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ABSTRAK 

Reno Nofrita Nenda, 1710723003. “Prinsip Kerja Sama dan Prinsip Kesantunan 

dalam Serial Web Imperfect The Series: Tinjauan Pragmatik”. Jurusan Sastra 

Indonesia Fakultas Ilmu Budaya. Pembimbing I, Prof. Dr. Nadra, M.S. dan 

Pembimbing II, Dr. Aslinda, M.Hum. 

 

 Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah apa saja prinsip kerja sama  

yang dilanggar dan dipatuhi dalam serial web Imperfect The Series dan apa saja 

prinsip kesantunan yang dilanggar dan dipatuhi dalam serial web Imperfect The 

Series. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan prinsip kerja sama yang 

dilanggar dan dipatuhi dalam serial web Imperfect The Series dan mendeskripsikan 

prinsip kesantunan yang dilanggar dan dipatuhi dalam serial web Imperfect The 

Series.  

 Dalam penyediaan data digunakan metode simak dengan teknik dasar teknik 

sadap dan teknik lanjutan teknik Simak Bebas Libat Cakap (SLBC) beserta teknik 

catat. Dalam analisis data digunakan metode padan. Metode padan yang digunakan 

adalah metode padan referensial dan metode padan pragmatis dengan teknik dasarnya 

teknik Pilah Unsur Penentu (PUP) dan teknik lanjutan Hubung Banding Membedakan 

(HBB). Dalam penyajian hasil analisis data digunakan metode informal.  

 Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan prinsip kerja sama dan prinsip 

kesantunan dalam tuturan serial web Imperfect The Series yang dilanggar dan 

dipatuhi. Prinsip kerja sama yang dilanggar ditemukan pada semua maksim, yaitu 

maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Adapun 

pematuhan prinsip kerja sama hanya ditemukan pada maksim kuantitas dan maksim 

kualitas. Prinsip kesantunan yang dilanggar ditemukan pada semua maksim, yaitu 

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

maksim kesepakatan, dan maksim kesimpatian. Adapun prinsip kesantunan yang 

dipatuhi juga ditemukan pada maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim 

pujian, maksim kesepakatan, dan maksim kesimpatian,  kecuali maksim kerendahan 

hati. Pada prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan ditemukan pelanggaran pada 

semua maksim, sedangkan pematuhan hanya ditemukan pada beberapa maksim.  

Banyaknya tuturan berupa ejekan dan olokan bertujuan untuk menciptakan humor 

sehingga banyak ditemukan pelanggaran daripada pematuhan terhadap prinsip 

kerjasama dan prinsip kesantunan. 
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