
SKRIPSI 
 

PENYIMPANGAN PRINSIP KERJA SAMA 

DAN PRINSIP SOPAN SANTUN DALAM  

REALITY SHOW SUPERSTAR SHOW 

DI INDOSIAR 

 
Oleh 

FEBY ADITYA KURNIAWAN 

NIM 120310498 

 

DEPARTEMEN SASTRA INDONESIA 

FAKULTAS ILMU BUDAYA 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2010 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Penyimpangan prinsip kerja sama ... Feby Aditya Kurniawan



ABSTRAK 

 
Superstar Show adalah program baru Indosiar yang lahir sebagai 

pengembangan dari Supermama Seleb. menampilkan para figur publik dengan 
soulmate-nya, Superstar show banyak menampilkan kelucuan yang ditimbulkan 
karena adanya penyimpangan prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun. 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan : (1) Bagaimanakah 
penyimpangan maksim-maksim prinsip kerja sama dalam acara reality show 
Superstar Show  di Indosiar, (2) Bagaimanakah penyimpangan maksim-maksim 
Prinsip Sopan santun dalam acara reality show Superstar Show  di Indosiar. 
Sedangkan, tujuan penelitian ini adalah (1) Ingin memerikan tentang 
penyimpangan maksim-maksim prinsip kerja sama dalam acara reality show 
Superstar Show  di Indosiar, (2) Ingin memerikan tentang penyimpangan 
maksim-maksim prinsip sopan santun dalam acara reality show Superstar Show  
di Indosiar. 

Penelitian mengenai Wacana Bahasa Humor  Dalam Acara Reality Show 
“Superstar Show”. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pragmatic humor, prinsip kerjasama 
dan prinsip sopan santun. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini secara 
kualitatif deskriptif. 

Simpulan penelitian ini adalah dari keempat maksim prinsip kerja sama, 
maksim yang paling banyak disimpangkan adalah maksim kualitas yaitu 
sumbangan informasi tidak seinformatif yang dibutuhkan ada 12 penyimpangan. 
Hal ini disebabkan seringkali penutur tidak memberikan informasi yang sesuai 
dengan yang ditanyakan atau ingin diperoleh oleh lawan tutur. Dan dari keempat 
maksim prinsip sopan santun, maksim yang paling banyak disimpangkan adalah 
maksim kesepakatan ada 13 penyimpangan. Hal ini disebabkan penutur tidak 
sepakat dengan apa yang dituturkan oleh lawan tutur. 
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