerikan 

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

demikian itu tidak boleh melebihi informasi yang sebenarnya dibutuhkan si mitra 

tutur. Hal itu dapat dilihat pada data berikut ini. 
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1. Implikatur yang Bertujuan Menyampaikan Suatu Harapan 

Tuturan Tukang Sate pada data berikut mengandung implikatur 

percakapan yang  bertujuan untuk menyampaikan suatu harapan.  

KTP 

Seorang yang berasal dari Madura berjualan di  Jakarta. Pada saat 

razia KTP, dia terkena. 

Kamtib   : ”Mana KTP bapak?” 

Tukang Sate : ”Saya belum punya, Pak. Tetapi saya membawa 

surat kawin.” 

Kamtib  : ”Saya perlu KTP.” 

Tukang Sate : ”Surat kawin ini lebih berharga dari KTP, KTP 

cuma ditandatangani oleh Pak Lurah dan fotonya 

cuma satu. Sedangkan surat kawin ini 

ditandatangani Kepala KUA, saya dan isteri saya, 

ada saksi-saksi dan ada foto dua lembar. Jelas lebih 

afdol, Pak.” (Musa:16). 

 

Konteks yang terjadi pada dialog percakapan di atas adalah perbincangan 

antara Kamtib dan Tukang Sate. Pada saat itu  Kamtib hendak melakukan razia 

KTP terhadap para pedagang di Jakarta. Tukang Sate yang berasal dari Madura 

tersebut ternyata tidak memiliki KTP dan ia hanya membawa surat kawin.   

Pada data di atas Tukang Sate telah melanggar maksim kuantitas dengan 

memerikan informasi yang berlebihan kepada Kamtib. Tukang Sate memerikan 

informasi yang berlebihan dengan berkata kepada Kamtib bahwa ia tidak memiliki 

KTP dan hanya memiliki surat kawin. Pada percakapan tersebut, Tukang Sate 

juga menjelaskan bahwa surat kawin yang ia bawa lebih berharga dari KTP dan 

dia juga menjelaskan kalau KTP cuma ditandatangani oleh Pak Lurah dan fotonya 

cuma satu. Sedangkan surat kawin  ditandatangani Kepala KUA, Tukang Sate dan 

isterinya, ada saksi-saksi dan ada foto dua lembar. 
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Berdasarkan konteks pada data di atas Tukang Sate sengaja melanggar 

maksim kuantitas untuk menghasilkan tuturan humor. Implikatur percakapan yang 

dihasilkan dari pelanggaran maksim kuantitas tersebut adalah Tukang Sate 

sengaja menjelaskan secara rinci mengenai surat kawin yang dibawa, agar ia tidak 

ditangkap oleh Kamtib. Penemuan implikatur ini disesuaikan dengan konteks 

yang telah terjadi sebelumnya yaitu Tukang Sate yang terkena razia KTP saat 

berjualan di Jakarta. 

2. Implikatur yang Bertujuan Menyampaikan Suatu Informasi 

Tuturan Udin pada data berikut mengandung implikatur percakapan yang  

bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi. 

Jembatan Madura (I) 

Guru : “Apa yang kamu ketahui tentang pembuatan jembatan 

Madura, Din?” 

Udin : “Sebenarnya orang Jawa takut sekali kehilangan orang 

Madura, karena orang Jawa sudah ketagihan dengan soto 

Madura, sate Madura, dan ramuan Madura. Karena itu 

pulau Madura mau mereka ikat pakai jembatan besi dan 

beton.”  (Musa:4). 

 

 

Pada dialog percakapan di atas menunjukkan konteks bahwa telah terjadi 

pembicaraan antara Guru dan kerabatnya yang bernama Udin tentang rencana 

pembuatan jembatan yang menghubungkan Madura dengan Surabaya. Percakapan 

pada data di atas sudah jelas bahwa Udin telah melanggar prinsip kerja sama 

maksim kuantitas. Hal ini terjadi karena Udin memerikan informasi yang terlalu 

banyak dan berlebihan kepada Guru yaitu pada kalimat “karena orang Jawa sudah 

ketagihan dengan soto Madura, sate Madura, dan ramuan Madura”, sehingga 

menimbulkan tuturan humor pada dialog percakapan di atas. Sebenarnya kalimat 
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tersebut tidak perlu diucapkan, jika tuturan Udin berbunyi ”Sebenarnya orang 

Jawa takut sekali kehilangan orang Madura, karena itu pulau madura ingin mereka 

ikat pakai jembatan besi dan beton”, tuturan tersebut akan memerikan informasi 

yang relatif memadai kepada Guru. 

Berdasarkan konteks pada data di atas Udin sengaja melanggar maksim 

kuantitas dengan memerikan informasi yang berlebihan untuk menghasilkan 

tuturan humor. Implikatur percakapan pada data di atas adalah Udin ingin 

menjelaskan kepada Guru bahwa orang Jawa sebenarnya sangat membutuhkan 

orang-orang Madura, baik dari segi kuliner maupun dari segi pengobatan 

alternatif, sehingga akan dilakukan pembuatan jembatan Madura agar proses 

transportasi antara pulau Madura dengan Pulau Jawa menjadi lancar dan lebih 

mudah dijangkau. 

3. Implikatur yang Bertujuan Menyampaikan Suatu Gagasan 

Tuturan Hadirin pada data berikut mengandung implikatur percakapan 

yang bertujuan untuk menyampaikan suatu gagasan. 

Jembatan Madura (II) 

 

Pimpro (Pimpinan Proyek):  

“Jembatan yang akan menghubungkan Madura dengan 

Surabaya akan dibuat dari beton bertulang supaya tahan 

lima puluh tahun.” 

Hadirin : “Tidak setuju kalau dibuat dari beton. Kami mohon dibuat 

dari besi seluruhnya.” 

Pimpro  : “Apa alasan saudara?” 

Hadirin : “Kalau dibuat dari besi, setelah lima puluh tahun kan jadi 

besi tua, bisa dipotong-potong dan dijual kiloan, Pak.” 

(Musa:5). 

 

Konteks yang terjadi pada dialog percakapan di atas merupakan 

pembicaraan Hadirin dengan Pimpro tentang pembuatan jembatan yang 
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menghubungkan Madura dengan Surabaya. Hadirin (masyarakat) tersebut tidak 

setuju kepada Pimpro (pimpinan proyek) kalau jembatan yang menghubungkan 

Madura dengan Surabaya akan dibuat dari beton, karena menurut para masyarakat 

jika jembatan yang menghubungkan Madura dengan Surabaya dibuat dari besi, 

jembatan tersebut akan mejadi lebih kuat dan tahan lama. 

Tuturan Hadirin dalam dialog percakapan di atas telah melanggar maksim 

kuantitas. Hal ini terjadi karena Hadirin memerikan informasi yang berlebihan 

kepada Pimpro yaitu pada kalimat “setelah lima puluh tahun kan jadi besi tua, 

bisa di potong-potong dan dijual kiloan, Pak”, sehingga menimbulkan tuturan 

humor pada dialog percakapan antara Pimpro dan Hadirin. Jika tuturan Hadirin 

berbunyi ”Kalau dibuat dari besi, bisa lebih kuat dan tahan lama, Pak”, tuturan 

tersebut akan memberikan informasi yang memadai dan tidak berlebihan. 

Implikatur percakapan yang dihasilkan dari pelanggaran maksim kuantitas 

yang dilakukan Hadirin adalah Hadirin bermaksud memberi gagasan kepada 

Pimpro bahwa Hadirin tidak setuju jika jembatan yang menghubungkan Madura 

dengan Surabaya dibuat dari beton, karena menurut Hadirin jika dibuat dari beton 

kemungkinan besar jembatan tersebut tidak akan dapat bertahan lama, dan 

sebaiknya jembatan tersebut dibuat dari besi, agar di tahun-tahun mendatang 

jembatan tersebut tetap kuat dan tidak mudah rusak. Penemuan implikatur ini 

disesuaikan dengan konteks yang telah terjadi sebelumnya yaitu Hadirin yang 

tidak setuju kepada Pimpro kalau jembatan yang menghubungkan Madura dengan 

Surabaya akan dibuat dari beton. 
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4. Implikatur yang Bertujuan Bercanda 

Tuturan Tukang Becak pada data berikut mengandung implikatur 

percakapan yang bertujuan untuk  bercanda.  

Becak (I) 

 

Polisi  : “Becak kamu salah jalan. Goblok, kamu nggak 

 memperhatikan rambu-rambu jalan.” 

Tukang Becak : “Siap, Pak. Saya memang goblok. Kalau saya 

pintar, pasti saya jadi Polisi, Pak.” (Musa:6). 

 

    

Konteks yang terjadi dalam dialog percakapan antara Polisi dan Tukang 

Becak adalah Polisi yang menegur Tukang Becak karena Tukang Becak melanggar 

rambu-rambu jalan. Tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh Tukang Becak. 

Tuturan Tukang Becak pada data di atas sudah jelas melanggar prinsip kerja sama 

maksim kuantitas. Dikatakan melanggar maksim kuantitas karena Tukang Becak 

memerikan informasi yang tidak dibutuhkan oleh Polisi yaitu pada kalimat “Siap, 

Pak. Saya memang goblok. Kalau saya pintar, pasti saya jadi Polisi, Pak”, tujuan 

Polisi menegur Tukang Becak pada percakapan di atas adalah agar Tukang Becak 

tidak melanggar rambu-rambu jalan, tetapi Tukang Becak malah memerikan 

penjelasan yang tidak dibutuhkan oleh Polisi, seolah-olah Tukang Becak malah 

mengajak Polisi tersebut bergurau atau bercanda, sehingga menimbulkan efek 

humor pada dialog percakapan antara Polisi dan Tukang Becak.  

Berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implikatur 

percakapan yang dihasilkan dari tuturan Tukang Becak  adalah Tukang Becak 

yang ingin mengajak Polisi bercanda agar Polisi yang menegurnya tadi tetap 

membiarkan si Tukang Becak melewati jalan yang salah. Implikatur percakapan 
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ini disesuaikan dengan konteks yang telah terjadi sebelumnya bahwa Tukang 

Becak yang tidak menghiraukan teguran Polisi saat ia melanggar rambu-rambu 

jalan. 

5. Implikatur yang Bertujuan Menyindir 

Tuturan Tukang Sapi pada data berikut mengandung implikatur 

percakapan yang bertujuan untuk  menyindir.  

Sapi Jawa 

Seseorang asal Madura menuntun dua puluh ekor sapi di kota 

Surabaya.  

Polisi : “Kau ini, nuntun sapi begini banyak di jalan raya. 

Lihat, lalu lintas jadi macet. Dasar Madura..!” 

Tukang Sapi : “Siap, Pak. bapak betul, saya orang Madura. Tapi 

bapak perlu tahu, sapi-sapi yang bandel ini adalah 

sapi Jawa.” (Musa:23-24). 

 

Konteks pada dialog percakapan antara Polisi dan Tukang Sapi  di atas 

adalah Polisi yang memarahi Tukang Sapi karena Tukang Sapi yang berasal dari 

Madura tersebut menuntun banyak sapi di kota Surabaya dan melewati jalan raya 

sehingga mengakibatkan kamacetan lalu lintas.  

Pada data di atas Tukang Sapi telah melanggar maksim kuantitas dengan 

memberikan informasi yang berlebihan kepada Polisi. Tukang Sapi memerikan 

informasi yang berlebihan dengan menjelaskan kepada Polisi bahwa sapi-sapi 

yang ia bawa adalah sapi Jawa.  Sebenarnya Tukang Sapi tidak perlu menjelaskan 

bahwa sapi-sapi yang ia bawa adalah sapi Jawa, karena Polisi tidak membutuhkan 

penjelasan Tukang Sapi tersebut. Jika Tukang Sapi hanya berkata “Siap, Pak. 

Bapak betul, saya orang Madura”, tuturan tersebut akan lebih relatif memadai dan 

tidak berlebihan. 
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Implikatur percakapan pada dialog percakapan antara Polisi dan Tukang 

Sapi di atas adalah Tukang Sapi yang ingin menyindir Polisi karena Tukang Sapi 

tersebut merasa di rendahkan sebagai orang Madura, seolah-olah Polisi 

mengatakan bahwa orang Madura tersebut bandel karena membawa banyak sapi 

ke jalan raya dan meyebabkan lalu lintas menjadi macet, sehingga Tukang Sapi 

menyindir Polisi dengan mengatakan bahwa sapi-sapi yang bandel tersebut adalah 

sapi Jawa. Maksud tuturan Tukang Sapi tersebut adalah sapi Jawa yang ia bawa 

sama bandelnya dengan orang Jawa (Polisi). Penemuan implikatur ini disesuaikan 

dengan konteks yang telah terjadi sebelumnya.   

4.1.2 Implikatur Percakapan Dihasilkan dari Pelanggaran Prinsip Kerja 

Sama Maksim Kualitas 

 

A. Penyampaian Informasi dengan Bukti Kebenaran yang Tidak 

Memadai 

 

Dengan maksim kualitas seorang peserta tutur diharapkan dapat 

menyampaikan sesuatu yang benar, nyata dan sesuai fakta sebenarnya di dalam 

bertutur. Fakta itu harus didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang jelas. Hal 

itu dapat dilihat pada data berikut ini. 

1. Implikatur yang Bertujuan Bercanda 

Tuturan Ustadz pada data berikut mengandung implikatur percakapan 

yang bertujuan untuk bercanda.  

Benjol 

Sepulang dari ibadah haji, kepala Brudin benjol sebesar kelereng. 

Ustadz  : “Kepalamu kenapa, Din?” 

Brudin  : “Terkena lemparan batu sewaktu lempar jumrah.” 

Ustadz  : “Ooh, setan yang kamu lempar itu marah, wong sama-s 

   ama setannya kok ngelempar.” (Musa:1). 



32 
 

 

Pada data di atas terdapat konteks bahwa telah terjadi perbincangan antara 

Ustadz dan Brudin. Ustadz tersebut bertanya mengenai kepala Brudin yang benjol 

besar setelah pulang dari ibadah Haji dan mengatakan kalau benjol besar tersebut 

diakibatkan karena dilempar oleh setan pada saat lempar jumrah. Pada data di atas 

Ustadz telah melanggar prinsip kerja sama maksim kualitas karena tidak memiliki 

bukti kebenaran atas isi dari informasi yang ia tuturkan kepada Brudin. Ustadz 

menganggap bahwa kepala Brudin benjol besar karena dilempar oleh setan 

sewaktu ia sedang melempar jumrah. Penyimpangan maksim kualitas yang 

dilakukan oleh Ustadz terletak pada tuturan yang mengatakan “Ooh, setan yang 

kamu lempar itu marah, wong sama-sama setannya kok ngelempar”, karena tidak 

mungkin setan bisa melempar jemaah Haji. Tuturan Ustadz yang menyimpang 

dari maksim kualitas tersebut dapat menimbulkan efek humor karena Ustadz 

menyampaikan informasi dengan bukti kebenaran yang tidak memadai. 

Berdasarkan konteks yang terjadi dapat disimpulkan bahwa implikatur 

percakapan pada data di atas adalah Ustadz hanya ingin bercanda dengan Brudin, 

tetapi candaan tersebut dilakukan dengan cara penghinaan dan mengatakan “Ooh, 

setan yang kamu lempar itu marah , wong sama-sama setannya kok ngelempar”. 

Tuturan Tono pada data berikut mengandung implikatur percakapan yang 

bertujuan untuk bercanda.  

Pilot Pesawat 

 

Tono : “Pesawat udara nggak suka terbang melintas di atas pulau 

Madura.” 

Tole  : “Kenapa, Ton?” 

Tono : “Pilotnya takut karena di atas Madura cuacanya sering 

gelap gulita tertutup asap hasil pembakaran sate.” 
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(Musa:43).  

  

Konteks dalam dialog percakapan di atas adalah perbincangan antara Tono 

dan Tole yang membahas tentang pesawat udara yang tidak suka melintas di atas 

pulau Madura. Tuturan Tono pada data di atas telah melanggar prinsip kerja sama 

maksim kualitas karena Tono memerikan informasi yang tidak sesuai dengan 

kenyataan. Pelanggaran maksim kualitas yang dilakukan oleh Tono terletak pada 

tuturan yang mengatakan “Pilotnya takut karena di atas Madura cuacanya sering 

gelap gulita tertutup asap hasil pembakaran sate”, karena tidak mungkin asap hasil 

pembakaran sate mengakibatkan cuaca di pulau Madura menjadi sering gelap 

gulita. Tuturan Tono yang melanggar maksim kualitas tersebut dapat 

menimbulkan efek humor karena Tono menyampaikan informasi yang tidak sesuai 

dengan kenyataan. 

Berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implikatur 

percakapan yang dihasilkan dari tuturan Tono yang melanggar maksim kualitas 

adalah Tono hanya ingin mengajak Tole bercanda dan bergurau dengan 

mengatakan “Pesawat udara nggak suka terbang melintas di atas pulau Madura, 

karena pilotnya takut cuaca di atas pulau Madura sering gelap gulita tertutup asap 

hasil pembakaran sate”. Implikatur percakapan tersebut disesuaikan dengan 

konteks yang telah terjadi sebelumnya. 

Tuturan Pak Tole pada data berikut mengandung implikatur percakapan 

yang bertujuan untuk bercanda.  

Kereta Api  

 Waktu Tole pertama kalinya melihat kereta api di Surabaya, ia 

berkomentar kepada ayahnya. 
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Tole : “Pak, kereta api itu baru bisa merangkak saja larinya 

sudah begitu cepat. Bagaimana kalau dia bisa berdiri?” 

Pak Tole : “Kalau dia berdiri, bongkok, Le.” (Musa:55). 

 

 Konteks yang terjadi pada data di atas adalah seorang anak yang bernama 

Tole,  ia baru pertama kali melihat kereta api dan bertanya kepada ayahnya tentang 

kereta api yang larinya begitu cepat. Pada data di atas peserta pertuturan jelas 

melanggar prinsip kerja sama maksim kualitas. Hal ini terjadi karena Tole dan Pak 

Tole memerikan informasi yang tidak nyata dan tidak sesuai fakta yang 

sebenarnya, yaitu pada kalimat Tole yang berkata, “Pak, kereta api itu baru bisa 

merangkak saja larinya sudah begitu cepat. Bagaimana kalau dia bisa berdiri?” 

dan Pak Tole menjawab pertanyaan anaknya dengan berkata “Kalau dia berdiri, 

bongkok, Le”, karena tidak mungkin kereta api dapat merangkak, berdiri, dan 

bongkok, sehingga hal tersebut menimbulkan kelucuan pada dialog percakapan 

antara Tole dan Pak Tole.  

Implikatur percakapan dalam tuturan Tole dan Pak Tole yang melanggar 

maksim kualitas adalah Pak Tole hanya ingin bercanda dengan anaknya yang 

bernama Tole, karena anak Pak Tole baru pertama kali melihat kereta api. 

Penemuan implikatur percakapan ini disesuaikan dengan konteks yang telah 

terjadi sebelumnya. 

2. Implikatur yang Bertujuan Meledek 

Tuturan Penjual pada data berikut mengandung implikatur percakapan 

yang bertujuan untuk meledek.  

Kipas 

Pembeli : “Kipas yang saya beli dari toko bapak kualitasnya jelek, 

baru dipakai satu hari sudah sobek.” 
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Penjual : “Bukan kualitas kipasnya yang jelek, tetapi cara 

menggunakannya yang salah.” 

Pembeli : “Salah bagaimana? Menggunakan kipas kan biasa saja. 

Kalau gerah, kipasnya ya digerakkan ke kiri dan ke kanan.” 

Penjual : “Boo disitu letak kesalahan Ibu. Supaya tidak rusak, 

kipasnya diam, dipegangi saja, lalu kepala Ibu yang 

digelengkan ke kiri dan ke kanan. Dijamin kipas Ibu akan 

awet.” (Musa:38-39). 

 

Konteks pada data di atas adalah pembicaraan antara Pembeli dan Penjual. 

Pada saat itu, ada seorang pembeli yang ingin membeli kipas di sebuah toko, 

tetapi baru satu hari digunakan kipas tersebut sudah rusak dan Pembeli  

memprotes Penjual karena telah menjual kipas dengan kualitas yang jelek. 

Pada data di atas Penjual telah melanggar prinsip kerja sama maksim 

kualitas. Dikatakan melanggar maksim kualitas karena Penjual memerikan 

informasi yang tidak nyata dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, yaitu pada 

kalimat “Boo disitu letak kesalahan Ibu, supaya tidak rusak, kipasnya diam, 

dipegangi saja, lalu kepala Ibu yang digelengkan ke kiri dan ke kanan. Dijamin 

kipas Ibu akan awet”, karena tidak mungkin dengan cara menggelengkan kepala 

ke kiri dan ke kanan di depan kipas membuat kipas menjadi awet dan tidak rusak. 

Informasi yang disampaikan oleh Penjual kepada Pembeli adalah informasi yang 

tidak benar, sehingga pada tuturan Penjual tersebut menimbulkan efek humor. 

Berdasarkan konteks pada data di atas dapat disimpulkan bahwa implikatur 

percakapan dari tuturan Penjual yang melanggar maksim kualitas adalah Penjual 

ingin membodohi dan meledek Pembeli karena ia sudah memprotes dan 

mengatakan bahwa kipas yang dijual kualitasnya jelek. 
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3. Implikatur yang Bertujuan Menyindir 

Tuturan Becak pada data berikut mengandung implikatur percakapan yang 

bertujuan untuk menyindir.  

Becak (II) 

 Penumpang  : “Cak, ke stasium bus, brapa?” 

 Becak   : “Seribu rupiah, Pak!” 

 Penumpang  : “Dua ratus ya?”  

 Becak  : “Ya, naik!” 

Sepanjang perjalanan, becak ngebut dan zig-zag. 

 Penumpang : “Cak, gila kamu, kalau tertabrak saya bisa celaka!” 

 Becak  : “Wong, bayar Cuma dua ratus minta selamat, 

kalau seribu ya selamat.” (Musa:7).  

 

 

Pada perbincangan antara Tukang Becak dan Penumpang di atas terdapat 

konteks bahwa seorang penumpang yang pergi ke stasiun bus menggunakan becak 

hanya memeri ongkos dua ratus rupiah sehingga, di sepanjang perjalanan Tukang 

Becak berjalan ngebut dan zig-zag. Tuturan Tukang Becak di atas jelas melanggar 

prinsip kerja sama maksim kualitas. Hal ini terjadi karena Penumpang yang 

berkata “Cak, gila kamu, kalau tertabrak saya bisa celaka”, membuat Tukang 

Becak memerikan kontribusi yang bersifat menyindir yang diucapkan pada 

kalimat  “Wong, bayar cuma dua ratus minta selamat, kalau seribu ya selamat”, 

sehingga percakapan tersebut menimbulkan kejanggalan dan ketidakwajaran, 

karena tidak mungkin seorang tukang becak ingin mencelakai penumpangnya 

karena seorang penumpang tersebut memerikan ongkos dua ratus rupiah. Hal 

tersebut menimbulkan kelucuan pada dialog percakapan antara Penumpang dan 

Tukang Becak di atas. 
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Berdasarkan konteks pada data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

implikatur percakapan yang dituturkan oleh Tukang Becak adalah Tukang Becak 

kesal terhadap Penumpang yang membayar ongkos becak hanya dua ratus rupiah, 

sehingga Tukang Becak mengancam keselamatan penumpangnya. 

Tuturan Penjual pada data berikut mengandung implikatur percakapan 

yang bertujuan untuk menyindir.  

Pisang Tanduk 

 

Penjual  : “Silahkan, pisang tanduk dari Ketapang: panjang, besar, 

dan manis.” 

Pembeli : “Kecil dan pendek begini, kok?” 

Penjual : “Boo, kalau seperti ini dibilang kecil dan pendek, ya beli 

saja belalai gajah!” (Musa:22). 

 

  

Konteks yang terjadi pada data di atas adalah seseorang yang berjualan 

pisang tanduk di pasar. Suatu hari ada pembeli yang datang ke tempat penjual 

pisang dan mengatakan kalau pisang yang dijual tersebut kecil dan pendek. Pada 

data di atas Penjual telah melanggar prinsip kerja sama maksim kualitas. Hal ini 

terjadi karena Pembeli yang berkata “Kecil dan pendek begini, kok” membuat 

Penjual memerikan kontribusi yang bersifat menyindir yang diucapkan pada 

kalimat  “Boo, kalau seperti ini dibilang kecil dan pendek, ya beli saja belalai 

gajah”, sehingga percakapan tersebut menimbulkan kejanggalan dan 

ketidakwajaran, karena tidak mungkin seorang penjual pisang menyuruh 

pelanggannya untuk membeli belalai gajah gara-gara seorang pembeli 

mengatakan pisang tersebut kecil dan pendek.  

Berdasarkan konteks pada data di atas Penjual sengaja melanggar maksim 

kualitas untuk menghasilkan tuturan humor. Implikatur percakapan yang 
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dihasilkan dari pelanggaran maksim kualitas tersebut adalah Penjual ingin 

menyindir Pembeli, karena Penjual tidak terima pisang yang ia jual dikatakan 

kecil dan pendek. Penemuan implikatur percakapan ini disesuaikan dengan 

konteks yang telah terjadi sebelumnya. 

Tuturan Brudin pada data berikut mengandung implikatur percakapan 

yang bertujuan untuk menyindir.  

Nawar Ikan 

Setiap hari Brudin jualan ikan di pasar. Suatu hari ada pembeli  

yang menawar jualannya Brudin. 

 Pembeli : “Pak, berapa harga ikan tongkol ini?” 

 Brudin : “Rp. 1500/kg.” 

 Pembeli : “Kok, mahal Pak?” 

 Brudin : “Kalau sampeyan ingin murah mancing sendiri, Pak di 

laut!” (Musa:76). 

  

Pada data di atas menunjukkan konteks bahwa telah terjadi perbincangan 

antara Pembeli dan seorang penjual ikan yang bernama Brudin. Setiap hari Brudin 

berjualan ikan di pasar. Pada suatu hari ada seorang pembeli yang menawar jualan 

Brudin. 

Pada data di atas Brudin telah melanggar prinsip kerja sama maksim 

kualitas. Hal ini terjadi karena Pembeli yang berkata “Kok, mahal Pak?” membuat 

Brudin memerikan kontribusi yang bersifat menyindir yang diucapkan pada 

kalimat  “Kalau sampeyan ingin murah mancing sendiri, Pak di laut!” sehingga 

percakapan tersebut menimbulkan kejanggalan dan ketidakwajaran, karena tidak 

mungkin seorang penjual ikan menyuruh pelanggannya untuk memancing dan 

mengambil ikan sendiri di laut karena seorang pembeli mengatakan ikan tongkol 

tersebut mahal.  
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Implikatur percakapan yang dihasilkan dari pelanggaran maksim kualitas 

tersebut adalah Brudin ingin menyindir Pembeli, karena Brudin kesal terhadap 

Pembeli yang telah mengatakan bahwa ikan yang dijual Brudin harganya mahal 

jika dijual dengan harga Rp. 1500/kg. Penemuan implikatur percakapan ini 

disesuaikan dengan konteks yang telah terjadi sebelumnya. 

Tuturan Penjual pada data berikut mengandung implikatur percakapan 

yang bertujuan untuk menyindir.  

Telur Ayam 

Hari itu, di pasar Brudin sedang jualan telur ayam kampung. 

Seorang pembeli menghampiri Brudin. 

 Pembeli : “Berapa harga telurnya, Pak?” 

 Brudin : “Seribu rupiah per biji.” 

 Pembeli : “Boleh kurang, Pak? 800 rupiah per biji ya!” 

 Brudin : “Ini sudah murah, Neng!” (Sambil membungkus telur dan 

menyerahkannya ke pembeli). 

 Pembeli : “Kok, telur ayamnya kecil-kecil, Pak?” 

 Brudin : “Boo, kalau yang itu bukan telur ayam kampung Neng, 

tapi telur angsa.” (Musa:84). 

 

Konteks yang terjadi pada data di atas adalah perbincangan antara Pembeli 

dan Brudin. Pada suatu hari Brudin sedang berjualan telur ayam kampung di 

pasar. Seorang Pembeli menghampiri Brudin dan menawar telur ayam 

kampungnya. 

Percakapan di atas jelas melanggar prinsip kerja sama maksim kualitas. 

Hal ini terjadi karena Pembeli yang berkata “Kok, telur ayamnya kecil-kecil, 

Pak”, membuat Penjual memerikan kontribusi yang bersifat menyindir yang 

diucapkan pada kalimat  “Boo, kalau yang itu bukan telur ayam kampung Neng, 

tapi telur angsa.”, sehingga percakapan tersebut menimbulkan kejanggalan dan 

ketidakwajaran, karena tidak mungkin ada telur angsa yang sama besarnya dengan 
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telur ayam kampung. Hal tersebut menimbulkan kelucuan pada dialog percakapan 

antara Brudin dan Pembeli di atas. 

Implikatur percakapan yang dihasilkan dari pelanggaran maksim kualitas 

tersebut adalah Brudin ingin menyindir Pembeli, karena menurut Budin telur 

ayam yang ia jual tersebut tidak kecil sehingga Brudin mengatakan kepada 

Pembeli bahwa “itu bukan telur ayam kampung Neng, tapi telur angsa”. 

Penemuan implikatur percakapan ini disesuaikan dengan konteks yang telah 

terjadi sebelumnya. 

4. Implikatur yang Bertujuan Menyampaikan Informasi 

Tuturan Pak Abdullah pada data berikut mengandung implikatur 

percakapan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi. 

Pedagang Besi Tua 

Wartawan  : “Pak Abdullah, bagaimana dampak krisis moneter 

terhadap perdagangan besi tua Bapak? 

Abdullah  : “Tidak terpengaruh, tu. Malahan tambah untung.” 

Wartawan  : “Kok bisa, Pak?” 

Abdullah : “Dengan terjadinya banyak perusahaan bus yang 

bangkrut, banyak bus-bus yang nongkrong 

memenuhi garasi perusahaan, sekarang ditawarkan 

kepada saya dengan harga murah. Saya potong 

kecil-kecil, saya jual kiloan ke pabrik peleburan besi 

tua, untungnya lumayan. Mudah-mudahan krismon 

ini bisa agak lama. (Musa 51-52) 

 

 

Pada dialog percakapan antara Wartawan dan Pak Abdullah di atas 

terdapat konteks bahwa pada suatu hari ada seorang wartawan yang mendatangi 

tempat perdagangan besi tua Pak Abdullah dan bertanya mengenai dampak krisis 

moneter terhadap perdagangan besi tua tersebut. 
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Pada data di atas tuturan Pak Abdullah sudah jelas melanggar prinsip kerja 

sama maksim kualitas. Hal ini terjadi karena Pak Abdullah memerikan informasi 

yang tidak sesuai dengan kenyataan, karena tidak mungkin ada seseorang yang 

diuntungkan ketika terjadi krisis moneter termasuk perdagangan besi tua milik 

Pak Abdullah dan tidak mungkin juga semua perusahaan bus akan bangkrut ketika 

terjadi krisis moneter. Hal tersebut menimbulkan kelucuan pada dialog 

percakapan antara Wartawan dan Pak Abdullah. 

Implikatur percakapan pada data di atas adalah Pak Abdullah hanya ingin 

menyampaikan informasi kepada Wartawan bahwa dengan terjadinya krisis 

moneter usaha perdagangan besinya akan tambah menguntungkan. Penemuan 

implikatur percakapan antara Wartawan dan Pak Abdullah ini disesuaikan dengan 

konteks yang telah terjadi sebelumnya.    

Tuturan Somad pada data berikut mengandung implikatur percakapan 

yang bertujuan untuk menyampaikan informasi. 

Kebakaran Hutan 

Encik  : “Somad, asap akibat kebakaran hutan sudah cukup 

serius. Walaupun memakai masker, tapi asap masih 

mengganggu pernafasan. Tapi saya lihat Somad, kok 

tenang-tenang saja, tidak ada gangguan sama sekali, 

apa rahasianya?” 

Somad  : “Bo Aboo, gampang Encik, kalau masalah asap itu 

makanan saya tiap hari. Caranya gampang. Encik 

ikuti saya ngipasi sate selama sebulan, dijamin insya 

Allah akan kebal asap.” (Musa:66). 

 

Percakapan antara Encik dan Somad di atas menunjukkan konteks bahwa 

pada saat itu telah terjadi kebakaran hutan yang cukup serius dan asap dari 
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kebakaran hutan tersebut telah menggangu pernafasan Encik walaupun telah 

memakai masker. 

Tuturan Somad pada data di atas telah melanggar prinsip kerja sama 

maksim kualitas. Hal itu terjadi karena informasi yang disampaikan Somad tidak 

sesuai dengan kenyataan bahwa seseorang yang menghirup asap dari kebakaran 

hutan tidak akan terganggu pernafasannya jika telah mengipas sate selama 

sebulan. Hal tersebut menimbulkan kelucuan pada dialog percakapan antara Encik 

dan Somad. 

Implikatur percakapan pada data di atas adalah Somad hanya ingin 

menyampaikan informasi kepada Encik bahwa dengan cara mengipas sate selama 

sebulan akan menyebabkan seseorang tidak akan terganggu pernafasannya jika 

menghirup asap dari kebakaran hutan. Seolah-olah si Somad  tidak akan terganggu 

pernafasannya jika menghirup asap dari kebakaran hutan karena ia telah terbiasa 

menghirup asap saat mengipas sate. Penemuan implikatur percakapan antara 

Encik dan Somad ini disesuaikan dengan konteks yang telah terjadi sebelumnya. 

Tuturan Pendekar Madura pada data berikut mengandung implikatur 

percakapan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi.         

Menyunat Nyamuk 

Pendekar I : “Lihat, lalat sedang terbang saya sabet 

pakai rencong, dua sayapnya putus.” 

Pendekar II : “Lihat, lalat saya sabet pakai badik, 

badannya putus jadi dua bagian.” 

Pendekar Madura : “Lihat, seekor nyamuk yang sedang 

terbang saya sabet pakai celurit. 

Pendekar I dan II : “Wah, sabetan clurit saudara tidak kena. 

Lihat, nyamuknya masih terbang dan 

berputar-putar di atas kepala saudara.” 
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Pendekar Madura : “Lho, jangan salah! Saya memang tidak 

berniat membunuh nyamuk itu. Sabetan saya 

cuma untuk menyunatnya. Coba tangkap, 

“itunya” kan tidak ada lagi.” (Musa:37-38). 

 

Konteks yang terjadi pada data di atas yaitu perbincangan antara tiga 

orang pendekar. Pada saat itu mereka sedang memamerkan ilmu dengan cara 

menyabet seekor nyamuk menggunakan senjata mereka masing-masing. Salah 

satu pendekar tersebut adalah Pendekar Madura yang menyabet nyamuk 

menggunakan clurit. 

Pada data di atas tuturan Pendekar Madura telah melanggar prinsip kerja 

sama Grice maksim kualitas. Dikatakan demikian karena Pendekar Madura 

mengatakan bahwa “Saya memang tidak berniat membunuh nyamuk itu. Sabetan 

saya cuma untuk menyunatnya. Coba tangkap, “itunya” kan tidak ada lagi.”, pada 

tuturan Pendekar Madura tersebut  tidak sesuai dengan kenyataan, karena tidak 

mungkin ada seekor nyamuk yang disunat menggunakan clurit dan tidak mungkin 

ada hewan yang disunat selayaknya manusia. Hal itu menimbulkan kelucuan pada 

data di atas yaitu pada tuturan Pendekar Madura.  

Berdasarkan konteks yang terjadi dapat disimpulkan bahwa implikatur 

percakapan dari data di atas adalah Pendekar Madura hanya ingin menyampaikan 

informasi kepada Pendekar I dan II bahwa ia tidak berniat membunuh nyamuk 

tersebut dan sabetan Pendekar Madura hanya untuk menyunat seekor nyamuk. 

Seolah-olah ilmu Pendekar Madura tersebut lebih tinggi dibandingkan kedua 

pendekar lainnya, karena Pendekar Madura mampu menyunat seekor nyamuk. 
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4.1.3 Implikatur Percakapan Dihasilkan dari Pelanggaran Prinsip Kerja 

Sama Maksim Relevansi 
 

A. Penyampaian Informasi yang Tidak Relevan 

Di dalam maksim relevansi dinyatakan bahwa agar terjalin kerja sama 

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

memerikan kontribusi yang relevan tentang sesuatu yang sedang dipertuturkan itu. 

Bertutur dengan tidak memerikan kontribusi yang demikian dianggap tidak 

mematuhi dan melanggar prinsip kerja sama maksim relevansi. Hal itu dapat 

dilihat pada data berikut ini. 

1. Implikatur yang Bertujuan Menyampaikan Informasi  

Tuturan Penjual pada data berikut mengandung implikatur percakapan 

yang bertujuan untuk menyampaikan informasi.  

Pohon Mangga 

Di Probolinggo banyak orang asal Madura menjual pohon  mangga 

cangkokan yang ditanam di pot. 

Pembeli : “Pak, apakah pohon mangga ini kalau saya tanam di 

Surabaya bisa hidup atau nggak?” 

Penjual : “Wong ditanam di pot saja hidup, apalagi di Surabaya.” 

(Musa:14). 

 

Pada pembicaraan antara Penjual dan Pembeli di atas terdapat konteks 

bahwa di kota Probolinggo ada banyak orang asal Madura menjual pohon mangga 

cangkokan yang ditanam di pot. Pada saat itu datang seorang pembeli yang 

hendak membeli pohon mangga cangkokan yang ditanam di pot dan ingin 

menanam di Surabaya. 

Pada data di atas Penjual telah melanggar prinsip kerja sama maksim 

relevansi, sehingga menimbulkan efek lucu pada dialog percakapan di atas. Hal 
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ini terjadi karena Penjual tidak memerikan jawaban yang relevan atas pertanyaan 

si Pembeli dengan berkata “Wong ditanam di pot saja hidup, apalagi di 

Surabaya.” percakapan antara Pembeli dan Penjual tidak terjalin kerja sama yang 

baik, karena maksudnya Pembeli apakah bisa hidup apabila pohon mangga 

ditanam di Surabaya yang beriklim panas. 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implikatur percakapan yang 

dihasilkan dari tuturan Penjual yang melanggar maksim relevansi adalah Penjual 

ingin memerikan informasi kepada Pembeli bahwa pohon mangga cangkokan 

yang ditanam di pot tersebut dapat hidup di semua daerah termasuk kota Surabaya 

yang beriklim panas, sehingga Penjual berkata “Wong ditanam di pot saja hidup, 

apalagi di Surabaya”.  

Tuturan Penjual pada data berikut mengandung implikatur percakapan 

yang bertujuan untuk menyampaikan informasi.  

Telor 

      Penjual : “Ibu ini mau beli telor atau apa.” 

Pembeli : “Ya mau beli, tetapi cari isinya yang tidak busuk.”  

Penjual : “Boo, biarpun bapak bupati tidak mungkin tahu isinya 

telor, bagus atau busuk.” (Musa:3). 

 

Konteks yang terjadi pada data di atas adalah pembicaraan antara Penjual 

Telur dan Pembeli di pasar. Pada saat itu Pembeli ingin membeli telur dan 

memilih telur yang isinya tidak busuk. 

Pada tuturan Penjual di atas jelas melanggar prinsip kerja sama maksim 

relevansi yang terdapat pada kalimat “Boo, biarpun bapak Bupati tidak mungkin 

tahu isinya telor, bagus atau busuk” percakapan antara Pembeli dan Penjual 

menjadi tidak relevan, karena tidak ada hubungannya Pembeli yang ingin memilih 
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telur yang isinya tidak busuk dengan bapak Bupati yang dijelaskan oleh  Penjual 

Telur, sehingga menimbulkan efek lucu pada dialog percakapan tersebut. Agar 

percakapan tersebut relevan, seharusnya Penjual memilihkan Pembeli tersebut 

telur yang tidak busuk dengan mengatakan “Ini Bu, telur yang tidak busuk”. 

Berdasarkan konteks pada data di atas dapat disimpulkan bahwa implikatur 

percakapan dari tuturan Penjual Telur yang melanggar maksim relevansi adalah 

Penjual Telur ingin memeri informasi kepada Pembeli bahwa memilih telur yang 

isinya tidak busuk merupakan sesuatu hal yang tidak mudah, sehingga Penjual 

Telur berkata “Boo, biarpun bapak Bupati tidak mungkin tahu isinya telor, bagus 

atau busuk”. 

2. Implikatur yang Bertujuan Menyindir 

Tuturan Tukang Becak pada data berikut mengandung implikatur 

percakapan yang bertujuan untuk menyindir.  

Becak (IV) 

Penumpang  : “Ke lapangan karapan sapi berapa rupiah, cak?” 

Becak   : “Dua ribu.” 

Penumpang  : “Seribu sajalah. Dekat saja kok. Itu kelihatan.” 

Becak : “Boo, langit juga kelihatan. Siapa mau narik ke 

sana.” (Musa:8). 

  

Pada dialog percakapan di atas menunjukkan konteks bahwa telah terjadi 

pembicaraan antara Penumpang dan Tukang Becak. Pada saat itu datang seorang 

penumpang yang ingin diantar ke lapangan karapan sapi dan menawar ongkos 

becak tersebut. 

Pada data di atas tuturan Tukang Becak telah melanggar prinsip kerja sama 

maksim relevansi yang terdapat pada kalimat “Boo, langit juga kelihatan. Siapa 
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mau narik ke sana.” percakapan antara Penumpang dan Tukang Becak tidak 

terjalin kerja sama yang baik, karena maksud Penumpang pada percakapan 

tersebut ingin menunjukkan bahwa yang kelihatan adalah lapangan karapan sapi, 

tetapi Tukang Becak malah mengatakan “langit juga kelihatan”, sehingga 

percakapan tersebut menjadi tidak relevan dan menimbulkan kelucuan pada dialog 

percakapan tersebut.  

Berdasarkan konteks pada data di atas dapat disimpulkan bahwa 

implikatur percakapan yang dihasilkan dari tuturan Tukang Becak yang melanggar 

maksim relevansi adalah Tukang Becak sebenarnya tidak ingin mengantar ke 

lapangan karapan sapi jika ongkos yang diberikan oleh Penumpang hanya seribu 

rupiah, karena menurut Tukang Becak lokasi karapan sapi tersebut tidak dekat, 

sehingga Tukang Becak berkata kepada Penumpang bahwa “Langit juga 

kelihatan. Siapa mau narik ke sana.” 

4.1.4 Implikatur Percakapan Dihasilkan dari Pelanggaran Prinsip Kerja 

Sama Maksim Pelaksanaan 

 

 A. Penyampaian Informasi yang Tidak Jelas (Samar) 

Maksim pelaksanaan/cara ini mengharuskan peserta percakapan berbicara 

secara langsung, jelas, tidak kabur, tidak taksa, dan urut. Orang bertutur dengan 

tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut dapat dikatakan melanggar prinsip kerja 

sama Grice karena tidak memenuhi maksim pelaksanaan. Hal itu dapat dilihat 

pada data berikut ini. 
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1. Implikatur yang Bertujuan Menghina 

Tuturan Para Istri Juragan pada data berikut mengandung implikatur 

percakapan yang bertujuan untuk menghina.  

Tidak Punya Otak 

Seorang juragan perahu yang kaya mempunyai banyak istri, 

mengalami kecelakaan mobil. Setelah tiga hari dirawat d rumah sakit 

belum juga sadarkan diri. 

 Dokter  : “Ibu-ibu, suami ibu-ibu ini mengalami gegar otak 

yang parah. Untuk menyembuhkannya perlu 

dilakukan operasi otak.” 

 Para istri juragan : “Gegar otak? Tidak mungkin, Pak Dokter. Selama 

ini kami menganggap dia itu tidak punya otak.” 

(Musa:12-13). 

 

Konteks yang terjadi pada data di atas adalah pembicaraan antara Dokter 

dan Para Istri Juragan. Pada saat itu ada seorang juragan perahu kaya yang 

mempunyai banyak istri mengalami kecelakaan mobil. Setelah tiga hari dirawat d 

rumah sakit juragan perahu kaya tersebut belum juga sadarkan diri dan Dokter 

memeri informasi kepada Para Istri Juragan jika ingin suaminya sembuh harus 

dilakukan operasi otak. 

Pada data di atas tuturan Para Istri Juragan telah melanggar prinsip kerja 

sama maksim pelaksanaan, sehingga menimbulkan efek lucu pada dialog 

percakapan antara Dokter dan Para Istri Juragan yang terdapat pada kalimat 

“Gegar otak? Tidak mungkin, Pak Dokter. Selama ini kami menganggap dia itu 

tidak punya otak.” yang di tuturkan oleh Para Istri Juragan tersebut tidak jelas 

maknanya, karena pada kata “tidak punya otak” terdapat makna ganda yaitu tidak 

memiliki otak dan tidak punya pikiran atau kurang pintar.   
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Berdasarkan konteks yang terjadi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

implikatur percakapan yang dihasilkan dari tuturan Para Istri Juragan adalah 

Para Istri Juragan bermaksud ingin menghina suaminya dengan mengatakan 

kepada Dokter bahwa ia telah menganggap kalau suaminya tidak mempunyai 

pikiran (bodoh). 

2. Implikatur yang Bertujuan Mengungkapkan Perasaan 

Tuturan Mertua Parjo pada data berikut mengandung implikatur 

percakapan yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan.  

Keluarga Cum Laude 

Saat istri Parjo diwisuda, orang tua dan mertuanya ikut menghadiri 

acara tersebut. Setelah rektor selesai mewisuda para wisudawan, rektor 

berkata “Saya persilahkan para cum laude untuk berdiri!”.  

Mertua Parjo yang melihat para cum laude tersebut memandang 

dengan penuh keheranan dan spontan berkata “Wow..!! keluarga cum 

laude anaknya banyak banget ya!” (Musa:71-72). 

 

Pada data di atas Mertua Parjo telah melanggar prinsip kerja sama 

maksim pelaksanaan, karena menyampaikan informasi yang tidak jelas dan samar. 

Berdasarkan konteks yang terjadi pada data di atas yaitu setelah Rektor mewisuda 

para wisudawan, Rektor mempersilahkan para wisudawan yang cum laude untuk 

berdiri. Kata “cum laude” yang dimaksud oleh Rektor adalah mahasiswa yang 

lulus dengan hasil terbaik, tetapi Mertua Parjo menafsirkan kata “cum laude” 

adalah nama sebuah keluarga, sehingga Mertua Parjo mengira keluarga cum 

laude memiliki anak yang banyak. Kesalahan dalam penafsiran inilah yang 

menyebabkan tuturan Mertua Parjo menjadi taksa dan tidak jelas.   

Berdasarkan konteks yang terdapat pada data di atas, dapat disimpulkan 

bahwa implikatur percakapan pada tuturan Mertua Parjo adalah Mertua Parjo 
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yang salah menafsirkan tuturan Rektor. Mertua Parjo mengira para wisudawan 

yang cum laude adalah keluarga yang memiliki banyak anak dan mengira para 

cum laude merupakan satu keluarga, sehingga Mertua Parjo berkata “Wow..!! 

keluarga cum laude anaknya banyak banget ya!”. 

3. Implikatur yang Bertujuan Menyampaikan Informasi 

Tuturan Udin pada data berikut mengandung implikatur percakapan yang 

bertujuan untuk menyampaikan informasi.  

Polisi Tidur (2) 

Pak Amat punya cita-cita agar salah satu anaknya menjadi polisi, 

khususnya Udin, anak laki-laki satu-satunya. Setelah ditanyakan kepada 

Udin, Udin menjawab “Pak, saya tidak mau menjadi polisi, karena kata 

teman-temanku polisi itu sudah terkenal dengan karakternya yang selalu 

menyusahkan (banyak dibenci oleh masyarakat). Contohnya itu lihat di 

jalan-jalan kan banyak polisi tidur, siapa yang melewati pasti takut dan 

jalan pelan-pelan. Nah itu baru tidurnya saja (polisi tidur) sudah 

menakutkan dan nyusahin, apalagi bangunnya.” (Musa:60-61). 

 

 

Pada data di atas tuturan Udin telah melanggar prinsip kerja sama maksim 

pelaksanaan, karena menyampaikan informasi yang mengandung ketaksaan. 

Berdasarkan konteks yang terjadi pada data di atas, hal yang dibicarakan adalah 

seorang polisi yang mengayomi masyarakat, tetapi pada data di atas Udin 

menafsirkan polisi sebagai jalan yang dibuat lebih tinggi dari jalan umumnya 

yang dimaksudkan agar pengendara tidak ngebut (polisi tidur).  Kesalahan dalam 

penafsiran inilah yang menyebabkan tuturan Udin menjadi tidak jelas dan 

mengandung ketaksaan, sehingga tuturan tersebut menimbulkan tuturan humor. 

Implikatur percakapan yang dihasilkan dari tuturan Udin adalah Udin 

tidak ingin menjadi polisi, karena ia mengira polisi yang dimaksud ayahnya 
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adalah jalan yang dibuat lebih tinggi dari jalan umumnya yang dimaksudkan agar 

pengendara tidak ngebut (polisi tidur). Penemuan implikatur percakapan ini 

disesuaikan dengan konteks yang telah terjadi sebelumnya.  

Tuturan Brudin pada data berikut mengandung implikatur percakapan 

yang bertujuan untuk menyampaikan informasi. 

Ettol 

Sewaktu Bupati kunjungan ke Pemekasan, Pak Bupati menjelaskan 

hal seluk-beluk pembangunan jembatan Suramadu. Jembatan ini ada di 

jalan tol yang menghubungkan Madura Surabaya.  

Brudin : “Jalan tol Madura dan Surabaya nantinya tidak sama ya, 

Pak?” 

Bupati : “Semuanya sama, jalan tol Surabaya Madura,” 

Brudin : “Tidak sama, Pak! Nanti kalau dari Madura menuju 

Surabaya namanya jalan ettol menuju Surabaya. Tapi kalau 

dari Surabaya menuju Madura namanya jalan tol menuju 

Madura.” (Musa:81). 

 

 

Pada perbincangan antara Brudin dan Bupati di atas terdapat konteks 

bahwa sewaktu Bupati kunjungan ke Pemekasan, Pak Bupati menjelaskan hal 

seluk-beluk pembangunan jembatan Suramadu. Jembatan ini ada di jalan tol yang 

menghubungkan Madura Surabaya. Penjelasan Pak Bupati tersebut kemudian 

disanggah oleh Brudin. 

Tuturan Brudin pada data di atas telah melanggar prinsip kerja sama Grice 

maksim pelaksanaan. Hal itu terjadi karena Brudin memerikan suatu informasi 

yang kurang jelas maknanya yaitu pada kalimat “Nanti kalau dari Madura menuju 

Surabaya namanya jalan ettol menuju Surabaya.”. Kata “ettol” pada kalimat 

tersebut yang menyebabkan tuturan Brudin menjadi kurang jelas sehingga 

menimbulkan kelucuan pada dialog percakapan antara Brudin dan Bupati. 
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Berdasarkan konteks yang terjadi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

implikatur percakapan yang dihasilkan dari tuturan Brudin adalah Brudin ingin 

menyampaikan informasi kepada Pak Bupati bahwa menurut Brudin nama jalan 

tol Surabaya dan Madura tersebut berbeda namanya. 

   

4.2 Implementasi Hasil Penelitian dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SMA Kelas X 

 

Mengimplementasikan program pembelajaran yang sudah dituangkan 

dalam silabus, guru harus menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Rencana Pelaksanaaan Pembelajaran (RPP) merupakan pegangan bagi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran baik dikelas, laboratorium, dan lapangan untuk setiap 

Kompetensi Dasar. Oleh karena itu, apa yang tertuang dalam RPP memuat hal-hal 

yang langsung berkaitan dengan upaya pencapaian penguasaan suatu Kompetensi 

Dasar. 

Pembelajaran bahasa Indonesia dibagi menjadi empat keterampilan 

berbahasa yaitu, menulis, membaca, menyimak dan berbicara. Salah satunya 

keterampilan berhasa yang sesuai dengan penelitian ini adalah berbicara. 

Keterampilan berbicara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa setiap 

harinya. Keterampilan berbicara penting dikuasai siswa kelas X di SMA karena 

tercantum dalam Kurikulum 2013 sebagai materi pelajaran memahami struktur dan 

kaidah teks anekdot baik melalui lisan maupun tulisan.  

Dalam bermain peran peserta didik harus memerhatikan lafal, intonasi, dan 

mampu mengidentifikasi struktur dan kaidah pembuatan anekdot dalam bahasa 

Indonesia baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan pembelajaran ini adalah agar 
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Peserta didik mampu menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah untuk 

mempersatukan bangsa, mampu mengidentifikasi struktur dan kaidah pembuatan 

anekdot dalam bahasa bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan, mampu 

memerankan tokoh dalam diaolg percakapan “Humor Madura” dengan lafal yang 

jelas dan intonasi yang tepat. Pada materi pembelajaran ini akan memanfaatkan 

materi tentang buku wacana “Humor Madura”, karena buku wacana tersebut 

merupakan buku wacana yang termasuk ke dalam teks anekdot. 

Materi pembelajaran ini sesuai dengan Kompetensi Dasar pada kelas X 

semester 1 yaitu memahami struktur dan kaidah teks anekdot baik melalui lisan 

maupun tulisan. Indikatornya mampu menggunakan bahasa Indonesia sesuai 

dengan kaidah untuk mempersatukan bangsa, mampu mengidentifikasi struktur 

dan kaidah pembuatan anekdot dalam bahasa Indonesia baik secara lisan maupun 

tulisan, mampu memerankan tokoh dalam diaolg percakapan “Humor Madura” 

dengan lafal yang jelas dan intonasi yang tepat. Waktu yang dibutuhkan 4x45 

menit (2x pertemuan).  

Materi pembelajaran yang diterangkan yaitu memerankan tokoh dalam 

dialog percakapan “Humor Madura”, kaidah bahasa Indonesia, dan konsep 

anekdot. Dalam proses pembelajaran menggunakan metode demonstrasi, peserta 

didik diharapkan memerhatikan lafal dan intonasi para tokoh dalam video humor 

yang telah ditayangkan. Sumber belajar yang digunakan yaitu Laptop, LCD, 

anekdot dalam buku wacana “Humor Madura”, dan buku paket bahasa Indonesia. 

Penilaian yang digunakan yaitu tugas kelompok yang ditugaskan kepada peserta 

didik. Berikut langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran :  
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- Pertemuan Pertama 

 a. Kegiatan Awal (10 menit) 

  Apersepsi  

1. Peserta didik merespon salam dari guru. 

2. Menyiapkan peserta didik: berdoa dan mengecek kehadiran siswa. 

Memotivasi 

-  Siswa menerima informasi kompetensi, materi, tujuan, dan langkah 

pembelajaran yang  akan dilaksanakan. 

 

 b. Kegiatan Inti (60 menit) 

  Eksplorasi 

1. Tanya jawab mengenai teks anekdot. 

2. Peserta didik mendapatkan fotokopi teks anekdot dalam dialog 

percakapan “Humor Madura” 

Elaborasi 

1. Peserta didik mengamati dan mencermati anekdot dalam dialog 

percakapan “Humor Madura”. 

2. Peserta didik membuat kelompok dalam membuat dialog percakapan 

humor. 

3. Peserta didik berlatih membuat dialog percakapan humor.  

4. Guru membimbing peserta didik dalam membuat dialog percakapan 

humor. 

Konfirmasi 

- Guru memberikan penegasan hasil pembelajaran dengan jelas. 

c. Kegiatan Akhir (10 menit) 

1. Guru dan peserta didik merefleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilakukan. 

2. Peserta didik dan guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran 

untuk pertemuan selanjutnya. 

3. Menutup mata pelajaran dengan mengucapkan salam. 

- Pertemuan Kedua 
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a. Kegiatan Awal (10 menit) 

  Apersepsi  

1. Peserta didik merespon salam dari guru. 

2. Menyiapkan peserta didik: berdoa dan mengecek kehadiran siswa. 

Memotivasi 

- Guru memberi penguat atas prestasi dalam menganalisis penggunaan 

kaidah bahasa Indonesia dalam dialog percakapan “Humor Madura”. 

 b. Kegiatan Inti (60 menit) 

  Eksplorasi 

1. Guru memperlihatkan video drama komedi. 

2. Tanya jawab mengenai lafal, intonasi, gerak, dan mimik yang sesuai 

dengan watak dan emosi yang ada dalam video drama komedi. 

Elaborasi 

1. Peserta didik membuat kelompok bermain peran. 

2. Peserta didik bersama kelompoknya mendiskusikan dialog percakapan 

dalam “Humor Madura” 

3. Guru membimbing peserta didik berdiskusi. 

4. Peserta didik bermain peran menggunakan dialog percakapan dalam 

buku wacana “Humor Madura”. 

5. Peserta didik memerankan tokoh yang sudah dipilih dalam dialog 

percakapan “Humor Madura”. 

6. Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang terbaik. 

Konfirmasi 

- Guru memberikan penegasan hasil pembelajaran dengan jelas. 

 c. Kegiatan Akhir 

1. Guru dan siswa merefleksi penampilan kelompok yang telah tampil. 

2. Menutup mata pelajaran dengan mengucapkan salam. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 

1. Implikatur percakapan dalam dialog percakapan “Humor Madura” ini timbul 

karena adanya tuturan humor yang dihasilkan dari pelanggaran prinsip kerja 

sama Grice. Pelanggaran terhadap prinsip kerja sama Grice dalam dialog 

percakapan “Humor Madura” sengaja dilakukan untuk membuat tuturan 

humor. Tuturan–tuturan humor tersebut mengandung implikatur percakapan 

yang bertujuan untuk menyindir, menghina, meledek, bercanda, 

menyampaikan gagasan, mengungkapkan perasaan, menyampaikan informasi, 

dan menyampaikan suatu harapan. 

2. Implementasi hasil penelitian ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia pada 

aspek berbicara di SMA kelas X semester 1, yang bertujuan agar para peserta 

didik terampil dalam bermain peran dengan menggunakan buku wacana 

“Humor Madura” sebagai dialog percakapan yang digunakan dalam bermain 

peran.  

5.2 Saran 

 Penelitian ini mengkaji mengenai implikatur percakapan dalam dialog 

“Humor Madura” dan implementasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

pada aspek berbicara di SMA. Penelitian ini juga jarang dan bahkan belum ada 

yang melakukan penelitian yang sama dengan objek kajian pada buku “Humor 

Madura”. Untuk itu, dengan adanya penelitian ini, peneliti lain diharapkan dapat 



57 
 

mengacu pada penelitian ini sebagai salah satu pertimbangan, khususnya para 

peneliti yang mengkaji mengenai buku-buku humor dan implementasi implikatur 

percakapan dalam pembelajaran bahasa Indonesia.  Pada penelitian ini juga dapat 

menjadi salah satu acuan bagi para guru agar dapat menerapkan hasil penelitian 

ini ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada aspek berbicara di SMA, yaitu 

pada materi pembelajaran teks anekdot. 
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