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PRINSIP KERJA SAMA DALAM UJARAN PADA ACARA KICK ANDY 

DI METRO TV 
 

Abstrak 
 

Penelitian ini mempunyai tiga tujuan. (1) mendeskripsikan prinsip kerja sama 

yang terdapat pada percakapan talkshaw Kick Andy di Metro TV. (2) 

mendeskripsikan pelanggaran prinsip kerja sama yang terdapat pada percakapan 

talkshaw Kick Andy di Metro TV. dan (3) memaparkan fungsi pelanggaran prinsip 

kerja sama. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 

Penelitian ini dimulai dari 28 Februari sampai 6 Mei 2019. Data penelitian berupa 

prinsip kerja sama, pelanggaran prinsip kerja sama, dan fungsi pelanggaran 

prinsip kerja sama. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik simak dan catat. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini 

menggunakan metode agih dengan teknik perluas dan teknik baca markah. Ada 

tiga hasil penelitian dalam penelitian ini. Pertama, dalam penelitian ini ditemukan 

18 data maksim terpatuhi terdiri dari 4 maksim kuantitas, 11 maksim kualitas, 3 

maksim relevansi, 1 maksim cara. Kedua, 16 wujud pelanggaran maksim kerja 

sama dan kontribusinya  dalam acara Kick Aandy terdiri dari data 13 pelanggaran 

maksim kuantitas, 3 pelanggaran maksim kualitas, 2 pelanggaran maksim 

relevansi, dan 2 pelanggaran maksim cara. Prinsip kerja sama yang terdapat pada 

tuturan tersebut membuktikan bahwa dalam percakapan antara petutur dan mitra 

tutur dapat memahami dengan baik.  

Kata kunci: prinsip kerja sama, tuturan, wacana 
 

Abstract 
 

This study has three objectives. (1) describe the principle of cooperation found in 

Kick Andy's talkshow on Metro TV. (2) describes the violation of the principle of 

cooperation found in Kick Andy's talkshow on Metro TV. and (3) explain the 

function of violating the principle of cooperation. The method in this study uses 

qualitative methods. The research began from February 28 to May 6 2019. The 

research data were in the form of the principle of cooperation, violation of the 

principle of cooperation, and the function of violating the principle of 

cooperation. Data collection techniques in this study used the technique of 

listening and note. To analyze the data in this study using the agih method with 

extension techniques and marking reading techniques. There are three results of 

research in this study. First, in this study found 18 obeyed maximal data 

consisting of 4 quantity maxims, 11 quality maxims, 3 relevance maxims, 1 

method maxim. Second, 16 manifestations of violations of cooperation maxims 

and their contribution to the Kick Aandy program consisted of 13 violations of 

quantity maxims, 3 violations of quality maxims, 2 violations of maximal 

relevance, and 2 violations of the maxim of methods. The principle of cooperation 

found in the speech proves that the conversation between the speaker and the 

speech partner can understand well. 
 

Keywords: principles of cooperation, speech, discourse 
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1. PENDAHULUAN 

Prinsip kerja sama dalam suatu percakapan dibutuhkan kerja sama yang baik 

antara petutur dan mitra tutur sehingga tuturan bias diterima oleh kedua belah 

pihak. Untuk itu penutur selalu berusaha agar tuturannya relevan dengan konteks, 

jelas dan mudah dipahami, padat ringkas (concise), dan selalu pada persoalan 

(straight forward) sehingga tidak menghabiskan waktu lawan bicaranya.  Akan 

tetapi, jika penutur dalam suatu percakapan melakukan penyimpangan atau ada 

implikasi-implikasi tertentu yang hendak dicapai oleh penuturnya, maka penutur 

yang bersangkutan tidak melaksanakan prinsip kerja sama dan bersifat kooperatif 

(Wijana, 1996:45). 

Grice (dalam Leech, 1993:119) mengemukakan bahwa di dalam prinsip 

kerja sama, seorang penutur harus mematuhi empat maksim. Penjelasan Grice 

mengenai prinsip kerja sama tersebut, sebagai berikut, maksim kuantitas (maxim 

of quantity), maksim kualitas (maxim of quality), masim relevansi (maxim of 

relevance), dan makna cara (maxim of manner). Sehubungan dengan hal itu, 

maksim-maksim prinsip kerja sama Grice dapat diidentifikasi sebagai berikut. 

a. Maksim Kuantitas (maxim of quality). 

Maksim kuantitas menghendaki setiap peserta tutur hanya memberikan 

kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan mitra tutur. Dalam 

memberikan informasi yang wajar,jangan terlalu sedikit atau terlalu banyak, 

dan memberikan kontribusi yang dibutuhkan.  

Tuturan “kambing saya telah beranak” adalah contoh maksim kuantitas, 

karena iformasi yang disampaikan hanya secukupnya, dan tidak berlebihan. 

Namun berbeda dengan tuturan “kambing saya yang betina telah beranak”. 

Tuturan tersebut melanggar maksim kuantitas, karena kaya yang betina pada 

tuturan di atas memberikan informasi yang tidak perlu. Sebab, kambing yang 

beranak sudah tentu kambing betina.  

b. Maksim kualitas (maxim of quality) 

Maksim kualitas menghendaki agar peserta komunikasi hendaknya 

mengatakan sesuatu yang sbeenarnya, yang sesuai dengan fakta, kecuali jika 

memang tidak tahu. Jadi, jangan mengatakan yang diyakini salah, jangan 
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mengatakan yang belum cukup buktinya (Rani, 2006:244; Darwowidjojo, 

2003:109) 

Ttuturan seperti di bawah ini merupakan bentuk penataan maksim 

kualitas, karena kota Solo memang berada di provinsi Jawa Tengah. 

A: “Coba kamu Rian, kota Solo ada dimana?” 

B: “Ada di Provinsi Jawa Tengah, Pak” 

Namun, berbeda dengan pelanggaran maksim kualitas di bawah ini. Tuturan di 

bawah ini merupakan bentuk pelanggaran maksim kualitas, karena B 

mengatakan bahwa pancasila sila ke-2 adalah persatuan indoensia. 

A: “Rini, apa bunyi pancasila sila ke 2?” 

B: “Persatuan Indonesia, Pak” 

c. Maksim relevansi (maxim of relevance) 

Maksim relevansi menharuskan setiap peserta pertuturan memberikan 

kontribusi yang relevan dengan masalah yang sedang dibicarakan (Rani, 

2006:246; Darwowidjojo, 2003:110). Usahakan agar perkataan Anda ada 

relevansinya (be relevant) Pada maksim relevansi mengharuskan setiap peserta 

percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. 

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 dengan topik pembicaraan. 

Tuturan di bawah ini merupakan bentuk penaatan maksim relevansi 

karena jawaban B mengimplikasikan bahwa saat itu B tidak dapat menerima 

telepon karena sedang berada di kamar mansi, sehingga B meminta agar si A 

menerima telepon itu. 

A: “Bu, ada telepon untuk Ibu!” 

B: “Ibu sedang di amar mandi, Nak” 

Tuturan seperti di bawah ini merupakan bentuk pelanggaran maksim 

relevasi karena tanggapan B terhadap pernyataan A pada pertuturan tidak ada 

kaitannya, karena dalam peristiwa barakan tidak ada yang menang dan tidak 

ada yang kalah, namun kedua pihak sama-sama mengalami kerugian. 

A: “Pak, tadi ada tabrakan antara bajai dan bemo di depan apotek” 
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B: “Mana yang menang?” 

d. Makna cara (maxim of manner). 

Maksim cara mengaharuskan penutur dan mitra tutur berbicara secara 

langsung, tidak kabur, jelas, tidak ambigu, tidak berlebih-lebih dan teratur 

(Rani, 2006: 248; Darwowidjojo, 2003: 111). Hal tersebut sama dengan 

pernyataan di bawah ini; 

Usahakan agar mudah dimengerti, yaitu dengan cara: 

(i) Avoid obscurity of expression 

“hindari ketidakjelasan pernyataan” 

(ii) Avoid ambiguity 

“indari ketaksaan” 

(iii) Be brief 

“bicaralah secara ringkas” 

(iv) Be orderly 

“bicaralah secara teratur”  

Submaksim pertama agar menghindari ketidakjelasan pertanyaan. 

Apabila penutur mematuhi maksim cara, ia akan mengeluarkan tuturan yang 

bernada positif daripada tuturan yang bernada negative, sehingga ia terlepas 

dari ketidakjelasan pernyataan. Miaslnya, ia akan mengatakan “Our cat is 

male” (kucing kami jantan) daripada mengatakan “Our cat is not male” 

(kucing kami bukan jantan). Apabila penutur memilih tuturan negative, ia 

membuat tuturan itu tak langsung dan lebih kabur dari seharusnya. Hal ini 

berarti, penutur melanggar maksim cara. Pelanggaran ini biasanya 

dimaksudkan bahwa penutur ingin membantah tuturan positif. Dengan 

demikian, tuturan negative di atas mengandung implikasi bantahan. 

Submaksim kedua agar menghindari ketaksaan/ambiguitas. Oleh karena 

itu, jangan sampai kehilangan konteks yang menyertai suatu tuturan. 

Perhatikan contoh berikut. 

A: “Kamu datang ke sini mau apa?” 

B: “Mengambil hak saya.” 



5 
 

Tuturan tersebut merupakan bentuk pelanggaran maksim cara karena 

jawaban B di atas mengucapkan kata yang taksa/ambigu. Kata “hak saya” biasa 

mengacu pada “hak” sepatu, selain itu bias mengacu pada “hak” yang berarti 

sesuatu yang menjadi miliknya.  

Submaksim ketiga agar berbicara secara ringkas. Artinya, tuturan 

tersebut jangan bertele-tele. Misalnya, lebih baik mengatakan “Open the door” 

(„Bukakan pintu‟) daripada mengatakan “Walk up to the door, turn the door, 

handle clockwise as far as it will go, and then pull gently towards you” 

(„Berjalanlah kearah pintu, putarlah pegangan pintu searah jarum jam, dan 

kemudian doronglah dengan lembut ke arahmu‟). 

Submaksim keempat agar berbicara secara urut/teratur. Urutan dalam 

tuturan ini harus mengikuti kaidah bahasa yang berlaku. Konsep penggabungan 

kata atau frasa atau kalimat mengikuti maksim cara. Misalnya, tuturan “Alfred 

went to the store and bought some whishky” („Alfred pergi ke took dan 

membeli wiski‟). Contoh tersebut merupakan dua peristiwa yang diurutkan 

dengan pertolongan kata gabung “and” (dan). 

1.1 Fungsi Tuturan 

Searle (1969:16) mengembangkan teori tindak tutur yang dipandang 

lebih konkret oleh beberapa ahli. Searle menggunakan ide-ide Austin sebagai 

dasar mengembangkan teori tindak tuturnya. Bagi Searle, semua komunikasi 

bahasa melibatkan tindak. Unit komunikasi bahsa bukan hanya dikukung oleh 

symbol, kata atau kalimat, tetapi produksi symbol, kata, atau kalimat dalam 

mewujudkan tindak tutur. Produksi kalimat yang berada pada konsisi-kondisi 

tertentu merupakan tindak tutur, dan tuturan merupakan unit-unit minimal 

komunikasi bahasa. Dalam pengembangannya, Searle mengemukakan lima 

jenis tindak tutur yang dilakukan seseorang di dalam berbicara, yaitu. 

a. Asertif (assertives) atau representative (representatives), yaitu bentuk 

tuturan yang mengikat penutur pada kebenaran proposisi yang 

diungkapkan, misalnya: menyatakan (stating), menyarankan (suggesting), 

membual (boasting), mengeluh (complaining), dan mengklaim (claiming). 
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b. Direktif (directives), yakni bentuk tuturan yang dimaksudkan penuturnya 

untuk membuat pengaruh agar mitra tutur melakukan tindakan, misalnya: 

memesan (ordering), memerintah (commanding), memohon (requesting), 

menasihati (advising), dan merekomendai (recommending). 

c. Expresif (expressives), yaitu bentuk tuturan yang berfungsi untuk 

menyatakan atau menunjukkan sikap psikologi penutur terhadap suatu 

keadaan, misalnya: berterimakasih (thanking), memberi selamat 

(congratulating), meminta maaf (pardoning), menyalahkan (blaming), 

memuji (praising), dang berbelasungkawa (condolencing). 

d. Komisif (commisives), yaitu bentuk tuturan yang berfungsi untuk 

menyatakan janji atau penawaran, misalnya: berjaji (promising), 

bersumpah (vowing), dan menawarkan sesuatu (offering). 

e. Deklaratif (declarations), yaitu bentuk tuturan yang berfungsi untuk 

menyatakan kenyataannya, misalnya: berpasrah (resigning), memecat 

(dismissing), membaptis (christening), memberi nama (naming), 

mengangkat (appointing), mengucilkan (excommunicating), dan 

menghukum (sentencing). 

 

2. METODE  

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik rekam, teknik simak 

dilanjutkan dengan teknik catat. Metode simak digunakan untuk memperoleh data 

yang dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. Istilah meyimak disini 

tidak hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan, tetapi juga 

penggunaan bahasa secara tertulis menurut Mahsun (2013:92). Selanjutnya teknik 

catat adalah teknik lanjutan yang dilakukan ketika menerapkan metode simak 

menurut Mahsun (2013:93). Setelah melakukan tahap menyimak peneliti 

kemudian mencatat wacana tersebut di sesuaikan dengan analisis prinsip wacana 

dan nilai pendidikan karakter yang berasal dari talkshaw Kick Andy di Metro TV. 

Penggunaan metode ini didasari kebutuhan untuk mendapatkan data yang lengkap 

tentang analisis prinsip kerja sama, implikatur dan daya pilah pragmatic. 
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

Bagian pembahasan dalam penelitian ini memuat hasil analsiis yang sebelumnya 

telah dikumpulkan dan diklasifikasikan. Penelitian ini menganalisis tuturan 

talkshaw Kick Andy. Analisis prinsip kerjasama diawali dengan 

menunjukkankalimat yang termasuk dalam data dan dilanjutkan dengan analisis 

data. 

Bagian analisis data dalam penelitian ini memuat hasil penyajian dan 

pengolahan yang telah dilakukan penelitian. Penelitianbmengenai penanda kohesi 

dalam tuturan talkshaw, yaitu prinsip kerja sama. Prinsip kerja sama yang 

ditemukan dalam penelitian ini adalah maksim kuantitas, maksim kualitas, 

maksim relevansi, maksim cara. 

3.1.1 Maksim yang dipatuhi pada prinsip kerja sama dalam talkshaw Kick Andy 

di Metro TV. 

a. Maksim Kuantitas 

(1) O1 : iya, itu tidak menarik. Yang menarik waktu saya menajdi 

pimpinan umum harian. 

O2 :pernah juga? 

O1 : ya, pernah. 

 

Kalimat betul, dengan piala citra dua pada data (1) mengacu pada 

tuturan yang menjawab pertanyaan yang seperlunya. Maksud O2 

menjelaskan bahwa ia pernah menjadi pimpinan umum. Pertanyaan 

tersebut disampaikan secara jela dan tidak berlebihan. 

b. Maksim Kualitas 

(2) O1 : Waktu melamar sebagai petugas atau pekerja klining service dulu 

ijasah yang dipakai ijasah apa? 

O2 : SMK. 

 

Kata SMK pada data (2) mengacu pada tuturan yang mengatakan 

kebenaran antara penutur dan mitra tutur. Maksud dari percakapan 

tersebut bahwa sewaktu O2 melamar menjadi klining servis 

menggunakan ijazah SMK. Jawaban yang disampaikan O2 kepada O1 

memiliki kesinambungan yang tepat 
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c. Maksim Relevansi 

(3) O1 : mahal nggak sih? 

O2 : lebih mahal orang yang merokok.  

 

Frasa lebih mahal orang merokok pada data (3) mengacu pada 

tuturan yang mengatakan kebenaran antara penutur dan mitra tutur. 

Tuturan yang disampaikan oleh mitra tutur mengandung arti,sehingga 

membuat penutur mencari maksud dari tuturan tersebut. Reaksi O2 

menjawab pertanyaan O1 dengan frasa lebih mahal orang yang merokok  

yang di rmaksud bahwa untuk biaya kuliah di UT tidak mahal, jika 

dibandingkan dengan orang merokok, lebih mahal biaya merokokk dari 

pada biaya kuliah. 

d. Maksim Cara 

(4) O1     : aaa, ini abru enak. Jadi ingat ling-ling. Itu haru diikutirngan 

tarian yang begini. Ya ya yanama alat ini apa? 

O2 : ulusu 

O1 : uluusuuaaaaaaa 

O2 ; eh, jangan salah.  

O1 : Kita tau.a ullusaaa 

O2 : ini namanya ulusa… 

O1 : ulusa kuntul balis.aaaa 

O2 :Ini nama hulu buah labu ini huluse. Ini bukan alat music asli cina. 

Bukan. Ini asli dari suku bangsa pai. 

Frasa ulusa, eh jangan salah, ini namanya ulusa, dan kalimat ini 

nama hulu buah labu ini huluse. Ini bukan alat music asli cina. Bukan. 

Ini asli dari suku bangsa pai pada data (4). Penelitian ini ditandai dengan 

frasa dan kalimat yang disampaikan mengharuskan penutur dan mitra 

tutur menyampaikan secara langsung, tidak abigu, jelas, dan teratur. 

Tuturan yang disampaikan mitra tutur kepada penutur ialah 

memberitahukan nama alat musik, dan membenarkan kesalahan ucapan 

dari penutur. Tuturan yang disampaikan O2 yakni ulusa, eh jangan salah, 

ini namanya ulusa, dan kalimat ini nama hulu buah labu ini huluse. Ini 

bukan alat music asli cina. Bukan. Ini asli dari suku bangsa pai frasa dan 

kalimat di katakana berulang-ulang dengan tujuan penutur dapat paham 

dengan yang disampaikan mitra tutur 
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3.1.2 Wujud maksim yang dilanggar dan kontribusinya pada prinsip kerja sama 

dalam talkshaw Kick Andy di Metro TV. 

a. Pelanggaran Maksim Kuantitas 

(5) O1 : Saya dengar pekerjaan Bayu dulu adalah petugas klining servis, 

yang bersih-bersih 

O2 : Betul, ya yang bersih-bersih. 

 

Kalimat betul, ya yang bersih-bersih pada data (5).  Pada tuturan 

tersebut mitra tutur melanggar maksim kuantitas dengan memberikan 

kontribusi yang berlebihan. O2 tidak langsung menjawab pertanyaan O1, 

tetapi menceritakan keinginannya dengan sebenarnya secara tidak 

langsung. Jawaban yang disampaikan O2 dapat memberikan informasi 

yang lebih untuk O1.  

b. Pelanggaran Maksim Kualitas 

(6) O1 : “… Ibu, inikan mengagumkan dalam usia Ibuk karena rekor yang 

dipegang adalah rekor sarjana s1 tertua yang dicatet oleh rekor muri. 

Emang waktu lulus sarjana umur berapa ibuk?” 

O2 : saya mulai kuliah umur 65 tahun 

 

 Kalimat saya mulai kuliah umur 65 tahun pada data (6). Menurut 

teori kerja sama memberikan kontribusi yang melanggar maksim kualitas. 

O2 memberikan jawaban mengatakan saya mulai kuliah umur 65 tahun. 

Menurut makna kontekstualnya jawaban O2 dapat dikatakan tidak 

mengindahkan maksim kualitas. Sehingga, jawaban yang disampaikan 

sebenarnya tidak sesuai yang diinginkan O1. Namun, O2 secara tidak 

langsung menjawab menggunakan pernyataan yang berbeda. Seperti 

penjelasan Sulistyowati (2014) bahwa maksim kualitas bahwa pelanggaran 

maksim kualitas terjadi jika mitra tutur tidak mengindahkan jawaban yang 

disampaikan kepada petutur.  

c. Pelanggaran Maksim Relevansi 

(7) O1 : bias juga cari lagi doktor dibidang lain apa masih ada minat?  

O2 : saya sekarang sedang jadi dosen. 

 

Kalimat saya sekarang sedang jadi dosen pada data (7). Pada tuturan 

tersebut melanggar maksim relevansi dengan memberikan pernyataan 
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yang tidak relevan dengan pertanyaan. Pelanggaran tersebut karena O2 

tidak mengetahui maksud dari pertanyaan yang disampaikan, ia memiliki 

tujuan sendiri untuk menyampaikan jawaban. Mengenai O2 tidak paham 

dengan pertanyaan yang disampaikan O1 mengakibatkan tuturan tersebut 

tidak mengandung makna yang lengkap. Seperti penelitian Budiyanto 

(2009) bahwa maksim relevansi terjadi jika tuturan yang disampaikan 

tidak relevan dengan pertanyaanyang disampaikan. 

d. Pelanggaran Maksim Cara 

(8) O1 : aaa, ini baru enak. Jadi ingat ling-ling. Itu harus diikuti dengan 

tarian yang begini. Ya ya ya nama alat ini apa? 

O2 : ulusu 

 

Kata ulusu  pada data (8) mengacu pada tuturan yang melanggar 

maksim cara, yaitu menghendaki penutur berbicara singkat dan jelas. 

“ulusu” menggunakan ejaan menurut makna kontekstualnya, jawaban O2 

memberi kontribusi singkat dan tidak ada kejelasan. Pelanggaran maksim 

cara tidak akan terjadi jika O2 langsung menjawab dengan menggunakan 

tuturan “u-l-u-s-u” dengan demikian, tuturan O2 sesuai dengan maksud 

tuturan O1 dan makna konteksnya, maka data tersebut dapat dikatakan 

tidak melanggar maksim cara. Seperti penjelasan Sulistyowati (2014) yang 

menyatakan bahwa pelanggaran maksim cara terjadi jika tuturan yang 

disampaikan singkat dan semakin membuat bingung petutur. 

3.2 Pembahasan 

Penelitian ini berisi tentang analisis prinsip kerja sama pada tuturan dalam acara 

talkshaw Kick Andy di Metro TV. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa 

temuan dari hasil pembahasan, diantaranya.  

Dalam suatu percakapan dibutuhkan kerja sama yang baik antara petutur 

dan mitra tutur sehingga tuturan bias diterima oleh kedua belah pihak. Untuk itu 

penutur selalu berusaha agar tuturannya relevan dengan konteks, jelas dan mudah 

dipahami, padat ringkas (concise), dan selalu pada persoalan (straight forward) 

sehingga tidak menghabiskan waktu lawan bicaranya.  Akan tetapi, jika penutur 

dalam suatu percakapan melakukan penyimpangan atau ada implikasi-implikasi 
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tertentu yang hendak dicapai oleh penuturnya, maka penutur yang bersangkutan 

tidak melaksanakan prinsip kerja sama dan bersifat kooperatif (Wijana, 1996:45). 

Persamaan penelitian Saendi dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti tentang prinsip kerja sama. Perbedaan penelitian Saendi dengan 

penelitian ini adalah jika penelitian Saendi meneliti prinsip kerja sama pada 

percakapan dokter dengan pasien di RSUD Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo, 

sedangkan penelitian ini meneliti prinsip kerja sama dan implikatur pada acara 

Kick Andy di Metro TV. 

Persamaan penelitian Sari dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti tentang prinsip kerja sama. Perbedaan penelitian Sari dengan penelitian 

ini adalah jika penelitian Sari meneliti prinsip kerja sama dari guru dan sisa dalam 

proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas XI sekaligus mencari dampak 

pelaksanaan , sedangkan penelitian ini meneliti prinsip kerja sama, implikatur dan 

daya pragmatic pada acara Kick Andy di Metro TV. 

Persamaan penelitian Winarsih dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti tentang prinsip kerja sama. Perbedaan penelitian Winarsih dengan 

penelitian ini adalah jika penelitian Winarsih meneliti prinsip kerja sama pada 

percakapan bahasa inggris di radio, sedangkan penelitian ini meneliti prinsip kerja 

sama dan implikatur pada acara Kick Andy di Metro TV. 

 

4. PENUTUP 

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa maksim yang ditemukan dalam 

penelitian ini ialah maksim yang dipatuhi dan maksim yang dilanggar bererta 

kontribusinya.  Maksim yang dipatuhi ialah maksim kuantitas, maksim kualitas, 

maksim relevansi, dan maksim cara. Maksim kuantitas ialah maksim yang 

menghendaki setiap peserta tutur hanya memberikan kontribusi yang secukupnya, 

seperti jawaban yang disampaikan O2 “Ya, Pernah”. Frasa tersebut menjadi 

jawaban yang tepat untuk disampaikan pada O1. 

Maksim kuantitas adalah maksim yang menghendaki peserta tuturan 

untuk dapat menyampaikan sesuatu yang sebenarnya secara fakta, seperti jawaban 

yang disampaikan O2 “betul”. Kata tersebut menjadi jawaban yang tepat untuk 
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disampaikan kepada O1. Jawaban yang disampaikan dapat ditangkap dengan baik 

oleh O1. 

Maksim relevansi mengharuskan peserta tuturan memberikan kontribusi 

yang relevan. Seperti jawaban O2 “ulusu”. Jawan tersebut disampaikan dengan 

tepat oleh O1. Sedangkan maksim cara mengharuskan peserta tutur berbicara 

secara langsung, tidak kabur. Jawaban yang disampaikan oleh O2 ialah jawaban 

yang bermaksud untuk menjelaskan secara jelas kepada O1 sehingga tidak 

menimbulkan pelanggaran. 

Adapun maksim yang dilanggar dalam penelitian ini adalah maksim 

kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Ujaran yang 

mengalami pelanggaran ialah ujaran yang tidak sesuai dengan syarat maksim 

dalam prinsip kerja sama. Maskim yang mengalami pelanggaran memiliki 

kontribusi. Kontribusi disampaikan memiliki tujuan untuk memberikan informasi 

yang lebih lengkap kepada O1. Dari ke empat maksim, hanya 3 maksim yang 

memiliki kontribusi yakni maksim kuantitas, maksim kualitas, dan maksim 

relevansi. Sedangkan maksim cara tidak memiliki kontribusi, karena maksim cara 

menyampaikan hal yang sebenarnya dan tidak memiliki maksud lain.  
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