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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dan Prinsip 

Kesopanan dalam Adegan Humor “Goro-Goro” Wayang Kulit Dalang Ki Anom 

Suroto ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan bentuk humor pada percakapan 

adegan “goro-goro” pagelaran wayang kulit oleh dalang Ki Anom Suroto, (2) 

mendeskripsikan pelanggaran prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan yang 

membentuk sebuah implikatur percakapan pada adegan “goro-goro” pagelaran 

wayang kulit oleh dalang Ki Anom Suroto. Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah deksriptif kualitatif. Metode pengumpulan data berupa video 

yang berasal dari proses unduh di youtube, akan dicatat dan diklasifikasi 

menggunakan teori yang telah disebutkan. Teori yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah prinsip kerja sama, prinsip kesopanan, implikatur percakapan, dan 

humor. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai 

berikut, pertama ditemukan adanya pelanggaran prinsip kerja sama yaitu (a) 

pelanggaran maksim kuantitas, (b) pelanggaran maksim kualitas, (c) pelanggaran 

maksim relevansi, (d) pelanggaran maksim cara. Serta implikatur percakapan 

yang dibentuk akibat keempat pelanggaran prinsip kerja sama di atas. Kedua, 

ditemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip kesopanan yaitu (a) pelanggaran 

maksim kebijaksanaan, (b) pelanggaran maksim penerimaan (c) pelanggaran 

maksim kemurahan (d) pelanggaran maksim kemurahan (d) pelanggaran maksim 

kerendahan hati (e) pelanggaran maksim kecocokan (f) pelanggaran maksim 

kesimpatian. Serta implikatur percakapan yang dibentuk akibat keenam 

pelanggaran prinsip kesopanan. Ketiga, tuturan dalam adegan “goro-goro” 

wayang kulit oleh dalang Ki Anom Suroto menggandung beberapa ciri-ciri 

humor. Hal ini membuktikan bahwa percakapan tersebut mengandung humor 

yang memunculkan terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama dan dan prinsip 

kesopanan. 

 

Kata Kunci: goro-goro, humor, implikatur percakapan, pelanggaran prinsip 

kerja sama, pelanggaran prinsip kesopanan. 
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