
ABSTRAK 

 Penelitian yang berjudul “Aplikasi Prinsip Kerjasama Grice dalam Program talk show 
bersama Mbah Djayus di 100.5 MDC fm” bertujuan mendeskripsikan aplikasi dan pelanggaran 
prinsip kerja sama Grice yang terdapat dalam dialog pada program talk show Mbah djayus di 
radio MDC fm, serta mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penutur melanggar prinsip 
kerja sama Grice. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pragmatik, teori prinsip 
kerjasama Grice, dan Aspek situasi Tutur  

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yakni medndeskripsikan dialog pada 
program talk show Mbah Djayus di radio MDC fm dilihat dari perspektif prinsip kerja sama 
Grice. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak. 
Lebih lanjut teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak bebas libat cakap. 
Teknik ini akan dilanjutkan dengan teknik rekam dan teknik catat. Analisis data dilakukan 
dengan cara mengidentifikasi dan mengklasifikasi satuan dialog yang mengandung penerapan 
dan pelanggaran prinsip kerja sama Grice yang dikelompokkan berdasarkan tiap-tiap maksim. 
Setelah itu dilakukan pengklasifikasian terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi penutur 
melanggar prinsip kerja sama Grice. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kerja sama Grice yang 
terdapat pada program talk show Mbah Djayus di radio MDC fm terdiri atas penerapan terhadap 
maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim hubungan atau relevansi, dan maksim cara. 
Pelanggaran terhadap maksim cara hanya terdiri atas (1) penutur memberikan jawaban yang 
tidak ringkas dan (2) penutur memberikan jawaban yang taksa. Maksim yang paling banyak 
dilanggar oleh penutur dalam program talk show adalah maksim kuantitas dan kualitas dalam 
program talk show Mbah Djayus. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penutur melanggar 
prinsip kerja sama Grice antara lain: (1) memberikan kesan lucu (2) mengalihkan pembicaraan. 
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