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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian pada film Valentine’s Day karya Katherine 

Fugate, Abby Kohn, dan Marc Silverstein yang diperoleh dengan berlandaskan 

teori-teori yang berhubungan dengan prinsip kerjasama, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Jenis pelanggaran maksim prinsip kerjasama yang terdapat dalam film 

Valentine’s Day terdiri atas pelanggaran maksim kualitas, pelanggaran 

maksim kuantitas, pelanggaran maksim relevansi, dan pelanggaran 

maksim cara. Dari 38 data yang ada, diketahui bahwa pelanggaran maksim 

kuantitas menjadi yang paling dominan karena terjadi di sebanyak 21 data 

(45,65%), pelanggaran maksim relevansi terjadi di sebanyak 19 data 

(42,30%), pelanggaran maksim kuantitas terjadi di sebanyak 6 data 

(12,05%), dan pelanggaran maksim cara terjadi di 0 data (0%). 

2. Pelanggaran maksim prinsip kerjasama yang terdapat dalam film 

Valentine’s Day terjadi di dalam tiga konteks, yaitu konteks situasi, 

konteks antarpersonel, dan konteks koteks. Dari 38 data yang ada, 

diketahui bahwa semua data terjadi di dalam konteks situasi karena 

konteks situasi menjelaskan situasi apa yang terjadi saat data tersebut 

terjadi, oleh karena itu konteks situasi menjadi konteks yang paling 

dominan karena terjadi di 38 data, konteks antarpersonel terjadi di 
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sebanyak 14 data, dan konteks koteks terjadi di sebanyak 12 data, 

sedangkan konteks kultural tidak terjadi sama sekali. 

 

Dari poin-poin di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran maksim 

kuantitas menjadi maksim yang lebih banyak terjadi dalam film Valentine’s Day 

karya Katherine Fugate, Abby Kohn, dan Marc Silverstein. dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa film Valentine’s Day ini sangat membutuhkan pelanggaran 

maksim kuantitas dalam menyampaikan pesan dengan tujuan bahwa percakapan 

ini akan lebih menarik. Selain itu, aktor yang lebih banyak melakukan 

pelanggaran maksim kuantitas adalah Reed Bennet. Dari 21 data pelanggaran 

maksim kuantitas, Reed Bennet melakukan pelanggaran sebanyak 6 kali. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa Reed Bennet adalah orang yang pandai 

berbicara dan menjelaskan sesuatu karena selalu memberikan informasi yang 

berlebihan, dan dapat diartikan bahwa Reed Bennet selalu memberikan penjelasan 

yang panjang dengan maksud respondennya dapat memahami tutuannya dengan 

jelas. 

Dalam kenyataannya bahwa pembicara maupun responden tidak selalu 

harus menaati prinsip kerja sama Grice dalam menyampaikan pesan karena pada 

dasarnya bahwa komunikasi itu akan berjalan dengan baik jika baik pembicara 

maupun responden memiliki pengetahuan atau latar belakang yang sama. 

 

4.2 Saran 

 Penulis memberikan saran agar penelitian ini lebih maksimal 

pemanfaatannya. Saran tersebut adalah perlunya penggalian lebih dalam tentang 
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pelanggaran maksim prinsip kerja sama. Pelanggaran maksim merupakan salah 

satu bentuk dati ketidaktaatan terhadap maksim. Dalam prinsip kerja sama Grice 

terdapat lima jenis yang tidak menaati maksim sehingga bagi peneliti lain yang 

ingin memakai tema yang hampir sama dapat meneliti dari segi yang berbeda dan 

menarik untuk diteliti seperti violating maxims, infringing maxims, opting out 

maxims, dan suspending maxims. 


