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BAB II  

KAJIAN TEORI 

2.1. Pragmatik  

Pragmatik merupakan sebuah studi tentang penggunaan bahasa dan makna 

dari ujaran berdasarkan situasi yang melatar belakanginya. Hal ini disebabkan 

oleh adanya keterbatasan kajian linguistik formal murni yang tidak bisa 

menjangkau pemecahan masalah makna yang muncul pada konteks pemakaian 

kalimat dalam komunikasi. Dengan demikian, pragmatik berurusan dengan bahasa 

pada tingkatan yang lebih konkret, yakni penggunaan bahasa dalam peristiwa 

komunikasi yang sebenarnya. Pragmatik berurusan dengan tindak tutur atau 

performansi verbal yang terjadi dalam situasi tutur tertentu.  

Menurut Tarigan (2009: 30), pragmatik merupakan telaah mengenai 

hubungan antara bahasa dan konteks yang tergramatisasikan dalam struktur suatu 

bahasa. Levinson dalam (Tarigan, 2009: 31) juga mengatakan bahwa pragmatik 

adalah telaah mengenai relasi antara bahasa dan konteks yang merupakan dasar 

bagi suatu catatan atau laporan pemahaman bahasa, dengan kata lain telaah 

mengenai kemampuan pemakai bahasa menghubungkan serta penyerasian 

kalimat-kalimat dan konteks-konteks secara tepat. Para teoritikus pragmatik telah 

mengidentifikasi adanya tiga jenis prinsip kegiatan ujaran, yaitu kekuatan ilokusi 

(illocoutionary force), prinsip-prinsip percakapan (conversational prinsiples), dan 

presuposisi (Presupposition) Heatherington dalam (Tarigan, 2009: 30). 

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dikemukakan bahwa secara umum 

pragmatik berhubungan dengan pemakaian bahasa, baik tulis maupun lisan, dalam 

situasi pengguna bahasa yang sesungguhnya. Dari beberapa definisi di atas dapat 
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disimpulkan bahwa pragmatik dapat diartikan sebagai cabang ilmu linguistik yang 

mempelajari  bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi yang terikat konteks.  

 

2.2. Prinsip Kerja Sama 

Sebagai makhluk sosial manusia selalu berkomunikasi dan berinteraksi 

dengan orang lain atau kelompok lain. Semua orang menyadari bahwa dalam 

interaksi dan segala macam kegiatan akan lumpuh tanpa bahasa. Berbahasa 

melibatkan aspek penutur, lawan tutur, dan situasi tutur dan cara pengungkapan 

tuturan. Tuturan yang mudah dipahami biasanya ditandai dengan cara 

penyampaian yang menarik, singkat, jelas dan rasional. Proses komunikasi dapat 

berjalan lancar bila ada kerjasama antara penutur dan lawan tutur. Dalam suatu 

interaksi peserta tutur akan bekerjasama agar jalannya pertuturan dapat berjalan 

lancar, dan masing-masing peserta tutur akan dapat memahami apa yang 

diinginkan lawan tuturnya melalui tuturan yang dibuatnya. Prinsip kerja sama 

merupakan sebuah aturan ideal dalam menjalin sebuah percakapan agar mencapai 

komunikasi yang maksimal. Kesalinghubungan di antara tuturan itu menunjukkan 

bahwa para peserta percakapan itu saling menyepakati tujuan atau arah tertentu 

dari percakapan mereka sehingga tuturan-tuturan seolah-olah berjalan pada jalur 

yang jelas (Mujianto dkk, 2010: 91).  

 Purwo (1990: 20) mengungkapkan bahwa jika ada dua orang yang 

bercakap-cakap, percakapan itu dapat berlangsung dengan lancar berkat adanya 

semacam “kesepakatan bersama”. Di dalam prinsip kerja sama terdapat empat 

kategori maksim yang berbeda yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim 
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relasi, dan maksim cara. Grace (dalam Tarigan, 2009: 35-36) mengemukakan 

aturan empat maksim tersebut sebagai berikut: 

 

2.2.1  Maksim kuantitas  

 Maksim kuantitas merupakan maksim yang mengahruskan pembicara 

berbicara seperlunya atau memberikan informasi secukupnya. Maksim ini 

menghendaki para pembicara untuk berbicara seperlunya atau berbicara dengan 

singkat dan jelas. Menurut Grace (dalam Djajasudarma, 2012: 92) 

mengungkapakan bahwa ada dua aturan dalam maksim kuantitas (Maxims of 

quantity) yaitu: (1) ada sumbangan informasi sebatas yang diperlukan, (2) jangan 

memberikan sumbangan informasi lebih dari yang diperlukan. 

 Dalam hal ini maksim kuantitas mengharapkan agar seorang penutur 

berbicara seinformatif mungkin. informasi yang akan diberikan oleh penutur tidak 

boleh melebihi informasi yang dibutuhkan oleh mitra tuturnya. Apabila tuturan 

tersebut melebihi informasi yang dibutuhkan oleh lawan tutur maka informasi 

tersebut telah melanggar maksim kuantitas.  

Di bawah ini merupakan contoh tuturan yang memenuhi pematuhan dan 

juga melanggar prinsip kerja sama maksim kuantitas Wijana dalam (Nasihah, 

2015: 17-18). 

(1) A: siapa namamu? 

      B: Ani, 
                  A: Rumahmu di mana? 

                  B: Klaten, tepatnya di Pedan, 
                  A: Sudah bekerja? 

                  B: Belum, masih mencari-cari 
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(2) A: Siapa namamu? 

      B: Ani, rumah saya di Klaten, tepatnya di Pedan. Saya belum bekerja, 
           sekarang masih mencari pekerjaan. Saya anak bungsu dari lima   

           bersaudara. Saya pernah kuliah di UGM, akan tetapi karena tidak   

           adanya biaya saya berhenti kuliah. 

 

Dalam wacana percakapan pertama bahwa percakapan tersebut sudah 

melaksanakan maksim kuantitas. Dalam hal ini dapat dibuktikan bahwa penutur B 

telah memberikan informasi dengan jelas. Namun pada wacana percakapan kedua 

di atas tampak penutur B memberikan kontribusi yang melanggar maksim 

kuantitas. dapat dilihat bahwa pada percakapan kedua penutur B memberikan 

informasi lebih apa yang dibutuhkan oleh penutur A. Dalam hal ini sangat jelas 

bahwa percakapan tersebut telah melanggar aturan maksim kuantitas dalam 

prinsip kerja sama.  

 

2.2.2 Maksim Kualitas 

 Dalam maksim  kualitas seorang penunur dituntut berbicara sesuai dengan 

fakta yang ada. Seorang penutur dalam berinteraksi atau dalam memberikan 

informasi dengan dasar yang jelas. Menurut Grice (dalam Djajasudarma, 2012: 

92) mengungkapkan bahwa maksim kualitas memiliki ketentuan: (1) jangan 

diujarkan bila tidak benar, (2) jangan diujarkan bila kekurangan data yang akurat. 

Terkait dengan aturan maksim kualitas tersebut, berikut contoh percakapan yang 

mematuhi dan melanggar maksim kualitas.  

(1) A : Kalo sama artis perempuan ngefansnya sama siapa? 

                  B : Syahrini. 

(2) A : Kan kamu umurnya delapan tahun ? kamu kok bisa nyanyi itu    

                        sejak kapan ? 

      B : Ya... dari perut mama.. 
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Dalam wacana percakapan pertama bahwa percakapan tersebut sudah 

melaksanakan maksim kualitas. Dalam hal ini dapat dibuktikan bahwa penutur B 

telah memberikan informasi dengan jelas. Namun pada wacana percakapan kedua 

di atas tampak penutur B memberikan kontribusi yang melanggar maksim 

kualitas. Penutur B mengatakan dia bisa nyanyi dari perut mama bukan dari umur 

berapa. Jawaban yang tidak mengindahkan maksim kualitas ini diutarakan sebagai 

reaksi terhadap pertanyaan dari penutur A. Tanya jawab tersebut termasuk 

kedalam maksim kualitas.  Dengan maksim kualitas, seorang peserta tutur 

diharapkan dapat menyampaikan sesuatu yang nyata dan sesuai fakta sebenarnya 

dalam bertutur. 

 

2.2.3 Maksim Relevansi 

Maksim relevansi merupakan salah satu aturan prinsip kerja sama yang 

menyatakan kaidah-kaidah berkomunikasi harus seara relevan. Maksim hubungan 

(relasi) menyatakan bahwa pembicara harus berbicara hal-hal yang relevan, 

jangan “ngwur” atau “melantur” (Mujianto dkk, 2010: 92).  Dalam hal ini bila 

dalam proses berkomunikasi antara komunikator dan komunikan mereka harus 

bertutur sesuai dengan konteks pembicaraan yang telah dibangun.  Grace (dalam 

Tarigan, 2009:35) menyebutkan bawa dalam maksim relasi haruslah menjaga 

sebuah kerelevansian.  

 

2.2.4 Maksim Cara  

 Dalam maksim cara hal yang ditonjolkan dalam maksim ini ialah 

bagaimana seorang penutur berbicara dengan jelas dan apa yang dikatakan atau 

diucapkan memiliki makna ganda. Menurut grace (dalam Djajasudarma, 2012: 
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92) berpendapat bahwa maksim kecaraan (Maxim of Manner) memiliki empat 

syarat yaitu: 

(1) Hindari ekspresi yang tidak jelas 

(2) Hindari ketaksaan (ambiguity) 

(3) Harus berani 

(4) Perhatikan urutan ujaran 

 

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa orang yang sedang bertutur harus 

jelas dan apa yang dikatakan tidak ambigu atau memiliki makna lebih dari satu. 

Maksim cara menyatakan bahwa pembicara hendaknya berbicara dengan jelas dan 

teratur dan menghindari kekaburan dan makna ganda (Mujianto dkk, 2010: 92). 

 

2.3 Bentuk Pelanggaran 

 Pelanggaran terhadap prinsip kerja sama percakapan ini sering kita temui 

dalam percakapan sehari-hari, baik dalam percakapan formal maupun nonformal. 

Pelanggaran-pelanggaran tersebut bisa ditemukan dimana saja, kapan saja, dan 

oleh siapa saja dalam sebuah percakapan. Bentuk- bentuk pelanggaran yang 

dilakukan oleh seorang penutur biasanya yaitu seringkali masalah yang 

dibicarakan tidak relevan, tidak sesuai fakta yang ada, ambigu, dan informasi 

terkesan berlebihan jika dalam bertutur tidak adanya pengetahuan yang sama antar 

peserta tutur.  

Pengetahuan yang tidak dimiliki bersama antara peserta tutur dan mitra 

tutur menjadi salah satu hambatan dalam berkomunikasi. Misalnya, peserta tutur 

memberikan pertanyaan kepada mitra tutur, tetapi karena pertanyaan yang 

diberikan oleh penutur tidak dapat ditangkap oleh mitra tutur, atau dengan kata 
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lain mitra tutur tidak bisa menangkap maksud yang diharapkan oleh penutur, 

maka secara otomatis mitra tutur akan memberikan kontribusi jawaban yang tidak 

sesuai seperti yang diharapkan oleh penutur (Setiawan, 2017: 4 ).  

 

2.4  Latar Belakang Pelanggaran 

 Pelanggaran prinsip kerja sama dapat terjadi karena adanya faktor yang 

melatarbelakanginya yaitu berupa tujuan-tujuan tertentu, misalnya karena 

kurangnya pengetahuan bersama yang dimiliki oleh peserta tutur dan mitra tutur 

dalam membicarakan suatu permasalahan. Tujuan pelanggaran dalam prinsip 

kerja sama berkaitan dengan tujuan tuturan yaitu maksud yang ingin dicapai 

dalam sebuah interaksi atau percakapan. Bentuk-bentuk tuturan bermacam-macam 

ada yang bertutur untuk menyampaikan maksud, ada juga satu maksud 

disampaikan dengan berbagai tuturan. Menurut Tarigan (2009: 33) mengatakan 

bahwa setiap situasi ujaran atau ucapan tentu mengandung maksud dan tujuan 

tertentu. Djajasudarma (2012:74) menyatakan bahwa tindak tutur ada 

hubungannya dengan tujuan komunikasi menyangkut tujuan berikut: 

1. Asertif, merupakan tindak ujar yang berfungsi sebagai pernyataan, atau 

penegasan, atau tuntutan. 

2. Direktif, merupakan tindak ujar yang berfungsi membat pendengar 

mengerjakan sesuatu, misalnya dalam ujaran, permintaan, atau 

komando. 

3. Ekspresif,  merupakan tindak ujar dengan pembicara atau penyapa 

menyatakan perasaan, dan sikap terhadap sesuatu, seperti permintaan 

maaf, keluhan, berterima kasih. 
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4. Komisif, merupakan tindak ujar dengan pembicara melakukan sesuatu 

untuk masa yang akan datang, misalnya, berjanji atau mengancam. 

5. Representatif, merupakan tindak ujar yang menguraikan keadaan atau 

peristiwa. 

 

 


