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Abstrak 

 

Prinsip kerja sama dalam ranah keluarga inti bisa saja terjadi karena memang 

dalam berkomunikasi kita harus bekerja sama dengan lawan bicara, keluarga inti 

terdiri atas ayah, ibu dan anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk 

pematuhan prinsip kerja sama sehingga dapat dikatakan keluarga inti telah 

melakukan kerja sama dalam bertutur, serta untuk mengetahui fungsi apa saja 

yang terkandung dalam prinsip kerja sama yang terjadi antara ayah, ibu dan anak. 

Hasil pembahasan dalam penelitian ini diperoleh pematuhan prinsip kerja sama 

dalam tuturan ayah, ibu dan anak. Pematuhan tersebut terdiri atas maksim 

kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi dan maksim cara atau pelaksanaan. 

Untuk fungsi sendiri terdapat fungsi representatif, fungsi direktif, fungsi ekspresif 

dan fungsi deklarasi. Namun, yang paling banyak penggunaannya dalam ranah 

keluarga inti di antara kelima fungsi tersebut adalah fungsi representatif kategori 

memberitahukan. 

 

 

Kata kunci :  prinsip kerja sama, maksim, peristiwa tutur, bentuk, fungsi  

   tuturan, keluarga inti. 
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Abstract 

 

Collaboration principle in family domain fundamental just can happen since really 

in gets our communication shall work to equal bicara's foe, family fundamental 

comprise of father, mother and child. To the effect this research to know 

compliance form collaboration principle so gets to be said by core family have 

done collaboration in converse, and to know function any kind that consists in 

happening collaboration principle among father, mother and child. The result of 

the discussion in this study were obtained in compliance with the principle of 

cooperation utterances father, mother and child. Compliance consists of the 

maxim of quantity, maxim of quality, maxim of relevance and maxim of manner 

or execution. For function own exists representatif's function, directive function, 

expressive function, komisif's function and declaration function. For function own 

exists representatif's function, directive function, expressive function and  

declaration fungtion. But, its purpose all the much in family domain fundamental 

within function fourth those are logistic representatif category informs. 

Key word:   collaboration principle, maksim, speech scene, form, function  

  discourse, family fundamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 Salah satu kajian pragmatik 

adalah prinsip kerja sama. Dalam 

prinsip kerja sama ada prinsip-

prinsip  yang harus dilakukan 

pembicara atau lawan bicara agar 

proses komunikasi itu berjalan secara 

lancar.  Prinsip kerja sama tersebut 

terdiri dari empat maksim, yaitu 

maksim kuantitas, maksim kualitas, 

maksim relevansi dan maksim 

pelaksanaan. Jika prinsip-prinsip ini 

dilaksanakan dengan baik, maka 

tidak akan ada penyimpangan dalam 

tuturan. 

 Penulis tertarik meneliti 

tentang prinsip kerja sama, karena 

masih kurang yang meneliti tentang 

prinsip kerja sama. Selain itu, penulis 

tertarik mengetahui bagaimana 

bentuk prinsip kerja sama dalam 

ranah keluarga inti. Walaupun, di sisi  

lain tidak dapat dipungkiri sering kali 

prinsip kerja sama tidak dapat 

berjalan dengan baik karena penutur 

ataupun lawan tutur melanggar 

ketentuan. Hal ini dikarenakan ketika 

melakukan komunikasi kurang atau 

tidak menguasai permasalahan yang 

dibahas atau disampaikan dan kurang 

atau tidak memahami konteks 

komunikasi tutur yang sedang 

terjadi. Selain itu, komunikasi tidak 

berjalan dengan baik karena prinsip-

prinsip berkomunikasi yang 

seharusnya atau biasa ditempuh oleh 

pemakai bahasa tetapi dilanggar, 

dimungkinkan sebagai upaya 

menjaga dan mempertahankan 

hubungaan sosial yang berlaku di 

tengah masyarakat. 

 Penggunaan prinsip kerja 

sama dalam keluarga inti bisa saja 

terjadi, karena memang dalam 

berkomunikasi kita harus bekerja 

sama dengan lawan bicara, yang 

termasuk dalam keluarga inti adalah 

Ayah, Ibu dan Anak. Dalam 

lingkungan keluarga inti ada 

hubungan kekerabatan serta 

keharmonisan yang sangat dijaga 

agar tidak terjadi keributan dan 

perkelahian. Karena keluarga inti ini 

merupakan sumber kebahagiaan, 

pemberi bantuan, serta dapat berada 

dalam keadaan senang maupun 

susah. Hal inilah yang menjadi 

alasan penulis mengambil ranah 

keluarga inti, karena menarik untuk 

diteliti bagaimana ketika keluarga 

inti melakukan komunikasi namun 

tetap berusaha mempertahankan 

kekerabatannya.  

 Fenomena prinsip kerja sama 

dalam bahasa Bima  dapat dilihat 

dalam contoh yang terjadi pada 

tuturan dalam ranah keluarga inti, 

sebagai berikut: 

(1) Ayah : “Malao tabe Fany?” 

 „Mau pergi kemana   

 Fany?‟ 

 Anak : “Mada ade lao ele uma  

 la Ulfa.” 

 „Saya ingin pergi ke rumah si 

 Ulfa.‟ 

(2) Ayah : “Malao tabe Fany?” 

 „Mau pergi kemana Fany?‟ 

 Anak : “Mada ade lao ele uma   

la Ulfa. Mada ade lao karawi 

tugas, mada dula jam setenga 

ini.” 

 „Saya ingin pergi ke rumah 

 Ulfa. Saya ingin  pergi 

 mengerjakan tugas. Saya pulang 

 jam setengah 6.‟  

 Pada tuturan (1) dapat dilihat 

bahwa tuturan tersebut mematuhi 

maksim kuantitas karena Anak 

memberikan kontribusi seperti 

diharapkan oleh Ayah.  Sedangkan 

pada tuturan (2) terlihat bahwa Anak 

memberikan kontribusi yang 



 

 

 

berlebihan, padahal belum 

dibutuhkan oleh Ayah pada tahap 

tersebut dan dapat dikatakan 

melanggar maksim kuantitas.  

  Berdasarkan fenomena 

kebahasaan di atas, penulis melihat 

bahwa dalam penuturan bahasa Bima 

terjadi prinsip kerja sama. Penulis 

tertarik untuk meneliti prinsip kerja 

sama dalam keluarga inti berbahasa 

bima karena penulis menguasai 

bahasa Bima dan hidup dalam 

lingkup masyarakat Bima. Oleh 

karena itu, penulis tertarik 

mengangkat bahasa sendiri yang 

dikuasai yaitu bahasa Bima.  

 Berdasarkan uraian di atas, 

maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang, 

”Analisis Prinsip Kerja Sama dalam 

Peristiwa Tutur Bahasa Bima Pada 

Ranah Keluarga Inti di Desa Maria 

Kabupaten Bima”. Hal ini karena 

belum pernah di teliti sebelumnya. 

 Berdasarkan uraian latar 

belakang di atas, adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk prinsip 

kerja sama dalam peristiwa tutur 

bahasa Bima pada ranah keluarga 

inti di Desa Maria Kabupaten 

Bima? 

2. Bagaimanakah fungsi prinsip 

kerja sama dalam peristiwa tutur 

bahasa Bima pada ranah keluarga 

inti di Desa Maria Kabupaten 

Bima? 

 Sesuai dengan rumusan 

masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan bentuk prinsip 

kerja sama dalam peristiwa tutur 

bahasa Bima pada ranah keluarga 

inti di Desa Maria Kabupaten 

Bima. 

2. Mendeskripsikan fungsi prinsip 

kerja sama dalam peristiwa tutur 

bahasa Bima pada ranah keluarga 

inti di Desa Maria Kabupaten 

Bima. 

 Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan 

manfaat, baik manfaat teoritis 

maupun manfaat praktis. Manfaat 

yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat 

memberikan gambaran atau 

masukan tentang bentuk prinsip 

kerja sama pada ranah keluarga 

inti, sehingga memberikan 

gambaran bahwa prinsip kerja 

sama sangat penting dalam 

komunikasi. Selain itu, penelitian 

ini dapat menambah wawasan 

dan pemahaman tentang kajian 

pragmatik khususnya yang 

berkaitan dengan prinsip kerja 

sama. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan sebagai 

referensi bagi peneliti-

peneliti berikutnya. 

b. Hasil penelitian ini dapat 

menambah jumlah penelitian 

yang mengambil bidang 

linguistik. 

c. Sebagai bahan acuan guru-

guru dalam pembelajaran 

Muatan Lokal. 

 Landasan teori yang 

digunakan dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan beberapa teori 

yang termasuk dalam kajian 

pragmatik. Berkaitan dengan 

pragmatik, Jacob L. Mey, 1983 

(dalam Rahardi, 2005:49) 

mengatakan, pragmatik adalah ilmu 

bahasa yang mempelajari kondisi 



 

 

 

pengguna bahasa manusia yang 

pada dasarnya sangat ditentukan 

oleh konteks yang mewadahi dan 

melatarbelakangi bahasa itu. Salah 

satu kajian dalam pragmatik adalah 

Prinsip Kerja Sama Grice. Prinsip 

Kerja Sama Grice meliputi empat 

maksim, yaitu maksim kuntitas 

(The maxim of quantity), maksim 

kualitas (The maxim of quality), 

maksim relevansi (The maxim of 

relevance), dan maksim 

pelaksanaan (The maxim of 

manner). 

Selain itu teori yang digunakan 

adalah tentang peristiwa tutur. 

Menurut (Yule, 2006:99) peristiwa 

tutur ialah suatu kegiatan dimana 

para peserta berinteraksi dengan 

bahasa dalam cara-cara 

konvensional untuk mencapai suatu 

hasil. Sebuah percakapan baru 

dapat disebut sebagai sebuah 

peristiwa tutur kalau memenuhi 

beberapa syarat, yaitu; Setting dan 

Scene, Participant, Ends, Act 

Sequence, Key, Instrumentalies, 

Norm of interaction, dan Genre 

yang kemudian dikenal dengan 

sebutan SPEAKING (Dell Hymes, 

1972 dalam Chaer dan Agustina, 

2010:48). 

Selanjutnya teori fungsi tuturan 

oleh Searle, 1975 (dalam Rohmadi, 

2010:34) mengategorikan fungsi 

tuturan menjadi lima jenis, yaitu: 

Representatif, Direktif, Ekspresif, 

Komisif dan Deklarasi. 

Berkaitan dengan teori 

keluarga inti Koentjaraningrat 

(1998:106) menyatakan yang 

termasuk dalam keluarga inti 

adalah suami, isteri, dan anak-anak 

mereka yang belum menikah. Anak 

tiri dan anak yang secara resmi 

diangkat sebagai anak memiliki hak 

yang kurang-lebih sama dengan 

anak kandung, dan karena itu dapat 

dianggap pula sebagai anggota dari 

suatu keluarga inti. 

B. METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif yaitu penelitian 

yang tidak menggunakan 

perhitungan. Adapun populasi dalam 

penelitian ini yaitu semua penutur di 

Desa Maria Kabupaten Bima yang 

termasuk dalam “ranah keluarga 

inti.” Dari seluruh populasi penutur 

berbahasa Bima yang termasuk 

dalam “ranah keluarga inti” di Desa 

Maria Kabupaten Bima, peneliti 

mengambil lima keluarga inti yang 

akan menjadi sampel penelitian 

karena lima sampel ini dianggap 

dapat mewakili populasi.  

Selanjutnya, metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data 

penelitian adalah sebagai berikut:  

a.  Metode Observasi/ Pengamatan 

   Metode observasi ialah 

metode atau cara-cara menganalisis 

dan mengadakan pencatatan secara 

sistematis mengenai tingkah laku 

dengan melihat atau mengamati 

individu atau kelompok secara 

langsung (Ngalim Purwanto, 1985 

dalam Basrowi, 2008: 94). Metode  

observasi merupakan metode yang 

peneliti gunakan untuk mengamati 

objek “ranah keluarga inti” dan 

untuk menentukan keluarga inti 

mana yang akan menjadi sampel 

penelitian. Selain itu, metode 

observasi tidak terbatas pada orang 

tetapi juga objek-objek alam yang 

lain. 

b. Metode Simak 

 Metode simak adalah metode 

yang digunakan untuk memperoleh 

data dengan melakukan penyimakan 

terhadap penggunaan bahasa 



 

 

 

(Muhammad, 2012:49). Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data 

berupa bentuk prinsip kerja sama 

dalam “ranah keluarga inti.”  

c. Metode Cakap/Wawancara 

 Metode cakap atau dalam 

penelitian ilmu sosial dikenal dengan 

nama metode wawancara atau 

interview merupakan salah satu 

metode yang digunakan dalam tahap 

penyediaan data yang dilakukan 

dengan cara peneliti melakukan 

percakapan atau kontak dengan 

narasumber (Mahsun, 2011:250). 

Wawancara dilakukan secara 

terstruktur dengan berpedoman pada 

pedoman wawancara yang berupa 

daftar pertanyaan. Pertanyaan 

tersebut dimaksudkan untuk 

mendapatkan jawaban tentang fungsi 

prinsip kerja sama yang terkandung 

dalam peristiwa tutur pada “ranah 

keluarga inti.” 

 Tahap-tahap analisis data 

yang dilakukan dalam penelitian ini 

akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Analisis Selama di Lapangan 

2. Reduksi Data 

3. Penyajian Data 

4. Penarikan Kesimpulan 

 Metode Hasil penyajian Hasil 

Analisis Data menggunaakan metode 

informal karena hasil penelitian 

dalam penelitian ini hanya 

disampaikan dalam bentuk uraian 

atau penjelasan mengenai bentuk 

prinsip kerja sama serta fungsi 

prinsip kerja sama dalam “ranah 

keluarga inti.” 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Bentuk Prinsip Kerja Sama 

dalam Peristiwa Tutur 

Bahasa Bima pada Ranah 

Keluarga Inti di Desa 

Maria Kabupaten Bima 

 

a. Maksim Kuantitas 

Teks 1 

(1) Mama : “Wara wa‟amu oi ndi 

tekar ne‟e kai aka kawalu la Irfa 

ro?” 

„Apakah ada air mineral yang 

Ayah bawa untuk acara  hajatan 

di iparnya Irfan?‟ 

Ayah : “Wati warana.” 

‘Tidak ada.’ 

Mama : “De ba‟au da sms ngoa 

kai mu akana de?” 

 „Lalu kenapa Ayah tidak sms 

memberitahukan tadi?‟ 

 Ayah : “Wunga hanta kadera 

koperasi ndi wa’a aka dou made 

si akande.” 

‘Lagi mengangkat kursi 

koperasi untuk dibawa ke 

tempat orang yang meninggal 

tadi.’ 

(Data nomor 2) 

 Konteks tuturan tersebut 

mengenai seorang istri yang 

menanyakan kepada suami tentang 

air mineral untuk dibawa ke acara 

keluarga. Dalam tuturan di atas, 

tampak jawaban Ayah mematuhi 

maksim kuantitas karena Ayah 

memberikan kontribusi yang 

secukupnya dan tidak berlebihan, 

terlihat ketika Ayah hanya menjawab  

“tidak ada”  pada saat Mama 

menanyakan ada atau tidak air 

mineral. Hal tersebut sesuai dengan 

konteks pertanyaan Mama. Begitu 

juga dengan jawaban Ayah 

berikutnya „lagi mengangkat kursi 

koperasi untuk dibawa ke tempat 

orang yang meninggal tadi‟  

mematuhi maksim kuantitas karena 

memberikan jawaban sesuai dengan 

yang dibutuhkan oleh Mama.  

 

 

 



 

 

 

b. Maksim Kualitas 

Teks 12 

(1) Ayah : “Ainun, tu‟u nu! Maru 

ausi ma ndede, eser liro wu ke. 

Bui ba nahu kani oi peare.” 

 „Ainun, Bangun! Tidur apa yang 

seperti itu, matahari sudah tinggi. 

Ayah siram nanti.‟ 

 Anak II : “Pea samporo Ayah.” 

 „Sebentar lagi Ayah.‟ 

 Anak I : “Iyo la Ainun de, indo 

ndi ma tu’u ngge’e. Duba wea 

ba Mama wa’u kanina awaka. 

Tu’u nu, tu’u! lao dubapu 

kanimka.” 

 ‘Iya si Ainun ini, tidak bangun-

bangun. Mama yang   

mencucikan pakaiannya di 

bawah. Bangun Ainun, 

bangun! Pergi cuci pakaianmu 

itu.’ 

(Data nomor 3) 

  Konteks tuturan tersebut 

mengenai seorang Ayah yang 

membangunkan Anak yang tidur 

kesiangan. Pada tuturan di atas, 

terlihat tuturan Kakak mematuhi 

maksim kualitas. Hal tersebut terlihat 

pada tuturan “iya si Ainun ini, tidak 

bangun-bangun. Mama yang 

mencucikan pakaiannya di bawah. 

Bangun Ainun, bangun! Pergi cuci 

pakaianmu itu.” Sesuai dengan fakta 

yang ada, memang benar Ainun 

masih tidur dan benar kalau Mama 

yang mencuci pakaian si Ainun. 

c. Maksim Relevansi 

Teks 19 

(1) Anak I : “Ainun, nggomi ma pel 

uma, nahu ma sika wc.” 

 „Ainun, kamu yang mengepel 

rumah, saya yang menyikat wc.‟ 

 Anak II : “Tiwa’uku, nahu 

 waura cafi ku sarei.” 

 ‘Tidak mau, saya sudah 

 menyapu halaman.’ 

(Data nomor 1) 

 Konteks tuturan tersebut 

mengenai seorang Kakak yang 

meminta Adik untuk bekerja sama 

membersihkan rumah. Pada tuturan 

di atas, komunikasi yang terjadi 

antara penutur dan lawan tutur sudah 

relevan. Hal tersebut dapat dilihat 

pada tuturan Kakak yang 

memerintahkan Adik dengan 

mengatakan“Ainun, kamu yang 

mengepel rumah, saya yang 

menyikat wc.” Berdasarkan hal itu, 

jawaban Adik “tidak mau, saya 

sudah menyapu halaman” memberi 

informasi yang relevan kepada 

Kakak bahwa dia tidak mau 

mengepel rumah karena sudah 

menyapu halaman. Oleh sebab itu, 

jawaban yang diberikan sudah 

relevan dengan konteks yang 

diajukan. 

d. Maksim Pelaksanaan 

Teks 25 

(1) Bapak : “Pai caha bune ana 

nahu ma mone ana nahu ma siwe 

bune be mpa. Ana mone  ke serba 

bisa.” 

 „Coba rajin seperti anak saya 

yang laki-laki anak saya yang 

perempuan seperti apa jadinya. 

Anak laki-laki ini serba bisa.‟ 

 Anak I : “Ala cowae! Badena ka 

 kente ku‟a wo‟o mpa ede.” 

 „Alah bohong! Hanya tau marah 

 saja dia.‟ 

 Bapak : “Akan sidin sampe da 

umi cafi na sarei. Ore 

kesibukana sia ke, tanggung 

jawab sia ke janga, uta. Janga 

na aima mbia re ndi tau, aima 

sidi ndi paha.” 

 ‘Tadi pagi sampai di rumah 

 Umi dia menyapu halaman. 

 Banyak kesibukan dia, 

 tanggung jawab dia ayam, 



 

 

 

 ikan. Ayam sore hari 

 dimasukan, pagi hari diberi 

 makan.’ 

(Data nomor 7) 

 Konteks tuturan tersebut 

mengenai seorang Bapak yang 

memberitahu kepada Anak 

perempuannya bahwa Anak laki-

lakinya rajin dan berharap anak 

perempuannya seperti itu. Pada 

tuturan di atas, dapat dilihat tuturan 

Bapak mematuhi maksim 

pelaksanaan karena bertutur secara 

jelas. Hal tersebut terlihat pada 

tuturan Bapak “tadi pagi sampai di 

rumah Umi dia menyapu halaman. 

Banyak kesibukan dia, tanggung 

jawab dia ayam, ikan. Ayam sore 

hari dimasukan, pagi hari diberi 

makan.” Dengan memberikan 

penjelasan-penjelasan tuturan 

tersebut menjadi jelas dan tidak 

kabur.  

2. Fungsi Prinsip Kerja Sama 

dalam Peristiwa Tutur 

Bahasa Bima pada Ranah 

Keluarga Inti di Desa 

Maria Kabupaten Bima 

a. Fungsi Representatif 

1. Kategori 

Menyatakan 

Teks 1a 

(1) Anak II : “Bapa, Wa‟apu o‟o 

nggahi Kades.” 

 „Bapak, bawa bambu katanya 

 Kades.‟ 

 Bapak : “Ha?” 

 „Apa?‟ 

 Anak II : “Wa’apu o’o!” 

 ‘Bawa bambu!’ 

(Data nomor 8) 

 Pada tuturan di atas, terlihat 

tuturan Anak pada kalimat „Bawa 

bambu!‟ termasuk dalam tindak tutur 

representatif, yaitu tindak tutur yang 

dimaksudkan untuk menyatakan 

sebuah ketegasan. Sebab, 

sebelumnya Anak telah memberi 

tahu Bapak untuk membawa bambu. 

Namun, karena Bapak kurang 

mendengar ia menanyakan kembali 

apa yang Anak katakan. Sehingga, 

Anak menegaskan kembali apa yang 

dia katakan. Oleh sebab itu, tuturan 

Anak tersebut termasuk dalam fungsi 

representatif kategori menyatakan. 

2. Kategori 

Memberitahukan 

Teks 4a 

(1) Mama : “Wara wa‟amu oi ndi 

tekara ne‟e kai aka kawalu la 

Irfa ro?” 

 „Apakah ada air mineral yang 

Ayah bawa untuk acara  hajatan 

di iparnya Irfan?‟ 

Ayah : “Wati warana.” 

 ‘Tidak ada.’ 

(Data nomor 2) 

 Pada tuturan di atas, terlihat 

tuturan Ayah pada kalimat „tidak 

ada‟ termasuk dalam tindak tutur 

representatif, yaitu tindak tutur yang 

dimaksudkan untuk 

menginformasikan. Hal ini terlihat 

ketika Mama menanyakan ada atau 

tidak air mineral, Ayah memberitahu 

Mama bahwa tidak ada air mineral 

yang dibawa olehnya. Oleh sebab itu, 

tuturan Ayah tersebut termasuk 

dalam fungsi representatif kategori 

memberitahukan. 

3. Kategori 

Menjelaskan 

Teks 12a 

(1) Mama : “De ba‟au da sms ngoa 

kai mu akana de?” 

„Lalu kenapa Ayah tidak sms 

memberitahukan tadi?‟ 

Ayah : “Wunga hanta kadera 

koperasi ndi wa’a aka dou made 

si akande.” 



 

 

 

 ‘Lagi mengangkat kursi 

 koperasi untuk dibawa ke 

 tempat orang yang meninggal 

 tadi.’ 

(Data nomor 2) 

 Dalam tuturan di atas, terlihat 

tuturan Ayah pada kalimat „lagi 

mengangkat kursi koperasi untuk 

dibawa ke  tempat orang yang 

meninggal tadi‟ termasuk dalam 

tindak tutur representatif, yaitu 

tindak tutur yang dimaksudkan untuk 

menginformasikan secara lebih rinci. 

Hal ini terlihat ketika Mama 

menanyakan kenapa Ayah tidak sms, 

Ayah menjelaskan bahwa ia tidak 

dapat sms karena sedang 

mengangkat kursi untuk dibawa ke 

tempat orang yang meninggal. Oleh 

sebab itu, tuturan Ayah tersebut 

termasuk dalam fungsi representatif 

kategori menjelaskan. 

4. Kategori 

Memberikan Kesaksian 

Teks 15a 

(1) Mama : “De lao sambea japu 

Iwan, indo wara edaku sambea 

mu nggomi.” 

 „Pergi sholat Iwan, tidak pernah 

Mama lihat kamu sholat.‟ 

 Anak I : “Cowae, sambea 

 mada.” 

 ‘Bohong, saya sholat.’ 

(Data Nomor 12) 

 Pada tuturan di atas, terlihat 

tuturan Anak pada kalimat „Bohong, 

saya sholat‟ termasuk dalam tindak 

tutur representatif, yaitu tindak tutur 

yang dimaksudkan untuk 

memberikan keterangan-keterangan. 

Hal ini terlihat ketika Mama 

mengatakan kepada Anak bahwa 

Anak tidak pernah sholat, sontak 

Anak memberi keterangan dengan 

mengatakan „bohong, saya sholat,‟ 

keterangan tersebut merupakan 

kesaksian untuk membela dirinya 

sendiri karena Mama telah salah 

menganggap ia tidak pernah sholat. 

Oleh sebab itu, tuturan Anak tersebut 

termasuk dalam fungsi representatif 

kategori memberi kesaksian. 

b. Fungsi Direktif 

1. Kategori Memohon 

Teks 18a 

(1) Anak II : “Bapak, mada lao ari 

uma la Dian samporo labo la Ati 

rau.” 

„Bapak, saya pergi ke rumahnya 

Dian  sebentar bersama Ati.‟ 

 Bapak : “Lao au?” 

 „Pergi apa?‟ 

Anak II : “Lao eda angi labo 

lenga doho. Bapak ndon na!” 

 ‘Pergi bertemu teman-teman. 

Bapak ya!’ 

(Data nomor 15) 

 Dalam tuturan di atas, terlihat 

tuturan Anak pada kalimat „pergi 

bertemu teman-teman. Bapak ya!‟ 

termasuk dalam tindak tutur direktif, 

yaitu tindak tutur yang dimaksudkan 

untuk meminta sesuatu secara halus. 

Hal ini terlihat ketika Mama bertanya 

kepada Anak dengan mengatakan 

„pergi apa?‟ Anak menjawab 

pertanyaan dengan mengatakan pergi 

bertemu teman-teman dan di akhiri 

dengan kalimat permohonan „bapak 

ya!‟ . Oleh sebab itu, tuturan Anak 

tersebut termasuk dalam fungsi 

direktif kategori memohon. 

2. Kategori Menyuruh 

Teks 19a 

(1) Bapak : “Ore oi toho mu?” 

 „Banyak air yang Mama masak?‟ 

 Mama : “Ore. Ba bune da‟ana?” 

 „Banyak. Kenapa?‟ 

 Bapak : “Ncambu wea japu 

 kahawa nahu.” 

 ‘Buatkan Bapak kopi.’ 



 

 

 

 Mama : “Iyora.” 

 „Iya.‟ 

(Data nomor 25) 

 Tuturan pada kalimat di atas, 

terlihat tuturan Bapak pada kalimat 

„buatkan Bapak kopi‟ termasuk 

dalam tindak tutur direktif, yaitu 

tindak tutur yang dimaksudkan untuk 

melakukan sesuatu. Hal ini terlihat 

ketika Bapak menyuruh Mama untuk 

membuat kopi dengan mengatakan 

„buatkan Bapak kopi.‟ Oleh sebab 

itu, tuturan Bapak tersebut termasuk 

dalam fungsi direktif kategori 

menyuruh. 

3. Kategori 

Menyarankan 

Teks 20a 

(1) Mama  : “Wati wauqu lao e, ka 

lao lampa mpa nai sidis re, wati 

wa‟uqu rece ayah nggomi. Ngare 

ade podaku.” 

 „Tidak mau pergi. Besok pagi 

 Mama jalan kaki saja, tidak 

 mau mengajak Ayahmu. Benar-

 benar benci.‟ 

 Anak I : “Saba, indoku dou 

makalai ka, tapi rahimu.” 

 ‘Sabar, itukan  bukan orang 

 lain. tapi suami Mama.’ 

(Data nomor 5) 

 Pada tuturan di atas, terlihat 

tuturan Anak pada kalimat „sabar, 

itukan  bukan orang lain. tapi suami 

Mama‟ termasuk dalam tindak tutur 

direktif, yaitu tindak tutur yang 

dimaksudkan untuk memberi usulan 

agar dapat dipertimbangkan. Hal ini 

terlihat ketika Anak mendengar 

Mama mengomel disebabkan karena 

marah kepada Ayah, Anak 

menyarankan kepada Mama untuk 

berasabar dengan mengatakan 

„sabar, itukan  bukan orang lain. 

tapi suami Mama.‟ Oleh sebab itu, 

tuturan Anak tersebut termasuk 

dalam fungsi direktif kategori 

menyarankan. 

c. Fungsi Ekpresif 

1. Kategori 

Mengucapkan 

Terima Kasih 

Teks 22a 

(1) Mama : “Weha dan sampuru 

riwu.” 

 „Kalau begitu ambil Sepuluh 

 Ribu.‟ 

 Anak I : “Ok, makasi.” 

 ‘Iya, terima kasih.’ 

(Data nomor 23) 

 Tuturan pada kalimat di atas, 

terlihat tuturan Anak pada kalimat 

„iya, terima kasih‟ termasuk dalam 

tindak tutur ekspresif, yaitu tindak 

tutur yang dimaksudkan untuk 

mengungkapkan rasa syukur atau 

timbal balik atas tindakan lawan 

tutur. Hal ini terlihat ketika Mama 

menyuruh Anak untuk mengambil 

uang sepuluh ribu, Anak 

mengucapkan terima kasih atas 

kebaikan Mama tersebut. Oleh sebab 

itu, tuturan Anak tersebut termasuk 

dalam fungsi ekspresif kategori 

mengucapkan terima kasih. 

2. Kategori 

Mengungkapkan 

Rasa Kesal 

Teks 23a 

(1) Ayah : “Ainun, tu‟u nu! Maru 

ausi ma ndede, esera liro wu ke. 

Bui ba nahu kani oi peare.” 

 „Ainun, Bangun! Tidur apa yang 

seperti itu, matahari sudah tinggi. 

Ayah siram nanti.‟ 

 Anak II : “Pea samporo Ayah.” 

 „Sebentar lagi Ayah.‟ 

 Anak I : “Iyo la Ainun de, indo 

ndi ma tu’u ngge’e. Duba wea 

ba Mama wa’u kanina awaka. 

Tu’u nu, tu’u! lao dubapu 

kanimka.” 



 

 

 

 ‘Iya si Ainun ini, tidak 

 bangun-bangun. Mama yang  

 mencucikan pakaiannya di 

 bawah. Bangun Ainun,   

 bangun! Pergi cuci pakaianmu 

 itu.’ 

(Data nomor 3) 

  Dalam tuturan di atas, terlihat 

tuturan Kakak pada kalimat „iya si 

Ainun ini, tidak bangun-bangun. 

Mama yang mencucikan pakaiannya 

di bawah. Bangun Ainun, bangun! 

Pergi cuci pakaianmu itu‟ termasuk 

dalam tindak tutur ekspresif, yaitu 

tindak tutur yang dimaksudkan untuk 

mengungkapkan rasa tidak suka. Hal 

ini terlihat ketika Adik tidak mau 

bangun, sontak menimbulkan reaksi 

kesal dari Kakak sehingga 

mengatakan kalimat di atas. Oleh 

sebab itu, tuturan Kakak tersebut 

termasuk dalam fungsi ekspresif 

kategori mengungkapkan rasa kesal. 

3. Kategori Mengeluh 

Teks 26a 

(1) Mama : “Lao weha tio si 

penggaris la Afa deika.” 

 „Coba ambilkan penggaris si Afa 

 di dalam.‟ 

 Anak I : “Irae! La Wandi ma 

 maru.” 

 ‘Aduh! Si Wandi sedang tidur.’ 

 Mama : “Ina Anae!” 

 „Astaga Nak!‟ 

 Anak I : “Weha pea, kabola wu 

 la Wandi.” 

 „Ambil nanti, tunggu dulu 

 Wandi bangun.‟ 

(Data nomor 10) 

  Tuturan pada kalimat di 

atas, terlihat tuturan Anak pada 

kalimat „aduh! Si Wandi sedang 

tidur‟ termasuk dalam tindak tutur 

ekspresif, yaitu tindak tutur yang 

dimaksudkan untuk menyatakan 

susah. Hal ini terlihat ketika Mama 

menyuruh Anak untuk mengambil 

penggaris di kamar Afan, Anak 

mengeluh kepada Mama karena ada 

Wandi yang sedang tidur, ia tidak 

enak karena ia perempuan. Oleh 

sebab itu, tuturan Anak tersebut 

termasuk dalam fungsi ekspresif 

kategori mengeluh. 

d. Fungsi Deklarasi 

1. Kategori 

Memutuskan 

Teks 30 

(1) Mama : “Wati bune na ndeu 

wunga howi bune Bapak mu ka. 

Ma wati loa de ndeu wati wara 

howi ede si.” 

„Tidak apa-apa mandi ketika 

berkeringat seperti Bapak mu itu. 

Yang tidak bisa kalau mandi 

tidak berkeringat.‟ 

Anak II : “Tiwau’ku e, mada ka 

ndeu.” 

‘Tidak mau, saya akan mandi.’ 

(Data nomo 14) 

 Tuturan pada kalimat di 

atas, terlihat tuturan Anak pada 

kalimat „tidak mau, saya akan 

mandi‟ termasuk dalam tindak tutur 

deklarasi, yaitu tindak tutur yang 

dimaksudkan untuk menentukan 

suatu keadaan. Hal ini terlihat ketika 

Mama menuturkan kalimat untuk 

melarang Anak mandi seperti di atas, 

namun Anak memutuskan untuk 

tetap mandi walaupun sudah 

dilarang. Oleh sebab itu, tuturan 

Anak tersebut termasuk dalam fungsi 

deklarasi kategori memutuskan. 

2. Kategori 

Mengizinkan 

Teks 31a 

(1) Anak II : “Bapak, mada lao ari 

uma la Dian samporo labo la Ati 

rau.” 

„Bapak, saya pergi ke rumahnya 

Dian sebentar bersama Ati.‟ 



 

 

 

Bapak : “Lao au?” 

„Pergi apa?‟ 

 Anak II : “Lao eda angi labo 

lenga doho. Bapak ndon na!” 

„Pergi bertemu teman-teman. 

Bapak ya!‟ 

 Bapak : “Iyo, dula oci!” 

 ‘Iya, pulang cepat!’ 

(Data nomor 15) 

 Dalam tuturan di atas, terlihat 

tuturan Bapak pada kalimat „iya, 

pulang cepat‟ termasuk dalam tindak 

tutur deklarasi, yaitu tindak tutur 

yang dimaksudkan untuk 

membolehkan suatu keadaan. Hal ini 

terlihat ketika Anak memohon 

kepada Bapak untuk pergi bertemu 

teman-temannya, Bapak memberikan 

izin kepada Anak tersebut dengan 

mengatakan „iya, pulang cepat‟. 

Oleh sebab itu, tuturan Bapak 

tersebut termasuk dalam fungsi 

deklarasi kategori mengizinkan. 

D. PENUTUP 

Simpulan 

  Hasil penelitian yang 

dilakukan terhadap prinsip kerja 

sama dalam peristiwa tutur bahasa 

Bima pada ranah keluarga di Desa 

Maria Kabupaten Bima, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat maksim-

maksim tutur dalam tuturan Ayah, 

Ibu dan Anak, yang meliputi: 1) 

maksim kuantitas, 2) maksim 

kualitas, 3) maksim relevansi dan 4) 

maksim cara atau pelaksanaan.   

  Selanjutnya, berdasarkan 

hasil analisis terdapat lima fungsi 

tuturan yang terkandung, yaitu 1) 

fungsi representatif, 2) fungsi 

direktif, 3) fungsi ekpresif, dan 4) 

fungsi deklarasi. Masing-masing 

tuturan tersebut mengandung fungsi 

turunan. 1) fungsi representatif 

terdiri atas empat fungsi, yaitu: 

menyatakan, memberitahukan, 

menjelaskan dan memberi kesaksian. 

2) fungsi direktif terdiri atas tiga 

fungsi, yaitu: memohon, menyuruh 

dan menyarankan. 3) fungsi ekspresif 

terdiri atas empat fungsi, yaitu: 

mengucapkan terima kasih, 

mengungkapkan rasa kesal dan 

mengeluh, dan 4) fungsi deklarasi 

terdiri atas dua fungsi, yaitu: 

memutuskan dan mengizinkan. 

 Berdasarkan fungsi-fungsi 

tuturan tersebut, yang mengandung 

tingkatan tuturan yang paling tinggi 

terdapat pada fungsi representatif 

dengan fungsi turunan 

memberitahukan. Hal tersebut 

disebabkan oleh tuturan-tuturan 

dalam keluarga inti tersebut banyak 

mengandung informasi yang 

dibutuhkan oleh lawan tutur dan 

sesuai dengan yang diharapkan oleh 

peserta tutur. 

Saran  

 Setiap penelitian 

membutuhkan saran-saran guna 

menyempurnakan suatu penelitian. 

Adapun saran yang dipaparkan 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mengingat masih banyak hal 

yang perlu diteliti mengenai 

fenomena kebahasaan yang 

terjadi di masyarakat, peneliti 

beharap ada penelitian 

berikutnya yang dapat 

menggali lebih rinci 

mengenai penerapan prinsip 

kerja sama dalam komunikasi 

yang terjadi di lingkungan 

masyarakat. 

2. Hasil penelitian ini dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan 

informasi penelitian, 

referensi, dan sebagai 

pembanding bagi peneliti-

peneliti berikutnya. 
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