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ABSTRAK

Nadiatul Khairiah. 2017. “Analisis Percakapan dalam Film Tenggelamnya Kapal
Van  der  Wicjk”.  Jurusan  Sastra  Indonesia  Fakultas  Ilmu  Budaya  Universitas  Andalas.
Pembimbing I, Dra. Sri Wahyuni, M.Ed. Pembimbing II, M. Yunis, S.S., M.Hum.

Masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah terpenuhi atau dilanggarnya prinsip
kerja sama serta prinsip kesopanan dan menemukan berapa banyak tuturan yang memenuhi
dan melanggar prinsip kerja sama serta prinsip kesopanan yang terdapat pada tuturan dalam
film  Tenggelamnya Kapal  Van der Wicjk.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mendeskripsikan
dipenuhi  atau  dilanggarnya  prinsip  kerja  sama serta prinsip  kesopanan dan menentukan
jumlah tuturan yang memenuhi dan melanggar prinsip kerja sama serta prinsip kesopanan
pada tuturan yang terdapat dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Wicjk. 

Langkah dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap penyediaan data,
tahap  analisis  data,  dan  tahap  penyajian  hasil  analisis  data.  Pada  tahap  penyediaan  data
digunakan metode simak dengan teknik dasar teknik sadap dan teknik lanjutan teknik Simak
Bebas Libat Cakap (SBLC). Pada tahap analisis data digunakan metode padan. Metode padan
yang digunakan adalah metode padan intralingual dan padan ekstralingual sedangkan teknik
yang digunakan adalah teknik  Hubung Banding Menyamakan (HBS) dan teknik  Hubung
Banding Membedakan (HBB). Pada tahap penyajian hasil analisis data digunakan metode
informal.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap tuturan dalam film Tenggelamnya
Kapal Van der Wicjk, ditemukan bahwa ada tuturan yang memenuhi prinsip kerja sama dan
prinsip kesopanan dan ada pula beberapa tuturan yang melanggar prinsip kerja sama dan
prinsip  kesopanan.  Film  Tenggelamnya  Kapal  Van  der  Wicjk  terdiri  atas  335  tuturan.
Berdasarkan analisis dari 335 tuturan tersebut, ditemukan 121 tuturan memenuhi prinsip kerja
sama, sedangkan  74  tuturan  melanggar  prinsip  kerja  sama.  Selain  itu,  dari  335  tuturan
terdapat  25  tuturan  di  antaranya  memenuhi  prinsip  kesopanan, sedangkan  29  tuturan
melanggar prinsip kesopanan. Meskipun masih terdapat pelanggaran pada prinsip kerja sama
dan  prinsip  kesopanan,  tidak  berarti  bahwa  pelanggaran  tersebut  mengganggu  proses
komunikasi.  Komunikasi  tetap  dapat  berlangsung  dengan  baik  meskipun  telah  terjadi
pelanggaran pada prinsip percakapan. 
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