
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

4.1  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data mengenai pelanggaran prinsip kerjasama dalam 

anime Gintama episode 3- episode 5, maka kesimpulan yang diperoleh adalah 

sebagai berikut: 

1.  Ditemukan pelanggaran prinsip kerjasama dalam anime Gintama episode 3- 

episode 5. Bentuk dari pelanggaran prinsip kerjasama dalam anime Gintama 

episode 3- episode 5, terdiri atas:  

1)  pelanggaran maksim tunggal, berupa: a) pelanggaran maksim kuantitas, b) 

pelanggaran maksim kualitas, c) pelanggaran maksim relevansi, d) pelanggaran 

maksim cara.  

2) pelanggaran maksim jamak, berupa: a) maksim kuantitas- maksim kualitas, 

b) maksim kuantitas- maksim relevansi- c) maksim kuantitas- maksim cara, d) 

maksim relevansi- maksim cara. 

Berikut klasifikasi pelanggaran prinsip kerjasama dalam anime Gintama 

episode 3– episode 5: 

Pelanggaran Prinsip Kerjasama dalam Anime Gintama 

 

No. Bentuk Pelanggaran Jumlah 

Data 

1 Tunggal; Maksim Kuantitas 2 Data 

2 Tunggal; Maksim Kualitas 4 Data 

3 Tunggal; Maksim Relevansi 3 Data 

4 Tunggal; Maksim Cara 2 Data 



 

 

 

5 Jamak; Maksim Kuantitas- Maksim Kualitas 1 Data 

6 Jamak; Maksim Kuantitas- Maksim Relevansi 3 Data 

7 Jamak; Maksim Kuantitas; Maksim Cara 3 Data 

8 Jamak; Maksim Relevansi- Maksim Cara 1 Data 

Sumber: Anime Gintama Episode 3- Episode 5 Tahun 2017 

 

2.  Pelanggaran prinsip kerjasama dalam anime Gintama episode 3- episode 5 

bertujuan untuk: a) menarik simpati, b) menarik perhatian, c) menutupi 

kesalahan, d) mengalihkan pembicaraan, e) memperhalus bahasa, f) 

menjatuhkan harga diri. 

3.  Ditemukan implikatur konversasional dari pelanggaran prinsip kerjasama 

dalam anime Gintama episode 3- episode 5, diantaranya: a) menunjukkan 

kelemahan, b) menunjukkan kekecewaan, c) menunjukkan ketakutan, d) 

menunjukkan kebohongan, e) menunjukkan kekesalan, f) menunjukkan 

kelebihan, g) menunjukkan perasaan bersalah, h) menunjukkan kekurangan, i) 

menunjukkan kekuasaan, j) menunjukkan tanggung jawab, k) menunjukkan jati 

diri. 

 

4.2  Saran 

Berkaitan dengan pelanggaran prinsip kerjasama dalam anime Gintama episode 

3- episode 5, berdasarkan kesimpulan, dapat disarankan sebagai berikut:  

Penelitian ini terbatas mengkaji bentuk dan tujuan serta implikatur 

konversasional dari pelanggaran prinsip kerjasama yang jauh dari kata sempurna, 



 

 

sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tujuan serta implikatur dari 

pelanggaran prinsip kerjasama yang lebih mendalam. Semoga penelitian sederhana 

ini berguna untuk menambah inspirasi dan kreativitas dalam penulisan karya ilmiah 

di masa yang akan datang. 

 


