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ABSTRAK 

 Penelitian berjudul Penerapan Prinsip Kerja Sama Grice dalam Persidangan 
Kasus Mirna Salihin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: Kajian Pragmatik
bertujuan untuk mendeskripsikan tuturan yang sesuai dengan penerapan maupun 
penyimpangan prinsip kerja sama Grice. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif, sedangkan untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan 
metode simak dengan teknik lanjutan yaitu teknik catat. Data diperoleh berupa 
rekaman yang diakses dari situs youtube kemudian ditranskripsikan ke dalam tulisan 
sesuai dengan urutan bicara di persidangan. Adapun penelitian ini memanfaatkan 
pendekatan kajian pragmatik dengan menggunakan teori prinsip kerja sama Grice. 
 Prinsip kerja sama memiliki peranan penting terhadap jalannya proses 
persidangan. Hal ini akan mempermudah pencarian bukti atau kebenaran fakta dalam 
suatu perkara yang didakwakan melalui proses tanya jawab para penegak hukum 
dengan saksi maupun terdakwa. Selain itu, proses tanya jawab menjadi lebih 
komunikatif dan efektif. 
 Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini dapat disimpulkan dua hal, yaitu 
pertama penerapan prinsip kerja sama Grice yang mencakup penerapan maksim 
kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan. Penerapan 
tersebut disebabkan saksi maupun terdakwa ingin memberikan pernyataan yang 
informatif sesuai dengan fakta yang dicari oleh para penegak hukum. Kedua
menunjukkan adanya bentuk penyimpangan prinsip kerja sama yang ditemukan 
dalam proses persidangan meninggalnya Mirna Salihin yang meliputi penyimpangan 
maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan. 
penyimpangan-penyimpangan ini terjadi karena adanya dorongan terdakwa yang 
ingin membela diri.  
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