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Abstrak  

 

   
 Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk pelanggaran prinsip 

kerja sama dan wujud implikatur wacana humor dalam rubrik “Mesem” surat 

kabar harian Warta Jateng. Penelitian ini difokuskan pada pelanggaran prinsip 

kerja sama dan implikatur wacana humor dalam rubrik “Mesem” surat kabar 

harian Warta Jateng edisi November–Desember 2012. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data 

dilakukan dengan metode simak dan pada tahap berikutnya dilakukan dengan 

teknik catat. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber, peneliti 

menggunakan referensi linguistik terutama pragmatik dan hasil penelitian 

linguistik yang sesuai dengan temuan yang diteliti. Analisis data dilakukan 

metode padan ekstralingual dengan menggunakan metode padan referensial. Hasil 

penelitian wacana humor rubrik "Mesem" harian Warta Jateng menunjukan 

bahwa dalam percakapan humor pada wacana tersebut terjadi pelanggaran prinsip 

kerja sama, yaitu 11 maksim kuantitas, 10 maksim pelaksanaan, 8 maksim 

kualitas, dan 6 maksim relevansi. Pelanggaran prinsip kesopanan, yaitu 5 maksim 

kerendahan hati, 4 maksim kecocokan, 3 maksim kebijaksanaan, 3 maksim 

kemurahan, dan 3 maksim penerimaan.  Selain terjadi bentuk pelanggaran maksim 

kerja sama dan kesopan, di dalamnya juga terdapat wujud implikatur, yaitu 20 

wujud representatif, 12 wujud direktif, dan 3 wujud ekspresif.  

 

Kata kunci: implikatur, pelanggaran prinsip kerja sama, wacana humor 

 

PENDAHULUAN 

  Pelanggaran prinsip kerja sama tampak pada wacana humor rubrik 

"Mesem' harian Warta Jateng. Bentuk pelanggaran prinsip kerja sama dalam 

wacana humor tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah kelucuan sehingga 

respon tertawa atau tersenyum simpul diperoleh dari penikmat humor. Selain 

bentuk pelanggaran prinsip kerja sama, di dalam wacana humor ini juga terdapat 
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implikatur. Munculnya implikatur ini digunakan untuk menerangkan maksud dan 

tujuan dari tuturan yang disampaikan penutur. 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk pelanggaran prinsip 

kerja sama dan wujud implikatur wacana humor dalam rubrik “Mesem” surat 

kabar harian Warta Jateng. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah rubrik “Mesem” harian Warta Jateng edisi November−Desember 2012. 

Bentuk pelanggaran prinsip kerja sama dalam wacana humor tersebut bertujuan 

untuk menciptakan sebuah kelucuan sehingga respon tertawa atau tersenyum 

simpul diperoleh dari penikmat humor. Selain bentuk pelanggaran prinsip kerja 

sama, wacana humor ini terdapat implikatur. Munculnya implikatur ini digunakan 

untuk menerangkan maksud dan tujuan dari tuturan yang disampaikan penutur. 

Menurut Nadar (2009:2) pragmatik adalah cabang linguistik yang 

mempelajari bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. 

Yule (2006:3) mengatakan bahwa pragmatik adalah studi tentang makna yang 

disampaikan oleh penutur (penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar (pembaca). 

Grice (dalam Wijana dan Rohmadi, 2009:42-49) mengemukakan bahwa dalam 

rangka melaksanakan prinsip kerja sama, setiap penutur haruslah mematuhi 4 

maksim percakapan (conversational maxim), yaitu maksim kuantitas, maksim 

kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan.  Menurut Mey (dalam 

Nadar, 2009:60) Implikatur “implicayture” berasal dari kata implyn sedangkan 

kata bendanya implication. Kata kerja ini berasal dari bahasa latin plicare yang 

berarti to fold “melipat” sehingga untuk mengerti apa yang dilipat atau disimpan 

tersebut haruslah dilakukan dengan cara membukanya. Dalam rangka memahami 

apa yang dimaksudkan oleh seorang penutur, lawan tutur haruslah selalu 

melakukan interpretasi pada tuturan-tuturannya. Levinson (dalam Nadar, 2009:61) 

menyebut implikatur sebagai salah satu gagasan atau pemikiran terpenting dalam 

pragmatik. Salah satu alasan yang penting adanya implikatur memberikan 

penjelasan eksplisit tentang cara bagaimana dapat mengimplikasikan lebih banyak 

dari apa yang dituturkan. Istilah implikatur dikemukakan oleh Grice (dalam 

Wijana dan Rohmadi, 2009:37) untuk menerangkan apa yang mungkin diartikan, 

disarankan atau dimaksudkan oleh penutur, yang berbeda dengan apa yang 
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sebenarnya dikatakan penutur. Berdasarkan beberapa definisi tentang implikatur 

tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa yang dinamakan implikatur, yaitu makna 

tersirat/tersembunyi di dalam ujaran yang diucapkan oleh penutur dan penutur 

beranggapan bahwa mitra tutur telah mengetahui maksud/keinginan penutur. 

Humor ialah sesuatu yang lucu, yang dapat menggelikan hati atau yang dapat 

menimbulkan kejenakaan atau kelucuan. Orang yang memiliki rasa humor yang 

tinggi, yakni orang yang mudah tersenyum atau tertawa bila mendengar sesuatu 

yang humoristis disebut seorang humoris (KBBI, 2005:412). Menurut Wijana 

(2003:18) wacana humor memerlukan manipulasi linguistik untuk menimbulkan 

kelucuan dalam sebuah humor. Aspek humor/rekreatif dapat dilihat pada 

manipulasi linguistik. Manipulasi linguistik digunakan oleh pengarang atau 

pencipta humor.  

Kajian penelitian yang relevan berfungsi memberikan pemaparan tentang 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Kajian penelitian yang relevan yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Hidayah (2007) dalam jurnal 

penelitiannya yang berjudul “Wacana Humor Tertulis dalam Bahasa Indonesia 

Suatu Wacana Rekreatif”. Tujuan penelitian mendeskripsikan faktor-faktor 

kelucuan dalam wacana humor. Hasil dalam penelitian ini ialah permainan 

bahasa, campur kode, dan penyimpangan pragmatik. Hal ini sebagai faktor-faktor 

kelucuan yang berfungsi sebagai aspek rekreatif dalam wacana humor. Persamaan 

penelitian ini adalah kajian penelitian melalui pendekatan pragmatik dan wacana 

humor yang digunakan dalam sumber datanya. Perbedaan, keduanya terletak pada 

objek kajian yang digunakan.  

Purwanti (2011) dalam skripsinya yang berjudul “Implikatur dan Inferensi 

dalam Kolom “Nuwun Sewu” Solopos Edisi November-Desember 2010”. Hasil 

penelitiannya, pertama, implikatur yang terdapat dalam kolom “Nuwun Sewu” 

Solopos edisi November−Desember 2010 mencoba menarik perhatian pembaca 

dengan tuturan kalimat dari redaktur yang bersifat implikatif Kedua, dalam 

analisis kolom “Nuwun Sewu” Solopos edisi November-Desember 2010 

diklasifikasikan menurut wujud, maksud, strategi implikatur, dan inferensi. 

Ketiga, dalam analisis kolom “Nuwun Sewu” Solopos edisi November−Desember 
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2010 diklasifikasikan berdasarkan modus kalimatnya dengan cara menggunakan 

dua tindak tutur, yaitu tindak tutur langsung dan tidak langsung. Persamaan 

dengan penelitian ini mengkaji mengenai implikatur dalam surat kabar. 

Perbedaannya, penelitian ini menggunakan sumber data surat kabar harian 

Solopos, sedangkan penelitian yang dilakukan ini menggunakan sumber data surat 

kabar harian Warta Jateng.   

Kurnianto (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Penyimpangan Prinsip 

Kerja Sama pada Wacana Humor Depot Seni Kirun. Hasil penelitiannya, 

menunjukan bahwa penyimpangan prinsip kerja sama terdiri dari empat maksim, 

yaitu penyimpangan maksim kuantitas dilakukan dengan cara memberi jawaban 

secara berlebihan dari yang dibutuhkan oleh lawan tutur, penyimpangan maksim 

kualitas dilakukan dengan memberikan jawaban yang salah dan tidak dapat 

dibuktikan kebenarannya, penyimpangan maksim relevansi dilakukan dengan 

tidak relevan dengan topik pembicaraan, penyimpangan maksim pelaksanaan 

dilakukan dengan berbicara secara tidak wajar. Fungsi penyimpangan prinsip 

kerja sama terdiri dari fungsi personal, yaitu untuk menunjukan rasa marah, untuk 

menunjukan rasa senang, untuk menunjukan rasa sombong, untuk menunjukan 

rasa bingung, fungsi fatik, fungsi direktif, fungsi referensial, fungsi imajinatif,dan  

fungsi metalinguistik. Persamaan dengan penelitian ini mengenai kajian 

pelanggaran prinsip kerja sama dalam wacana humor. Perbedaannya, penelitian 

Kurnianto menggunakan sumber data Depot Seni Kirun, sedangkan penelitian ini 

menggunakan surat kabar harian Warta Jateng dalam rubrik “Mesem”. 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dan pada tahap 

berikutnya dilakukan dengan teknik catat. Metode simak dan teknik catat berarti 

peneliti sebagai instrumen kunci melakukan penyimakan secara cermat, terarah, 

dan teliti terhadap sumber data yakni sasaran peneliti yang berupa teks wacana 

humor pada rubrik “Mesem” dalam  surat kabar harian Warta Jateng edisi  

November−Desember 2012 yang mengandung tuturan pelanggaran prinsip kerja 

sama dan wujud implikatur wacana humor tersebut. Hasil penyimakan kemudian 
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dicatat sebagai sumber data. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber, 

peneliti menggunakan referensi linguistik terutama pragmatik dan hasil penelitian 

linguistik yang sesuai dengan temuan yang diteliti. Analisis data dilakukan 

metode padan ekstralingual dengan menggunakan metode padan referensial. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pelanggaran prinsip kerja sama adalah ketidaktaatan peserta percakapan 

pada asas yang diciptakan untuk menjalin kerja sama dengan cara mengemukakan 

tuturan yang tidak informatif, berlebihan, tidak disertai bukti-bukti yang memadai, 

tidak relevan, disampaikan dengan cara yang kabur, bertele-tele, dan tidak runtut 

dalam rangka menciptakan tawa pembaca dan adanya implikatur untuk 

mengetahui makna tersirat di dalam ujaran yang diucapkan oleh penutur dan 

penutur beranggapan bahwa mitra tutur telah mengetahui maksud penutur. Hasil 

pemerolehan tuturan yang melanggar bentuk prinsip kerja sama dan wujud 

implikatur wacana humor dalam rubrik “Mesem” harian Warta Jateng edisi 

November−Desember 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 1. Hasil pemerolehan bentuk pelanggaran prinsip kerja sama dalam 

rubrik “Mesem” harian Warta Jateng edisi November−Desember 2012. 

No Bentuk Maksim Jumlah Persentase 

1. Kuantitas           11 31% 

2. Pelaksanaan           10 29% 

3. Kualitas 8 23% 

4. Relevansi 6 17% 

                 Jumlah                                     35                           100% 

 

Tabel 2. Hasil pemerolehan wujud implikatur rubrik “Mesem” harian Warta 

Jateng edisi November−Desember 2012. 

No. Wujud 

Implikatur 

Maksud 

Implikatur  

Jumlah Persentase  

1 Representatif Melaporkan 9  

  Menyatakan  7 

Menanyakan 4 

Jumlah       20 57% 

2.  Direktif Menyarankan  4  

Menyuruh 8 

Jumlah        12 34% 
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3. Ekspresif Mengeluh 1  

Memuji 1 

Mengkritik 1 

Jumlah       3 9% 

  Jumlah Keseluruhan      35 100% 

Berdasarkan data pada tabel 1 dan 2 dapat dilihat bahwa pelanggaran prinsip 

kerja sama pada wacana humor dalam rubrik “Mesem” harian Warta Jateng edisi 

November−Desember 2012 terjadi empat bentuk pelanggaran prinsip kerja sama, 

yaitu 11 maksim kuantitas, 10 maksim pelaksanaan, 8 maksim kualitas, dan 6 

maksim relevansi. Selain terjadi bentuk pelanggaran maksim kerja sama, di 

dalamnya juga terdapat wujud implikatur, yaitu 20 wujud representatif, 12 wujud 

direktif, dan 3 wujud ekspresif.  

Pelanggaran prinsip kerja sama dalam penggunaan bahasa yang baik dan 

benar, sangat tidak relevan karena dapat menggangu dalam proses komunikasi. 

Pada situasi-situasi tertentu, pelanggaran prinsip kerja sama tersebut bisa terjadi, 

misalnya dalam humor khususnya wacana humor rubrik "Mesem" pelanggaran 

prinsip-prinsip komunikasi begitu fungsional karena dimaksudkan untuk 

menghibur pembaca dengan menimbulkan efek humor dalam benak pembaca 

sehingga memancing mereka untuk tertawa atau sekadar tersenyum. 

Berikut ini beberapa contoh analisis mengenai bentuk pelanggaran prinsip 

kerja sama dan wujud implikatur dalam rubrik “Mesem” harian Warta Jateng. 

1. Pelanggaran Prinsip Kerja Sama 

a. Pelanggaran Maksim Kuantitas 

Maksim kuantitas menghendaki setiap peserta pertuturan 

memberikan konstribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan 

oleh lawan bicaranya. Berikut ini bentuk pelanggaran maksim kuantitas 

yang terdapat pada rubrik “Mesem” harian Warta Jateng. 

Gembil terdiam lalu berkata kepada suaminya, “Pa bagaimana 

kalau langkah pertama sebelum mengganti bohlam lampu itu 

adalah membuat surat wasiat. Siapa tahu. 

                                                                                                 (WJ/1/11/12)  

Konteks tuturan data di atas adalah percakapan antara Bedul dan 

Gembil. Bedul sebagai penutur dan Gembil (istri) sebagai mitra tutur. 

Bedul membicarakan dengan istrinya mengenai cara mengganti bohlam 
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lampu yang sudah padam. Gembil menjawab pertanyaan dari Bedul 

melanggar maksim kuantitas karena Gembil memberikan jawaban yang 

berlebihan kepada penutur. 

“Mau berapa kilo?” tanya Paijo. 

“Tiga kilo, “sahut si pembeli. 

“Dibungkus ya, Pak?” tanya Paijo. 

“Ndak! Makan disini!” kata si pembeli.  

                                                                                  (WJ/2/11/12) 

Konteks tuturan data di atas adalah percakapan antara Paijo dengan 

pembeli. Paijo sebagai penutur dan pembeli sebagai mitra tutur. Pada saat 

di warung, Paijo sedang melayani seorang pembeli yang ingin membeli 

paku. Paijo yang dulunya mantan pelayan warteg, dia menganggap bahwa 

cara melayani pembeli di warteg sama halnya dengan pembeli di toko 

bangunan sehingga tuturan yang disampaikan Paijo membuat pembeli 

kesal sebab tuturan tersebut tidak perlu disampaikan oleh Paijo. Tuturan 

Paijo yang berlebihan dalam menanyakan sesuatu kepada pembeli. 

b. Pelanggaran Maksim Kualitas 

Maksim percakapan ini mewajibkan setiap peserta percakapan 

mengatakan hal yang sebenarnya. Berikut ini bentuk pelanggaran maksim 

kualitas yang terdapat pada rubrik “Mesem” harian Warta Jateng. 

Pasien itu meninggalkan ruang tes sambil bergumam, “He..he..dasar 

dokter kurang pengalaman…aku bohongin kok ya mau saja. Padahal 

empat ditambah empat kan enam belas. Sempat tidak sempat harap 

dibalas. He..he..he…’ 

                                                                                               (WJ/14/11/12) 

Konteks tuturan data di atas adalah percakapan antara dokter dengan 

pasien RSJ. Berawal dari keluhan para dokter di sebuah RSJ merasa 

kewalahan karena jumlah penghuni rumah sakit terlalu banyak. Ada dokter 

yang mengusulkan untuk menguji para pasien bila benar jawaban yang 

diberikan maka pasien diizinkan pulang. Salah satu pasien tersebut yang 

dapat menjawab pertanyaan dokter dengan benar. Pasien tersebut 

bergumam dalam hati mengkritik bahwa dokter tersebut adalah dokter 

yang kurang pengalaman. Tuturan pasien tersebut memberikan informasi 

yang salah sehingga melanggar maksim kualitas. 
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       “Uang rupiah…” 

       “Kalau yang ini? 

       “Uang yen!”jawab Panjul. 

        Oke, berarti penyakitmu adalah mata duitan!”kata  Bedul. 

                   (WJ/16/11/12) 

Konteks tuturan data di atas adalah percakapan antara Panjul dengan 

Bedul. Panjul sebagai penutur dan Bedul sebagai mitra tutur. Panjul 

mengeluhkan sakit mata kepada Bedul. Bedul berusaha untuk mencari 

penyebab penyakit mata Panjul. Bedul melakukan tes dengan menguji 

mata Panjul yang sakit dengan uang. Ketika menjawab jenis-jenis uang 

yang diberikan Bedul, Panjul dapat menjawab pertanyaan Bedul dengan 

baik dan benar. Bedul memberikan informasi bahwa penyakit Panjul 

adalah mata duitan. Tuturan tersebut melanggar maksim kualitas karena 

informasi yang diberikan Bedul tidak ada bukti yang nyata dan masuk akal 

sebab Bedul bukan seorang dokter. 

c. Pelanggaran Maksim Relevansi 

Maksim relevansi mengharuskan setiap peserta percakapan 

memberikan konstribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan.  

Bertutur dengan tidak memberikan konstribusi yang dianggap tidak 

memenuhi dan melanggar maksim relevansi. Berikut ini bentuk 

pelanggaran maksim relevansi yang terdapat pada rubrik “Mesem” harian 

Warta Jateng. 

“Ingat, Nak. Manusia kan hanya memiliki satu jantung, namun 

manusia memiliki 32 gigi.   

                             (WJ/10/11/12) 

Konteks tuturan data di atas adalah percakapan antara Gembil 

dengan ayahnya. Gembil sebagai penutur dan ayahnya sebagai mitra tutur. 

Gembil menanyakan mengenai spesialis dokter yang cocok untuk masa 

depannya.  Orang tuanya menjawab pertanyaan dari Gembil (anaknya), 

ayahnya menjawab bahwa yang paling cocok adalah menjadi dokter gigi. 

Jawaban yang diberikan ayah Gembil tidak ada hubungannya alasan 

memilih dokter gigi. Ayah Gembil menuturkan bahwa Manusia kan hanya 

memiliki satu jantung, namun manusia memiliki 32 gigi. Tuturan data 
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tersebut jelas melanggar maskim relevansi karena alasan yang diberikan 

tidak ada hubungannya dengan topik yang dibicarakan, yaitu mengenai 

spesialis dokter yang cocok untuk anaknya di masa depan, ayahnya 

mengaitkannya dengan jumlah jantung dan gigi manusia. Jawaban yang 

tidak relevan dengan topik pembicaraan justru menimbulkan kesan lucu 

sehingga membuat pembaca tertawa.  

“Ah, nanti saja kalau gigi satu sudah habis, baru pakai gigi dua, 

pakai gigi jangan-jangan boros-boros, sahut Warto. 

                                                        (WJ/12/11/12) 

Konteks tuturan data di atas adalah percakapan antara anaknya 

Warto dengan Warto. Anaknya sebagai penutur dan Warto sebagai mitra 

tutur. Pada saat itu mereka berdua sedang mencoba motor yang baru saja 

dibelinya. Warto yang belum begitu paham mengenai cara mengendarai 

sepeda motor biasa. Warto (mitra tutur) beranggapan bahwa kalau 

memakai gigi sepeda motor itu satu-satu sebab menurut dia akan 

mengakibatkan boros padahal tidak ada hubungan dengan mendoper ke 

gigi dua akan membuat boros justru dengan mendoper gigi tidak akan 

membuat suara mesinnya meraung-raung. Percakapan tersebut jelas 

melanggar maksim relevansi karena tuturan yang diberikan mitra tutur 

tidak memiliki hubungan dengan topik yang dbicarakan. 

d. Pelanggaran Maksim Pelaksanaan 

Maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta percakapan 

berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-

lebihan, serta runtut. Orang bertutur dengan tidak mempertimbangkan 

hal-hal tersebut dikatakan melanggar maksim pelaksanaan. Berikut ini 

bentuk pelanggaran maksim pelaksanaan yang terdapat pada rubrik 

“Mesem” harian Warta Jateng. 

“Dari 10 soal, Ceplis Cuma salah satu.” 

“Hmm…, berarti kamu dapat nilai bagus?” 

“Ndak juga sih, Bu. Soalnya yang Sembilan soal lainnya tidak aku 

kerjakan,” kata Ceplis. 

                  (WJ/21/11/12) 
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Konteks tuturan data di atas adalah percakapan antara ibu Ceplis 

dengan Ceplis. Ibu Ceplis sebagai penutur dan Ceplis sebagai mitra tutur. 

Ceplis asyik bermain playstation dengan Cenil. Ibu Ceplis menyuruh dia 

untuk belajar tetapi Ceplis tidak mau dan ia tetap asyik dengan 

permainannya. Tuturan data tersebut terjadi bentuk pelanggaran maksim 

pelaksanaan karena lawan tutur ketika ditanyai oleh penutur jawaban yang 

diberikan penutur berbelit-belit sehingga menimbulkan penafsiran yang 

berbeda sebelum dijelaskan maksud tuturan tersebut oleh mitra tutur. 

2. Wujud Implikatur 

Implikatur adalah makna tersirat/tersembunyi di dalam ujaran yang 

diucapkan oleh penutur dan penutur beranggapan bahwa mitra tutur telah 

mengetahui maksud/keinginan penutur. Adapun berikut ini pemaparan 

mengenai wujud implikatur dalam wacana humor rubrik “Mesem” harian 

Warta Jateng. 

a. Implikatur Representatif 

Implikatur representatif adalah implikatur yang mengikat 

penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya. Hal tersebut 

dapat dilihat dalam wacana humor berikut ini. 

 “Mau berapa kilo?” tanya Paijo. 

“Tiga kilo, “sahut si pembeli. 

“Dibungkus ya, Pak?” tanya Paijo. 

“Ndak! Makan disini!” kata si pembeli.  

 (WJ/2/11/12) 

Wujud implikatur tuturan data di atas adalah representatif dengan 

maksud menanyakan. Penjual menanyakan mengenai paku yang dibelinya 

itu dibungkus atau tidak.  Paijo yang dulunya mantan pelayan warteg, dia 

menganggap bahwa cara melayani pembeli di warteg sama halnya dengan 

pembeli di toko bangunan sehingga tuturan yang disampaikan Paijo 

membuat pembeli kesal sebab tuturan tersebut tidak perlu disampaikan 

oleh Paijo. Tuturan yang disampaikan Paijo justru menimbulkan kesan 

lucu bagi pembaca. 
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b. Implikatur Direktif 

Implikatur direktif adalah implikatur yang dilakukan penuturnya 

dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan      

di dalam tuturan itu. Hal tersebut dapat dilihat dalam wacana humor 

berikut ini.  

 (1.a.) Bebek melanjutkan, “Makanya kalau bikin telur yang 

besar biar harganya mahal.”Ayam menyambut, “Males 

ah..beda cuma lima  puluh rupiah tapi bikin jebol.” 

                                       (WJ/29/11/12) 

Wujud implikatur dalam tuturan data di atas adalah direktif dengan 

maksud menyarankan. Tuturan bebek tersebut menyarankan ayam agar 

bertelur yang besar agar telur yang dijual harganya bisa mahal seperti 

dirinya. 

c. Implikatur Ekspresif 

Implikatur ekspresif adalah implikatur yang dilakukan dengan 

maksud agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi mengenai hal yang 

disebutkan di dalam tuturan itu. Hal tersebut dapat dilihat dalam wacana 

humor berikut ini. 

  “Dokter lihat kan, saya sedang sekarat,” ujar  pasien. 

Dengan tersenyum dokter berkata, “Jari tangan Anda patah. 

                  (WJ/22/11/12) 

Wujud implikatur tuturan data di atas adalah ekspresif dengan 

maksud mengeluh. Pasien mengeluh mengenai sakit sekarat yang 

dideritanya kepada dokter. 

SIMPULAN 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan wacana humor rubrik 

"Mesem" harian Warta Jateng menunjukan dari data yang ditemukan 

menyimpulkan bahwa dalam percakapan humor pada wacana tersebut terjadi 

pelanggaran terhadap prinsip kerja sama, yaitu 11 maksim kuantitas, 10 maksim 

pelaksanaan, 8 maksim kualitas, dan 6 maksim relevansi. Selain terjadi bentuk 

pelanggaran maksim kerja sama, di dalamnya juga terdapat wujud implikatur, 

yaitu 20 wujud representatif, 12 wujud direktif, dan 3 wujud ekspresif.  
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