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ABSTRAK 

 

Nurul Ganda Putri. 2019. “Prinsip Kerja Sama dan Prinsip Kesopanan 

dalam Program Acara Talkshow Brownis”. Jurusan Sastra Indonesia Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Andalas. Pembimbing I, Dra. Sri Wahyuni, M.Ed. 

Pembimbing II, Dra. Efri Yades, M.Hum.  

Masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah apa sajakah maksim-maksim pada 

prinsip kerja sama yang dilanggar dan yang dipenuhi dalam program acara talkshow 

Brownis dan apa sajakah maksim-maksim pada prinsip kesopanan yang dilanggar 

dan yang dipenuhi dalam program acara talkshow Brownis? Penelitian ini bertujuan 

untuk menjelaskan maksim-maksim pada prinsip kerja sama yang dilanggar dan 

yang dipenuhi dalam program acara talkshow Brownis dan menjelaskan maksim-

maksim pada prinsip kesopanan yang dilanggar dan yang dipenuhi dalam program 

acara talkshow Brownis. 

Metode 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 dasarnya yaitu teknik sadap dan 

teknik lanjutannya, yaitu teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC). Pada tahap 

analisis data, digunakan metode padan. Metode padan yang digunakan adalah 

metode padan prgamatis.Teknik dasar yang digunakan adalah teknik pilah unsur 

penentu (PUP) dan teknik lanjutan yang digunakan teknik Hubung Banding 

Membedakan (HBB). Pada tahap penyajian hasil analisis data, digunakan metode 

informal.  

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap tuturan dalam program acara 

talkshow Brownis, ditemukan tuturan yang melanggar prinsip kerja sama yang 

mencakup empat maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim 

relevansi, dan maksim cara. Sama seperti yang melanggar, tuturan yang memenuhi 

prinsip kerja sama dalam program acara talkshow Brownis mencakup empat 

maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim 

cara. Selain itu, ditemukan tuturan yang melanggar prinsip kesopanan yang 

mencakup enam maksim, yaitu maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim 

pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim kesimpatian. 

Sama seperti yang melanggar, tuturan yang memenuhi prinsip kesopanan dalam 

program acara talkshow Brownis juga ditemukan enam maksim, yaitu maksim 

kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, 

maksim kesepakatan, dan maksim kesimpatian. 
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