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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Percakapan merupakan bentuk interaksi manusia dengan makhluk 

sesamanya. Nordquist (2014) mengatakan bahwa Dialogue is a verbal exchange 

between two or more people, yang artinya bahwa percakapan merupakan 

pertukaran verbal antara dua orang atau lebih. Tujuan dari adanya proses 

percakapan itu sendiri ialah agar terjalinnya proses interaksi antara manusia 

dengan makhluk sosial lainnya. Fungsi dari adanya proses interaksi ialah agar 

manusia dapat melakukan proses komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. 

Komunikasi merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, karena manusia 

ialah mahluk sosial. Oleh sebab itu, percakapan menjadi suatu kebutuhan dalam 

berinteraksi dengan sesama.  

Dalam proses percakapan, manusia menggunakan media. Dalam hal ini, 

media yang dimaksud ialah bahasa. Bahasa berperan penting dalam proses 

percakapan guna berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama. Dalam 

berinteraksi, manusia saling menyampaikan informasi satu sama lain. 

Kegiatan komunikasi melibatkan seorang atau lebih mitra tutur. Untuk itu, 

setiap partisipannya harus memiliki latar belakang pengetahuan yang sama, agar 

pesan yang disampaikan dapat diterima oleh mitra tutur dengan baik. Apabila 

proses komunikasi antara penutur dan mitra tutur tidak diimbangi dengan latar 

belakang yang sama, maka dapat menimbulkan kesalahpahaman yang dapat 

menyebabkan terjadinya suatu konflik.  
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Dalam menginterpretasikan suatu pesan, terdapat empat hal yang harus 

diperhatikan. Empat hal tersebut terdapat dalam teori prinsip kerja sama yang 

dikenal dengan istilah Maksim. Studi tentang prinsip kerjasama ini diawali oleh 

H.P. Grice pada tahun 1975, yang menyebutkan bahwa dalam percakapan 

ditekankan empat maksim, yaitu Maksim Kualitas, Maksim Kuantitas, Maksim 

Relevansi, dan Maksim Pelaksanaan. Maksim percakapan atau Grice’s 

Conversational Maxims (1975) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu 

percakapan tergantung pada pendekatan penutur dalam berinteraksi dengan mitra 

tuturnya. Prinsip kerjasama ini dilakukan dalam upaya terjadinya kerjasama antara 

penutur dan mitra tutur dalam melakukan proses komunikasi. Pada kenyatannya, 

seringkali prinsip kerjasama tersebut dilanggar oleh para pelaku komunikasi. 

Sebagai contoh, karena adanya kedekatan antara penutur dan mitra tutur, 

seringkali mereka melanggar prinsip kerjasama dengan tidak memberikan 

jawaban yang berkesinambungan. Bahkan, tuturan mereka itu terkadang terkesan 

bertele-tele dan tidak straight to-the-point dengan tujuan untuk menjadikan 

tuturan tersebut sebagai lelucon. Tidak menutup kemungkinan hal ini dapat 

memicu terjadinya konflik antara kedua belah pihak karena tidak adanya 

kerjasama yang baik dalam berkomunikasi. Memiliki hubungan komunikasi yang 

baik sangatlah penting. Menurut Rahardi (2003:31) untuk membuat kerja sama 

yang baik antara penutur dan mitra tutur, mereka diharuskan untuk memberikan 

kontribusi yang relevan mengenai apa yang sedang dipertuturkan. Oleh sebab itu, 

mematuhi prinsip kerjasama dalam berinteraksi dengan sesama sangatlah penting 

untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. 
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 Potensi kesalahpahaman telah terlihat dari beberapa kasus percakapan 

pada cerita bergambar atau kartun bahasa inggris. Oleh sebab itu, penulis tertarik 

untuk menjadikan serial kartun sebagai sumber data yang akan diteliti, karena 

dalam serial kartun terdapat percakapan yang merupakan sumber data yang 

menunjang bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Serial kartun yang 

penulis pilih untuk dijadikan sebagai sumber data ialah serial kartun Phineas and 

Ferb. Serial kartun Phineas and Ferb merupakan serial kartun berbahasa inggris 

yang menggambarkan kisah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aktivitasnya 

seringkali diisi oleh percakapan yang melanggar maksim relevansi dari satu tokoh 

kepada tokoh lainnya. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis hanya 

mengupas permasalahan mengenai pelanggaran maksim relevansi, yang berjudul 

“Implikatur dari Pelanggaran Maksim Relevansi Grice dalam Serial Kartun 

Phineas and Ferb: Kajian Pragmatik.”   

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam penelitian ini masalah yang akan dibahas ialah : 

1. Ciri implikatur percakapan apa yang terjadi pada pelanggaran maksim 

relevansi dalam serial kartun Phineas and Ferb? 

2. Apakah isi dari implikatur yang terdapat pada pelanggaran maksim 

relevansi tersebut? 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan untuk menjaga agar tidak 

meluasnya permasalahan, penulis membatasi bahasan hanya pada pelanggaran 

maksim relevansi saja, khususnya mengenai ciri implikatur Non-conventional dan 

Calculable yang dikaji berdasarkan teori Grice (Pragmatik).  

Data yang akan penulis ambil yakni dari beberapa percakapan pada serial 

kartun Phineas and Ferb dalam beberapa seri.  

Teori yang digunakan sebagai referensi adalah teori maksim percakapan 

Grice (1975) dan teori implikatur Grice (1989). 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Terdapat dua tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Menganalisis percakapan berdasarkan ciri implikatur dari setiap 

pelanggaran maksim relevansi yang terjadi dalam serial kartun Phineas 

and Ferb. 

2. Menganalisis isi implikatur yang terdapat pada pelanggaran maksim 

relevansi dalam serial kartun tersebut.  

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Objek penelitian pada skripsi ini ialah percakapan yang terjadi pada 

beberapa seri film kartun Phineas and Ferb, yaitu yang berjudul : Candace Loses 

Her Head; Candace’s Big Day; Flop Starz; Happy Birthday, Isabella!; It’s About 

Time; Ready for The Bettys; Rollercoaster; The Fast and The Phineas; Phineas 



 5 

and Ferb Summer Belongs To You. Serial kartun ini merupakan serial kartun 

keluarga yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Dalam serial kartun 

tersebut, terdiri atas lima pemeran inti, yaitu Lawrence sebagai Ayah, Linda 

sebagai Ibu, Candace sebagai putri pertama, Phineas sebagai putra kedua, dan 

Ferb sebagai putra bungsu. 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode deskriptif – 

analisis. Metode deskriptif-analisis merupakan metode yang bertujuan 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang 

diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan 

yang berlaku umum. (Soegiyono:2009) 

Dalam pengumpulan data, penulis mengambil beberapa contoh percakapan 

di dalam serial kartun Phineas and Ferb yang mengandung pelanggaran maksim 

relevansi. Penulis menganalisis data-data tersebut berdasarkan ciri implikaturnya, 

kemudian dilanjutkan dengan mendeskripsikan isi implikatur pada percakapan 

yang mengandung pelanggaran maksim relevansi dalam serial kartun tersebut. 

Proses penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut ; 

1. Pengumpulan data dilakukan dengan menyimak dan memperhatikan 

setiap percakapan yang terjadi diantara tokoh-tokoh yang terdapat 

dalam serial kartun tersebut. 

2. Memahami percakapan beserta eksplikatur dan implikaturnya. 

3. Mencatat seluruh data yang mengandung pelanggaran maksim 

relevansi. 

4. Mengklasifikasikan data berdasarkan ciri implikaturnya. 
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5. Mengolah hasil penelitian berdasarkan ciri implikatur dan isi 

implikaturnya. 

6. Membuat Kesimpulan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dimulai dengan Bab I yang membahas mengenai pendahuluan 

yang mencakup latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, objek dan metode penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

Bab II penulis membahas mengenai kajian pustaka yang berisi tentang 

landasan teori. Adapun teori yang digunakan sebagai referensi adalah teori 

maksim percakapan Grice (1975) dan teori implikatur Grice (1989). 

Pada Bab III penulis menganalisis data berdasarkan implikatur pada 

pelanggaran maksim relevansi yang terjadi dalam beberapa contoh percakapan 

dalam serial kartun Phineas and Ferb. 

Berdasarkan hasil analisa Bab III, pada Bab IV penulis menarik simpulan 

dan memberi saran yang kemudian dikaji pada bab ini.  

 


