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ABSTRAK

Prinsip kerja sama adalah kajian pragmatik yang menarik untuk diteliti. Dinyatakan menarik
didasari pertimbangan bahwa prinsip kerja sama ini perlu diperhatikan di setiap percakalan seseorang,
entah dalam percakapan antar individu atau individu dengan forum. Prinsip kerja sama memiliki
empat maksim yang harus dilaksanakan ketika seseorang entah itu penutur ataupun mitra tutur
menjawab atau menyampaikan pernyataan.

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah bentuk pragmatik  prinsip kerja sama
pada acara hitam putih manusia berkemampuan otak di atas normal? (2) Bagaimanakah fungsi
pragmatik prinsip kerja sama pada acara hitam putih manusia berkemampuan otak di atas normal?

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, hasi penelitian ini dapat disimpulkan bahwa,
terdapat maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan maksim cara dalam acara hitam putih manusia
berkemampuan otak di atas normal. Fungsi prinsip kerja sama dalam acara hitam putih manusia
berkemampuan otak di atas normal ialah dapat mempermudah penutur atau mitra tutur memahami
ujaran lawan bicaranya, penutur juga akan berpikir dahulu sebelum mengeluarkan ujaran agar lawan
tuturnya mudah memahami apa yang ia ujarkan, menghindarkan pemaniulasian keadaan.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa percakapan dalam acara hitam putih manusia
berkemampuan otak di atas normal menggunakan atau mengandung prinsip kerja sama yang meliputi
empat maksim yaitu maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan maksim cara. Dalam sebuah
percakapan dibutuhkan prinsip kerja sama secara lengkap agar penutur dapat bertutur dengan baik
mudah dipahami oleh mitra tutur, begitu juga mitra tutur agar dapat menjawab pertanyaan penutur
sesuai dengan yang mereka bahas, tidak berlebihan.

KATA KUNCI  :Prinsip Kerja Sama, Acara Hitam Putih Manusia Berkemampuan Otak di Atas
Normal
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I. LATAR BELAKANG

Keseharian kita sebagai manusia

memerlukan alat yang digunakan sebagai

penyampaian sebuah informasi dan alat

tersebut, yaitu bahasa. Salah satu fungsi

bahasa ialah untuk berkomunikasi, salah satu

wujud interaksi yang dilakukan oleh manusia

adalah berbicara dalam sebuah percakapan.

Pragmatik adalah studi tentang makna

yang disampaikan oleh penutur (atau penulis)

dan ditafsirkan oleh pendengar (atau

pembaca). Sebagai akibatnya studi ini, lebih

banyak berhubungan dengan analisis tentang

apa yang dimaksudkan orang dengan tuturan-

tuturannya dari pada dengan makna terpisah

dari kata atau frasa yang digunakan dalam

tuturan itu sendiri. Pragmatik adalah studi

tentang maksud penutur (Yule, 2006: 3).

Tindak tutur ialah salah satu kajian

pragmatik, tindak tutur atau tindak ujar

merupakan perwujudan yang bersifat sentral

(pokok) dalam pragmatik, tindak tutur

memiliki bentuk yang bervariasi untuk

menyatakan suatu tujuan. Salah satu jenis

tindak tutur dalam kajian pragmatik adalah

tindak tutur imperatif yang di dalamnya

terdapat prinsip kerja sama. Tindak tutur

imperatif itu sendiri adalah sebuah kalimat

perintah yang diujarkan, tetapi menggunakan

kata yang tersirat, arti kata tersirat yaitu suatu

kata yang ungkapannya tersembunyi.

Sedangkan prinsip kerja sama adalah

keberhasilan penutur dan mitra tutur dalam

melakukan sebuah komunikasi. Namun,

banyak sekali seseorang yang kurang

memperdulikan mengenai hal tersebut,

karena menganggap hal tersebut tidak begitu

penting dalam berkomunikasi setiap harinya.

Padahal, tidak semua orang mengerti atau

memahami dari setiap makna kata yang

diujarkan, tetapi hal tesebut bisa membuat

seseorang keliru pada saat memahami

maksud atau makna dari sebuah percakapan

yang sedang berlangsung. Sedangkan prinsip

kerja sama adalah sebuah informasi yang

disampaikan penutur kepada mitra tutur,

namun mitra tutur tidak hanya mendengarkan

atau memahami saja, akan tetapi lawan tutur

dapat merespon (menanggapi) apaun yang

disampaikan oleh penutur.

Sangat banyak seorang penutur dan

mitra tutur yang kurang menguasai aturan-

aturan yang benar untuk menyampaikan

ujarannya ketika berkomunikasi, padahal

sebelum menyampaikan ujaran tersebur

penutur atau mitra tutur minimal haruslah

memahami bentuk-bentuk dari prinsip kerja

sama yang dibagi menjadi beberapa bentuk,

salah satunya yaitu maksim. Dengan

demikian perlulah mengkaji sebuah bentuk

dan fungsi maksim dalam prinsip kerja sama,

agar peserta tutur dapat berkomunikasi

dengan efektif dan efisien.

Penelitian ini membahas tentang

prinsip kerja sama dalam  acara hitam putih

manusia berkemampuan otak di atas normal.
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Ujaran atau komunikasi pada acara tersebut

banyak mengandung bentuk dan fungsi

prinsip kerja sama. Acara hitam putih

manusia berkemampuan otak di atas normal

ialah, acara komunikasi yang ditontonkan di

televisi, maka keberhasilannya juga harus

tercapai. Namun, dalam keseharian manusia

keberhasilan percakapan tidak selalu berjalan

dengan lancer. Oleh karena itu, kita

membutuhkan suatu prinsip untuk mengatur

jalanya percakapan agar sesuai dengan

harapan kita. Prinsip yang digunakan agar

percakapan dapat berjalan dengan baik dalam

pragmatik yang mengkaji tentang tindak tutur

ialah prinsip kerja sama. Keberhasilan

sebuah percakapan akan tercapai bila penutur

dan mitra tutur sama-sama memahami

prinsip kerja sama.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian merupakan

rancangan penelitian yangmenggambarkan

langkah-langkah yang harus ditempuh dan

bagaimana cara mengolah sumber data yang

akan diteliti. Dengan mengunakan

pendekatan penelitian akan mempermudah

seseorang dalam melakukan penelitian untuk

mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam penelitian ini digunakan jenis

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif

adalah penelitian yang bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang

dialami oleh subjek penelitian misalnya

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan

lain-lain. Dalam penelitian ini

mengutamakan mendeskripsikan dalam

bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2012:

6).

Penelitian kualitatif lebih bersifat

deskriptif jadi, pengumpulan data dilakukan

dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta dan

kemudian disusul dengan analisis yang

menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata

tertulis. Penelitian deskriptif merupakan

salah satu jenis penelitian yang merujuk pada

sifat analisis secara menyeluruh pada aspek

sastra yang kita teliti.

Mengacu pada pengertian deskriptif,

maka penerapan metode deskriptif dilakukan

dengan mendeskripsikan secara analisis

fakta-fakta yang menyangkut masalah bentuk

dan fungsi prinsip kerja sama, meliputi empat

maksim yaitu kuantitas, kualitas, relevansi,

cara dalam acara hitam putih manusia

berkemampuan otak di atas normal yang

akan dijadikan objek penelitian.

Tahapan atau langkah-langkah

penelitian ada 3 yaitu, 1) Pembuatan

Rancangan Penelitian, 2) Pelaksanaan

Penelitian, dan 3) Pembuatan Laporan

Penelitian (Arikunto, 2010:22).

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini dilakukan

pencarian masalah kemudian dirumuskan ke

dalam judul, lalu mengkonsultasikan judul

yang telah dipilih dengan dosen pembimbing.

Selanjutnya diadakan penelaahan pustaka,
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kemudian mencari sumber bacaan yang

berkaitan judul dan pokok  masalah. Setelah

membuat batasan-batasan yang jelas dari

aspek yang akan diteliti. Dari beberapa aspek

objektif yang ada, peneliti menganalisis

prinsip kerja sama yang meliputi empat

maksim: 1) maksim kuantitas, 2) maksim

kualitas, 3) maksim relevansi (hubungan), 2)

maksim cara (pelaksanaan) dalam acara

hitam putih.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap

pelaksanaan adalah 1) Mengumpulkan Data,

2) Mengelompokkan Data, 3) Menganalisis

Data, 4) Penarikan Kesimpulan.

Pengumpulan data merupakan hal yang

penting dalam proses penelitian. Dalam tahap

pengumpulan data, peneliti mulai melakukan

pencatatan dan pengumpulan data yang

diperlukan dalam penelitian. Data tersebut

yang berhubungan dengan masalah yang

akan diteliti seperti pada Bentuk prinsip kerja

sama dan fungsinya.

3. Tahap Penyelesaian

Dalam tahap penyelesaian ini

didasarkan pada konsep-konsep yang telah

ditetapkan sebelumnya.Adapun hasil dari

penyusunan penelitian dikonsultasikan pada

dosen pembimbing untuk dikoreksi apabila

terdapat kesalahan – kesalahan dan kemudian

dilakukan revisi laporan.Setelah perevisian,

dilakukan ujian laporan.Selesai dilakukan

ujian laporan, langkah terakhir adalah

menggandakan laporan.

Langkah-langkah pengumpulan data:

1. Mencari beberapa literatur yang berkaitan

dengan permasalahan.

2. Mengamati dan mencatat percakapan

dalam acara hitam putih manusia

berkemampuan otak di atas normal untuk

menemukan data yang berupa prinsip kerja

sama yang meliputi maksim kuantitas,

kualitas, relevansi, dan maksim cara.

3. Mengklasifikasi data-data yang diperoleh

dalam video acara hitam putih.

4. Menarik kesimpulan atas data yang

diperoleh dari vidio acara hitam putih

manusia berkemampuan otak di atas normal.

Analisis data dalam penelitian prinsip

kerjasama dalam prinsip kerja sama dalam

acara Hitam Putih  ManusiaBerkemampuan

Otak di Atas Normal dilakukan dengan

langkah-langkah berikut:

1. Membaca setiap data yang telah diberi

kode untuk dicocokkan antara bentuk dan

fungsi prinsip kerja sama.

2. Hasil kegiatan dicek ulang dengan disertai

penjelasan dibawah data dengan terperinci

meliputi: bentuk prinsip kerja sama yang

meliputi maksim kuantitas, kualitas,

relevansi, dan maksim cara, beserta

fungsinya.

3. Memeriksa kembali hasil kegiatan

disertai memerikan kesimpulan dari tiap-tiap

data meliputi: bentuk dan fungsi prinsip kerja
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sama dalam acara hitam putih manusia

berkemampuan otak di atas normal.

Pengecekan keabsahan suatu data

dilakukan dengan teknik pemeriksaan yang

didasarkan atas kriterian tertentu.Dalam

penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan

valid apabila tidak terdapat perbedaan antara

yang dilaporkan peneliti dengan apa yang

sesungguhnya terjadi pada objek yang

diteliti. Ujikeabsahan data dalam penelitian

kualitatif meliputi uji validasi internal,

validasi ekternal, reabilitas, dam objektivitas,

Sugiyono (2014: 121). Dalam penelitian ini

menggunakan uji kreadibilitas yaitu dengan:

Trianggulasi.Menurut Sugiyono (2014:125)

triangulasi dapat diartkan sebagai

“Pengecekan data dari berbagai sumber

dengana berbagai cara, dan berbagai waktu.”

Terdapat dua macam triangulasi dalam

pengujian kredibilitas penelitian ini, yaitu

triangulasi sumber dan triangulasi Teknik.

a) Triangulasi Sumber

Menurut Sugiyono (2014:127),

triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas

data dilakukan dengan cara mengecek data

yang telah diperoleh melalui beberapa

sumber. Dalam penelitian ini, pengecekan

data dapat dilakukan dengan meneliti

kembali data-data yang telah ditemukan

dengan referensi yang menunjang.

Trianggualasi data ini dimaksudkan agar

dalam pengumpulan data dapat

dipertanggungjawabkan. Peneliti

menggunakan banyak sumber data untuk

dijadikan bahan acuan dan perbandingan.

Sumber data yang digunakan berupa buku

dan jurnal yang berkaitan dengan masalah

yang diteliti yaitu bentuk dan fungsi prinsip

kerja sama yang meliputi empat maksim.

b) Triangulasi Teknik

Menurut Sugiyono (2014:127), triangulasi

teknik digunakan untuk menguji kredibilitas

data dengan mengecek data kepada sumber

yang sama dengan teknik yang berbeda.

Pengecekan data dilakukan dengan diskusi

atau pengamatan terhadap objek penelitian.
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teknik pengumpulan data yang berbeda pada

penelitian yang memiliki sumber data yang

sama.

III. HASIL DAN KESIMPULAN
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B. Bentuk Prinsip Kerja sama

Komunikasi akan berlangsung dengan

baik apabila penutur dan mitra tutur dalam

berkomunikasi menaati prinsip kerja sama.

Dalam kajian pragmatik, prinsip yang

demikian itu disebut maksim, yaitu berupa

pernyataan ringkas yang mengandung ajaran

atau kebenaran. Menurut Grice , ( dalam

Leech 1993:11), kaidah penggunaan bahasa
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terdiri dari empat maksim percakapan, yaitu

maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim

relevansi, dan maksim cara. Kaidah tersebut

mengatur supaya percakapan dapat dilakukan

secara efektif dan efisien. Keempat maksim

percakapan itu akan dipaparkan sebagai

berikut.

1. Deskripsi bentuk Maksim Quantity

(Maksim Kuantitas) pada acara Hitam

Putih  Manusia Berkemampuan Otak

Diatas Normal

Maksim kuantitas menghendaki setiap

peserta tutur hanya memberikan

kontribusi yang secukupnya saja atau

sebanyak yang dibutuhkan oleh mitra tutur.

Dalam memberikan informasi yang wajar,

jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu

banyak, dan memberikan kontribusi yang

dibutuhkan. Jadi, jangan berlebihan

dalam memberikan informasi (Wijana, 1996:

46)

Dalam percakapan di acara hitam

putih terdapat beberapa maksim kuantitas

yeng kehadirannya merupakan syarat adanya

prinsip kerja sama. Maksim kuantitas pada

percakapan dalam acara tersebut dapat

dibuktikan dari data berikut:

(001)

Cika : Jadi bayarannya harus pakai

prestasi?

Dedi : Harus pakai prestasi.

Cika : oke, cakep

(VHP: REC1:01.05)

Pada data (001) menunjukan Dedi

menjawab pertanyaan dari Cika tidak

berlebihan. Dia menjawab sesuai dengan

jawaban yang dibutuhkan Cika.

2. Deskripsi bentuk Maksim Quality

(Maksim Kualitas) pada acara Hitam

Putih  Manusia Berkemampuan Otak

Diatas Normal

Maksim kualitas menghendaki agar peserta

komunikasi hendaknya

mengatakan sesuatu yang sebenarnya, yang

sesuai dengan fakta, kecuali jika

memang tidak tahu. Jadi, Jangan mengatakan

apa yang diyakini salah, jangan

mengatakan sesuatu yang belum cukup

buktinya (Wijana, 1996: 48)

Maksim kualitas mengharuskan peserta

komunikasi mengatakan sesuatu yang sudah

terbukti kebenarannya, sesuai dengan fakta

yang terjadi, jadi maksim ini mengharuska

peserta komunikasi berbicara sesuai dengan

kenyataan yang terjadi, tidak mengada-ngada

atau masih perkiraan.Maksim kuantitas dapat

ditunjukan dari percakapan yang ada dalam

acara hitam putih. Berikut data yang

mendukung:

(002)

Dedi : Saya bangga banget dengan

acara hitam putih.

Cika : Karena?

Dedi : e.., ini udah berapa tahun ya,

enam tahun htitam putih,

hitam putih itu udah enam
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tahun, dan dari jangka waktu

enam tahun itu kita selalu

berusaha, siapapun yang

masuk ke dalam hitam putih

itu adalah orang-orang, ada

dua artis, selebritis yang

punya prestasi atau kelebihan.

Ada orang-orang biasa tapi,

memiliki prestasi dan

kelebihan juga yang luar biasa

dan kita berusaha sekali

dengan semua tim yang ada,

ya dari produsernya, dari

kreatifnya untuk menjaga hal

tersebut. Jadi jangan harap

kalau misalnya ada artis yang

mau terkenal bayarpun nggak

bisa masuk ke dalam hitam

putih.

(VHP: REC 1: 00.44)

Data (002) menunjukkan adanya

maksim kualitas, karena Dedi menjawab

pertanyaan Cika sesuai dengan apa yang

terjadi saat itu dan dapat dibuktikan dengan

yang sudah terjadi. Hitam putih memang

acara yang membahas tentang kelebihan

seseorang atau prestasi seseorang, entah dia

artis ataupun orang biasa bila dia mempunyai

kelebihan ia dapat masuk acara ini.

3. Deskripsi bentuk bjektif Relevance

(Maksim Relevansi) pada acara Hitam

Putih  Manusia Berkemampuan Otak

Diatas Normal

Maksim relevansi mengharuskan setiap

peserta pertuturan memberikan

kontribusi yang relevan dengan masalah yang

sedang dibicarakan (Wijana,

1996:49).Maksim relevansi mengharuskan

pernyataan, jawaban atau tuturan yang sesuai

dengan topik yang dibicarakan.

Keberadaan maksim relevansi dalam

acara hitam putih dapat ditunjukkan dari

percakapan antara Dedi dengan Cika yang

membahas tentang acara hitam putih yang

tidak sembarangan orang dapat

masuk.Berikut data yang mendukung:

(003)

Cika : Kalau bayarannya gede gitu,

M-Man, ember-emberan gitu?

Dedi : Saya pikirkan baik-baik

Cika : Tukan, duit-duit juga

Dedi : hahaha, enggak tetap nggak

boleh

Cika :Mempertahankan kredibilitas

hitam putih

Dedi : Mau bayarpun tidak bisa tapi

kalau dia punya sebuah

prestasi kita pertimbangkan

untuk masuk

Cika : Jadi bayarannya harus pakai

prestasi

Dedi : Harus pakai prestasi.

Cika : oke, cakep

(VHP: REC 1: 01.36)
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membahas tentang acara hitam putih yang

tidak sembarangan orang dapat

masuk.Berikut data yang mendukung:

(003)

Cika : Kalau bayarannya gede gitu,

M-Man, ember-emberan gitu?

Dedi : Saya pikirkan baik-baik

Cika : Tukan, duit-duit juga

Dedi : hahaha, enggak tetap nggak

boleh

Cika :Mempertahankan kredibilitas

hitam putih

Dedi : Mau bayarpun tidak bisa tapi

kalau dia punya sebuah

prestasi kita pertimbangkan

untuk masuk

Cika : Jadi bayarannya harus pakai

prestasi

Dedi : Harus pakai prestasi.

Cika : oke, cakep

(VHP: REC 1: 01.36)
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Data (003) menunjukkan adanya maksim

relevansi dalam percakapan Cika dengan

Dedi.Mereka sama-sama merespon

percakapan sesuai dengan topik yang mereka

bahas yaitu, jika ingin masuk acara hitam

putih tidak bisa menyogok dengan uang,

mereka dapat masuk jika mereka mempunyai

kelebihan atau prestasi. Mereka tidak

berbicara di luar topik pembahasan atau

melebar ke lain pembahasan.

4. Dedkripsi bentuk objektif maksim

Manner(Maksim Cara) pada acara

Hitam Putih  Manusia Berkemampuan

Otak Diatas Normal

Maksim cara mengharuskan penutur

dan mitra tutur berbicara secara

langsung, tidak kabur, jelas, tidak ambigu,

tidak berlebih-lebih dan teratur

(Wijana, 1996: 50).Maksim cara

mengharuskan penutur atau mitra tutur ketika

mereka sedang berbicara harus menggunakan

kalimat yang jelas, tidak memiliki arti ganda

dan tidak berlebihan.

Dalam percakapan acara hitam putih

maksim cara dapat ditunjukkan dari beberapa

data yang menunjukkan bahwa penutur atau

mitra tutur mengucapkan kalimat yang jelas

dan tidak memiliki arti ganda sehingga lawan

bicara langsung tanggap dengan apa yang

mereka katakana. Maksim cara dapat

ditunjukkan dari percakapan Dedi dengan

Cika yang membahas tentang acara hitam

putih.

Berikut data yang mendukung:

(004)

Dedi : Mau bayarpun tidak bisa tapi

kalau dia punya sebuah

prestasi kita pertimbangkan

untuk masuk

Cika : Jadi bayarannya harus pakai

prestasi

Dedi : Harus pakai prestasi.

Cika : oke, cakep

(VHP: REC 1: 01.46)

Data (004) menunjukkan adanya maksim

cara pada ujaran Dedi mengenai acara hitam

putih, seseorang yang masuk dalam acara

hitam putih tidak dapat serta merta

membayar dengan uang, seseorang yang

dapat masuk acara ini ialah orang yang

mempunyai prestasi. Dari pernyataan dedi

yang mengandung maksim cara membuat

Cika cepat menanggapi apa yang diujaran

oleh Dedi.

B. Fungsi Maksim Kuatitas, Maksim

Kualitas, Maksim Relevansi, Serta

Maksim Cara Pada Prinsip Kerja Sama

Dalam Acara Hitam Putih Manusia

Berkemampuan Otak Di Atas Normal.

1.  Deskripsi Fungsi Maksim Quantity

(Maksim Kuantitas) pada acara Hitam

Putih  Manusia Berkemampuan Otak

Diatas Normal

Maksim Kuantitas berfungsi untuk

mengatur tuturan agar mitra tutur tidak bicara

berlebihan, sesuai dengan apa yang
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melebar ke lain pembahasan.

4. Dedkripsi bentuk objektif maksim
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kalimat yang jelas, tidak memiliki arti ganda

dan tidak berlebihan.
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bicara langsung tanggap dengan apa yang
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Cika yang membahas tentang acara hitam

putih.

Berikut data yang mendukung:

(004)

Dedi : Mau bayarpun tidak bisa tapi

kalau dia punya sebuah

prestasi kita pertimbangkan

untuk masuk

Cika : Jadi bayarannya harus pakai

prestasi

Dedi : Harus pakai prestasi.

Cika : oke, cakep

(VHP: REC 1: 01.46)
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cara pada ujaran Dedi mengenai acara hitam
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dapat masuk acara ini ialah orang yang
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Data (003) menunjukkan adanya maksim

relevansi dalam percakapan Cika dengan

Dedi.Mereka sama-sama merespon

percakapan sesuai dengan topik yang mereka

bahas yaitu, jika ingin masuk acara hitam

putih tidak bisa menyogok dengan uang,

mereka dapat masuk jika mereka mempunyai

kelebihan atau prestasi. Mereka tidak

berbicara di luar topik pembahasan atau

melebar ke lain pembahasan.

4. Dedkripsi bentuk objektif maksim

Manner(Maksim Cara) pada acara

Hitam Putih  Manusia Berkemampuan

Otak Diatas Normal

Maksim cara mengharuskan penutur

dan mitra tutur berbicara secara

langsung, tidak kabur, jelas, tidak ambigu,

tidak berlebih-lebih dan teratur

(Wijana, 1996: 50).Maksim cara

mengharuskan penutur atau mitra tutur ketika

mereka sedang berbicara harus menggunakan

kalimat yang jelas, tidak memiliki arti ganda

dan tidak berlebihan.

Dalam percakapan acara hitam putih

maksim cara dapat ditunjukkan dari beberapa

data yang menunjukkan bahwa penutur atau

mitra tutur mengucapkan kalimat yang jelas

dan tidak memiliki arti ganda sehingga lawan

bicara langsung tanggap dengan apa yang

mereka katakana. Maksim cara dapat

ditunjukkan dari percakapan Dedi dengan

Cika yang membahas tentang acara hitam

putih.

Berikut data yang mendukung:

(004)

Dedi : Mau bayarpun tidak bisa tapi

kalau dia punya sebuah

prestasi kita pertimbangkan

untuk masuk

Cika : Jadi bayarannya harus pakai

prestasi

Dedi : Harus pakai prestasi.

Cika : oke, cakep

(VHP: REC 1: 01.46)

Data (004) menunjukkan adanya maksim

cara pada ujaran Dedi mengenai acara hitam

putih, seseorang yang masuk dalam acara

hitam putih tidak dapat serta merta

membayar dengan uang, seseorang yang

dapat masuk acara ini ialah orang yang

mempunyai prestasi. Dari pernyataan dedi

yang mengandung maksim cara membuat

Cika cepat menanggapi apa yang diujaran

oleh Dedi.

B. Fungsi Maksim Kuatitas, Maksim

Kualitas, Maksim Relevansi, Serta

Maksim Cara Pada Prinsip Kerja Sama

Dalam Acara Hitam Putih Manusia

Berkemampuan Otak Di Atas Normal.

1.  Deskripsi Fungsi Maksim Quantity

(Maksim Kuantitas) pada acara Hitam

Putih  Manusia Berkemampuan Otak

Diatas Normal

Maksim Kuantitas berfungsi untuk

mengatur tuturan agar mitra tutur tidak bicara

berlebihan, sesuai dengan apa yang
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dibutuhkan atau ditanyakan penutur kepada

mitra tutur. Hal ini sesuai dengan data-data

berikut:

(005)

Cika : Jadi bayarannya harus pakai

prestasi?

Dedi : Harus pakai prestasi.

Cika : oke, cakep

(006)

Dedi : Kenapa kok sampai kelas 3

SD?

Ucok : Bosan sama guru saya itu ,

(tertawa bersama) bosan

memahami pelajaran, bosan di

sekolah.

Dedi : Saya dulu pernah bilang gitu

lo sama bapak saya, ditampar

saya. (tertawa) bosan sama

guru?

(007)

Cikaa : jadi totalnya?

Dedi : jadi totalnya tiga belas juta

empat ratus tiga puluh satu ribu dua

ratus enam puluh empat (13431264)

Cika : Benar mas Dedi

Data (005), 006), dan (007)

menunjukkan fungsi maksim kuantitas dalam

perckapan di atas, Dedi dan Ucok menjawab

pertanyaan sesuai dengan maksim kuantitas,

sesuai dengan yang dibutuhkan penutur.

2. Deskripsi Fungsi Maksim Quality

(Maksim Kualitas) pada acara Hitam

Putih  Manusia Berkemampuan Otak

Diatas Normal

Maksim kualitas berfungsi mengatur

penutur ataupun mitra tutur bertutur sesuai

dengan fakta, agar ketika mereka bertutur,

lawan tutur mereka memercayai apa yang

mereka tuturkan. Maksim ini juga berfungsi

untuk menghindarkan pemanipulasian

keadaan dengan mengatakan yang tidak

sebenarnya terjadi. Hal ini sesuai dengan

data-data berikut:

(008)

Dedi : Saya bangga banget dengan

acara hitam putih.

Cika : Karena?

Dedi : e.., ini udah berapa tahun ya,

enam tahun htitam putih,

hitam putih itu udah enam

tahun, dan dari jangka waktu

enam tahun itu kita selalu

berusaha, siapapun yang

masuk ke dalam hitam putih

itu adalah orang-orang, ada

dua artis, selebritis yang

punya prestasi atau kelebihan.

Ada orang-orang biasa tapi,

memiliki prestasi dan

kelebihan juga yang luar biasa

dan kita berusaha sekali

dengan semua tim yang ada,

ya dari produsernya, dari

kreatifnya untuk menjaga hal

tersebut. Jadi jangan harap
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SD?

Ucok : Bosan sama guru saya itu ,
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guru?
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Dedi : jadi totalnya tiga belas juta
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Diatas Normal
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penutur ataupun mitra tutur bertutur sesuai

dengan fakta, agar ketika mereka bertutur,

lawan tutur mereka memercayai apa yang

mereka tuturkan. Maksim ini juga berfungsi

untuk menghindarkan pemanipulasian

keadaan dengan mengatakan yang tidak

sebenarnya terjadi. Hal ini sesuai dengan

data-data berikut:

(008)

Dedi : Saya bangga banget dengan

acara hitam putih.

Cika : Karena?

Dedi : e.., ini udah berapa tahun ya,

enam tahun htitam putih,

hitam putih itu udah enam

tahun, dan dari jangka waktu

enam tahun itu kita selalu

berusaha, siapapun yang

masuk ke dalam hitam putih

itu adalah orang-orang, ada

dua artis, selebritis yang

punya prestasi atau kelebihan.

Ada orang-orang biasa tapi,

memiliki prestasi dan

kelebihan juga yang luar biasa

dan kita berusaha sekali

dengan semua tim yang ada,

ya dari produsernya, dari

kreatifnya untuk menjaga hal

tersebut. Jadi jangan harap
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dibutuhkan atau ditanyakan penutur kepada

mitra tutur. Hal ini sesuai dengan data-data

berikut:
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Cika : Jadi bayarannya harus pakai

prestasi?

Dedi : Harus pakai prestasi.

Cika : oke, cakep

(006)

Dedi : Kenapa kok sampai kelas 3

SD?

Ucok : Bosan sama guru saya itu ,

(tertawa bersama) bosan

memahami pelajaran, bosan di

sekolah.

Dedi : Saya dulu pernah bilang gitu

lo sama bapak saya, ditampar

saya. (tertawa) bosan sama

guru?

(007)

Cikaa : jadi totalnya?

Dedi : jadi totalnya tiga belas juta

empat ratus tiga puluh satu ribu dua

ratus enam puluh empat (13431264)

Cika : Benar mas Dedi

Data (005), 006), dan (007)

menunjukkan fungsi maksim kuantitas dalam

perckapan di atas, Dedi dan Ucok menjawab

pertanyaan sesuai dengan maksim kuantitas,

sesuai dengan yang dibutuhkan penutur.

2. Deskripsi Fungsi Maksim Quality

(Maksim Kualitas) pada acara Hitam

Putih  Manusia Berkemampuan Otak

Diatas Normal

Maksim kualitas berfungsi mengatur

penutur ataupun mitra tutur bertutur sesuai

dengan fakta, agar ketika mereka bertutur,

lawan tutur mereka memercayai apa yang

mereka tuturkan. Maksim ini juga berfungsi

untuk menghindarkan pemanipulasian

keadaan dengan mengatakan yang tidak

sebenarnya terjadi. Hal ini sesuai dengan

data-data berikut:

(008)

Dedi : Saya bangga banget dengan

acara hitam putih.

Cika : Karena?

Dedi : e.., ini udah berapa tahun ya,

enam tahun htitam putih,

hitam putih itu udah enam

tahun, dan dari jangka waktu

enam tahun itu kita selalu

berusaha, siapapun yang

masuk ke dalam hitam putih

itu adalah orang-orang, ada

dua artis, selebritis yang

punya prestasi atau kelebihan.

Ada orang-orang biasa tapi,

memiliki prestasi dan

kelebihan juga yang luar biasa

dan kita berusaha sekali

dengan semua tim yang ada,

ya dari produsernya, dari

kreatifnya untuk menjaga hal

tersebut. Jadi jangan harap
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kalau misalnya ada artis yang

mau terkenal bayarpun nggak

bisa masuk ke dalam hitam

putih.

Cika :Mempertahankan kredibilitas

hitam putih

Dedi : Mau bayarpun tidak bisa tapi

kalau dia punya sebuah

prestasi kita pertimbangkan

untuk masuk

Cika : Jadi bayarannya harus pakai

prestasi?

Dedi : Harus pakai prestasi.

Cika : oke, cakep

(009)

Dedi : Iya dia lebih jago dari saya

sekarang. Nah itu ada

teorinya, nah jadi emang kalau

capek kalau apa emang

kadang-kadang keganggu ya,

keganggu, nah kita juga harus

membuktikan beneran

tidaknya Ucok, tapi anak-anak

seperti ini, itu banyak di

Indonesia, bahkan Yudi ini

juga mengajari anak-anak

ilmu seperti ini. Murid udah

banyak sekarang?

Yudi : sudah Alhamdulillah mas

Dedi, dan kita juga selain

pertama membantu mereka

dalam belajar lalu, kemudian

kalau sudah lebih sudah punya

keinginan lebih untuk

berkompetensi/ aktualisasi diri

kita kirimkan juga ke

beberapa kompetensi

Internasional, kan

Alhamdulillah sekarang juga

udah merambah ke

professional mas Dedi, karena

ternyata memory itu sangat

membantu orang dalam

percepatan orang menguasai

pekerjaan.

Data (008) dan (009) menunjukkan

fungsi maksim kualitas Dedi dan Yudi

menyampaikan tuturan sesuai dengan fakta

yang terjadi dengan menambahkan informasi

yang sesuai dengan yang terjadi atau yang

mereka alami. Maka, bila maksim kualitas ini

digunakan, penutur maupun mitra tutur akan

berbicara sesuai dengan fakta, mereka tidak

akan berkata bohong sehingga

menghindarkan seseorang memanipulasi

kejadian yang sebenarnya.

3. Deskripsi Fungsi Maksim Relevance

(Maksim Relevansi) pada acara Hitam

Putih  Manusia Berkemampuan Otak

Diatas Normal

Maksim relevansi berfungsi unuk

mengatur pembicaraan penutur ataupun mitra

tutur agar tidak keluar dari topik

pembicaraan yang sedang berlangsung. Hal
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digunakan, penutur maupun mitra tutur akan

berbicara sesuai dengan fakta, mereka tidak

akan berkata bohong sehingga

menghindarkan seseorang memanipulasi

kejadian yang sebenarnya.
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kalau misalnya ada artis yang

mau terkenal bayarpun nggak
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Dedi : Harus pakai prestasi.

Cika : oke, cakep

(009)

Dedi : Iya dia lebih jago dari saya

sekarang. Nah itu ada

teorinya, nah jadi emang kalau

capek kalau apa emang

kadang-kadang keganggu ya,

keganggu, nah kita juga harus

membuktikan beneran

tidaknya Ucok, tapi anak-anak

seperti ini, itu banyak di

Indonesia, bahkan Yudi ini

juga mengajari anak-anak

ilmu seperti ini. Murid udah

banyak sekarang?

Yudi : sudah Alhamdulillah mas

Dedi, dan kita juga selain

pertama membantu mereka

dalam belajar lalu, kemudian

kalau sudah lebih sudah punya

keinginan lebih untuk

berkompetensi/ aktualisasi diri

kita kirimkan juga ke

beberapa kompetensi

Internasional, kan

Alhamdulillah sekarang juga

udah merambah ke

professional mas Dedi, karena

ternyata memory itu sangat

membantu orang dalam

percepatan orang menguasai

pekerjaan.

Data (008) dan (009) menunjukkan

fungsi maksim kualitas Dedi dan Yudi

menyampaikan tuturan sesuai dengan fakta

yang terjadi dengan menambahkan informasi

yang sesuai dengan yang terjadi atau yang

mereka alami. Maka, bila maksim kualitas ini

digunakan, penutur maupun mitra tutur akan

berbicara sesuai dengan fakta, mereka tidak

akan berkata bohong sehingga

menghindarkan seseorang memanipulasi

kejadian yang sebenarnya.

3. Deskripsi Fungsi Maksim Relevance

(Maksim Relevansi) pada acara Hitam

Putih  Manusia Berkemampuan Otak

Diatas Normal

Maksim relevansi berfungsi unuk

mengatur pembicaraan penutur ataupun mitra

tutur agar tidak keluar dari topik

pembicaraan yang sedang berlangsung. Hal
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ini dapat ditunjukkan dari data-data berikut

ini:

(010)

Dedi : O bisa tahu, oke. Jadi

katanya Ucok waktu itu

pernah kena tipes terus koma

3 bulan?

Ucok : Iye pernah

Dedi : Kok Ucok tahu komanya 3

bulan? Dihitung juga itu

waktu tepes?

Ucok : --- dia Tanya

Cika : Gak sadar masa ngitung

sendiri….

Dedi : Ya sapa tahu

Cika : Kan dari keluarganya

(011)

Awe : ya, hari ini edisinya e

special ni, tamu-tamunya luar

biasa ini ada mas Yudi

memngingat yang sangat

hebat sekali, ya mas Ucok.

Ucok nih bisa ngitung, lha ini

kemampuan-kemampuan

yang harusnya gue  punya

saat gue sekolah

Yoga : kenapa?

Awe : karena gue sekolah

gampang-gampang lupa juga ni

diajarin pagi, sorenya dah lupa, orang

paginya tidur di sekolah

Data (010) dan (011) menunjukkan

fungsi maksim cara yang mengatur agar

peserta tutur tidak keluar dari topic

pembicaraan. Ucok, Dedi, Cika, Awe, dan

Yoga tetap berbicara tentang topik yang

sama yaitu mengenahi kelebihan manusia

tentang perhitungan.

4.Deskripsi Fungsi Maksim Manner

(Maksim Cara) pada acara Hitam Putih

Manusia Berkemampuan Otak Diatas

Normal

Maksim cara berfungsi untuk

mengatur percakapan penutur atau mitra tutur

tidak menggunakan bahasa yang ambigu,

sehingga mengharuskan penutur atau mitra

tutur menggunakan kalimat yang jelas,

mudah difahami. Berikut data-data yang

dapat menunjukkan fungsi maksim cara:
(012)

Ucok : Biar baca terbalik saya bisa

Cika : ha, baca terbalik?

Ucok : Iye, itu Koran terbalik saya

baca dari bawah ke atas, ke

atas ke bawah

Cika : Dia bica kebalik bisa, aku aja

otaknya kebalik nggak bisa lo.

Keren ya

(043)

Cika : Oke sambil nunggu mending

saya Tanya Master aja. Master

kok bisa di luar kepala itu 900

sekian kok bisa sih

Dedi : O saya ada teorinya

Cika : O, gitu

Dedi : Ada teori belajarnya

Cika : Hebat ya
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Data (012) menunjukkan fungsi

maksim cara dalam percakapan hitam putih,

Ucok, Cika, maupun Dedi menggunakan

bahasa yang jelas, tidak memiliki arti ganda

sehingga lawan bicaranya mudah mengerti

apa yang mereka katakana.

B. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang

Prinsip Kerjasama dalam Acara Hitam Putih

Manusia Berkemampuan Otak di Atas

Normal  yang terdiri dari aspek pragmatik

prinsip kerja sama, dapat disimpulkan bahwa

deskripsi yang digunakan dalam penelitian

ini meliputi deskripsi maksim kuantitas,

kualitas, relevansi, dan maksim cara.

Deskripsi empat maksim yang terdapat dalam

prinsip kerjasama sesuai dengan percakapan

yang ada dalam acara hitam putih manusia

berkemampuan otak di atas normal.

Maksim yang pertama yaitu maksim

kuantitas, maksim ini mengharuskan penutur

atau mitra tutur memberikan jawaban yang

secukupnya, sesuai dengan yang

dibutuhkan.Hal ini berdasarkan hasil

penelitian bahwa percakapan Dedi dengan

Cika dan Dedi dengan Ucok mengandung

maksim kuantitas yang merupakan syarat

prinsip kerjasama.

Maksim yang ke dua yaitu maksim

kualitas, maksim ini mengharuskan penutur

atau mitra tutur memberikan jawaban sesuai

dengan fakta, tidak merespon jika tidak

faham.Hal ini berdasarkan hasil pnelitian

bahwa percakapan Dedi dengan Cika, Dedi

dengan Ucok mengandung maksim

kualitas.Mereka berbicara dengan menjawa

ataupun memberikan pernyataan sesuai

dengan yang terjadi atau fakta.

Maksim ke tiga yaitu maksim

relevansi, maksim ini mengharuskan penutur

atau mitra tutur memberikan pertanyaan atau

jawaban sesuai dengan topik yang

dibahas.Hal ini berdasarkan hasil penelitian

bahwa percakapan Dedi, Cika dan Ucok

mengandung maksim relevansi.Mereka

berbicara sesuai dengan topik yang mereka

bicarakan tidak menyimpang kemana-mana.

Maksim ke empat yaitu maksim cara,

maksim ini mengharuskan penutur atau mitra

tutur berbicara dengan jelas, tidak

menggunakan kata-kata yang memiliki

makna ganda yang dapat membingungkan

lawan bicara. Hal ini berdasarkan hasil

penelitian bahwa percakapan Dedi dengan

Cika dan Dedi dengan Ucok mengandung

maksim cara. Mereka bicara dengan kalimat

yang jelas, mudah dimengerti dan tidak

memiliki makna ganda. Empat maksim

dalam prinsip kerja sama berfungsi untuk

mengatur jalannya percakapan agar

pertuturan tidak berlebihan, sesuai dengan

fakta, tidak keluar dari konteks pembicaraan,

serta tidak ambigu dalam bertutur.

Penelitian pada acara Hitam Putih

Manusia Berkemampuan Otak di Atas

Normal tentang prinsip kerjasama,
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Data (012) menunjukkan fungsi

maksim cara dalam percakapan hitam putih,

Ucok, Cika, maupun Dedi menggunakan

bahasa yang jelas, tidak memiliki arti ganda

sehingga lawan bicaranya mudah mengerti

apa yang mereka katakana.

B. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang

Prinsip Kerjasama dalam Acara Hitam Putih

Manusia Berkemampuan Otak di Atas

Normal  yang terdiri dari aspek pragmatik

prinsip kerja sama, dapat disimpulkan bahwa

deskripsi yang digunakan dalam penelitian

ini meliputi deskripsi maksim kuantitas,

kualitas, relevansi, dan maksim cara.

Deskripsi empat maksim yang terdapat dalam

prinsip kerjasama sesuai dengan percakapan

yang ada dalam acara hitam putih manusia

berkemampuan otak di atas normal.

Maksim yang pertama yaitu maksim

kuantitas, maksim ini mengharuskan penutur

atau mitra tutur memberikan jawaban yang

secukupnya, sesuai dengan yang

dibutuhkan.Hal ini berdasarkan hasil

penelitian bahwa percakapan Dedi dengan

Cika dan Dedi dengan Ucok mengandung

maksim kuantitas yang merupakan syarat

prinsip kerjasama.

Maksim yang ke dua yaitu maksim

kualitas, maksim ini mengharuskan penutur

atau mitra tutur memberikan jawaban sesuai

dengan fakta, tidak merespon jika tidak

faham.Hal ini berdasarkan hasil pnelitian

bahwa percakapan Dedi dengan Cika, Dedi

dengan Ucok mengandung maksim

kualitas.Mereka berbicara dengan menjawa

ataupun memberikan pernyataan sesuai

dengan yang terjadi atau fakta.

Maksim ke tiga yaitu maksim

relevansi, maksim ini mengharuskan penutur

atau mitra tutur memberikan pertanyaan atau

jawaban sesuai dengan topik yang

dibahas.Hal ini berdasarkan hasil penelitian

bahwa percakapan Dedi, Cika dan Ucok

mengandung maksim relevansi.Mereka

berbicara sesuai dengan topik yang mereka

bicarakan tidak menyimpang kemana-mana.

Maksim ke empat yaitu maksim cara,

maksim ini mengharuskan penutur atau mitra

tutur berbicara dengan jelas, tidak

menggunakan kata-kata yang memiliki

makna ganda yang dapat membingungkan

lawan bicara. Hal ini berdasarkan hasil

penelitian bahwa percakapan Dedi dengan

Cika dan Dedi dengan Ucok mengandung

maksim cara. Mereka bicara dengan kalimat

yang jelas, mudah dimengerti dan tidak

memiliki makna ganda. Empat maksim

dalam prinsip kerja sama berfungsi untuk

mengatur jalannya percakapan agar

pertuturan tidak berlebihan, sesuai dengan

fakta, tidak keluar dari konteks pembicaraan,

serta tidak ambigu dalam bertutur.

Penelitian pada acara Hitam Putih

Manusia Berkemampuan Otak di Atas

Normal tentang prinsip kerjasama,

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Reza Faisal| 12.1.01.07.0110
FKIP-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

simki.unpkediri.ac.id
|| 13||

Data (012) menunjukkan fungsi

maksim cara dalam percakapan hitam putih,

Ucok, Cika, maupun Dedi menggunakan

bahasa yang jelas, tidak memiliki arti ganda

sehingga lawan bicaranya mudah mengerti

apa yang mereka katakana.

B. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang

Prinsip Kerjasama dalam Acara Hitam Putih

Manusia Berkemampuan Otak di Atas

Normal  yang terdiri dari aspek pragmatik

prinsip kerja sama, dapat disimpulkan bahwa

deskripsi yang digunakan dalam penelitian

ini meliputi deskripsi maksim kuantitas,

kualitas, relevansi, dan maksim cara.

Deskripsi empat maksim yang terdapat dalam

prinsip kerjasama sesuai dengan percakapan

yang ada dalam acara hitam putih manusia

berkemampuan otak di atas normal.

Maksim yang pertama yaitu maksim

kuantitas, maksim ini mengharuskan penutur

atau mitra tutur memberikan jawaban yang

secukupnya, sesuai dengan yang

dibutuhkan.Hal ini berdasarkan hasil

penelitian bahwa percakapan Dedi dengan

Cika dan Dedi dengan Ucok mengandung

maksim kuantitas yang merupakan syarat

prinsip kerjasama.

Maksim yang ke dua yaitu maksim

kualitas, maksim ini mengharuskan penutur

atau mitra tutur memberikan jawaban sesuai

dengan fakta, tidak merespon jika tidak

faham.Hal ini berdasarkan hasil pnelitian

bahwa percakapan Dedi dengan Cika, Dedi

dengan Ucok mengandung maksim

kualitas.Mereka berbicara dengan menjawa

ataupun memberikan pernyataan sesuai

dengan yang terjadi atau fakta.

Maksim ke tiga yaitu maksim

relevansi, maksim ini mengharuskan penutur

atau mitra tutur memberikan pertanyaan atau

jawaban sesuai dengan topik yang

dibahas.Hal ini berdasarkan hasil penelitian

bahwa percakapan Dedi, Cika dan Ucok

mengandung maksim relevansi.Mereka

berbicara sesuai dengan topik yang mereka

bicarakan tidak menyimpang kemana-mana.

Maksim ke empat yaitu maksim cara,

maksim ini mengharuskan penutur atau mitra

tutur berbicara dengan jelas, tidak

menggunakan kata-kata yang memiliki

makna ganda yang dapat membingungkan

lawan bicara. Hal ini berdasarkan hasil

penelitian bahwa percakapan Dedi dengan

Cika dan Dedi dengan Ucok mengandung

maksim cara. Mereka bicara dengan kalimat

yang jelas, mudah dimengerti dan tidak

memiliki makna ganda. Empat maksim

dalam prinsip kerja sama berfungsi untuk

mengatur jalannya percakapan agar

pertuturan tidak berlebihan, sesuai dengan

fakta, tidak keluar dari konteks pembicaraan,

serta tidak ambigu dalam bertutur.

Penelitian pada acara Hitam Putih

Manusia Berkemampuan Otak di Atas

Normal tentang prinsip kerjasama,

Simki-Pedagogia Vol. 01 No. 03 Tahun 2017 ISSN : AAAA-AAAA



Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Reza Faisal| 12.1.01.07.0110
FKIP-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

simki.unpkediri.ac.id
|| 14||

didapatkan bahwa dalam  percakapan peserta

dalam acara tersebut mengandung empat

maksim prinsip kerjasama. Dengan

menggunakan empat maksim prinsip kerja

sama dalam suatu pembicaraan maka prinsip

percakapan dalam acara hitam putih dapat

berjalan dengan lancar.

Berdasarkan  simpulan tersebut, maka dapat

disajikan beberapa saran peneliti

memberikan saran sebagai brikut.

1. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan

untuk menambah referensi yang berkaitan

dengan bidang studi bahasa indonesia

khususnya mengenai prinsip kerja sama

dalam sebuah percakapan. Dengan adanya

penelitian ini peneliti menyarankan agar

pembaca memperbanyak referensi mengenai

prinsip kerjasama ketika akan melaksanakan

tanya jawab .Menambah pengetahuan

tentang empat maksim yang harus

digunakan dalam percakapan sehari-hari

serta fungsi-fungsinya.

2. Bagi peneliti

Karena adanya keterbatasan dalam

penelitian ini peneliti menyaranakan  untuk

dilakukan penelitian sejenis dengan

mengambil pokok bahasan yang berbeda,

karena masih banyak prinsip kerjasama

dalam sebuah percakapan acara atau

komedi  yang masih bisa dianalisis oleh

peneliti.

3. Bagi Pembelajaran

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi

pedoman,baik bagi calon guru ataupun

pendidik dalam menanggapi perilaku,

sifat, dan karakteristik setiap anak didik

yang berbeda-beda. Penelitian ini dapat

menjadi contoh untuk menerapkan situasi

pembelajaran yang menarik dan

berkarakter. Selain itu, prinsip kerja sama

dalam acara hitam putih yang terdapat

pada penelitian ini dapat mejadi gambaran

cara bertutur sesuai dengan kaidah prinsip

kerjasama.
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dalam sebuah percakapan. Dengan adanya

penelitian ini peneliti menyarankan agar

pembaca memperbanyak referensi mengenai

prinsip kerjasama ketika akan melaksanakan

tanya jawab .Menambah pengetahuan

tentang empat maksim yang harus

digunakan dalam percakapan sehari-hari

serta fungsi-fungsinya.

2. Bagi peneliti

Karena adanya keterbatasan dalam

penelitian ini peneliti menyaranakan  untuk

dilakukan penelitian sejenis dengan

mengambil pokok bahasan yang berbeda,

karena masih banyak prinsip kerjasama

dalam sebuah percakapan acara atau

komedi  yang masih bisa dianalisis oleh

peneliti.

3. Bagi Pembelajaran

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi

pedoman,baik bagi calon guru ataupun

pendidik dalam menanggapi perilaku,

sifat, dan karakteristik setiap anak didik

yang berbeda-beda. Penelitian ini dapat

menjadi contoh untuk menerapkan situasi

pembelajaran yang menarik dan

berkarakter. Selain itu, prinsip kerja sama

dalam acara hitam putih yang terdapat

pada penelitian ini dapat mejadi gambaran

cara bertutur sesuai dengan kaidah prinsip

kerjasama.
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