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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

 

Berdasarkan pemaparan data serta analisis yang dilakukan, maka pada 

bagian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab 

rumusan masalah. Seluruh data yang telah dianalisis akan disimpulkan satu 

persatu untuk menjawab ketiga rumusan masalah yang telah ditentukan 

sebelumnya. Pemaparan yang akan dilakukan pada bagian ini, meliputi a) 

simpulan, berisi kesimpulan dari hasil analisis data yang akan menjawab rumusan 

masalah; b) implikasi, berisi dampak dari hasil penelitian yang melibatkan 

berbagai aspek; serta c) rekomendasi, berisi saran terhadap penelitian serupa di 

masa mendatang. 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap 28 data tuturan, peneliti 

menemukan lebih banyak data yang mewakili wujud pelanggaran prinsip 

relevansi, daripada data yang mewakili wujud pematuhan prinsip relevansi. Dari 

28 data tuturan, peneliti menemukan 15 buah data yang mewakili pelanggaran 

prinsip relevansi. Pada wujud pelanggaran prinsip relevansi, penulis menemukan 

bahwa permasalahan utama dari pelanggaran prinsip relevansi ini adalah adanya 

ketidakrelevanan respons tuturan di dalam suatu konteks yang sama. Respons 

tuturan yang tidak relevan tersebut, menimbulkan banyak tuturan ambigu yang 

bisa menimbulkan banyak persepsi baru terhadap penonton video. Adanya 

ketidaksesuaian maksud antara penutur dan mitra tutur di dalam suatu konteks 

pertuturan, membuat sebuah tuturan menjadi tidak relevan. Selain itu, terdapat 

beberapa syarat validitas yang tidak terpenuhi oleh penutur. Mayoritas syarat 

validitas yang tidak terpenuhi adalah syarat kewenangan. Hal tersebut pun 

membuat pendengar (over hearer) tidak menerima apa yang dikatakan oleh 

penutur, sebab penutur sendiri tidak memiliki otoritas untuk mengatakan sesuatu. 

Hal lain yang mempengaruhi tuturan menjadi unhappy (tidak valid) adalah karena 

tuturan tidak diucapkan oleh orang yang tepat, dinyatakan di tempat yang tidak 



231 

 

 
Rahma Wulan Mei Anjaeni, 2019 
SUPER MAKSIM DALAM TEKS HUMOR  PADA VIDEO LAST HOPE KITCHEN (KAJIAN PRAGMATIK) 

Universitas Pendidikan Indonesia  I repository.upi.edu  I perpustakaan.upi.edu 

tepat atau prosedur yang tidak sesuai, dan dituturkan pada kondisi yang tidak pas. 

Sementara itu, penulis menemukan 13 buah data yang mewakili pematuhan 

prinsip relevansi. Pada wujud pematuhan prinsip relevansi, kesesuaian maksud 

antara penutur dan mitra tutur dapat tercapai sepenuhnya. Adanya kontribusi yang 

seimbang pada saat menuturkan suatu tuturan di dalam sebuah konteks, membuat 

percakapan tersebut menjadi lebih optimal. Persentase perbandingan dari kedua 

bentuk tersebut adalah masing-masing 54% dan 46%. Dari persentase tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa tuturan di dalam video yang melanggar prinsip relevansi 

lebih mendominasi. Dominasi tersebut membuktikan bahwa tuturan di dalam 

video Puding Babi Kurma Madu memang terlalu sensitif bagi sebagian besar 

masyarakat Indonesia. Tuturan-tuturan yang membawa isu agama, tidak bisa 

diterima begitu saja, sebab akan menimbulkan banyak persepsi baru bagi 

masyarakat dan menimbulkan konflik sosial. 

Selanjutnya, pada implikatur percakapan penutur, penulis menemukan 

bahwa implikatur yang mendominasi di dalam penelitian ini adalah implikatur 

percakapan mengejek. Terdapat tujuh buah data yang terdapat pada implikatur 

percakapan mengejek. Implikatur percakapan yang mendominasi selanjutnya 

adalah implikatur percakapan menghina, bercanda, menyindir, serta merendahkan. 

Meskipun penutur maupun mitra tutur saling melemparkan tuturan yang 

mengandung implikatur percakapan negatif, tetapi keduanya tidak ada yang 

merasa tersinggung atau keberatan. Hal tersebut bisa terjadi karena faktor 

kedekatan yang ada di antara kedua penutur. Selain itu, kedua penutur dan mitra 

tutur merasa bahwa mereka berada pada tingkatan yang sama. Dengan kata lain, 

pengaruh yang mereka miliki antara satu sama lain bisa membuat mereka menjadi 

lebih leluasa dalam menuturkan suatu candaan. Melalui persentase, dapat dilihat 

bahwa implikatur mengejek merupakan implikatur yang mendominasi di dalam 

video Puding Babi Kurma Madu. Di dalam konteks ini, implikatur mengejek yang 

muncul adalah mengejek istilah-istilah keagamaan, yaitu halal, haram, kafir, 

mualaf, barokah dsb. Penggunaan istilah keagamaan tersebu dirasa kurang tepat 

apabila dikaitkan dengan konteks memasak. Selain itu, penutur juga tidak 

memiliki kuasa atau wewenang untuk mengubah status “keharaman” pada suatu 
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benda. Hal tersebut terbukti memicu kemarahan banyak warganet, sebab kapasitas 

penutur untuk menyatakan hal tersebut dirasa tidak cukup pantas. 

Terakhir, pada dampak implementasi dari prinsip relevansi, penulis 

mereduksi sebanyak 2000 data komentar menjadi 59 data komentar yang dirasa 

mampu mewakili dan memenuhi kriteria data penelitian. Dari total 59 buah data 

yang digunakan, penulis berhasil mengelompokkan data tersebut menjadi tiga 

buah kategori. Kategori tersebut adalah kelompok data dengan tuturan positif, 

tuturan netral, serta tuturan negatif. Pengelompokkan data tersebut, didasarkan 

pada teori ragam fungsi ilokusi Leech (1993). Dari analisis tiga buah kategori 

tersebut, penulis menemukan bahwa kategori data yang mendominasi adalah data 

dengan kategori negatif, disusul dengan kategori netral, dan kategori positif 

berada pada posisi terakhir. Berdsarkan persentase, dapat dilihat bahwa komentar 

yang mendominasi konten video Puding Babi Kurma Madu, merupakan komentar 

negatif. Hasil ini secara tidak langsung dapat menyimpulkan bahwa konten video 

Puding Babi Kurma Madu mendapat lebih banyak penolakan di dalam 

masyarakat. Penolakan tersebut didasari oleh tuturan Coki Pardede dan Tretan 

Muslim yang dianggap terlalu berbahaya dan bisa menimbulkan daya luka 

terhadap orang lain. Pasalnya, tuturan tersebut digunakan pada konteks yang tidak 

tepat, sehingga membuat konotasinya menjadi negatif. Namun, jika dilihat dari 

isyarat kontekstual, maka sebenarnya penutur tidak melakukan pelanggaran. 

Pasalnya, latar belakang konteks yang dimiliki oleh penutur dan mitra tutur 

memiliki kesamaan. Namun, berbeda dengan halnya pendengar (over hearer) 

yang menonton video tersebut. mereka tidak memiliki kesamaan konteks dengan 

penutur. Kesamaan konteks itu sendiri tidak hanya dibangun oleh latar belakang 

pengetahuan, tetapi dibangun juga oleh asumsi psikologis. Tidak adanya 

kesamaan konteks itu menyebabkan pendengar (over hearer) menganggap bahwa 

Tretan Muslim dan Coki Pardede melakukan pelanggaran atau penistaan. Alhasil, 

banyak warganet yang mengirimkan komentar berisi cemoohan, sebagai bentuk 

ekspresi geram mereka terhadap video Puding Babi Kurma Madu. Selain itu, 

tuturan pada video Puding Babi Kurma Madu menyebabkan perselisihan 

antarwarganet. Hal tersebut terlihat dari adanya “perang komentar” yang ada pada 

kolom komentar di dalam media YouTube. Jika diperhatikan, banyak warganet 
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yang bersikukuh pada pendiriannya sendiri yang dianggap benar. Perbedaan 

pendapat tersebut menimbulkan adu komentar berupa penyerangan tuturan secara 

tertulis. Banyak dari warganet yang menggunakan kata-kata kasar dan 

mencemooh warganet lain untuk tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Secara 

tidak langsung, persepsi warganet terhadap video tersebut dapat menimbulkan 

perpecahan antarumat beragama. 

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam sebuah tuturan 

humor, penutur dan mitra tutur terkadang harus melanggar prinsip relevansi untuk 

menimbulkan efek lucu. Deskripsi pelanggaran maksim tersebut adalah 

ketidaksesuaian maksud antara penutur dengan mitra tutur di dalam suatu konteks 

percakapan. Faktor yang bisa mendukung adanya pelanggaran prinsip tersebut 

adalah, adanya variabel sosial di antara penutur dan mitra tutur. Variabel sosial 

tersebut adalah tingkat kedekatan antara penutur dan mitra tutur, kuasa antara 

penutur dan mitra tutur, serta daya paksa. Pelanggaran prinsip tersebut, tentu 

memiliki implikatur atau maksud tersembunyi di dalamnya. Selain itu, 

pelanggaran prinsip yang mendominasi di dalam video Puding Babi Madu 

Kurma, termasuk ke dalam tuturan ambigu yang dapat menimbulkan persepsi 

baru di dalam masyarakat. Berbagai persepsi masyarakat, didominasi oleh 

komentar negatif terhadap video tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa bagi 

kebanyakan masyarakat, konten video Puding Babi Madu Kurma merupakan 

konten yang sensitif dan dapat menimbulkan konflik antarumat beragama. Jadi, 

penutur harus lebih berhati-hati dalam pemilihan kata atau dalam pemilihan ide 

untuk membuat konten video. Pasalnya, tidak semua orang bisa mengerti maksud 

atau tujuan tersirat dari apa yang ingin ditunjukkan oleh penutur. 

 

B. Implikasi 

Dampak dari hasil penelitian ini melibatkan aspek kehidupan 

bermasyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak 

masyarakat yang menganggap bahwa isu agama merupakan isu yang sensitif dan 

tidak bisa digunakan di dalam tuturan humor. Maka dari itu, penelitian ini bisa 

menjadi imbauan bagi para pembuat konten, agar berikutnya bisa lebih selektif 

dalam menentukan ide pembuatan suatu karya. Para pembuat konten harus bisa 
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melihat target pasar serta mengantisipasi adanya dampak negatif dari konten yang 

mereka buat. 

Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi imbauan bagi masyarakat agak 

bisa lebih bijaksana dalam menyikapi suatu permasalahan. Warganet harus lebih 

berhati-hati terhadap berita hoaks dan pemicu yang bisa menimbulkan adu domba. 

Warganet juga perlu berhati-hati dalam menulis sebuah komentar. Lebih baik, 

komentar yang mengandung cemoohan dihindari untuk meminimalkan adanya 

perang komentar antarwarganet. 

 

C. Rekomendasi 

Setelah menyelesaikan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa 

rekomendasi bagi penelitian yang akan datang, khususnya pada kajian Pragmatik 

dan prinsip relevansi. Adapun rekomendasi yang diajukan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut. 

1) Penelitian mengenai prinsip relevansi dapat dilakukan pada kasus kebahasaan 

lain yang lebih menarik dan memiliki dampak nyata di dalam masyarakat. 

Tujuannya, agar kedua belah pihak dapat sama-sama mengetahui dampak apa 

saja yan mereka tibulkan terhadap satu sama lain, sehingga mereka bisa lebih 

berhati-hati lagi dalam melakukan suatu tindakan. 

2) Peneliti selanjutnya dapat menggunakan teori yang lebih mutakhir dan sesuai 

dengan isu yang diangkat.  

3) Peneliti yang ingin meneliti mengenai daya ilokusi, dapat menggunakan teori 

syarat validitas atau syarat kewenangan untuk memvalidasi daya ilokusi pada 

sebuah tuturan. Penggunaan teori tersebut dapat memudahkan peneliti dalam 

menentukan apakah tuturna tersebut mengandung pelanggaran atau tidak. 

4) Peneliti berharap, penelitian ini dapat menjadi gambaran atau acuan bagi 

peneliti selanjutnya dalam mengkaji wujud implementasi prinsip relevansi 

pada tuturan humor. Peneliti juga berharap bahwa kajian mengenai 

implementasi prinsip relevansi di dalam tuturan humor bisa terus berkembang 

seiring perkembangan zaman.  
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