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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pragmatik 

 Pragmatik adalah bidang linguistik yang mempelajari maksud ujaran atau 

daya (force) suatu ujaran. Thomas (1995:2) mendefinisikan pragmatik dengan 

menggunakan sudut pandang sosial dan sudut pandang kognitif. Dengan sudut 

pandang sosial, Thomas menghubungkan pragmatik dengan makna pembicara 

(speaker meaning); dan dengan sudut pandang kognitif, pragmatik dihubungkan 

dengan interpretasi tuturan (utterance interpretation). 

 Menurut Leech (1993:8), Pragmatik adalah studi tentang makna dalam 

hubungannya dengan situasi-situasi ujar (speech situations) yang meliputi unsur-

unsur penyapa dan yang disapa, konteks, tujuan, tindak ilokusi, tuturan, waktu, 

dan tempat. Sedangkan menurut Yule (1996:3): 

 “There are four studies for defining pragmatics, (1) The study of speaker 

meaning, (2) The study of contextual meaning, (3) The study of how more gets 

communicated than is said, dan (4) The study of the expression of relative 

distance which delimits participants involve in a certain conversation.” 

 

Umumnya, seseorang tidak selalu mengatakan apa yang sebenarnya 

mereka maksudkan. Seringkali apa yang mereka katakan tersebut mengandung 

makna tersirat. 

 Contoh [1] 

A : Your body is tall enough. 

B : ....... 
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Pada saat A mengatakan hal tersebut kepada B, maka terdapat dua 

kemungkinan; penutur mengatakan yang sebenarnya, atau penutur memiliki 

maksud tersembunyi di balik ujarannya tersebut. Bisa saja maksud dari penutur 

tersebut ialah meminta mitra tutur untuk mengambilkan sesuatu yang sulit 

dijangkau olehnya, seperti mematikan proyektor yang terletak di rak yang sulit 

dijangkau. Inilah salah satu bukti adanya proses percakapan yang mengandung 

makna tersirat dibalik suatu ujaran. 

 Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pragmatik ialah 

ilmu yang mempelajari makna dalam suatu ujaran. 

 

2.2 Percakapan 

 Percakapan merupakan dialog antara dua orang atau lebih (terdiri atas 

penutur dan mitra tutur) yang dibangun melalui bahasa lisan dan tulisan. Gumperz 

(1982:94) berpendapat “Participants have to work out what is intended, they must 

reconcile what they hear with what they understand the immediate purpose of the 

activity to be” yaitu peserta tutur diharuskan untuk memahami apa yang 

dimaksudkan, mereka harus menyesuaikan apa yang mereka dengar dengan apa 

yang mereka pahami untuk mengetahui aktivitas selanjutnya. Pada dasarnya 

percakapan merupakan suatu bentuk aktivitas kerjasama yang berupa interaksi 

komunikatif. Percakapan bersifat interaktif, yaitu saling memberikan kontribusi 

dalam sebuah komunikasi, sehingga tidak bersifat monolog. Terdapat dua jenis 

interaksi, yaitu interaksi verbal dan non verbal. 

Interaksi verbal ialah interaksi yang dapat dilakukan secara lisan dan 

tulisan. 
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Interaksi non verbal ialah interaksi yang dapat berwujud aksi fisik. 

Pelaku percakapan disebut sebagai penutur (speaker) dan mitra tutur 

(hearer). Dalam proses percakapan baik penutur ataupun mitra tutur diharuskan 

untuk memberikan reaksi atau respon terhadap apa yang telah dikatakan. Hal ini 

dilakukan agar proses komunikasi yang mereka lakukan berhasil. Suatu 

percakapan dapat dikatakan berhasil apabila tercapainya tujuan dari 

dilaksanakannya interaksi tersebut, yaitu baik penutur ataupun mitra tutur 

mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. 

 

2.3 Implikatur 

 Implikatur adalah makna tersirat dalam suatu ujaran. Dalam proses 

interaksi, tidak jarang baik penutur maupun mitra tutur memberikan tuturan yang 

mengandung makna tersirat. Menurut Grice (1989:24) “Implicature is related to 

the terms imply, suggest, and mean”  yang artinya bahwa implikatur terkait 

dengan apa yang diartikan, disarankan, dan dimaksudkan. Implikatur merupakan 

apa yang digunakan oleh penutur sebagai dasar bersama bagi para peserta 

percakapan, dan yang dimaksud dengan dasar bersama itu sendiri adalah sebuah 

pra anggapan yang hendaknya dipahami bersama oleh penutur dan mitra tutur 

sebagai pelaku percakapan dalam melakukan tindak tutur. Agar implikatur-

implikatur tersebut dapat ditafsirkan dan diterima dengan baik oleh peserta tutur, 

maka peserta tutur harus mematuhi dan memahami prinsip kerjasama dengan baik 

terlebih dahulu. 

Grice (1975) mengemukakan bahwa implikatur terdiri atas dua jenis dan 

lima ciri. Kedua jenis tersebut, yaitu Conventional Implicature (Implikatur 
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Konvensional) dan Conversational Implicature (Implikatur Percakapan), 

sedangkan kelima cirinya terdiri atas Cancellable, Non-detachable, Non-

conventional, Calculable, dan Indeterminate.  

 

2.3.1 Implikatur Konvensional (Conventional Implicature) 

Implikatur konvensional mengacu pada makna kata secara konvensional, 

yaitu makna percakapan yang ditentukan oleh “arti konvensional” dari kata-kata 

yang digunakan. Grice (1975) mengatakan: 

“The best known example of conventional implicature involves the word 

‘but’, which differs in meaning from the word ‘and’ only in that we 

typically conventionally implicate something over with the former but not 

with the latter.”  

 

Contoh [12] 

 Denovan is poor but happy. 

 Kalimat di atas mengandung makna tersirat. Secara konvensional, kata 

hubung “but” akan menciptakan implikatur yang kontras, yaitu “Donovan is poor 

but happy” berimplikasi “Surprisingly Donovan is happy in spite of being poor”. 

 

2.3.2 Implikatur Percakapan (Conversational Implicature) 

 Implikatur percakapan digunakan untuk menerangkan apa yang mungkin 

diartikan atau dimaksudkan oleh penutur, karena implikatur percakapan ini 

berisikan siratan yang berbeda dengan apa yang sebenarnya diucapkan oleh 

penutur itu sendiri. Grice (1975:39) mengungkapkan “Conversational 

implicatures are typically connected to what is said rather than the way it is said” 
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yang artinya bahwa implikatur percakapan berkaitan dengan apa yang dikatakan 

oleh penutur dibandingkan dengan cara penutur mengatakannya. Agar proses 

tindak tutur berjalan wajar dan sebagaimana mestinya, baik penutur maupun mitra 

tutur harus mematuhi prinsip kerjasama dengan baik. Prinsip kerjasama meliputi 

empat maksim (Grice, 1975), yaitu : 

a. Maksim Kualitas 

Menyampaikan sesuatu yang nyata dan berdasarkan fakta. 

b. Maksim Kuantitas 

Memberikan informasi yang cukup, relatif, memadai, dan seinformatif 

mungkin. 

c. Maksim Relevansi 

Memberikan kontribusi yang relevan. 

d. Maksim Pelaksanaan  

Bertutur secara langsung, jelas, dan tidak kabur. 

 Paul Grice, membedakan implikatur percakapan ke dalam tiga jenis : 

1. The speaker deliberately flouts a conversational maxim to convey an 

additional meaning not expressed literally, yaitu penutur dengan sengaja 

melanggar maksim percakapan untuk menyampaikan makna tambahan yang 

tidak diungkapkan secara harfiah. 

 Contoh [2] 

 A : How did you like the guest speaker? 

 B : Well, I’m sure he was speaking English. 



12 
 

 Apabila penutur diasumsikan untuk mengikuti prinsip kerjasama, 

meskipun melanggar maksim kuantitas, maka tuturannya harus memiliki arti 

tambahan, seperti “The content of the speaker’s speech was confusing.”  

2. The speaker’s desire to fulfill two conflicting maxims results in his or her 

flouting one maxim to invoke the other, yaitu keinginan penutur untuk 

memenuhi dua maksim yang bertentangan namun justru menjadikannya 

melanggar satu maksim untuk menggunakan maksim lainnya. 

 Contoh [3] 

 A : Where is John? 

 B : He’s either in the cafetaria or in his office. 

 Dalam percakapan tersebut, maksim kuantitas dan maksim kualitas saling 

bertentangan. Dalam situasi ini penutur tidak ingin memberikan jawaban yang 

ambigu, dan tidak ingin pula memberikan informasi yang salah, oleh sebab itu 

penutur memberikan jawaban yang spesifik dengan ketidakpastiannya. Dengan 

melanggar maksim kuantitas, penutur memenuhi maksim kualitas yang mengarah 

pada implikatur bahwa ia tidak memiliki bukti yang kuat untuk memberikan 

informasi yang spesifik mengenai keberadaan John. 

3. The speaker invokes a maxim as a basis for interpreting the utterance, yaitu 

penutur menggunakan maksim sebagai dasar untuk menafsirkan suatu ujaran. 

 Contoh [4] 

 A : Do you know where I can get some gas? 

 B : There is a gas station around the corner. 



13 
 

Dalam percakapan tersebut dapat dilihat bahwa B menggunakan maksim 

relevansi yang menghasilkan tuturan dengan implikatur “The gas station is open 

and one can probably get gas there”. 

Levinson (1991:32) mengembangkan jenis implikatur percakapan lainnya, 

yaitu implikatur percakapan umum (generalized conversational implicature) dan 

implikatur percakapan khusus (particularized conversational implicature). 

 

2.3.2.1 Implikatur Percakapan Umum (Generalized Conversational 

Implicature) 

Implikatur percakapan umum ialah implikatur yang kehadirannya di dalam 

percakapan tidak memerlukan konteks khusus. 

Contoh [5] 

“Fred thinks there is a meeting tonight.” 

Pada contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa “Fred doesn’t know for sure 

that there is a meeting tonight.” 

 

2.3.2.2 Implikatur Percakapan Khusus (Particularized Conversational 

Implicature) 

Implikatur percakapan khusus ialah implikatur yang kemunculannya 

memerlukan konteks khusus. 

 Contoh [6] 

 Vernon : Do you like Monica? 

 Bill  : She’s the cream in my coffee. 
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Pada contoh dialog di atas, Bill menggunakan kata-kata yang mengandung 

majas metaphora. Hal ini Ia lakukan karena Ia berusaha untuk memperlihatkan 

kepada Vernon bahwa kata-kata sederhana tidak cukup untuk menggambarkan 

perasaannya terhadap Monika. Dengan kata lain, Ia memerlukan konteks khusus 

untuk menunjukkan bahwa perasaannya berada di tingkatan yang berbeda.   

 

2.3.3 Ciri-ciri Implikatur Percakapan 

Grice, H.P (1975) mengemukakan bahwa terdapat lima ciri-ciri dari 

implikatur percakapan, yaitu : 

1. Cancellable, Dalam keadaan tertentu, implikatur percakapan dapat dibatalkan, 

baik dengan cara eksplisit ataupun dengan cara kontektual. 

 Contoh [7] 

“It’s a bit chilly here” 

John is visiting Pat. He and Pat are watching TV in a room with open 

windows. John says : 

Implikatur dari tuturan John, yaitu : 

 John wants to have the windows closed. 

 The temperature is low. 

Kemudian John menambahkan tuturannya dengan maksud membatalkan 

tuturan sebelumnya, 

“It’s a bit chilly in here, but I do not want you to close the windows.” 

2. Nondetachable, Ketidakterpisahan implikatur percakapan dengan cara 

menyatakan sesuatu. Biasanya, penutur tidak memiliki cara lain yang lebih 
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tepat untuk mengatakan sesuatu tersebut. Sehingga, penutur lebih memilih 

untuk memakai tuturan yang bermuatan implikatur untuk menyampaikannya. 

 Contoh [8] 

 A : Jazzy didn’t manage to walk as far as the cross roads. 

B : Jazzy attempted to walk as far as the cross roads. 

C : Jazzy didn’t walk as far as the cross roads. 

Dalam tuturan di atas, berimplikasi : 

 A = B 

 A = C 

 B ≠ C 

3. Nonconventional, Implikatur percakapan mempersyaratkan makna 

konvensional dari kalimat yang dipakai, tetapi isi implikatur tidak masuk 

dalam makna konvensional kalimat tersebut.  

 Contoh [9] 

A : What time is it?  

B : The movie will end in 5 minutes. 

Tuturan B mengandung implikatur nonkonvensional, karena tuturannya 

mengisyaratkan makna lain. Dalam hal ini, B berusaha memberikan tuturan 

yang bermaksud untuk menenangkan mitra tuturnya yang mulai terlihat bosan 

akan film yang mereka tonton. Tuturan “The movie will end in 5 minutes” 

pada dasarnya tidak menginformasikan makna konvensional dari tuturan 

tersebut, yaitu film tersebut akan berakhir lima menit lagi, melainkan B 

memberikan tuturan tersebut agar A bersabar karena film tersebut pun akan 

segera berakhir.  
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4. Calculable, Kebenaran isi implikatur tidak tergantung pada tuturan, melainkan 

dapat diperhitungkan dari cara penutur mempertuturkan tuturan tersebut.  

 Contoh [10] 

 “What a delightful child!” 

Diucapkan  di depan seorang anak yang suka mengganggu. 

Dapat dilihat bahwa tuturan di atas sebenarnya mengandung makna 

negatif. Seseorang mengatakan hal tersebut kepada anak yang suka 

mengganggu sebagai ekspresi kekesalannya. 

5. Indeterminate, Implikatur percakapan tidak dapat diberi penjelasan spesifik 

yang pasti sifatnya. 

 Contoh [11] 

A : Where do you live? 

B : I live in small city in England. 

Pada percakapan di atas, B berusaha untuk menyembunyikan identitasnya 

karena ia tidak ingin memberikan informasi untuk hal yang tidak pasti. 

Masih tentang ciri-ciri, menurut Levinson, C. Stephen (1997:119) terdapat 

empat ciri utama dari suatu implikatur percakapan, yakni : 

1. Cancellability, maksudnya sebuah kesimpulan yang tidak mungkin bisa 

ditarik jika ada kemungkinan untuk menggagalkannya dengan cara menambah 

beberapa premis/alasan tambahan pada premis-premis asli. 

2. Non-detachability, adalah implikatur yang dilekatkan pada isi semantik dari 

apa yang dituturkan, tidak pada bentuk linguistik, maka implikatur tidak dapat 

dipisahkan dari suatu tuturan. 
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3. Calculability, dimaksudkan untuk setiap implikatur yang diduga harus 

memungkinkan untuk menyusun suatu argumen yang menunjukkan bahwa 

makna harfiah suatu tuturan dipadu dengan prinsip kerja sama dan maksim-

maksimnya. 

4. Non-conventionality, artinya untuk mengetahui makna harfiah, dapat diduga 

implikaturnya dalam suatu konteks, implikatur tidak dapat sebagai bagian dari 

makna itu. 

Tiga pendapat tentang ciri-ciri dari suatu implikatur percakapan pada 

dasarnya sama. Ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu 

implikatur percakapan memiliki ciri-ciri, yakni : 

1. Sesuatu implikatur percakapan dapat dibatalkan dalam hal tertentu 

(Cancellability), 

2. Biasanya tidak ada cara lain untuk mengatakan apa yang dikatakan dan masih 

mempertahankan implikatur yang bersangkutan (Non-detachability), 

3. Implikatur percakapan mempersyaratkan pengetahuan terlebih dahulu 

mengenai arti konvensional dari kalimat yang dipakai (Non-conventionality), 

4. Kebenaran isi dari suatu implikatur percakapan bukan tergantung pada 

kebenaran yang dikatakan (Calculability). 

 

 

2.4 Prinsip Kerjasama Grice 

Dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, manusia akan selalu bertemu dan 

berinteraksi dengan orang lain, dan bahasa merupakan suatu media yang 

digunakan oleh manusia untuk berinteraksi dengan sesamanya. Dalam komunikasi 
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yang wajar, penutur dan mitra tutur akan selalu berusaha menyampaikan 

tuturannya secara efektif dan efisien.  Seperti yang Grice (1975:45-47) 

kemukakan bahwa wacana yang wajar dapat terjadi apabila antara penutur dan 

mitra tutur patuh pada prinsip kerjasama komunikasi. Prinsip kerjasama tersebut 

terdiri dari empat maksim percakapan (conversational maxim), yaitu : 

a. Maksim Kualitas (Maxim of Quality) 

b. Maksim Kuantitas (Maxim of Quantity) 

c. Maksim Relevansi (Maxim of Relevance) 

d. Maksim Cara (Maxim of Manner) 

 

2.4.1 Maksim Kualitas (Maxim of Quality) 

 Dalam proses percakapan, dibutuhkan kerjasama yang baik antara penutur 

dan mitra tutur agar komunikasi dapat terjalin dengan sempurna. Hal ini dapat 

terwujud apabila para peserta tutur dapat mematuhi maksim percakapan yang 

berlaku, salah satunya ialah maksim kualitas. Yule (1995:37) menegaskan bahwa 

maksim kualitas dimaksudkan agar setiap peserta tutur diharapkan berkontribusi 

secara benar. Dengan menerapkan maksim kualitas dalam prinsip kerjasama 

Grice, penutur diharapkan dapat menyampaikan sesuatu yang benar-benar nyata 

dan sesuai dengan fakta dalam aktifitas bertutur sapa. Apabila penutur dalam 

tuturannya tidak memiliki bukti yang memadai, kemungkinan terdapat alasan-

alasan tertentu yang mendasarinya. 

Contoh [13]  

A : Jim, do you know where the Big Ben Clock Tower is? 

B : It’s in London. 
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 Dalam percakapan di atas dapat dilihat bahwa mereka telah memenuhi 

prinsip kerjasama yang berlaku, yaitu memenuhi maksim kualitas. B memberikan 

informasi yang benar dan sesuai dengan fakta bahwa Menara Jam Big Ben berada 

di London. Oleh sebab itu, komunikasi yang mereka jalin berjalan dengan baik 

dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.  

 

2.4.2 Maksim Kuantitas (Maxim of Quantity) 

 Dalam berkomunikasi dengan orang lain (mitra tutur), hendaknya 

memberikan informasi yang seinformatif mungkin atau dengan kata lain tidak 

bertele-tele. Menurut Grice (1975)  “Make your contribution to your conversation 

as informative as necessary” yaitu dalam maksim kuantitas dijelaskan bahwa 

seorang penutur hendaknya memberikan kontribusi seinformatif mungkin kepada 

mitra tuturnya. Dapat diartikan bahwa informasi yang diberikan oleh penutur atau 

mitra tutur tidak boleh berlebihan dan harus sesuai dengan apa yang ditanyakan 

atau dibutuhkan oleh mitra tutur. 

Contoh [14] 

A :  What time is it? 

 B :  It is 13:30. 

 Pada contoh dialog diatas, B memberikan informasi yang informatif dan 

memadai kepada penutur dengan tidak melebih-lebihkan informasi tersebut. 

Sehingga, mitra tutur pun dapat menerima pesan tersebut dengan baik.  
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2.4.3 Maksim Relevansi (Maxim of Relevance) 

Dalam menjalin kerjasama yang baik antara penutur dan mitra tutur, 

hendaknya  saling memberikan kontribusi yang relevan mengenai apa yang 

sedang dipertuturkan. Grice (1975:47) mengatakan “I expect a partner’s 

contribution to be appropriate to immediate needs at each stage of the 

transaction” yang maksudnya ialah setiap peserta tutur mengharapkan kontribusi 

yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari mitra tuturnya pada setiap 

percakapan. Pada intinya maksim ini mengharuskan setiap peserta percakapan 

untuk memberikan kontribusi yang relevan.  

 Contoh [15] 

 A :  What is your name? 

 B :  My name is Camelia. 

 Dialog di atas telah memenuhi maksim relevansi, karena dapat dilihat 

bahwa B memberikan jawaban yang relevan pada pertanyaan A. Sehingga tuturan 

pun dapat diterima dengan baik oleh kedua pihak. 

 

2.4.4 Maksim Cara (Maxim of Manner) 

Maksim cara mengharuskan penutur untuk bertutur secara langsung, jelas, 

dan tidak kabur, karena apabila informasi yang diberikan itu membingungkan 

mitra tuturnya, maka komunikasi pun tidak dapat berjalan dengan baik. Yule 

(1995:37), “Maksim ini bertujuan agar tuturan kita menjadi lebih mudah 

dipahami.” Grice (1975:46) memaparkan, “Maxim of manner is not relating to 

what is said, but how what is said to be said” yaitu bahwa maksim cara ini tidak 

bergantung pada konten dari apa yang ingin dikatakan. Akan tetapi, lebih kepada 



21 
 

bagaimana cara menyampaikan pesan dari apa yang ingin dikatakan. Secara 

singkat Grice (1975) menjelaskan bahwa maksim cara itu meliputi ;  

1. Avoid obscurity of expression 

2. Avoid ambiguity 

3. Be brief 

4. Be orderly 

 Contoh [16] 

A  : What did Laura do when she heard that Laura’s boat had arrived? 

 B : Laura jumped and ran to the pier. 

Dalam dialog tersebut, B menyampaikan pesan yang sesuai dan tidak 

mengandung kata-kata ambigu kepada lawan bicaranya (A). Sehingga, pesan pun 

dapat tersampaikan dengan baik dan tidak melanggar aturan dari maksim cara itu 

sendiri. 

 

2.5 Pelanggaran Terhadap Prinsip Kerjasama Grice 

 Dalam sebuah interaksi, pelanggaran maksim seringkali tak terelakkan. 

Pelanggaran tersebut bisa saja dilakukan oleh penutur atau mitra tutur dengan 

sengaja atau pun tidak sengaja. Pelanggaran terhadap Prinsip Kerjasama Grice 

terjadi jika salah satu penutur tidak memberikan informasi yang sebenarnya, atau 

dengan kata lain tidak dapat bekerjasama dengan baik. Pelanggaran dalam prinsip 

kerjasama ini terdiri atas pelanggaran terhadap maksim kualitas, pelanggaran 

terhadap maksim kuantitas, pelanggaran terhadap maksim relevansi, dan 

pelanggaran terhadap maksim pelaksanaan. Berdasarkan topik dan judul dari 
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skripsi ini, maka penulis lebih fokus pada pembahasan mengenai pelanggaran 

terhadap maksim relevansi. 

 

2.5.1 Pelanggaran Terhadap Maksim Kualitas  

 Pelanggaran maksim kualitas terjadi apabila penutur atau mitra tutur tidak 

memberikan informasi yang sebenarnya. 

 Contoh [17] 

 Husband : How much that the new dress cost, honey? 

 Wife : Thirty-five pounds. (Wrong information) 

 Joan Cutting (2002:40) 

 Dalam percakapan di atas, sang istri tidak berkata jujur kepada sang suami 

mengenai harga baju yang dibelinya. Ia justru menjawab dengan menyebutkan 

harga yang lebih rendah dari harga baju yang sebenarnya. Hal tersebut dilakukan 

sang istri karena khawatir sang suami akan marah apabila mengetahui harga baju 

yang dibelinya tersebut sangat mahal. Ketidakjujuran sang istri merupakan contoh 

dari pelanggaran maksim kualitas. 

 

2.5.2 Pelanggaran Terhadap Maksim Kuantitas  

Maksim kuantitas menghendaki setiap penutur untuk memberikan 

kontribusi yang cukup dan sesuai dengan yang mitra tutur butuhkan. Namun, 

pelanggaran maksim kuantitas masih sering terjadi, yaitu pada saat tuturan tidak 

sesuai dengan maksud dan tujuan dari maksim kuantitas itu sendiri. 
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Contoh  [18] 

 A : Does your dog bite? 

 B : No. 

 A : (Bends down to stroke the dog and gets bitten) Ow! You said your 

dog doesn’t bite. 

 B : That isn’t my dog. 

 Joan Cutting (2002:40) 

Dalam dialog tersebut, baik penutur maupun mitra tutur tidak memberikan 

informasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak. 

Pelanggaran maksim kuantitas ini mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman 

antara penutur dan mitra tutur. 

 

2.5.3 Pelanggaran Terhadap Maksim Relevansi 

 Seperti yang telah dijelaskan pada (2.4.3) bahwa maksim relevansi 

menghendaki para peserta tutur untuk memberikan informasi yang relevan 

terhadap topik pembicaraan. Namun, pelanggaran maksim relevansi dalam 

kegiatan interaksi masih sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.        

 Contoh [19] 

  Husband : How much did the new dress cost, honey? 

  Wife : I know. Let’s go out tonight. 

 Joan Cutting (2002:40) 

Pada contoh dialog di atas, terdapat pelanggaran maksim relevansi yang 

ditunjukkan dengan jawaban sang istri yang tidak relevan dengan apa yang sedang 

dipertanyakan oleh sang suami, yaitu mengenai harga gaun. Sang istri menjawab 
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pertanyaannya dengan cara mengalihkan perhatian suaminya melalui sebuah 

ajakan. Dapat dilihat bahwa ajakan tersebut mengandung makna implisit yaitu ia 

seolah-olah tidak ingin membahasnya. 

Pelanggaran maksim relevansi ini tidak selalu memberikan dampak negatif 

bagi mitra tuturnya, karena meskipun suatu tuturan secara literal dianggap tidak 

memiliki hubungan, namun secara konteks sebenarnya tuturan tersebut memiliki 

relevansi. Hal ini pun didukung oleh pengetahuan yang sama antara penutur dan 

mitra tuturnya.  

 Pelanggaran maksim relevansi memiliki tujuan untuk mengakrabkan orang 

yang baru dikenal, serta memberikan efek humor (lucu). 

 Contoh [20] 

 A : What is your name? 

  B : Ali 

 A : Where do you live? 

 B : I don’t bring my house, because it’s too heavy. 

 Dalam dialog di atas, sangat jelas terlihat bahwa B melakukan pelanggaran 

maksim relevansi dengan tujuan untuk menimbulkan efek humor (lucu) terhadap 

A, karena antara pertanyaan dan informasi yang diberikan tidak memiliki 

hubungan yang relevan. 

 

2.5.4 Pelanggaran Terhadap Maksim Cara 

Pelanggaran terhadap maksim cara terjadi apabila penutur atau mitra tutur 

tidak berbicara secara langsung, tuturannya kabur, tidak runtut dan cenderung 

ambigu. 
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Contoh [21] 

  A : Open it! 

  B : Wait a minute, still cold. 

Percakapan di atas memiliki kadar kejelasan yang rendah. A tidak 

memberikan keterangan yang jelas mengenai apa yang seharusnya dibuka oleh B, 

dan begitu pula B. B memberikan informasi yang mengandung kadar ketaksaan 

cukup tinggi. Kata “dingin” dalam tuturan tersebut dapat mendatangkan banyak 

persepsi akibat dari tidak jelasnya informasi yang B berikan. Kedua pihak telah 

melanggar maksim pelaksanaan. Oleh sebab itu, maknanya pun menjadi kabur. 

 

2.6 Faktor Penyebab Pelanggaran Maksim 

 Dalam proses interaksi, setiap individu dapat dipastikan pernah melanggar 

prinsip kerjasama yang telah ditetapkan. Grice (1975) mengatakan bahwa terdapat 

lima faktor penyebab terjadinya pelanggaran maksim dalam proses interaksi, 

yaitu; Flouting a maxim, Violating a maxim, Infringing a maxim, Opting out of a 

maxim, dan Suspending a maxim. 

 

2.6.1 Flouting a Maxim  

 Thomas (1995:65) menyampaikan:  

“Flouting a maxim is a speaker that blatantly fails to observe a maxim, 

not with any intention of any deceiving or misleading, but because the 

speaker wishes to prompt the hearer to look for a meaning which is 

different from, or in addition to, the expressed meaning” 

 

yang artinya melanggar maksim adalah suatu keadaan disaat seorang penutur 

secara terang-terangan tidak berhasil dalam menyampaikan pesan terhadap mitra 
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tuturnya. Tidak bermaksud untuk menipu atau bahkan menyesatkan, akan tetapi 

penutur mengharapkan mitra tutur untuk mencari arti yang berbeda disamping 

makna yang ingin diungkapkannya. 

Menurut pendapat Levinson (1983): 

“The flouting of maxims takes place when individuals deliberately cease 

to apply the maxims to persuade their listeners to infer the hidden meaning 

behind the utterances; that is the speakers employ implicature” 

 

yang artinya bahwa pelanggaran maksim tersebut dilakukan secara sengaja untuk 

meyakinkan mitra tutur (hearer) dalam menyimpulkan makna yang tersembunyi 

dibalik ucapannya. 

Dalam kehidupan sehari-hari, mempermainkan maksim (flouting a maxim) 

itu sangat sering ditemukan. Hal ini tentu melanggar prinsip kerjasama. Grundy 

(2000) berpendapat: 

“Whenever a maxim is flouted, there must be an implicature to save the 

utterance from simply appearing to be a faulty contribution to a 

conversation” 

 

yang artinya kapan pun maksim dilanggar, implikatur harus selalu ada untuk 

menjaga ungkapan yang tidak sesuai dalam percakapan. 

 Contoh [22] 

 Joan : I’ve been dating this new guy for a while now, but I think I 

need to break up with him. He’s always late, he never has any 

money and I think he was dating my roommate last night.  

 Ivan :  He’s a real keeper. (In sarcastic tone) 

Pada contoh dialog di atas, Ivan telah mempermainkan maksim kualitas, 

karena Ia tidak berkata jujur. Kalimat “He’s a real keeper” mengandung implikasi 

sebaliknya, yaitu “You should get rid of him”. 
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A. Flouting a Maxim of Quality 

 Pelanggaran yang memanfaatkan maksim kualitas adalah bentuk 

pelanggaran yang terjadi karena seorang penutur tidak mengatakan hal yang 

sebenarnya, dengan kata lain berbohong pada mitra tutur atau mengatakan sesuatu 

yang sangat bertentangan dari apa yang sebenarnya ingin ia katakan, namun hal 

ini dilakukan secara sengaja oleh penutur dengan maksud agar tuturannya dapat 

dipahami lebih baik. Bentuk pelanggaran ini disebut juga sebagai pengintensifan 

(intention nonfulfilment). 

 Contoh [23] 

Teacher to a student who arrives late more than ten minutes to the class 

meeting  

 Teacher : Wow, You are such a punctual fellow! Welcome to the class! 

  Student  : Sorry, Sir! It won’t happen again. 

 Dari contoh dialog di atas, dapat kita lihat bahwa ungkapan tersebut 

merupakan sebuah implikatur yang melanggar maksim kualitas. Dalam dialog 

tersebut, seorang guru tidak sedang memuji siswanya, melainkan meminta 

siswanya untuk memperhatikan makna dibalik ucapannya. Siswa tersebut pun 

memahami hal itu dan segera meminta maaf atas keterlambatannya. 

 

B. Flouting a Maxim of Quantity 

 Pelanggaran maksim kuantitas terjadi ketika seorang penutur memberikan 

informasi yang tidak memadai atau bahkan berlebihan dari apa yang dibutuhkan. 

Maksim kuantitas mengharuskan setiap partisipan komunikasi mengatakan hal 

yang sebenarnya, yaitu setiap respon yang diberikan pada mitra tutur sebaiknya 
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didasarkan pada bukti yang memadai. Namun, tak jarang pula seseorang 

melakukan pelanggaran dengan sengaja agar menimbulkan efek lucu. Seperti pada 

contoh dialog berikut ini :  

 Contoh [24] 

 Ali : Where are you, Majid? 

 Majid : I’m in my clothes.  

 Pada percakapan di atas, Majid mengatakan hal yang sebenarnya karena ia 

berpendapat bahwa setiap orang selalu berpakaian. Namun, tanpa ia sadari dengan 

tidak memberikan informasi yang lengkap/memadai, ia telah melakukan 

pelanggaran karena dianggap telah melanggar maksim kuantitas. 

 

C. Flouting a Maxim of Relevance 

 Pelanggaran maksim yang memanfaatkan maksim relevansi yaitu 

pelanggaran yang dilakukan ketika penutur (speaker) mengatakan sesuatu yang 

tidak relevan. Sebagai contoh, yaitu ketika penutur gagal dalam menyampaikan 

jawaban atau respon yang diminta oleh mitra tutur, seperti tidak menjawab 

pertanyaan dari apa yang mitra tutur tanyakan, atau bahkan penutur justru dengan 

sengaja mengganti topik pembicaraan dari lawan bicaranya dengan maksud lain. 

 Contoh [25] 

 Mom : Have you done your homework? 

 Son : My bicycle is broken, mom. 

 Pada dialog tersebut sang Anak telah melakukan pelanggaran. Jawaban 

dari sang Anak tidak sesuai dengan apa yang sang Ibu tanyakan. Namun, dibalik 

tuturan tersebut dapat disimpulkan bahwa sang Anak melakukan pelanggaran 
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tersebut untuk memudarkan konsentrasi sang Ibu dari pertanyaan yang tidak Ia 

sukai.Akan tetapi, permainan yang melanggar atau memanfaatkan maksim 

relevansi tidak selalu buruk, karena terkadang justru menguntungkan atau 

membantu proses interaksi. 

 Contoh [26] 

 A : Mr. X is an old bag 

  (There is a moment of appalled silence) 

 B : The weather has been quite delightful this summer, hasn’t it? 

 Dialog di atas merupakan contoh dari terjadinya pelanggaran maksim 

relevansi yang dapat dikatakan menguntungkan mitra tutur. Mengapa? Karena 

pelanggaran tersebut dilakukan oleh B untuk mencairkan suasana ketika ucapan A 

tidak ada yang menanggapi.  

 

 

D. Flouting a Maxim of Manner 

 Pelanggaran yang dianggap memanfaatkan maksim pelaksanaan yaitu 

pada saat penutur mengungkapkan sesuatu yang bersifat ambigu. Hal ini tentu 

dapat berdampak negatif pada interaksi yang sedang dijalani, karena respon dan 

jawaban yang ambigu dapat membingungkan pendengar. Sehingga, mitra tutur 

harus menggali lebih dalam mengenai maksud sebenarnya dari apa yang penutur 

katakan. Selain itu,hal ini dapat menyebabkan terjadinya salah paham, apabila 

mitra tutur memiliki asumsi yang benar-benar berbeda dengan apa yang 

dimaksudkan oleh penutur itu sendiri. Meskipun terkadang penutur tidak 

bermaksud untuk melakukan hal itu, namun permainan maksim pelaksanaan ini 
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biasanya dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti untuk mengelabui atau 

menimbulkan efek lucu. 

 Contoh [27] 

  Nicholas : What are your plans for this afternoon? 

  Anna : I was going to take the D-O-G for a W-A-L-K 

 Dialog di atas mengandung permainan yang memanfaatkan maksim 

pelaksanaan, karena pesan yang Anna sampaikan dapat membingungkan 

Nicholas. Ucapan tersebut mengandung implikatur, yaitujangan mengucapkan 

kata Dog dan Walk di depan anjing miliknya, karena dapat menjadikan anjingnya 

sangat agresif ketika mendengar kata-kata tersebut. Ia mencoba untuk 

menghindari hal tersebut karena khawatir dapat membuat Nicholas takut. 

 

 

2.6.2 Violating a Maxim 

 Pelanggaran maksim ini adalah ketika penutur mengatakan sesuatu yang 

benar dan jujur untuk menyembunyikan kebohongannya atau sesuatu yang ingin 

ia sembunyikan, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kesalahpahaman 

dari mitra tutur yang telah mempercayai ucapannya. Grice (1975:49) mengatakan, 

“A speaker who violates a maxim will be liable to mislead” yang artinya, penutur 

yang melanggar maksim maka akan menyesatkan mitra tuturnya.   

 Violating a Maxim of Quality [28] 

 A : You stained my dress with red wine, you klutz! 

 B : Nobody will notice. 
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Violating a Maxim of Quantity [29] 

 Supervisor : Did you read the articles and write up the review of 

literature? 

  Supervisee : I certainly read the articles. Weren’t they captivating! 

 Violating a Maxim of Relevance [30] 

 A : Did you like my presentation? 

 B : The attendance was impressive, wasn’t it? 

 Violating a Maxim of Manner [31] 

 Pierce : Major Frank Burns, M.D.,  manic depressive. It’s an 

honourary title. 

 Trapper : He’s also schizoid. 

 Pierce : He sleeps in two bunks. 

 

2.6.3  Infringing a Maxim 

 Pelanggaran yang diakibatkan oleh menyalahi maksim ini terjadi ketika 

dalam proses percakapan terdapat kesalahan-kesalahan yang melanggar maksim 

karena penutur tidak berbahasa dengan sempurna. Sebagai contoh, penutur 

merupakan anak yang masih kecil dan belum bisa berbicara dengan lancar.  

Contoh lainnya adalah ketika penutur merupakan orang asing yang tidak 

menguasai bahasa yang sedang dipergunakan dalam percakapan. Namun, tidak 

menutup kemungkinan pula bahwa pelanggaran ini terjadi karena faktor-faktor 

lainnya, seperti dalam keadaan tegang, shock, mabuk, terlalu gembira atau bahkan 

penutur memang tidak bisa berbicara dengan jelas. 
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 Contoh [32] 

 Teacher : How was your holiday? 

 Student : Nice. 

 Dalam dialog di atas, seorang siswa kurang menguasai bahasa yang 

digunakan oleh gurunya. Sehingga, ia menyalahi maksim dengan kosa kata yang 

ia ketahui untuk menjawab pertanyaan gurunya. 

 

2.6.4 Opting Out of a Maxim 

 Menurut Thomas (1995): 

“One might opting out of a maxim by clearly showing that he is unable to 

cooperate, perhaps due to legal or ethical reasons, or the need to protect 

someone else” 

 

yang artinya ialah seseorang mungkin memilih untuk keluar dari maksim dengan 

cara menunjukkan bahwa ia tidak dapat bekerjasama. Hal ini mungkin karena 

alasan hukum, etika atau bahkan karena ia ingin melindungi seseorang. 

Pelanggaran maksim ini biasanya terjadi ketika penutur sedang berada di depan 

banyak orang, dan penutur tidak berkenan untuk memberikan informasi kepada 

mitra tuturnya karena informasi tersebut tidak etis atau bahkan ilegal untuk 

dipublikasikan. Namun, terkadang dalam kasus pelanggaran ini penutur sendiri 

pun tidak bermaksud untuk membuat pelanggaran tersebut.Sebagai contoh ialah 

polisi yang memang tidak diperbolehkan untuk memberikan informasi mengenai 

kasus kriminalitas. Dalam situasi tersebut, polisi tidak bermaksud untuk 

melakukan pelanggaran. Akan tetapi, pemberian informasi mengenai kasus 

kriminalitas pada khalayak ramai merupakan sesuatu yang ilegal. 

 Contoh [33] 
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 A : Has she ever told you that she hated her father and wanted him 

dead? 

 B : Such information is confidential and it would be unethical to 

share it with you. 

Pada contoh pelanggaran di atas dapat kita lihat bahwa B berusaha untuk 

keluar dari maksim, karena ia merasa tidak etis untuk membahas apa yang A 

tanyakan mengenai persoalan yang menyangkut privacy seseorang.  

 

2.6.5 Suspending a Maxim 

 Pelanggaran ini dapat terjadi ketika terdapat beberapa kata atau kalimat 

yang tidak pantas atau tabu untuk diucapkan. Biasanya hal ini terjadi dalam kasus 

penyebutan nama, tempat atau suatu benda. Lalu kebudayaan, tempat, waktu, dan 

situasi pun sangat berpengaruh pada terjadinya pelanggaran ini. Mitra tutur 

biasanya tidak mengharapkan penutur untuk memperjelas maksud dari ucapannya, 

karena mitra tutur sudah memahami maksud dari tuturan penutur. Untuk membuat 

mitra tutur mengerti, biasanya penutur akan mencari kata ganti untuk kata-kata 

tabu tersebut.  

 Contoh [34] 

 The speaker in this case is a daughter of a murdered man. She is talking 

to Jim Chee of the Navajo Tribal Police: “Last time you were with that FBI man 

asking about the one who got killed. You find out who killed that man?” 

 Pada contoh ungkapan di atas menunjukkan bahwa penyebutan nama dari 

pria yang dibunuh itu merupakan hal yang tabu. Oleh sebab itu, Ia mengganti 

sebutan dari pria tersebut dengan the one who got killed dan that man. 


