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ABSTRAK 
 
 
Febryan Ariefandi. 2015. Tindak Tutur Ilokusi yang Memberikan Efek Humor 
Kepada Pembaca dalam Manga Azumanga Daioh Volume 1 Karya Azuma 
Kiyohiko. Program Studi Sastra Jepang, Universitas Dian Nuswantoro. 
Pembimbing: Bayu Aryanto 
 
Kata Kunci : Tindak Tutur, Ilokusi, Prinsip Kerja Sama, Pelanggaran, Humor  
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wujud daya dan makna tindak 
tutur ilokusi untuk memberikan efek humor dalam manga Azumanga Daioh 
Volume 1 karya Azuma Kiyohiko. Data penelitian ini adalah tuturan para tokoh 
yang diasumsikan merupakan tuturan tindak tutur ilokusi pada manga Azumaki 
Daioh Volume 1. Data tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis 
berdasarkan teori tindak tutur ilokusi Searle. Selain itu data tersebut juga 
dianalisis berdasarkan teori prinsip kerja sama Grice untuk dicari pelanggaran 
maksim pada prinsip kerja sama. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 
dengan pendekatan pragmatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak tutur 
ilokusi pada manga Azumanga Daioh Volume 1 dikategorikan menjadi lima daya 
ilokusi yaitu direktif, asertif, ekspresif, komisif, dan deklaratif. Tuturan ilokusi 
tersebut juga melanggar empat maksim pada prinsip kerja sama yaitu maksim 
kualitas, maksim kuantitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Tindak tutur 
ilokusi juga berperan sebagai penunjang pengungkapan humor dalam tuturan. 
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ABSTRACT 
 
 

Febryan Ariefandi. 2015. Illocutionary Acts As A Support To Create Humor Effect 
to The Reader In The Azumanga Daioh Manga Volume 1 By Azuma Kiyohiko. 
Japanese Study Program, Dian Nuswantoro University. Advisor: Bayu Aryanto 
 
Keywords : Speech Acts, Illocutionary Acts, Cooperative Principle, Violation, Humor  

 

The purpose of this study is to describe the form and meaning of illocutionary 
acts which create humor effect in the manga entitled Azumanga Daioh Volume 1 
by Azuma Kiyohiko. The data source of this study is the casts’ speeches which 
have potential to be an illocutionary acts. Data were collected and analyzed 
based on theory of Searle illocutionary acts. Data were also analyzed using 
theory of Grice cooperative principle to find a maxim of cooperative principle’s 
violation. The type of this study is qualitative description with pragmatic 
approach. The result of this study showed that illocutionary acts within 
Azumanga Daioh Volume 1 categorized at five illocutionary forms, consisted of 
assertive “admitting”, “claiming”, and “speculating”, directive “requirement” and 
“prohibition”, expressive “criticisms”, comissive“offering”, and declarative 
“deciding”. Those illocutionary acts also violated maxim of cooperative principles 
that are maxim of quantity, maxim of quantity, maxim of relevance, and maxim 
of manner. Illocutionary acts are also acts as a support to create humor within 
speeches. 
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要旨 

 

漫画「あずまんが大王」Volume 1における、読者に対する「冗談」の効果

を生み出すような発話内行為 
 

 

氏名：フェブリヤン アリエファン

ヂ  

学生番号：Ⅽ１２．２０１３．００

４６６  

卒業論文データ 

本文   : ７６ ページ  

参考文献 : ２ページ  

添付   : 12ページ 

研究資料 :漫画「あずまんが大王」1章  

スマラン、デｲアンヌスワントロ大学、日本語、日本語学科 
 

キーワード:  語用論、言語行為、発話内行為、協調原理、違反、冗談 

本研究の目的はあずまんが大王 Volume 1 の漫画の中において冗談の効果

を生み出すような発話内行為の力と意味を説明することである。データは

あずまんが大王 Volume 1 の漫画のキャラクターの台詞内容を用いる。ま

た、研究方法として Searle の発話内行為の理論でデータを分析した。更

に、協調原理との相違を見つけるために Grice の協調原理の理論でデータ

を分析した。本研究では語用論及び、質的記述法を使用している。分析し

た結果はあずまんが大王 Volume 1 の漫画の中の発話内行為は五種類に分

けることができることが分かった。それらは、行為指示、陳述断言、表出、

行為拘束、宣言に分類することとする。また、漫画の中でのキャラクター

の発話内行為には協調原理の違反が四つみられた。量の格言、品質の格言、

関連の格言、方法の格言である。発話内行為は話の中に冗談を表現するこ

とである。 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Setiap orang pasti memiliki selera humor. Ada yang senang memendamnya 

karena malu, ada juga yang berani mengekspresikannya. Secara umum, humor 

adalah segala rangsangan mental yang secara spontan menimbulkan senyum dan 

tawa para penikmatnya. Humor juga dapat didefinisikan sebagai cerita yang 

menggelitik dan membuat tertawa pendengar atau pembaca yang mengerti 

maksud humor tersebut. Dalam Ensiklopedia Indonesia (1982), seperti yang 

dinyatakan oleh Setiawan (1990),  

Humor itu kualitas untuk menghimbau rasa geli atau lucu, karena 
keganjilannya atau ketidakpantasannya yang menggelikan; paduan antara 
rasa kelucuan yang halus di dalam diri manusia dan kesadaran hidup yang 
iba dengan sikap simpatik.” 

Dalam humor dibutuhkan kecerdasan kedua belah pihak, yaitu penutur dan 

mitra tutur. Penutur dituntut agar bisa menempatkan humornya pada waktu 

yang tepat, sebab apabila waktunya tidak tepat, humor tersebut dapat menjadi 

tidak lucu bahkan juga bisa menyakiti pihak lain. Selain itu, mitra tutur juga 

dituntut agar bisa bersikap dewasa dalam menanggapi sebuah humor, karena 

bagaimanapun tajamnya kritikan dalam sebuah humor, humor tetaplah humor. 

Salah satu media penyampaian humor adalah media cetak yaitu komik. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (2012), komik adalah cerita 

bergambar (di majalah, surat kabar, atau berbentuk buku) yg umumnya mudah 

dicerna dan lucu. Komik adalah cerita yang bertekanan pada gerak dan tindakan 

yang ditampilkan lewat urutan gambar yang dibuat secara khas dengan paduan 

kata-kata. Komik dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk, mulai dari strip dalam 

koran, dimuat dalam majalah, hingga berbentuk buku tersendiri.  

 Manga adalah istilah untuk menyebutkan komik dalam bahasa Jepang. Di 

luar Jepang, kata tersebut digunakan khusus untuk menyebutkan komik buatan 

Jepang. Manga menyajikan cerita dengan khayalan-khayalan yang penyajiannya 

dikaitkan dengan realita keseharian. Hal tersebut seperti kegiatan sekolah, situasi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Koran
http://id.wikipedia.org/wiki/Majalah
http://id.wikipedia.org/wiki/Buku
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belajar, keadaan kota, dan lain sebagainnya. Mangaka adalah sebutan untuk 

para pembuat manga di Jepang. Dalam setiap karyanya, para mangaka selalu 

berusaha menghasilkan manga yang dapat menggugah perasaan para 

pembacanya. 

Salah satu jenis manga yang disukai oleh penggemar komik Jepang adalah 

manga humor. Kelucuan dalam manga humor terletak pada sikap masing-masing 

tokoh yang terkesan lucu, aneh, dan unik, yang dituangkan dalam bentuk gambar 

maupun tuturan tokoh dalam berkomunikasi. Salah satu keunikan yang dimiliki 

dari manga humor yaitu bentuk-bentuk tuturan yang melanggar prinsip 

kerjasama, yang selanjutnya pelanggaran tersebut dapat memberikan efek 

humor. Pengarang manga selaku penutur sengaja menuliskan tuturan-tuturan 

yang melanggar prinsip kerja sama untuk menciptakan efek lucu ketika dibaca 

oleh pembaca manga sebagai mitra tutur. 

Maksim merupakan prinsip yang harus ditaati oleh peserta tutur dalam 

berinteraksi, baik secara tekstual maupun interpersonal dalam upaya 

melancarkan jalannya proses komunikasi. Grice (1975) mengemukakan bahwa 

komunikasi yang baik dapat terjadi apabila antara penutur dan mitra tutur patuh 

pada Prinsip Kerja Sama (Cooperative Principle) komunikasi yang dibagi menjadi 

empat Maksim Percakapan (Conversational Maxim) yaitu, Maksim Kuantitas 

(Maxim of Quantity), Maksim Kualitas (Maxim of Quality), Maksim Relevansi 

(Maxim of Relevance), dan Maksim Cara (Maxim of Manner).  

John L. Austin (1962:5) mengemukakan bahwa bahasa tidak hanya sekedar 

untuk menyampaikan informasi, akan tetapi dalam bahasa juga terdapat tindak 

atau aktifitas yang disebut Tindak Tutur (Speech Acts). Tindak Tutur merupakan 

satuan dalam pragmatik, yaitu studi yang mempelajari tentang makna tuturan. 

Studi ini mempelajari makna bahasa menurut konteks atau situasi tertentu 

dengan mengkaji apa yang dimaksudkan orang dan bagaimana konteks itu 

berpengaruh terhadap apa yang dikatakan, karena studi ini mengaitkan makna 

dengan siapakah mitra tuturnya, di mana, kapan, dan dalam keadaaan apa.  

Istilah Tindak Tutur dicetuskan pertama kali oleh Austin dalam bukunya 

yang berjudul How To Do Things With Words (1962). Ia membagi Tindak Tutur 

menjadi tiga jenis, yaitu Tindak Tutur Lokusi (tindak mengatakan sesuatu), Tindak 

Tutur Ilokusi (tindak melakukan sesuatu), dan Tindak Tutur Perlokusi (tindak 

membujuk seseorang). Lalu John R. Searle (1969) membagi lagi tindak tutur 

ilokusi menjadi lima Daya Ilokusi yaitu Asertif (Assertive), Direktif (Directive), 

Komisif (Comissive), Ekspresif (Expressive), dan Deklaratif (Declarative). 
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Berkaitan dengan humor, Tindak Tutur Ilokusi sangat berperan penting 

sebgai penunjang efek humor tersebut. Tokoh dalam humor menggunakan 

tuturan untuk berinteraksi dengan tokoh lainnya. Tokoh di dalam humor 

bertutur juga melakukan sesuatu, dan mengharapkan reaksi dari orang yang 

mendengarkan pembicaraannya agar melakukan tindakan-tindakan yang 

disebutkan dalam tuturannya itu.  

Salah satu contoh manga humor yang terkenal di Jepang adalah Azumanga 

Daioh karya Azuma Kiyohiko. Manga ini diterbitkan pertama kali dalam majalah 

manga bernama Dengeki Daioh pada tahun 1999 dan berakhir hingga tahun 

2002. Azumanga Daioh adalah manga humor yang mengisahkan tentang 

kehidupan sekelompok gadis-gadis SMA dan gurunya yang memiliki sifat aneh, 

unik, dan cenderung “ajaib”. Manga ini memiliki delapan tokoh utama yang 

terdiri dari enam gadis SMA yaitu Chiyo, Sasaki, Oosaka, Yomi, Tomo, Kagura, 

serta tiga guru mereka yaitu Yukari sensei, Kurosawa sensei, dan Kimura sensei. 

Kelucuan dalam manga Azumanga Daioh ini terletak pada tuturan yang 

digunakan para tokoh dalam berkomunikasi. Hal ini yang dijadikan sebagai dasar 

oleh penulis untuk meneliti Tindak tutur Ilokusi yang terdapat dalam tuturan-

tuturan tokoh manga yang memiliki fungsi sebagai penunjang terjadinya humor.  

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

- Tindak Tutur Ilokusi apa saja yang muncul pada tuturan-tuturan tokoh 

yang menunjang terjadinya humor dalam manga Azumanga Daioh 

Volume 1. 

- Pelanggaran Maksim Prinsip Kerja Sama apa saja yang  terdapat pada 

tuturan ilokusi para tokoh yang menunjang terjadinya humor dalam 

manga Azumanga Daioh Volume 1. 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Tindak Tutur 

Ilokusi dan Wujud Pelanggaran Prinsip Kerja Sama yang terdapat dalam manga 

Azumanga Daioh Volume 1 yang menunjang terjadinya efek humor. 
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1.4  RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang 

difokuskan pada data yang akan diambil, yaitu tuturan-tuturan tokoh yang 

diasumsikan mengandung Tindak Tutur Ilokusi dan melanggar Prinsip Kerja Sama 

dalam manga Azumanga Daioh Volume 1 yang dirasa memberikan efek lucu atau 

humor kepada pembaca.  

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

1.5.1 Teoretis 

Penulis berharap penelitian yang berkaitan dengan Tindak Tutur Ilokusi 

dan Prinsip Kerja Sama pada manga humor ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu linguistik, khususnya di bidang pragmatik 

bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

1.5.2 Praktis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengalaman dan 

pengetahuan bagi para pembaca (masyarakat umum) mengenai teknik 

percakapan bahasa Jepang, khususnya tentang Tindak Tutur Ilokusi dan 

pelanggaran Prinsip Kerja Sama pada manga humor. Dengan demikian penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap dunia pragmatik 

Indonesia. 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan tiap-tiap bab 

terdapat subbab-subbab dengan pokok bahasan sebagai berikut :  

Bab I menjelaskan mengenai pendahuluan yang memaparkan latar 

belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  

Bab II mengulas tentang tinjauan pustaka yang berisi tinjauan dari 

penelitian-penelitian sebelumnya, serta landasan teori dari beberapa referensi 

buku mengenai humor , Tindak Tutur Ilokusi,  dan Prinsip Kerja Sama.  

Bab III adalah metode penelitian yang berisi metode yang digunakan 

untuk menganalisis data dalam manga Azumanga Daioh vol. 1, terdiri dari 

ancangan penelitian, satuan yang diuji, sumber data, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data.  
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Bab IV merupakan analisis data yang berisi pembahasan mengenai Tindak 

Tutur Ilokusi dan pelanggaran Maksim Prinsip Kerja Sama pada tuturan tokoh 

dalam manga Azumanga Daioh Volume 1 yang memberikan efek humor, 

rrrterdiri dari potongan gambar manga, teks terjemahan tuturan tokoh yang 

menjadi data, konteks data, dan analisis data  

Bab V adalah penutup yang berisi ringkasan keseluruhan isi penelitian, 

dimulai latar belakang hingga hasil penelitian sebagai jawaban dari permasalahan 

yang diungkapkan secara jelas dan singkat.  

Daftar Pustaka  

Lampir
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 PENELITIAN SEBELUMNYA  

Penelitian tentang humor pada manga khususnya mengenai Prinsip Kerja 

Sama dan Tindak Tutur Ilokusi sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya, antara lain Rini Devi Ellytias (2013) mahasiswa Fakultas Ilmu 

Budaya, Universitas Dian Nuswantoro yang meneliti Pelanggaran Prinsip 

Kerjasama Sebagai Penunjang Pengungkapan Humor Dalam Manga Kureyon 

Shinchan Volume 10, dan Sherry HQ (2012) mahasiswa Fakultas Bahasa dan 

Sastra, Universitas Negeri Padang yang berjudul Tindak Tutur Ilokusi Dalam Buku 

Humor ‘Membongkar Gurita Cikeas’ Karya Jaim Wong Gendeng dan Implikasinya 

Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesa. Metode yang digunakan dalam 

penelitiannya adalah metode deskriptif dan dianalisis dengan kajian pragmatik.  

 Di dalam penelitian Rini Devi Ellytias (2013) dibahas pelanggaran maksim 

serta sebab dari pelanggaran tersebut yang terdapat dalam manga humor 

Kureyon Shinchan volume 10. Berdasarkan hasil penelitian dari 15 data berupa 

tuturan Shinchan dalam manga tersebut, ditemukan bahwa tuturan Shinchan 

melanggar Prinsip Kerjasama pada Maksim Kuantitas, Maksim Kualitas, Maksim 

Relevansi, dan Maksim Cara. Tuturan Shinchan yang berjumlah 15 tuturan 

merupakan variasi pelanggaran dari beberapa maksim pada Prinsip Kerja Sama. 

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Rini Devi Ellytias adalah untuk mengetahui 

bagaimana terjadinya humor dari sudut pandang pelanggaran Prinsip Kerja Sama 

serta fungsinya sebagai penunjang pengungkapan humor dalam manga humor 

Jepang.  

Sedangkan Sherry HQ (2012) dalam penelitiannya dibahas mengenai 

Tindak Tutur Ilokusi yang meliputi daya, fungsi, dan strategi tindak tutur ilokusi 

yang muncul pada buku humor Membongkar Gurita Cikeas. Hasil penelitiannya 

dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, bentuk Tindak Tutur Ilokusi 

yang digunakan dalam humor Membongkar Gurita Cikeas karya Jaim Wong 
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Gendeng ditemukan sebanyak 71 tuturan, yang terdiri atas Tindak Tutur 

Representatif sebanyak 39 tuturan, Tindak Tutur Direktif sebanyak sembilan 

tuturan, Tindak Tutur Ekspresif sebanyak 21 tuturan, dan Tindak Tutur Komisif 

sebanyak dua tuturan. Kedua, fungsi Tindak Tutur Ilokusi yang digunakan dalam 

buku humor Membongkar Gurita Cikeas karya Jaim Wong Gendeng ditemukan 

sebanyak 68 tuturan, yang terdiri atas fungsi kompetitif sebanyak lima tuturan, 

fungsi menyenangkan sebanyak enam tuturan, fungsi bekerja sama sebanyak 51 

tuturan, dan fungsi bertentangan sebanyak enam tuturan. Ketiga, strategi 

bertutur yang digunakan dalam buku humor Membongkar Gurita Cikeas karya 

Jaim Wong Gendeng ditemukan sebanyak 67 tuturan, yang terdiri atas Strategi 

Bertutur Terus terang Tanpa Basa-basi (BTTB) sebanyak dua tuturan, Strategi 

Bertutur Terus Terang Tanpa Basa-basi yang Bertutur Positif (BTDBKP) sebanyak 

18 tuturan, Strategi Bertutur Terus Terang Tanpa Basa-basi yang Bertutur Negatif 

(BTDBKN) sebanyak 45 tuturan, dan Strategi Bertutur Tidak Secara Terang-

terangan atau Samar-samar (BSs) sebanyak dua tuturan. 

Berbeda dengan penelitian Rini Devi Ellytias dan Sherry HQ, dalam 

penelitian ini penulis meneliti proses terjadinya efek humor dari tuturan Tindak 

Tutur Ilokusi, yang mana tuturan tersebut juga telah melanggar maksim pada 

Prinsip Kerja Sama. Jika penelitian yang dilakukan oleh Rini Devi Ellytias 

bertujuan untuk mengetahui proses terbentuknya efek humor dari sudut 

pandang pelanggaran maksim Prinsip Kerja Sama saja, dan  penelitian yang 

dilakukan oleh Sherry HQ bertujuan untuk mendeskripsikan daya, fungsi, dan 

strategi Tindak Tutur Ilokusi pada tuturan humor, tanpa mendeksripsikan 

bagaimana humor itu terjadi dari Tindak Tutur Ilokusi tersebut, penelitian yang 

dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Tindak Tutur 

Ilokusi yang terkandung di dalam sebuah tuturan dapat menimbulkan efek 

humor dalam sebuah cerita. Selain itu penulis juga meneliti pelanggaran maksim 

pada Prinsip Kerja Sama apa saja kah yang terkandung dalam tuturan Tindak 

Tutur Ilokusi tersebut. 

2.2 KONTEKS 

  Konteks adalah faktor yang tidak bisa dilepas dari sebuah tuturan. 

Peranan yang dimiliki konteks sangat penting dalam kajian pragmatik. Menurut 

Leech (dalam Nadar, 2009 : 6) konteks sebagai background knowledge assumed 
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to be shared by s and h and which contributes to h’s interpretation of what s 

means by a given utterance (Latar belakang yang dimiliki oleh penutur maupun 

lawan tutur sehingga lawan tutur dapat membuat interpretasi mengenai apa 

yang dimaksud oleh penutur pada waktu membuat tuturan tertentu) (s berarti 

speaker “penutur”; h berarti hearer “lawan tutur”). Oleh karena itu konteks 

sangat erat hubungannya dengan lingkungan fisik dan sosial maupun latar 

belakang yang dimiliki oleh penutur dan mitra tutur yang membantu untuk 

menafsirkan makna tuturan. 

2.3 PRINSIP KERJASAMA 

Salah satu kaidah berbahasa adalah seorang penutur harus selalu berusaha 

agar tuturannya selalu relevan dengan konteks, jelas, dan mudah dipahami, 

sehingga mitra tutur dapat memahami maksud tuturan. Demikian pula dengan 

mitra tutur, ia harus memberikan jawaban atau respon dengan apa yang 

dituturkan oleh penutur. Bila keduanya tidak ada saling pengertian maka tidak 

akan terjadi komunikasi yang baik. Oleh sebab itu diperlukan semacam kerja 

sama antara penutur dengan lawan tutur agar proses komunikasi dapat berjalan 

lancar. 

Menurut Grice (1975) dalam buku Syntax And Semantics 3: Speech Acts 

bagian Logic And Conversation mengatakan: 

 “Make your conversational contribution such as required, at the stage at 

which it occurs, by the acdepted purpose or direction of the talk exchange in 

which you are engaged!” (Buatlah sumbangan percakapan anda seperti yang 

diinginkan pada saat berbicara, berdasarkan tujuan percakapan yang disepakati 

atau arah percakapan yang sedang anda ikuti!).  

Jadi Prinsip Kerja Sama adalah aturan-aturan yang baik dalam 

berkomunikasi yang digunakan dalam percakapan yang ideal, sehingga informasi 

yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan penutur ataupun mitra tutur. Prinsip 

tersebut harus dijaga oleh penutur dan mitra tutur dalam berkomunikasi agar 

proses komunikasi dapat berjalan dengan lancar.  

Grice mengemukakan secara lebih rinci bahwa Prinsip Kerja Sama ini dibagi 

menjadi empat Maksim Percakapan (Conversational Maxim), yaitu Maksim 

Kuantitas (Maxim of Quantity), Maksim Kualitas (Maxim of Quality), Maksim 

Relevansi (Maxim of Relevance), dan Maksim Cara (Maxim of Manner) (Grice, 

1975: 45). 
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2.3.1 Maksim Kuantitas 

Maksim kuantitas adalah aturan dalam tuturan untuk memberikan jumlah 

informasi yang tepat, seperti: 

1. Buatlah percakapan yang informatif seperti yang diminta, 

2. Jangan membuat percakapan lebih atau kontribusi yang lebih 

informatif dari yang diminta. 

Aturan Maksim Kuantitas di atas dimaksudkan untuk memastikan bahwa 

peserta tutur harus memberikan sumbangan informasi yang sesuai, tidak kurang 

dan tidak berlebihan, sehingga dapat memberikan sumbangan informasi yang 

cukup terhadap mitra tuturnya. Apabila kontribusi yang diperlukan sedikit, 

penutur pun hanya memberikan kontribusi sedikit saja, begitu juga sebaliknya.  

Contoh :  

A : Di mana kamu tinggal?  
B : Di Jakarta  
A : Alamat rumahmu?  
B : Jalan Setiabudi nomor 9  

  
Dari contoh di atas B sebagai mitra tutur memberikan kontribusi yang 

secara kuantitas memadai pada setiap tahapan komunikasi. 
 

2.3.2 Maksim Kualitas 

Maksim Kualitas adalah aturan dalam tuturan dimana peserta tutur 

dituntut untuk membuat suatu tuturan atau informasi yang terbukti secara fakta, 

seperti: 

1. Jangan mengatakan sesuatu yang anda yakini salah, 

2. Jangan mengatakan sesuatu jika anda tidak memiliki bukti yang 

memadai. 

Di dalam Maksim Kualitas ini setiap peserta tutur dalam berkomunikasi 

diharuskan untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Artinya jawaban atau 

respon hendaknya didasarkan pada bukti yang memadai. Grice menjelaskan 

bahwa pada Maksim Kualitas mengatur sebuah informasi percakapan dengan 

tidak mengatakan sesuatu yang tidak benar dan jangan mengatakan sesuatu 

yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan. 

Contoh :  
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Hari AIDS Sedunia diperingati setiap tanggal 1 Desember.  
Contoh tuturan di atas secara kualitatif benar karena penutur meyakininya dan 

memiliki bukti yang cukup memadai tentang pelaksanaan hari itu. 

2.3.3 Maksim Relevansi 

Di dalam Maksim Relevansi peserta tutur diharuskan untuk memberikan 

kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Maksim Relevansi adalah 

jenis aturan dalam Prinsip Kerja Sama yang mengatur setiap peserta percakapan 

memberikan kontribusi yang relevan dan saling berkesinambungan antara 

informasi yang diminta dengan informasi yang akan diberikan terhadap situasi 

pembicaraan. Walaupun informasi yang dituturkan peserta tutur telah 

disampaikan dengan cara yang jelas, sistematis, dan tidak ambigu, kalau tidak 

relevan dengan permasalahan tidak akan bermanfaat.  

Contoh : 

A : Aduh, aku lapar lagi, nih. 
B : Bagaimana kalau kita ke kantin?  
Apa yang dikatakan pada tuturan B relevan dengan masalah yang dihadapi 

yaitu mengeluh karena merasa lapar. Tuturan B sesuai atau relevan karena 
menjawab A dengan tuturan yang terkait yaitu menawarkan A untuk pergi 
makan ke kantin.  
 

2.3.4 Maksim Cara 

Di dalam Maksim Cara peserta tutur diharuskan agar setiap tuturan agar 

mudah dimengerti atau mengatakan sesuatu dengan jelas.  

Ada empat hal yang merupakan penjabaran dari dari Maksim Cara, yaitu :  

a. Hindarkan ketidakjelasan tuturan 

b. Hindarkan Ketaksaan 

c. Singkat (Hindarkan uraian panjang lebar yang berlebihan)  

d. Tertib-teratur  

 
Contoh 

Di puncak gunung kami melihat pemandangan yang begitu indah. Saya 
dan keluarga pergi ke puncak gunung Bromo. Liburan tahun lalu sungguh 
sulit untuk dilupakan. 
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Ketertiban dan keteraturan tuturan juga merupakan tuntutan dari 

maksim ini. Tuturan di atas tidak kooperatif karena tidak tertib dan tidak teratur 

atau tidak runtut. Tuturan di atas akan menjadi kooperatif apabila diubah 

dengan cara meruntutkan peristiwanya yaitu “Liburan tahun lalu sungguh sulit 

untuk dilupakan. Saya dan keluarga pergi ke puncak gunung Bromo. Di puncak 

gunung kami melihat pemandangan yang begitu indah.” 

2.4 TINDAK TUTUR 

Tindak Tutur adalah salah satu kajian terpenting dalam pragmatik. 

Sebuah tuturan yang diujarkan oleh penutur maupun mitra tutur kerap kali 

menimbulkan sebuah tindakan. Ketika peserta tutur mengujarkan sebuah 

tuturan tertentu dapat dipandang sebagai melakukan tindakan (mempengaruhi, 

menyuruh), di samping memang mengucapkan atau mengujarkan tuturan itu. 

Kegiatan melakukan tindakan mengujarkan tuturan inilah yang merupakan 

tindak tutur. 

Kridalaksana (2008: 191) mengatakan bahwa Tindak Tutur adalah, 1.) 

Perbuatan berbahasa yang dimungkinkan oleh dan diwujudkan sesuai dengan 

kaidah-kaidah pemakaian unsur-unsur bahasa; 2.) Perbuatan menghasilkan bunyi 

bahasa secara beraturan sehingga menghasilkan ujaran bermakna; 3.) Seluruh 

komponen linguistik dan non linguistik yang meliputi suatu perbuatan bahasa 

yang utuh, yang menyangkut partisipan, bentuk penyampaian amanat, topik, dan 

konteks amanat itu; 4.) Pengujaran kalimat untuk menyatakan agar suatu 

maksud dari pembicara diketahui pendengar. 

Menurut Yule (1996: 47) orang melakukan suatu tindakan melalui 

ujarannya, dan tindakan yang dilakukan melalui ujaran tersebut disebut Tindak 

Tutur. Ujaran-ujaran yang digunakan untuk melakukan tindakan berbeda-beda 

berada dalam situasi-situasi ujaran yang berbeda pula, tergantung dari situasi. 

Ketika seorang pendeta berkata, “I now pronounce you husband and wife” dalam 

sebuah upacara pernikahan, pendeta itu melakukan suatu tindakan meresmikan 

sebuah pernikahan dan bukannya mendeskripsikan suatu situasi tertentu Tindak 

tutur adalah segala sesuatu yang kita lakukan ketika berbicara seperti berterima 

kasih, memuji, menyapa, dan lain-lain. 

Menurut Bambang Kaswati (1990), di dalam mengucapkan suatu 

ekspresi, penutur tidak semata-mata mengatakan sesuatu dengan mengucapkan 

ekspresi itu. Dalam mengucapkan ekspresi itu dia juga “menindakan” sesuatu. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Tindak Tutur adalah aktifitas penyampaian tuturan 

yang memiliki maksud tertentu. Chaer dan Agustina (1995:65) mendefinisikan 
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Tindak Tutur sebagai gejala individual, bersifat psikologis dan 

keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam 

menghadapi situasi tertentu.  

Searle (1969: 16) mengatakan bahwa dalam komunikasi bahasa terdapat 

Tindak Tutur. Ia berpendapat bahwa komunikasi bahasa bukan sekedar lambang, 

kata atau kalimat, tetapi akan lebih tepat apabila disebut produk atau hasil dari 

lambang, kata, atau kalimat yang berwujud perilaku tindak tutur.  

Berkenaan dengan bermacam-macam maksud yang mungkin 

dikomunikasikan, Leech (1983) berpendapat bahwa sebuah Tindak Tutur 

hendaknya mempertimbangkan lima aspek situasi tutur yang mencakup: 

1. Penutur dan mitra tutur 

2. Konteks tuturan 

3. Tujun tuturan 

4. Tindak tutur sebagai bentuk tindakan atau aktifitas 

5. Tuturan sebagai produk tindak verbal (lisan) 

 

2.5 JENIS TINDAK TUTUR 

Secara formal, berdasarkan modusnya, kalimat dibedakan menjadi 

kalimat: berita (deklaratif), kalimat tanya (interogatif), dan kalimat perintah 

(imperatif). Secara konvensional kalimat berita digunakan untuk memberikan 

suatu informasi. Kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Kalimat perintah 

untuk menyatakan perintah, ajakan, permintaan dan permohonan, (Wijana dan 

Rohmadi, 2010: 28).  

Apabila kalimat difungsikan secara konvensional sesuai dengan fungsinya 

dan jika kalimat difungsikan dengan tidak sesuai dengan fungisnya, maka Tindak 

Tutur yang terbentuk adalah:  

1. Tindak Tutur Langsung 

Tindak Tutur langsung adalah Tindak Tutur yang sesuai dengan modus 

kalimatnya.  

Contoh:   今何時？ 

ima nanji? 
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‘jam berapa sekarang?’  

Tuturan di atas dituturkan oleh seorang guru kepada muridnya, yaitu 

guru sebagai penutur menanyakan informasi waktu kepada mitra 

tutur. 

2. Tindak tutur Tidak Langsung 

Tindak Tutur tidak langsung adalah Tindak Tutur yang tidak sesuai 

dengan modus kalimatnya.  

Contoh:  明日試験があるんでしょう？ 

  ashita shaken ga arun deshou? 

  ‘Besok ada ujian, kan?’ 

Tuturan di atas dituturkan oleh seorang kakak kepada adiknya, 

dengan menggunakan kalimat pernyataan untuk mengungkapkan 

tindak tutur tidak langsung yaitu memerintah adiknya agar belajar.  

 

2.6 KLASIFIKASI TINDAK TUTUR 

Searle dalam bukunya Speech Acts: An Essay in the Philosophy of 

Language (1969) mengemukakan bahwa secara pragmatik setidak-tidaknya ada 

tiga jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur yakni Tindak 

Lokusi (Locutionary Act), Tindak Ilokusi (Illocutionary Act), dan Tindak Perlokusi 

(Perlocutionary Act). 

 

2.6.1 Tindak Lokusi 

Tindak lokusi adalah Tindak Tutur yang makna tuturannya sesuai dengan 

tuturan penutur. Lokusi semata-mata merupakan Tindak Tutur atau tindak 

bertutur, yaitu tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan makna kalimat 

sesuai dengan makna kata itu di dalam kamus dan makna kalimat itu menurut 

kaidah sintaksisnya. Di dalam tindak Lokusi tidak dipermasalahkan maksud atau 

fungsi tuturan.  

Contoh: 今日も暑いな  

 kyou mo atsui na.. 

 ‘Hari ini juga panas ya..’ 
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Di dalam tuturan tersebut penutur yang saat itu sedang berada di 

lapangan sekedar memberikan informasi kepada mitra tutur bahwa cuaca di 

tempat tersebut sedang panas, tanpa mengaitkan maksud tertentu. 

 

2.5.2 Tindak Ilokusi 

Menurut Leech (2011:316), Tindak Tutur Ilokusi berarti melakukan 

tindakan dalam mengatakan sesuatu. Tindak Ilokusi itu berkaitan dengan siapa 

bertutur, kepada siapa, kapan dan di mana Tindak Tutur dilakukan. Pada Tindak 

Tutur Ilokusi, perlu disertakan konteks tuturan dalam situasi tutur. Menurut 

Austin (1962) Tindak Tutur Ilokusi adalah tindak melakukan sesuatu. Tindak 

Ilokusi adalah Tindak Tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya ujar. 

Tindak Ilokusi dapat diidentifikasi sebagai Tindak Tutur yang berfungsi untuk 

menginformasikan dan melakukan sesuatu (Wijana 1996:18). Tindak Ilokusi tidak 

hanya digunakan untuk menginformasikan sesuatu, tetapi juga melakukan 

sesuatu sejauh situasi tuturnya dipertimbangkan secara seksama. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Tindak Tutur Ilokusi adalah Tindak Tutur 

melakukan sesuatu yang di dalamnya terkait fungsi dan maksud lain dari tuturan.  

Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan saja, dan berkaitan dengan siapa bertutur 

kepada siapa, kapan dan di mana tindak tutur dilakukan. Tindak Ilokusi juga 

terkait dengan konteks tuturan.  

Contoh: 今日も暑いな.. 

 kyou mo atsui na.. 

 ‘Hari ini juga panas ya..’ 

Di dalam tuturan tersebut penutur tidak semata-mata memberitahukan 

mitra tutur bahwa pada saat itu penutur sedang kepanasan, tapi penutur juga 

menginginkan mitra tutur untuk melakukan tindakan tertentu berkaitan dengan 

cuaca yang sedang panas, misalnya mitra tutur mengambilkan minuman dingin 

atau menghidupkan pendingin ruangan. 
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2.5.3 Tindak Perlokusi (Perlocutionary Act) 

Tuturan yang diucapkan penutur sering memiliki efek atau daya pengaruh 

Efek yang dihasilkan dengan mengajarkan sesuatu itulah yang oleh Austin (1962) 

dinamakan Perlokusi. Efek atau daya tuturan itu dapat ditimbulkan oleh penutur 

secara sengaja, dapat pula secara tidak sengaja. Tindak Tutur yang 

pengucapannya dimaksudkan untuk mempengaruhi mitra tutur inilah disebut 

Tindak Perlokusi. Menurut Leech (2011) ada verba yang memadai tindak 

Perlokusi, antara lain membujuk, menipu, mendorong, membuat jengkel, 

menakut-nakuti, menyenangkan, mempermalukan, menarik perhatian, dan lain-

lain.  

Contoh: 今日も暑いな  

 kyou mo atsui na.. 

 ‘Hari ini juga panas ya..’ 

Penutur sengaja mengatakan bahwa cuaca hari ini panas agar mitra tutur 

mengambilkan minuman dingin. Ia malas untuk mengambil minum sendiri dan 

mengatakan tuturan tidak langsung, berharap agar temannya mengambilkan 

minuman untuknya. Tuturan penutur tersebut dalam segi perlokusi dapat 

menyebabkan mitra tutur menjadi marah dan kesal karena sifat malasnya. 

2.7 TINDAK TUTUR ILOKUSI 

  Seperti telah dijelaskan di atas, Tindak Tutur Ilokusi adalah tuturan yang 

berfungsi selain untuk menyatakan atau menginformasikan sesuatu juga 

berfungsi untuk melakukan sesuatu. Tindak Tutur Ilokusi juga disebut sebagai the 

act of doing something. Menurut Rustono (1999: 37) tindak Ilokusi merupakan 

Tindak Tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya tuturan. Tindak 

Ilokusi mudah di identifikasi. Hal ini terjadi karena tindak Ilokusi itu berkaitan 

dengan siapa bertutur kepada siapa, kapan, dan dimana Tindak Tutur dilakukan. 

Leech (dalam Rustono 1999: 38) mengatakan bahwa untuk memudahkan 

identifikasi ada beberapa verba yang memadai tindak tutur ilokusi. Beberapa 

verba itu adalah melaporkan, mengumumkan, bertanya, menyarankan, 

berterimakasih, mengusulkan, mengakui, mengucapkan selamat, berjanji, 

mendesak, dan sebagainya. 
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2.7.1 Identifikasi Tindak Tutur Ilokusi 

  Searle (1985: 3) membedakan antara makna Ilokusi dan daya Ilokusi. 

Menurutnya makna Ilokusi dari meminta dan memerintah adalah sama, di mana 

keduanya bermaksud membuat penutur melakukan sesuatu yang diminta 

penutur, akan tetapi daya Ilokusi yang dimiliki berbeda. Leech (1993: 24) 

mengemukakan bahwa makna ditentukan secara semantik, sedangkan daya 

ditentukan secara semantik dan pragmatik. Ikatan yang ada antara makna dan 

daya adalah, daya mencakup makna dan secara pragmatik, daya juga dapat 

diturunkan dari makna. 

1. Makna Ilokusi 

  Makna Ilokusi adalah tujuan atau maksud dari seorang penutur ketika 

mengucapkan sesuatu. Makna ilokusi merupakan bagian dari daya Ilokusi. Ada 

lima jenis makna Ilokusi, yaitu: untuk menyatakan sesuatu, berkomitmen untuk 

melakukan sesuatu, berupaya agar seseorang melakukan sesuatu, menjadikan 

sesuatu terjadi dengan ujaran tertentu dan untuk mengekspreikan emosi dan 

sikap (Searle dan Vanderveken, 1985: 13-15). Sebagai contoh, makna Ilokusi dari 

Tindak Tutur Direktif (misalnya meminta, atau memerintah) merupakan bentuk 

usaha dari penutur agar petutur melakukan sesuatu. Sedangkan makna Ilokusi 

dari Tindak Tutur Komisif (misalnya berjanji, bersumpah), sebaliknya, merupakan 

suatu komitmen dari penutur untuk melakukan sesuatu di masa yang akan 

datang (Wibowo, 2011: 18). 

2. Daya Ilokusi 

  Daya Ilokusi adalah gabungan dari makna Ilokusi suatu ujaran dan 

beberapa hal lain yang menyertainya, misalnya kondisi isi proposisi, persiapan, 

dan kondisi kepatuhan (Searle dan Vanderveken, 1985: 7-9). Suatu ujaran yang 

memiliki makna Ilokusi yang sama memiliki daya Ilokusi yang berbeda 

menjadikan identifikasi suatu Tindak Tutur yang diucapkan penutur kepada mitra 

tutur tidak mudah. 

2.7.2 Klasifikasi Tindak Tutur Ilokusi 

Searle (1975: 59-42) membuat klasifikasi dasar tuturan yang membuat 

Tindak Tutur Ilokusi menjadi lima jenis, yaitu Asertif (Assertive), Direktif 
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(Directive), Komisif (Comissive), Ekspresif (Expressive), dan Deklarasi 

(Declarative).  

1. Asertif 

Tindak Tutur Asertif adalah Tindak Tutur yang mengikat penuturnya akan 

kebenaran atas apa yang diujarkan. Jenis Tindak Tutur ini juga disebut dengan 

nama Tindak Tutur Representatif (Representative). Tuturan yang termasuk dalam 

Ilokusi Asertif antara lain tuturan yang mengandung makna menyatakan, 

menuntut, mengakui, menunjukkan, melaporkan, memberikan kesaksian, 

menyebutkan, berspekulasi, dan sebagainya. 

Contoh: 春のお手入れにおすすめのお得なキットが発売中。 
   Haru no oteire ni osusume no otoku na kitto hatsubaichuu. 

‘Sedang dijual paket hemat rekomendasi untuk perawatan kulit 
anda pada musim semi.’ (Iklan kosmetik Mikimoto Cosmetics 
GINZA pada majalah MORE edisi Mei 2013, halaman 183) 

Pada tuturan tersebut, penyedia iklan sebagai penutur menyatakan 

sebuah informasi bahwa sedang dijual paket hemat produk perawatan kulit pada 

musim semi. Selain menyatakan sebuah informasi, tuturan tersebut juga 

memiliki maksud agar para pembaca sebagai mitra tutur membeli produk 

tersebut.  

2. Direktif  

Tindak Ilokusi Direktif adalah Tindak Tutur yang dimaksudkan penuturnya 

agar mitra tutur melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan itu.  

Tindak Ilokusi Direktif juga sering disebut sebagai Tindak Tutur Impositif. Tindak 

Ilokusi Direktif diklasifikasikan oleh Ibrahim (1993: 28-29) atas beberapa bagian, 

yaitu requestives ‘permintaan’ (meminta, mengemis, memohon, menekan, 

mengundang, mendoakan, mengajak, mendorong), questions ‘pertanyaan’ 

(bertanya, berinkuiri, menginterogasi), requirement ‘perintah’ (memerintah, 

menghendaki, mengomando, menuntut, mendikte, mengarahkan, 

menginstruksikan, mengarahkan, mengatur, mensyaratkan), prohibitives 

‘larangan’ (melarang, membatasi), permissives ‘pemberian ijin’ (menyetujui, 

membolehkan, mengabulkan, membiarkan, mengijinkan, dll), dan advisories 
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‘pemberian nasihat’ (menasehatkan, memperingatkan, mengusulkan, 

menyarankan, dll). 

Contoh: 
 ヨウタ、もしお母さんがいなくなったら、カオルと二人で

島おばあちゃんの所に行きなさい。 
Youta, moshi okaasan ga inakunattara, Kaoru to futari de 
shima obaachan no tokoro ni ikinasai. 
‘Youta, jika ibu meninggal, pergilan berdua bersama Kaoru ke 
pulau tempat nenek tinggal.’ 
(Drama Nada Sou Sou chapter 3, 09:42 – 11-08) 

Pada tuturan tersebut, ibu sebagai penutur meminta Youta sebagai mitra 

tutur untuk pergi ke pulau tempat neneknya tinggal. Ibu tidak sekedar menyuruh 

anaknya pergi, akan tetapi ia berfikir jika ia mati, maka di tempat neneknya lah 

mereka bias mendapatkan kasih sayang dan hidup lebih aman. 

3. Ekspresif  

 Tindak Tutur Ekspresif yaitu tindak ilokusi yang dimaksudkan penuturnya 

agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam 

tuturan itu. Tindak Tutur Ekspresif mempunyai fungsi untuk mengekspresikan, 

mengungkapkan, atau memberitahukan sikap psikologis si pembicara menjadi 

suatu pernyataan keadaan yang dituangkap dalam tuturan ilokusi. Tuturan yang 

termasuk dalam Tindak Tutur Ekspresif antara lain tuturan yang mengandung 

makna apologize ‘meminta maaf’, congratulate ‘mengucapkan selamat’, condole 

‘belasungkawa’, greet ‘mengucapkan salam’, thank ‘mengucapkan terima kasih’, 

bid, reject ‘menolak’. Tuturan mengeluh, menyalahkan, memuji dan mengkritik 

juga termasuk dalam Tindak Tutur Ekspresif. 

Contoh: 色々ありすぎて、幸せ。 

  Iro iro arisugite, siawase. 
 ‘Begitu menyenangkan dengan banyak pilihan’ 
 (iklan Simpe DS pada majalan Non-No edisi September 2007, hal. 
101) 

 Pada tuturan tersebut penutur mengekspresikan rasa senangnya karena 

begitu banyak pilihan tokoh utama dalam game yang bisa ia pilih untuk ia 

mainkan. 
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4. Komisif  

 Tindak Tutur Komisif adalah Tindak Tutur yang mengikat penuturnya 

untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturannya. Tindak Tutur 

Komisif juga berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang menunjukkan bahwa 

penutur sedikit banyak terkait pada suatu tindakan pada masa depan. Tuturan 

yang termasuk dalam Tindak Tutur Komisif adalah tuturan yang mengandung 

makna promises ‘menjanjikan’ dan offer ‘menawarkan’ seperti berjanji, 

bersumpah, mengancam, menyatakan kesanggupan, berkaul, dan lain-lain. 

Contoh: 乾つくか、自由か。 
 Katsuku ka, jiyuu ka. 
 ‘Haus? Atau bebas dari haus?’ 
 (iklan Sprite majalah Non-No edisi September 2007, halaman 99) 

 Penutur tidak sekedar menawarkan pembaca sebagai mitra tutur untuk 

memilih antara haus dan bebas haus, akan tetapi tuturan tersebut juga memiliki 

maksud agar mitra tutur tertarik dengan tuturan iklan tersebut yang unik. 

5. Deklaratif (declarative)  

Tindak tutur deklaratif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya 

untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang baru. 

Mengesahkan, memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, 

mengabulkan, mengangkat, menggolongkan, mengampuni, merupakan tuturan 

yang termasuk ke dalam jenis tindak tutur deklarasi.  

Contoh: これからお前僕の親友だ。 

 Kore kara omae boku no shinyuu da. 

 ‘Mulai saat ini kau adalah sahabatku.’ 

 (manga Natsume Yuujinchou volume 3, halaman 26) 

Pada tuturan tersebut Nyanko sensei sebagai penutur memutuskan 

bahwa mulai saat itu Natsume adalah sahabatnya. Ia memutuskan 

menjadikan Natsume sebagai sahabat karena merasa kasihan atas masa 

lalunya yang kelam. 

 

 



20 
 

 
 

2.8 HUMOR 

2.8.1  Pengertian Humor  

Menurut pendapat umum dan sejumlah ensiklopedia, serta kamus 

menjelaskan bahwa humor adalah sesuatu hal yang lucu, menggelikan dan dapat 

membuat orang tertawa. Di dalam Encyclopedia Britanica (2014) pengertian 

humor adalah segala bentuk rangsangan, baik verbal maupun nonverbal yang 

berpotensi memancing senyum dan tawa penikmatnya. Rangsangan itu berupa 

segala bentuk tingkah laku manusia yang dapat menimbulkan rasa gembira, geli, 

atau lucu di pihak pendengar, penonton, dan pembaca. 

Claire (1984) berpendapat bahwa humor dapat membuat orang tertawa 

apabila mengandung satu atau lebih dari empat unsur yaitu kejutan, yang 

mengakibatkan rasa malu, ketidakmasukakalan, dan yang membesar-besarkan 

masalah. Keempat unsur itu dapat terlaksana melalui rangsangan verbal yang 

berupa kata-kata atau satuan-satuan bahasa yang sengaja dikreasi sedemikian 

rupa oleh para pelakunya. Kelucuan yang disebabkan oleh rangsangan verbal itu 

dapat disalurkan melalui tulisan seperti humor tulis dan kartun, serta dapat pula 

disalurkan secara lisan seperti lawak.  

Hamlyin (1995 : 806) menulis bahwa humor itu berupa kemampuan 

menghibur dan menggelikan melalui ujaran atau tulisan. Humor menjadi tidak 

lucu jika tidak dimengerti, ada rasa antipati, menyinggung perasaan, salah 

tempat, waktu, dan situasi. Sedangkan menurut Merriam Webster Online 

Dictionary (2014) humor adalah kemampuan untuk merasakan, menilai, 

menyadari, mengerti, dan mengungkapkan sesuatu yang lucu, ganjil, jenaka atau 

menggelikan. 

Menurut Aimi Nawa dalam thesis nya yang berjudul Difference of Sense of 

Humor Between Cultures: An Analysis Of Two Comedy Acts in Japan and The US 

(2013), tidak ada kata humor dalam bahasa Jepang. Namun, terdapat kata 笑い 

(warai) yang dapat mencakup pengertian dari tawa atau humor itu sendiri. Selain 

itu juga terdapat kata おもしろい(omoshiroi) yang dapat memiliki makna ganda 

yaitu menarik atau lucu. Sebagai perbandingan, di dalam kamus bahasa 

Indonesia terdapat kata ”tawa” dan “humor” yang masing-masing memiliki 

makna tersendiri. Pengertian humor dalam bahasa Indonesia adalah sesuatu 
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yang lucu atau keadaan yang menggelikan hati, kejenakaan, atau kelucuan, dan 

“tawa” memiliki arti ungkapan rasa gembira, senang, lucu, dengan mengeluarkan 

suara melalui alat ucap. Sedangkan di Jepang, fenomena humor tidak 

dispesifikasikan dalam sebuah kata khusus seperti di negara lain. 

Di dalam penelitian Kimie Oshima yang berjudul An Examination for Styles 

of Japanese Humor: Japan’s Funniest Story Project 2010 to 2011 (2013), 

walaupun tidak terdapat kata khusus humor dalam bahasa Jepang, orang Jepang 

sering menggunakan istilah ジョーク(jooku) yang merupakan kata pinjaman 

(gairaigo) dari bahasa Inggris. Akan tetapi, pengertian jooku pun masih ambigu 

bagi sebagian orang Jepang karena sebagian dari mereka menganggap bahwa 

jooku bearti humor dari Amerika atau Inggris. Oleh karena itu, dibanding kata 

jooku, kata おもしろいはなし（omoshiroi hanashi） lebih tepat untuk merujuk 

pada humor atau cerita yang lucu. Selain itu, untuk mengetahui pengertian 

humor bagi orang Jepang, hal yang tepat adalah dengan mengetahui kebiasaan 

dan kebudayaan mereka terlebih dahulu karena hal tersebut sangat 

mempengaruhi ciri khas dari humor itu sendiri.  

Di Jepang, humor dan keseriusan adalah dua hal yang berlawanan, dan 

humor dihindari ketika percakapan ataupun suasana hati sedang serius. Menurut 

Aimi Nawa, menyampaikan sebuah humor atau hal-hal yang lucu kepada orang 

yang tidak dikenal di Jepang di anggap sebagai sesuatu yang tabu, dan hal 

tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau sindiran. Orang-orang di 

Jepang sangat berhati-hati dan selalu menjaga perasaan lawan bicara ketika 

sedang berkomunikasi, apalagi jika tidak mengenal dekat karena mereka tidak 

tahu apakah orang yang sedang mereka ajak bicara tersebut sedang memiliki 

masalah atau tidak. Berbeda dengan di Jepang, di Indonesia humor justru 

digunakan sebagai salah satu cara untuk mengakrabkan/mempererat hubungan  

antar satu sama lain (ice breaker). Humor dapat digunakan kepada siapapun dan 

kapanpun asalkan tidak mengandung SARA. Jika seseorang sedang memiliki 

masalah, justru salah satu cara untuk meringankan beban mereka adalah dengan 

memberikan sesuatu yang lucu agar merasa sedikit lega. 
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Humor di Jepang didominasi oleh percakapan dua orang atau lebih 

(manzai).  Ciri-ciri humor Jepang adalah di dominasi oleh permainan kata-kata 

atau wordplay seperti pun karena di dalam bahasa Jepang terdapat banyak 

homonym, dan akan susah di terjemahkan ke dalam bahasa asing kecuali kita 

sudah memahami bahasa Jepang dengan dalam. Selain itu juga menggunakan 

metode mis-said atau mis-read yaitu kesalahan pengucapan atau pendengaran 

yang dapat memberikan efek lucu. Di dalam penelitian Kimie Oshima (2013) juga 

dijelaskan bahwa humor di Jepang sebagian besar ditulis atau diucapkan 

berdasarkan pengalaman pribadi. Sebagian besar cerita ditulis dalam gaya 

percakapan sehingga cerita tersebut terasa lebih intim, emosional, dan pribadi. 

Dari situlah mengapa humor di Jepang lebih tepat digunakan sebagai salah satu 

alat untuk mempererat solidaritas orang-orang terdekat daripada alat untuk 

lebih mengenal antara orang-orang asing. Orang Jepang menunjukan tingkat 

keakraban atau seberapa besar mereka saling mengenal satu sama lain dengan 

melucu atau membuat humor yang didasari dari sifat atau kebiasaan sehari-hari 

mereka.  

2.8.2  Tipe Humor  

Humor dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe berdasarkan bentuknya, 

yaitu humor verbal dan humor nonverbal. Humor verbal adalah humor yang 

dipresentasi dengan kata-kata, sedangkan humor non verbal dengan gerak-gerik 

atau gambar. Dari segi penyajiannya yaitu humor lisan, humor tulis, dan kartun. 

Humor lisan disajikan dengan tulisan, humor tulis dipresentasikan dengan secara 

tulis, dan kartun diekspresikan dengan gambar dan tulisan. Pada penelitian ini, 

tipe humor yang diteliti oleh penulis adalah humor verbal yang disajikan dalam 

bentuk kartun (manga), dimana data penelitian diambil dari tuturan para tokoh 

dalam manga. 

 

2.8.3  Penciptaan Humor  

Ada tiga teori utama sebagai sumber konsep penciptaan humor. Ketiga 

teori yang semula berasal dari teori psikologi itu adalah teori pembebasan, teori 



23 
 

 
 

konflik, dan teori ketidakselarasan (Wilson 1979:10). Teori pembebasan 

berkenaan dengan sudut dampak emosional. Humor yang merupakan tipu daya 

emosional yang sepertinya mengancam, namun sebenarnya tidak. Ancaman itu 

dapat tertuju pada peserta percakapan humor lain maupun pendengarnya. Teori 

konflik menekankan implikasi perilaku humor, yaitu pertentangan antara dua 

dorongan; antara keramahan dan kebengisan atau antara main-main dan 

keseriusan. Setelah mengetahui maksud percakapan (serius) yang diekspresikan 

secara main-main, pendengarpun merasakan kelucuan itu. Teori 

ketidakselarasan menyangkut penggabungan dua makna atau dua interpretasi 

yang tidak sama. Kondisi ketidakselarasan itu tidak umum dan aneh sehingga 

menimbulkan kelucuan dan terciptalah humor. Wilson (1979:17) membuat 

rangkuman atas ketiga teori itu bahwa humor menjadi lucu apabila pertentangan 

makna itu menyimpang dari pemikiran normal dan disajikan secara ekonomis. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 ANCANGAN PENELITIAN 

Penelitian ini penulis susun menggunakan ancangan pragmatik dengan 

metode analisis deskriptif tentang Tindak Tutur Ilokusi dan pelanggaran Prinsip 

Kerja Sama. Penulis berusaha untuk mendeskripsikan konteks percakapan dalam 

tuturan humor, mendeskripsikan Tindak Tutur Ilokusi yang menyebabkan 

terjadinya humor, dan mendeksripsikan jenis pelanggaran Prinsip Kerja Sama 

nya. 

Penelitian ini berfokus pada tuturan berimplikasi yang dituturkan oleh tokoh-

tokoh dalam manga Azumanga Daioh Volume 1. Penulis akan mendeskripsikan 

konteks pada saat tuturan berlangsung serta mendeskripsikan tindak tutur 

ilokusi melalui teori Searle yang menunjang terjadinya humor. Selain itu penulis 

juga mendeskripsikan jenis pelanggaran maksim Prinsip Kerja Sama pada tuturan 

tersebut melalui teori Prinsip Kerja Sama Grice. 

3.2 SATUAN YANG DIUJI 

Satuan yang akan diuji dalam penelitian ini berupa tuturan yang mengandung 

Tindak Tutur Ilokusi dan melanggar Prinsip Kerja Sama yang terdapat pada 

manga Azumanga Daioh Volume1 karya Azuma Kiyohiko. Manga ini terdiri dari 

162 halaman. Di dalam manga ini ditemukan 13 dialog yang di dalamnya 

terdapat 13 tuturan yang mengandung tindak tutur ilokusi dan melanggar prinsip 

kerja sama. Dari 13 tuturan data tersebut 9 tuturan penulis jadikan sebagai data 

yang akan di analisis dalam penelitian ini. 

 

3.3 SUMBER DATA 

Penulis menggunakan manga humor Azumanga Daioh volume 1 sebagai 

sumber data. Alasan penulis memilih manga humor ini sebagai sumber data 

adalah manga ini merupakan manga dengan genre komedi, yang memiliki format 

yonkoma manga atau komik empat panel, dan memiliki konsep cerita lepas atau 

tidak memiliki ketersinambungan cerita antara volume pertama dengan volume 

selanjutnya.  Sebagai manga dengan genre komedi, di dalam manga ini terdapat 

humor atau cerita lucu yang disisipkan pengarang pada percakapan-percakapan 

para tokohnya. Salah satu penyebab terjadinya humor adalah adanya tuturan 

peserta tutur yang mengandung tindak tutur ilokusi. Tuturan Ilokusi peserta 
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tutur berimplikasi dan makna implikasi yang dimiliki tuturan tersebut berpotensi 

untuk memberikan efek humor. Selain itu tuturan Ilokusi peserta tutur tersebut 

juga melanggar maksim pada Prinsip Kerja Sama. Berdasarkan itu, penulis 

mengambil tuturan-tuturan para tokoh tersebut sebagai sumber data agar sesuai 

dengan tema penelitian penulis. 

Data yang dikumpulkan merupakan tuturan-tuturan tokoh dalam manga 

humor Azumanga Daioh volume 1 yang diasumsikan mengandung Tindak Tutur 

Ilokusi dan melanggar Prinsip Kerja Sama. Data tersebut akan dikelompokkan 

sesuai dengan daya Tindak Tutur Ilokusi nya. 

 

3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Langkah-langkah yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data 

adalah sebagai berikut :  

a. Penulis akan membaca dan mencermati tuturan-tuturan tokoh 

pada percakapan yang berhubungan dengan tema yang dikaji 

dalam manga Azumanga Daioh volume 1 versi bahasa Jepang 

dan menggunakan manga versi bahasa Inggris yang digunakan 

sebagai referensi.  

b. Penulis akan mengartikan tuturan-tuturan tokoh ke dalam 

bahasa Indonesia dan menggunakan manga Azumanga Daioh 

volume 1 versi bahasa Inggris sebagai referensinya.  

c. Penulis akan mencari dan memilih dialog yang tuturannya 

diasumsikan mengandung Tindak Tutur Ilokusi dan melanggar 

maksim pada Prinsip Kerja Sama. Setelah ditemukan, penulis 

akan menulis kembali dialog tersebut yang kemudian 

tuturannya akan dijadikan data dalam proses selanjutnya yaitu 

proses analisis.  

d. Mendata seluruh tuturan tokoh-tokoh yang mengandung 

Tindak Tutur Ilokusi dan melanggar Prinsip Kerja Sama lalu 

mengelompokkan data dengan mengkategorikannya 

berdasarkan jenis daya Ilokusinya yang terkandung dalam 

setiap tuturan. Daya ilokusi tersebut antara lain : asertif  
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(assertive), direktif (directive), ekspresif (expressive), komisif 

(comissive), dan deklaratif (declarative). 

3.4 TEKNIK ANALISIS DATA 

Langkah-langkah yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data adalah 

sebagai berikut :  

a. Memahami dan menganalis konteks percakapan yang mengandung 

Tindak Tutur Ilokusi dan mengandung proses terjadinya pelanggaran 

Prinsip Kerja Sama dalam tuturan tokoh-tokoh.  

b. Menentukan maksud sebenarnya dari ujaran yang diucapkan oleh petutur 

sesuai dengan situasi ujaran.  

c. Menganalisis dan mengidentifikasikan tuturan dengan teori Tindak Tutur 

Ilokusi Searle. 

d. Menganalisis faktor penyebab ditentukannya tuturan tersebut sebagai 

tuturan yang ber Tindak Tutur Ilokusi sesuai dengan daya ilokusinya 

masing-masing. 

e. Menganalisis faktor terbentuknya humor dari tuturan Tindak Tutur Ilokusi 

tersebut. 

f. Menganalisis dan mengidentifikasikan tuturan dengan teori prinsip kerja 

sama Grice. 

g. Memaparkan hasil penelitian secara deskriptif.  
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

 

Dalam manga Azumanga Daioh Volume 1 ditemukan 13 dialog para 

tokoh dengan 13 tuturan yang mengandung Tindak Tutur Ilokusi dan 

mengandung kesan lucu (humor). Setelah tuturan dikumpulkan dan dianalisis, 

ditemukan lima jenis Tindak Tutur Ilokusi sebagai berikut, yaitu: 1) Asertif 

(Assertive), 2) Direktif (Directive), 3) Komisif (Commissive), 4) Ekspresif 

(Expressive), dan 5.) Deklaratif (Declarative). Tuturan tersebut terdiri dari empat 

tuturan kategori direktif (memerintah dan melarang), lima tuturan kategori 

asertif (mengakui, menyatakan, dan berspekulasi), dua tuturan ekspresif 

(mengkritik), satu tuturan komisif (menawarkan), dan satu tuturan deklaratif 

(memutuskan). Rincian data tersebut penulis susun dalam tabel di bawah ini: 

 

 

Tabel 4 

Data Tuturan Ilokusi 

 

N

o. 

Tindak Tutur Ilokusi Kategori 

1. え！？お金あるの！？じゃあちょーだい！ 

E !? okane aru no !? jyaa choーdai ! 

‘Hah !? Kamu punya uang !? Sini kasih aku !’  
 
じゃあ外車にして！外車！ヨーロッパの！  

イタリアとか！そんで日曜に貸して！ 

Jyaa gaisha ni shite ! gaisha ! yo-roppa no !   
 itaria toka ! sonde nichiyou ni kashite ! 
‘Kalau gitu beli mobil import ! mobil import ! Mobil Eropa ! 
Misalnya Itali! Terus pinjamkan ke aku di hari minggu!’ 

Direktif 

“Memeri

ntah” 

2. ああだめ！スリーサイズは秘密よ！ 

Aa dame ! suriーsaizu ha himitsu yo ! 

‘Aduh nggak boleh ! Three size-ku rahasia !’ 

Direktif 

“Melaran
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g” 

3. 生活に役立つ知識がほしかったらおばあちゃんの知恵袋でもよ

んでろう。 

Seikatsu ni yakutatsu chisiki ga hoshikattara obaachan no 
chiebukuro demo yonderou. 
‘Jika kamu ingin mendapat pengetahuan tentang kehidupan 
nyata, bacalah buku “Mutiara Kebijaksanaan”-nya Nenek.’ 

Direktif 

“memeri

ntah” 

4. 次は名古屋―― 名古屋―― しゅっぽつしんこ―― 

白線の内側にお下がりください。 

Tsugi ha Nagoya―― Nagoya―― 
Shuppotsu Shinko――  
Hakusen no uchigawa ni osagari kudasai. 
‘Selanjutnya Nagoya―― Nagoya―― 
Kereta mulai diberangkatkan. Harap berdiri di belakang garis 
putih.’ 

Direktif 

“Memeri

ntah” 

5. 映画なんてどーでもいいわ。授業を続けます。 

Eiga nante doーdemo ii wa. Jugyou wo tsuzukemasu. 
‘Film atau apapun itu terserah, lah. Mari lanjutkan kegiatan 
belajarnya.’ 

Asertif 

“Menyat

akan” 

6. 。。。死ねのは少ないほうがいいでしょう？ 

…Shinu no ha sukunai hou ga ii deshou ? 
‘ ..lebih baik orang yang mati sedikit, kan?’ 

Asertif 

“Berspek

ulasi” 

7. 先生！宿題忘れました！だから廊下に立ちます！ 

Sensei! Shukudai wasuremashita! Dakara rouka ni tachimasu! 
‘Bu Guru! Saya lupa membawa PR! Oleh karena itu saya akan 
berdiri di koridor!’ 

Asertif 

“Mengak

ui” 

8. アメリカ！？はっ！そんな所私も行った事ないわよ！英語は受

験のためにしてりゃいいのよ！くそう！ 

Amerika !? Hah ! Sonna tokoro watashi mo itta koto nai wa yo ! 
Eiga ha jyuken no tame ni shiterya ii no yo! Kusou !   
 ‘Amerika !? Bah ! Aku juga belum pernah pergi ke tempat 
seperti itu ! Belajar bahasa Inggris itu untuk ujian masuk kuliah! 
Dasar !’ 

Asertif 

“Menyat

akan” 

9. も。。持ってきません。 

Mo.. mottekimasen 
‘Ti… tidak membawa.’ 

Asertif 

“Menyat

akan” 

1

0. 

だが体操服をブルマーに入れてないのが甘い！ 

Daga taisofuku wo burumaa ni iretenai no ga amai! 
‘Tapi kamu (terlihat) naif jika tidak memasukan seragam senam 
mu ke dalam celana!’ 

Ekspresif 

“Mengkri

tik” 
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1
1. 

うははは！何!?お前色モノ系!? 

Uhahaha ! Nani !? Omae iromono kei!?         ‘Hahahaha! Apa 
kamu bilang!? Kamu tipe penyuka pelawak ya!?’ 

Ekspresif 
 

“Mengkri
tik” 

1

2. 

かぐらさん、アンパン食べない？ 

Kagura san, anpan tabenai？ 

‘Kagura, apakah kau mau makan roti?’ 

Komisif 

“Menaw

arkan” 

1

3. 

みんな―わかった！？春日さんは今日から大阪よ！ 

Minna-wakatta!? Kasuga san ha kyou kara oosaka yo! 
‘Teman-teman- kalian paham!? Mulai hari ini Kasuga dipanggil 
Osaka!’ 

Deklarati

f 

“Memut

uskan” 

 

4.1 Humor Dalam Bentuk Direktif 

Tindak Ilokusi Direktif diklasifikasikan oleh (Ibrahim, 1993: 28-29) atas 

beberapa bagian, yaitu requestives ‘permintaan’, questions ‘pertanyaan’, 

requirement ‘perintah’, prohibitives ‘larangan’, permissives ‘pemberian ijin’, dan 

advisories ‘pemberian nasihat’. Tindak ilokusi direktif juga sering disebut sebagai 

tindak ilokusi impositif. 

4.1.1 Humor Direktif “Meminta” 

 Di bawah ini adalah gambar dialog yang tuturan tokohnya masuk dalam 

kategori Ilokusi Direktif “meminta”. Dialog ini terdapat pada manga Azumanga 

Daioh Volume 1 halaman 24.  
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Gambar 4.1.1 

Dialog 1 (車でGo!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konteks Dialog 1 

Partisipan dalam dialog 1 terjadi antara Kurosawa Minamo dan Tanizaki 

Yukari. Mereka adalah teman sekaligus rekan guru di sekolah yang sama. 

Percakapan tersebut terjadi ketika Nyamo (nama panggilan Kurosawa Minamo) 

berkunjung ke rumah Yukari. Nyamo mengutarakan keinginannya untuk membeli 

sebuah mobil kepada Yukari. Mendengar keinginan Nyamo tersebut, Yukari 

memberikan tanggapan tak terduga dengan menyuruh Nyamo untuk 

memberikan uang kepada dirinya. Ia juga menyuruh Nyamo untuk membeli 

mobil import khususnya mobil Eropa, dan meminjamkan kepada dirinya setiap 

hari Minggu.  
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Teks Terjemahan Dialog 1 

(車でGo!) 

くろさわ : “ゆかりーあのね。私車買おうと思うのよ。”  (1) 

ゆかり : “え！？お金あるの！？じゃあちょーだい！”  (2) 

くろさわ : “なんでだよ。子供か．．．”    (3) 

ゆかり : “じゃあ外車にして！外車！ヨーロッパの！  

イタリアとか！そんで日曜に貸して！ “   (4) 

くろさわ : “。。あんたさあ。。”     (5) 

(Kuruma de Go!) 

Kurosawa : “Yukariー ano ne. watashi kuruma kaou to omou no yo. “ (1) 

Yukari  :” E !? okane aru no !? jyaa choーdai ! “   (2) 

Kurosawa : “Nande da yo. Kodomo ka… “    (3) 

Yukari  :” Jyaa gaisha ni shite ! gaisha ! yo-roppa no !   

 itaria toka ! sonde nichiyou ni kashite ! “   (4) 

Kurosawa : “… Anta saa.. “      (5) 

(Go dengan mobil!) 

Kurosawa : ‘Yukari~ gini. Aku rencana mau beli mobil nih.’  (1) 

Yukari  : ‘Hah !? Kamu punya uang !? Sini kasih aku ! ‘  (2) 

Kurosawa : ‘Apa-apaan, sih. Kamu anak kecil, kah.. ‘   (3) 

Yukari  : ‘Kalau gitu beli mobil import ! mobil import ! Mobil Eropa !  

Atau Itali! Terus pinjamkan ke aku di hari minggu!’  (4) 

Kurosawa : ‘… Kamu itu ya..’      (5) 

 

 

             (Azumanga Daioh Vol. 1, pp. 26) 
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Analisis Data Dialog 1 

Tindak Tutur Ilokusi yang terdapat pada dialog 1 adalah Direktif 

“memerintah”. Tuturan Yukari sebagai penutur mengandung maksud agar 

Nyamo selaku mitra tutur melakukan sesuatu sebagaimana diinginkan oleh si 

penutur dengan kadar tuntutan yang lebih tinggi dari meminta atau memohon. 

Hal ini dapat dibuktikan pada tuturan dialog 1 nomor 2 yaitu 

え！？お金あるの！？じゃあちょーだい！(e !? okane aru no !? jyaa choーdai !)  

yang berarti “Hah !? Kamu punya uang !? Sini kasih aku !”. Kata perintah yang 

digunakan Yukari dalam tuturan tersebut adalah “choudai”  (ちょーだい). Selain 

itu, pada tuturan nomor 4 yaitu 

じゃあ外車にして！外車！ヨーロッパの！イタリアとか！そんで日曜に貸して! 

(jyaa gaisha ni shite ! gaisha ! yo-roppa no ! itaria toka ! sonde nichiyou ni 

kashite ! ) yang berarti “kalau gitu beli mobil import ! mobil import ! Mobil Eropa 

! atau Italia! Lalu pinjamkan padaku di hari Minggu!”, kata perintah yang 

digunakan oleh Yukari adalah -te kudasai (ーてください). Hal itu dapat 

dibuktikan pada pemakaian verba ーして dan貸して diakhir kalimat yang 

merupakan penyederhanaan dari kataーしてください dan貸してください. 

Menurut Iori (2000: 46) ungkapan menyatakan perintah dalam bahasa Jepang 

(命令を表す表現) salah satunya ditandai dengan penggunaan kata 

ーてください/ーんでください/ーちょうだい (-te kudasai/-ndekuasai/-choudai).  

Di dalam tuturan dialog 1 nomor 2 Yukari memerintah Nyamo untuk 

memberikan uangnya yang akan digunakan untuk membeli sebuah mobil. Selain 

itu, Yukari juga memerintah Nyamo dengan semaunya sendiri untuk membeli 

mobil import, dan meminjamkan kepadanya setiap hari Minggu. Makna ilokusi 

dari tuturan tersebut adalah penyampaian perasaan iri Yukari kepada Nyamo. 

Sebagai sahabat dekat dan sesama rekan guru di sekolah, Yukari yang selalu 

memakai sepeda ketika berangkat ke sekolah merasa iri dengan Nyamo yang 

memiliki uang untuk membeli sebuah mobil.  Hal ini ditunjang dengan sifatnya 

yang egois dan selalu iri atas kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain. Dalam 

sebuah percakapan, tuturan Yukari yang terdapat pada dialog 1 nomor 2 dan 4 



30 
 

 
 

tersebut dapat dikategorikan sebagai tuturan yang tidak wajar karena ia 

seenaknya sendiri meminta dan memaksakan kehendaknya kepada Nyamo. 

Tuturan tidak wajar inilah yang menimbulkan efek humor. Sebagai manga 

humor, mangaka selaku penutur dalam manga ini sengaja membuat tuturan 

Yukari tidak wajar agar percakapan tersebut menjadi lucu dan pembaca merasa 

terhibur. Apabila tuturan Yukari dibuat menjadi tuturan biasa, misalnya 

“そうか。外車どう？イタリアのが一番いいと思うよ。” yang berarti “Oh gitu. 

Gimana kalau mobil import? Menurutku mobil Itali paling bagus, lho”, tuturan 

Direktif yang masuk dalam kategori “menyarankan” tersebut akan terkesan datar 

dan tidak akan menimbulkan kesan lucu bagi pembaca. 

Selain itu, dikarenakan tuturan Yukari pada dialog 1 nomor 2 dan 4 tidak 

memiliki keterkaitan dengan tuturan Nyamo, tuturan Yukari juga telah melanggar 

Maksim Relevansi pada Prinsip Kerja Sama. Hal ini dapat dibuktikan ketika 

Nyamo mengutarakan niatnya untuk membeli sebuah mobil dengan tuturan 

ゆかり~ あのね。私車買おうと思うのよ。(Yukari~ ano ne. watashi kuruma kaou 

to omou no yo.) “Yukari~ Gini. Aku berencana mau beli mobil nih.”. Tanggapan 

yang dibutuhkan Nyamo kepada Yukari adalah opininya mengenai keinginan 

Nyamo untuk membeli sebuah mobil. Akan tetapi, tuturan tersebut ditanggapi 

Yukari dengan tuturan え！？お金あるの！？じゃあちょーだい！(e !? okane aru 

no !? jyaa choーdai !) “Hah !? Kamu punya uang !? Sini kasih aku !”. Sumbangan 

informasi yang diberikan Yukari bukan lah sumbangan informasi yang dibutuhkan 

oleh Nyamo. Hal ini terjadi karena tuturan Yukari tidak memiliki keterkaitan 

dengan tuturan Nyamo sebelumnya. Tanggapan yang selayaknya diberikan oleh 

Yukari adalah opininya mengenai keinginan Nyamo untuk membeli mobil, seperti 

komentar persetujuan terhadap keputusan Nyamo, perasaan ikut senang ketika 

melihat teman bahagia, dan lain-lain. Akan tetapi tuturan tersebut ditanggapi 

dengan tuturan yang berupa pengungkapan rasa irinya terhadap Nyamo karena 

ia memiliki uang yang banyak. Yukari berbalik meminta Nyamo untuk 

memberikan uang tersebut kepadanya. Hal ini didukung dengan sifat dari tokoh 

Yukari sendiri yaitu selalu iri dan tidak mau kalah dengan orang lain. Ia selalu 
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merasa kesal jika orang-orang di sekitarnya mendapatkan kesenangan. Dalam 

pelanggaran prinsip kerja sama ini, tuturan Yukari melanggar Maksim Relevansi, 

karena di dalam Maksim Relevansi setiap peserta tutur diharuskan untuk 

memberikan kontribusi yang relevan dengan topik pembicaraan. Sedangkan 

sumbangan informasi Yukari tidak relevan dengan topik yang sedang dibicarakan.  

4.1.2 Humor Direktif “Melarang” 

 Di bawah ini adalah gambar dialog yang tuturan tokohnya masuk dalam 

kategori ilokusi direktif “melarang”. Dialog ini terdapat pada manga Azumanga 

Daioh Volume 1 halaman 3.  

 

Gambar 4.1.2 

Dialog 2 (ゆかり先生) 
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Konteks Dialog 2 

Dialog 2 terjadi di ruang kelas ketika kegiatan belajar mengajar akan 

dimulai. Partisipan dalam dialog ini adalah Tanizaki Yukari dan Satou Tappei, 

seorang siswa kelas 1-4. Dialog tersebut terjadi ketika Yukari sedang 

memperkenalkan dirinya. Yukari selesai memperkenalkan diri dan 

mempersilahkan siswa untuk bertanya hal yang kurang jelas. Ketika Tappei 

mengangkat tangannya hendak bertanya, sebelum pertanyaannya selesai 

diucapkan, Yukari memotong pembicaraan Tappei dengan mengatakan bahwa 

Tappei tidak boleh menanyakan three-size (ukuran dada, pinggang, dan 

pinggulnya) nya karena hal itu adalah rahasia. Ia dengan percaya diri berbicara 

panjang lebar memuji dirinya sendiri, dan tanpa ia sadari sebenarnya yang 

hendak Tappei katakan adalah Yukari telah salah masuk kelas. 

Teks Terjemahan Dialog 2 

(ゆかり先生) 

ゆかり  :“はい！私が三組の担任の谷崎です。 

 分からない事はなんでも 聞いてね！”   (1) 

たっぺい : “はい。先生。。。あの。。。”    (2) 

ゆかり  : “ああだめ！スリーサイズは秘密よ！ 

 でもスタイルよくないから言うのがはずかしいってわけ 

 じゃないのよ こーゆーのもなんだけど結構たいしたものよ？ 

 あーもう！何言わせんのよお！ 

 やだなあーこのおしゃまさん！”    (3) 

たっぺい : “いえ あの 先生のクラスはとなりです。。。 

 ここ四組”       (4) 

 

 (Yukari Sensei) 

Yukari  : “Hai ! watashi ga sangumi no tannin no Tanizaki desu.  

 Wakaranai koto ha nandemo kite ne !”   (1) 
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Tappei  :” Hai.  Sensei… ano…”     (2) 

Yukari  : “Aa dame ! suriーsaizu ha himitsu yo ! 

   Demo sutairu yokunai kara iu no ga hazukashiitte wake 

jyanai no yo.  koーyuーno mo nandakedo kekko taishita mono yo? 

   Aーmou ! nani iwasen no yoo !  

yada naaー kono osyamasan !”    (3) 

Tappei  : “Ie  ano  sensei no kurasu ha tonari desu… koko yongumi” (4) 

 

(Yukari Sensei)  

Yukari  : ‘Hai! Saya Tanizawa, wali kelas dari kelas nomor 3.  

Jika ada hal yang tidak paham tanyakan ke saya ya’  (1) 

Tappei  : ‘Baik. Bu guru…. Anu…’     (2) 

Yukari  : ‘Aduh nggak boleehh ! Ukuran three size-ku rahasia ! (3) 

  Tapi karena style-ku nggak jelek-jelek amat, bukan berarti aku 

malu untuk ngasih tahunya lho.. mungkin kelihatannya seperti itu, 

tapi aku nggak jelek-jelek amat kan? Ah udahlahー !  

Aku ngomong apaan sih ! 

 Dasarー anak dewasa belum waktunya !’   (4) 

Tappei  : ‘Bukan, anu.. kelas bu guru ada di sebelah.  

Disini kelas nomer empat.’     (5) 

 

(Azumanga Daioh Vol. 1, pp. 3) 

Analisis Data Dialog 2 

Tindak Tutur Ilokusi yang terdapat pada dialog 2 nomor 3 di atas adalah 

Direktif “melarang”. Tuturan Yukari sebagai penutur dimaksudkan penuturnya 
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agar Tappei selaku mitra tutur melakukan tindakan yang disebutkan di dalam 

tuturan itu, yaitu melarang mitra tutur melakukan hal yang ingin ia lakukan. Hal 

ini dapat dibuktikan pada tuturan nomor 2 yaitu 

ああだめ！スリーサイズは秘密よ！でもスタイルよくないから言うのがはずかし

いってわけじゃないのよ. 

こーゆーのもなんだけど結構たいしたものよ？あーもう！何言わせんのよお！や

だなあーこのおしゃまさん！(aa dame ! suriーsaizu ha himitsu yo ! Demo sutairu 

yokunai kara iu no ga hazukashiitte wake jyanai no yo. koーyuーno mo 

nandakedo kekko taishita mono yo? aーmou ! nani iwasen no yoo ! yada naaー 

kono osyamasan !)  yang berarti “Aduh nggak boleehh ! Ukuran badan (three 

size)-ku rahasia ! Tapi karena style-ku nggak jelek-jelek amat, bukan berarti aku 

malu untuk ngasih tahunya lho.. mungkin kelihatannya seperti itu, tapi aku nggak 

buruk-buruk amat kan? Ah udahlahー ! aku ngomong apaan sih ! dasarー anak 

dewasa belum waktunya !”. Pada tuturan 

ああだめ！スリーサイズは秘密よ！Yukari melarang Tappei untuk menanyakan 

three-size  nya dan mengatakan bahwa hal itu adalah rahasia. Hal ini ditandai 

pada tuturan tersebut ia menggunakan kata だめyang berarti “jangan”, kata 

yang sering digunakan seseorang untuk melarang suatu hal.  

Di dalam tuturan dialog 2 nomor 3 Yukari melarang Tappei untuk 

menanyakan three-size (ukuran dada, pinggang, dan pinggulnya) nya karena hal 

itu adalah rahasia. Makna ilokusi tuturan tersebut adalah Yukari ingin 

menyombongkan tubuhnya yang indah di depan para siswa. Yukari yang memiliki 

sifat percaya diri berlebihan dengan sengaja memotong pertanyaan Tappei 

karena ia merasa bahwa pertanyaan yang akan diajukan olehnya adalah ukuran 

rahasia Yukari. Hal ini dapat dibuktikan pada tuturan dialog 2 nomor 2 yaitu 

ketika Tappei mengatakan はい。先生。。。あの。。, Yukari memotong 

pertanyaan tersebut dengan tuturan ああだめ！スリーサイズは秘密よ！. Ia 

menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa walaupun three size nya 

rahasia, gayanya cukup bagus. Hal ini dapat dibuktikan pada tuturan selanjutnya 

yaitu でもスタイルよくないから言うのがはずかしいってわけじゃないのよ. 
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こーゆーのもなんだけど結構たいしたものよ？あーもう！何言わせんのよお！や

だなあーこのおしゃまさん！(Demo sutairu yokunai kara iu no ga hazukashiitte 

wake jyanai no yo. koーyuーno mo nandakedo kekko taishita mono yo? aーmou 

! nani iwasen no yoo ! yada naaー kono osyamasan !)  yang berarti “Tapi karena 

style-ku nggak jelek-jelek amat, bukan berarti aku malu untuk ngasih tahunya 

lho.. mungkin kelihatannya seperti itu, tapi aku nggak buruk-buruk amat kan? Ah 

udahlahー ! aku ngomong apaan sih ! dasarー anak dewasa belum waktunya !”.  

Dalam sebuah percakapan, tuturan Yukari yang terdapat pada dialog 2 

nomor 3 dapat dikategorikan sebagai tuturan yang tidak wajar karena ia sebagai 

penutur dengan percaya diri menjawab pertanyaan mitra tutur yang bahkan 

pertanyaannya pun belum sempat mitra tutur ucapkan. Tuturan tidak wajar 

inilah yang menimbulkan efek humor. Apabila Yukari menunggu Tappei 

menyampaikan pertanyaannya hingga selesai, Yukari akan tahu bahwa apa yang 

hendak Tappei tuturkan adalah Yukari telah masuk ke kelas yang salah. Dengan 

demikian Yukari tidak akan bercerita panjang lebar mengenai gayanya yang 

cukup bagus dan langsung meninggalkan kelas pada saat itu juga, dan efek yang 

akan ditimbulkan akan terkesan datar serta tidak akan menimbulkan kesan lucu 

bagi pembaca. 

Tuturan dialog 2 nomor 3 juga telah melanggar maksim kuantitas,  

maksim relevansi, dan maksim cara pada Prinsip Kerja Sama. Hal ini dapat 

dibuktikan pada tuturan 

ああだめ！スリーサイズは秘密よ！でもスタイルよくないから言うのがはずかし

いってわけじゃないのよ.こーゆーのもなんだけど結構たいしたものよ？あーも

う！何言わせんのよお！やだなあーこのおしゃまさん！(aa dame ! suriーsaizu 

ha himitsu yo ! Demo sutairu yokunai kara iu no ga hazukashiitte wake jyanai no 

yo. koーyuーno mo nandakedo kekko taishita mono yo? aーmou ! nani iwasen 

no yoo ! yada naaー kono osyamasan !)  yang berarti “Aduh nggak boleehh ! 

Ukuran badan (three size)-ku rahasia ! Tapi karena style-ku nggak jelek-jelek 

amat, bukan berarti aku malu untuk ngasih tahunya lho.. mungkin kelihatannya 
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seperti itu, tapi aku nggak buruk-buruk amat kan? Ah udahlahー ! aku ngomong 

apaan sih ! dasarー anak dewasa belum waktunya !”. Sumbangan informasi yang 

diberikan Yukari kepada Tappei berlebihan karena ia bercerita panjang lebar 

mengenai gayanya yang cukup bagus, padahal Tappei tidak memerlukan 

informasi tersebut. Selain itu, Yukari juga dengan sengaja memotong pertanyaan 

Tappei sebelum ia menyelesaikan tuturannya. Ketika pertanyaan Tappei belum 

selesai dituturkan, sedangkan Yukari dengan sengaja menjawab tanpa 

memperdulikan apa yang hendak dituturkan oleh Tappei, maka sumbangan 

informasi yang diberikan Yukari tersebut tidak ada korelasinya dengan topik yang 

akan dibicarakan oleh Tappei. Oleh karena itu tuturan Yukari tersebut telah 

melanggar maksim relevansi.  

Sumbangan informasi pada tuturan dialog 2 nomor 3 yang ia berikan 

terlalu panjang, berbelit-belit, dan tidak teratur. Yukari mengatakan bahwa 

ukuran three-size nya adalah rahasia, kemudian mengatakan bahwa gayanya 

cukup bagus, kemudian diakhiri dengan mengatakan bahwa Tappei adalah anak 

yang terlalu cepat tumbuh dewasa. Oleh karena itu tuturannya tersebut telah 

melanggar maksim cara pada prinsip kerja sama. 

4.1.3 Humor Direktif “Menyarankan” 

 Di bawah ini adalah gambar dialog yang tuturan tokohnya masuk dalam 

kategori ilokusi direktif “menyarankan”. Dialog ini terdapat pada manga 

Azumanga Daioh Volume 1 halaman 82.  
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Gambar 4.1.3 

Dialog 3 (にゃも先生) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konteks Dialog 3 

Dialog 3 terjadi di lapangan parkir rumah Chiyo. Partisipan dalam dialog 

ini adalah Kurosawa Minamo (Nyamo) dan Mihama Chiyo. Dialog tersebut terjadi 

ketika mereka akan mengadakan perjalanan wisata ke pantai. Nyamo 

memberikan saran kepada siswanya agar 3 siswa menumpang mobilnya, 

sedangkan 2 sisanya menumpang mobil Yukari. Chiyo bertanya mengapa jumlah 

penumpang mobil Yukari lebih sedikit padahal ukuran mobilnya lebih besar dari 

mobil Nyamo. Nyamo pun memberikan saran bahwa akan lebih baik bila orang 

yang meninggal lebih sedikit. Mendengar ucapan Nyamo tersebut Chiyo dan 

teman-temannya melakukan permainan “gunting batu kertas” untuk menentukan 

siapa yang berhak menumpang di mobil gurunya tersebut.  
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Terjemahan Dialog 3 

(にゃも先生) 

にゃも  : “じゃ私の方三人でゆかりの方二人ね”   (1) 

ちよ  : “ゆかり先生の車の方が広そうだからあっち三人 

じゃない ですか？”      (2) 

にゃも  : “。。。死ねのは少ないかたがいいでしょう？“ (3) 

(Nyamo sensei) 

Nyamo  : “Jya watashi no hou sannin de Yukari no hou futari ne” (1) 

Chiyo  : “Yukari sensei no kuruma no hou ga hirosou dakara  acchi 

 sannin jyanai desuka”     (2) 

Nyamo  : “… Shinu no ha sukunai hou ga ii deshou ?“  (3) 

(Nyamo sensei) 

Nyamo  : ‘Kalau begitu bagianku tiga orang, dan bagian Yukari  

dua orang ya.’       (1) 

Chiyo  : ‘Karena Mobil Bu Yukari kelihatan lebih luas, harusnya tiga  

orang, kan?      ‘ (2) 

Nyamo  : “..lebih baik orang yang mati sedikit, kan?”  (3) 

 

(Azumanga Daioh Vol. 1, pp. 82) 

Analisis Dialog 3 

Tindak Tutur Ilokusi yang terdapat pada dialog 3 nomor 3 adalah Ilokusi 

Direktif “menyarankan”. Tuturan Nyamo sebagai penutur dimaksudkan agar 

Chiyo selaku mitra tutur melakukan tindakan yang disarankan oleh penutur. Hal 

ini dapat dibuktikan pada tuturan死ねのは少ないかたがいいでしょう？(Shinu no 

ha sukunai hou ga ii deshou ?) yang berarti “..lebih baik orang yang mati sedikit, 
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kan?”. Nyamo menyarankan kepada Chiyo bahwa jika penumpang mobil Yukari 

lebih sedikit daripada mobilnya, maka akan lebih baik karena kemungkinan 

memakan korban lebih sedikit. Hal ini didukung dengan penggunaan kata 

“でしょう” yang berarti “benar bukan?”, yang sering digunakan pada kalimat 

pengandaian atau ketika seorang penutur meminta persetujuan bahwa mitra 

tutur memiliki pemikiran yang sama dengannya. Di sini Nyamo menginginkan 

agar Chiyo setuju dan melakukan tindakan yang sesuai dengan sarannya 

tersebut. Oleh karena itu tuturan Nyamo termasuk dalam kategori tindak ilokusi 

direktif “menyarankan”. 

 Di dalam tuturan dialog 3 nomor 3 Nyamo memberikan saran kepada 

Chiyo bahwa akan lebih baik apabila korban yang jatuh lebih sedikit. Makna 

ilokusi dari tuturan tersebut adalah sebenarnya Nyamo ingin menakut-nakuti 

siswanya agar berhati-hati ketika menumpang mobil Yukari. Nyamo yang 

merupakan sahabat Yukari sejak SMA sudah mengetahui sifat ceroboh yang 

dimiliki sahabatnya tersebut. Salah satu sifat ceroboh Yukari adalah sering 

mengalami kecelakaan ketika mengendarai mobil. Untuk itu, ia menyarankan 

siswanya agar siswa yang menumpang mobil Yukari lebih sedikit daripada 

mobilnya. Hal tersebut didukung dengan tuturan sebelumnya yaitu tuturan 

dialog 6 nomor 1 じゃ私の方三人でゆかりの方二人ね” (jya watashi no kata 

sannin de Yukari no kata futari ne) yang berarti “kalau begitu bagianku tiga 

orang, dan bagian Yukari dua orang ya.”. Nyamo sebagai seorang guru memiliki 

tanggung jawab untuk mendahulukan keselamatan siwanya. 

Tuturan Nyamo pada dialog 3 nomor 3 dapat dikategorikan sebagai 

tuturan yang tidak wajar karena sebenarnya apa yang ia tuturkan tersebut terlalu 

berlebihan. Walaupun Yukari memiliki sifat ceroboh dan tidak pandai dalam 

mengendarai mobil, belum tentu orang yang mengendarai mobilnya akan 

mengalami kecelakaan dan mati. Akan tetapi Nyamo sengaja mengatakan 

tuturan yang berlebihan tersebut untuk menakut-nakuti siswanya agar lebih 

berhati-hati. Tuturan Nyamo yang berlebihan inilah yang menimbulkan efek 
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humor. Tidak ada seseorang yang dapat memprediksi kematian manusia. Akan 

tetapi secara tidak langsung melalui tuturan dialog 3 nomor 3 tersebut Nyamo 

mengatakan bahwa penumpang mobil Yukari pasti akan menjadi korban. Apabila 

mangaka selaku penutur dalam manga ini membuat tuturan Nyamo menjadi 

tuturan yang wajar, misalnya membuatnya menjelaskan kepada siswanya bahwa 

Yukari kurang pandai mengendarai mobil dan itu berbahaya, maka tuturan 

Nyamo akan terasa datar dan tidak menimbulkan efek lucu bagi pembaca selaku 

mitra tutur.  

 Tuturan Nyamo pada dialog 6 nomor 3 juga telah melanggar Maksim 

Kualitas pada Prinsip Kerja Sama. Hal ini dapat dibuktikan pada tuturannya 

tersebut yaitu死ねのは少ないかたがいいでしょう？(Shinu no ha sukunai kata ga 

ii deshou ?) yang berarti “Akan  lebih baik jika orang yang mati sedikit, benar 

bukan?”. Pada tuturan tersebut Yukari mengatakan hal yang belum terjadi dan 

tidak dapat dibuktikan secara fakta. Ia menyarankan untuk berhati-hati ketika 

menumpang mobil Yukari dengan menakut-nakuti siswanya. Menurutnya akan 

lebih baik jika orang yang mati sedikit, sedangkan hal tersebut belum terjadi 

secara fakta dan hanya pemikirannya saja. Tuturan Yukari ini melanggar Maksim 

Kualitas pada Prinsip Kerja Sama karena memberikan sumbangan informasi yang 

tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak dapat dibuktikan secara fakta. 

 

4.2 Humor Dalam Bentuk Asertif 

 Tindak Ilokusi Asertif merupakan Tindak Tutur yang mengikat penuturnya 

kepada kebenaran atas hal yang dikatakannya. Tindak Tutur jenis ini juga disebut 

dengan Tindak Tutur Representatif. Tuturan yang termasuk dalam Ilokusi Asertif 

antara lain tuturan yang mengandung makna menyatakan, menuntut, mengakui, 

menunjukkan, melaporkan, memberikan kesaksian, menyebutkan, berspekulasi, 

dan sebagainya.  
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4.2.1 Humor Asertif “Mengakui” 

 Di bawah ini adalah gambar dialog yang tuturan tokohnya masuk dalam 

kategori ilokusi asertif “mengakui”. Dialog ini terdapat pada manga Azumanga 

Daioh Volume 1 halaman 11.  

 

Gambar 4.2.1 

Dialog 4 (立てともちゃん！) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konteks Dialog 4 

Dialog 4 terjadi di ruang kelas saat kegiatan belajar berlangsung. 

Partisipan dalam dialog ini terjadi antara Ryuunou Tomo dan Tanizaki Yukari. 

Tomo adalah seorang siswi di tempat Yukari mengajar. Percakapan tersebut 

terjadi ketika Yukari akan memulai pelajaran dan menanyakan PR para siswanya. 
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Tomo yang lupa membawa PR mengutarakan keinginannya untuk dihukum 

berdiri di koridor. Mendengar tuturan Tomo tersebut, Yukari kaget dan 

menanggapinya dengan mengatakan ia tidak perlu berbuat sampai sejauh itu. 

 

Terjemahan Dialog 4 

(立てともちゃん！) 

とも  : “先生！宿題忘れました！だから廊下に立ちます！” (1) 

ゆかり  : “え？別にそんな．．．”     (2) 

とも  : “へへ― 一度やってみたかったんだー これ！ 

  ああ――！こぼしてしまったあ！！うわあ水びたした―！ 

先生――！”        (3) 

ゆかり  : ”うるさいなあ～～～”     (4) 

 

(Tate Tomochan!) 

Tomo  : “Sensei! Shukudai wasuremashita! Dakara rouka ni tachimasu!” (1) 

Yukari  : “E? betsu ni sonna…”              (2) 

 Tomo  : “Hehe hitotabi yatte mitakattanda kore!    

 Aa! Koboshiteshimatta!! Uwaa mizubitashita! Sensei!”       (3) 

Yukari  : “Urusainaa…”            (4) 

 

(Berdiri Tomochan!) 

Tomo  : ‘Bu Guru! Saya lupa membawa PR!  

Oleh karena itu saya akan berdiri di koridor!’           (1) 

Yukari  : ‘Eh? Nggak perlu sampai segitunya sih..’        (2) 

Tomo  : ‘Hehe― aku ingin melakukan ini paling nggak sekali!  
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    Aaah――! Tumpah!! Airnya kemana-mana, sensei--!!’   (3) 

Yukari  : ‘Berisik banget~~’        (4) 

 

(Azumanga Daioh Vol. 1, pp. 11) 

Analisis Data Dialog 4 

Tindak Tutur Ilokusi yang terdapat pada dialog 4 di atas adalah Asertif 

“mengakui”. Tuturan Tomo sebagai penutur mengandung maksud bahwa ia ingin 

mengakui akan sesuatu yang telah ia simpan kepada Yukari selaku mitra tutur. 

Hal ini dapat dibuktikan pada tuturan nomor 1 yaitu 

先生！宿題忘れました！だから廊下に立ちます！(Sensei! Shukudai 

wasuremashita! Dakara rouka ni tachimasu!) yang berarti “Bu guru! Saya lupa 

membawa PR! Oleh karena itu saya akan berdiri di koridor!”. Pada tuturan 

だから廊下に立ちます！Tomo mengakui bahwa dirinya lupa tidak membawa 

PR dan menawarkan diri untuk berdiri di koridor. Makna Ilokusi dari tuturan 

tersebut adalah Tomo ingin terlihat sebagai seorang siswa pemberani dan mau 

menerima hukuman atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Ia sengaja 

mengakui kesalahannya bahwa ia lupa membawa PR agar perbuatannya dipuji 

oleh teman-teman sekelasnya, sedangkan Yukari selaku guru kelas tidak 

berencana untuk memberikan hukuman apapun kepadanya.  

Dalam sebuah percakapan, tuturan Tomo yang terdapat pada dialog 1 

nomor 1 dapat dikategorikan sebagai tuturan yang tidak wajar karena ia 

mengakui kesalahannya dengan latang dan menawarkan diri pada suatu hal yang 

tidak lumrah, yaitu menawarkan agar dirinya dihukum. Alasan Tomo mengapa ia 

mengakui kesalahannya dengan lantang didepan guru dan teman-temannya 

adalah agar mendapat pujian atas keberaniannya. Selain itu, jika sebagian besar 

orang ingin terhindar dari sebuah hukuman, Tomo dengan senang hati 

menawarkan diri agar dihukum. Hal ini ditunjang dengan sifatnya yang selalu 

ingin terlihat menonjol dan dipuji oleh orang-orang disekitarnya. Tuturan tidak 
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wajar inilah yang menimbulkan efek humor. Sebagai manga humor, mangaka 

selaku penutur dalam manga ini sengaja membuat tuturan Tomo terlihat tidak 

wajar dan memberikan kesan bahwa apa yang dilakukan oleh Tomo adalah hal 

yang bodoh yang tidak semua orang mau melakukannya.  

Selain itu, tuturan Tomo pada dialog 4 nomor 1 juga telah melanggar 

Maksim Kuantitas pada prinsip kerja sama. Hal ini dapat dibuktikan ketika Tomo 

mengatakan ”先生！宿題忘れました！だから廊下に立ちます！(Sensei! 

Shukudai wasuremashita! Dakara rouka ni tachimasu!) yang berarti “Ibu guru! 

Saya lupa membawa PR! Oleh karena itu saya akan berdiri di koridor!”. Tomo 

mengatakan hal yang sebenarnya bahwa ia telah lupa membawa PR. Akan tetapi 

tuturan Tomo selanjutnya yaitu だから廊下に立ちます！(dakara rouka ni 

tachomasu!) “Oleh karena itu saya akan berdiri di koridor” merupakan 

sumbangan informasi yang berlebihan. 

Sumbangan informasi yang seharusnya diberikan pada tuturan dialog 4 

nomor 1 adalah pengakuannya dirinya karena telah lupa membawa PR. Namun 

ternyata Tomo mengatakan dengan tuturan yang panjang yang seharusnya tidak 

ia ucapkan. Dia menjelaskan seolah-olah dia seorang pemberani yang siap 

menerima hukuman karena melakukan kesalahan. Ia menganggap dirinya adalah 

orang yang layak dipuji dengan perbuatannya tersebut. Hal ini dapat dilihat dari 

tuturannya yang mengusulkan untuk dihukum dengan berdiri di koridor.  

Penjelasan yang diberikan pada tuturan dialog 4 nomor 1 juga tidak 

penting karena sebenarnya tuturan yang diperlukan oleh Yukari selaku guru kelas 

adalah pengakuan Tomo karena lupa membawa PR saja. Tuturan yang 

seharusnya dituturkan Tomo adalah ”先生！宿題忘れました (Sensei! Shukudai 

wasuremashita) yang berarti “Ibu guru!  Saya lupa membawa PR”. Namun Tomo 

juga mengatakan keinginannya untuk dihukum dengan berdiri di koridor yang 

bagi Yukari hal tersebut tidak wajar dan berlebihan. Yukari terkejut dan merasa 

Tomo tidak perlu melakukan hal sampai sejauh itu. Hal ini bisa dilihat pada 

tuturan pendukung yaitu pada tuturan dialog 2 nomor 2 yang diucapkan oleh 
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Yukari yaitu  え？別にそんな．．．(E? Betsu ni sonna..) “Hah? Tidak perlu 

segitunya…”. Oleh karena itu tuturan Tomo telah melanggar Maksim Kuantitas 

pada prinsip kerja sama. Maksim Kuantitas mengharuskan peserta tutur untuk 

memberikan informasi secara tidak berlebihan dan seinformatif mungkin. 

Sumbangan informasi yang diberikan Tomo selaku penutur terlalu banyak dan 

tidak diperlukan oleh Yukari selaku mitra tutur. 

4.2.2 Humor Asertif “Menyatakan” 

 Di bawah ini adalah gambar dialog yang tuturan tokohnya masuk dalam 

kategori ilokusi asertif “menyatakan”. Dialog ini terdapat pada manga Azumanga 

Daioh Volume 1 halaman 24.  

Gambar 4.2.2 

Dialog 5 (ガキのくせに) 
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Konteks Dialog 5 

Partisipan dalam dialog ini terjadi antara Tanizaki Yukari dan Goto Masao. 

Percakapan tersebut terjadi di kelas 1-3 ketika Yukari sedang mengajar siswanya 

bahasa Inggris. Yukari merupakan guru bahasa Inggris sekaligus wali guru dari 

kelas 1-3. Di dalam percakapan tersebut, Yukari memberikan tugas kepada 

Masao untuk membaca kalimat bahasa Inggris yang terdapat di dalam buku teks. 

Masao membaca kalimat tersebut dengan fasih dan lancar. Setelah Masao 

selesai membaca, Yukari memberikan pujian kepada Masao. Masao pun 

menanggapi dengan mengatakan bahwa ia akan pergi berlibur ke Amerika 

bersama keluarga dan ingin berbicara dalam bahasa Inggris dengan lancar. 

Mendengar jawaban tersebut Yukari tiba-tiba marah kepada Masao tanpa alasan 

yang jelas. 

Teks Terjemahan Dialog 5 

(がきのくせに) 

ゆかり先生 : ”はい よくできましたー  

後賭君は最近がんばってるわねえ”           (1) 

後賭  : “はい 夏休みに家族でアメリカに行くので 

英語はやっておこうと..”        (2) 

ゆかり先生 : “そんなヨコシマな気持ちでべんきょうするな―！”(3) 

後賭  : “ええ―――！？” 

ゆかり先生 : “アメリカ！？はっ！そんな所私も行った事ないわよ！ 

  英語は受験のためにしてりゃいいのよ！ くそ！”    (4) 

(Gaki no kuse ni) 

Yukari Sensei : “Hai  yoku dekimashitaー  

Goto kun ha saikin ganbatteru wa nee”       (1) 

Goto  : “Hai  natsuyasumi ni kazoku de amerika ni iku node 

 eigo ha yatte okou to..”         (2) 
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Yukari Sensei : “sonna yokoshima na kimochi benkyou surunaー ! “     (3) 

Goto  : “ee―――!?” 

Yukari Sensei : “Amerika !? Hah ! Sonna tokoro watashi mo itta koto nai 

wa yo !Eiga ha jyuken no tame ni shiterya ii no yo! Kuso !” (4) 

(Padahal Hanya Bocah) 

Bu Yukari : ‘Oke, bagus sekali.  

Akhir-akhir ini Goto berusaha keras sekali ya’    (1) 

Goto  : ‘Iya   Karena di liburan musim panas saya sekeluarga  

akan pergi ke Amerika, saya ingin dapat berbicara dengan  

bahasa inggris…’        (2) 

Bu Yukari : ‘Jangan belajar dengan niat iblis seperti ituー  !’    (3) 

Goto  : ‘Haaah !?’ 

Bu Yukari : ‘Amerika !? Bah ! Aku juga belum pernah pergi ke tempat 

seperti itu !  Belajar bahasa Inggris itu untuk ujian masuk  

universitas! Dasar !’         (4) 

     

      (Azumanga Daioh Vol. 1, pp. 24) 

 

Analisis Data Dialog 5 

Tindak tutur ilokusi yang terdapat pada dialog 5 adalah asertif 

“menyatakan”. Hal ini dapat dibuktikan pada tuturan nomor 4, yaitu 

アメリカ！？はっ！そんな所私も行った事ないわよ！英語は受験のためにしてり

ゃいいのよ！ くそ！(Amerika !? Hah ! Sonna tokoro watashi mo itta koto nai wa 

yo ! Eiga ha jyuken no tame ni shiterya ii no yo! Kuso ! ) yang berarti “Amerika !? 

Bah ! Aku juga belum pernah pergi ke tempat seperti itu !  Belajar bahasa Inggris 

itu untuk ujian masuk universitas! Dasar !”. Pada tuturan 

アメリカ！？はっ！そんな所私も行った事ないわよ！Yukari menyampaikan 

informasi sebenar-benarrnya bahwa ia belum pernah sekalipun pergi ke Amerika.  
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Di dalam tuturan dialog 5 nomor 4 Yukari mengatakan bahwa ia belum 

pernah pergi ke Amerika. Makna ilokusi dari tuturan tersebut adalah Yukari 

merasa iri dengan Goto karena ia memiliki kesempatan untuk berlibur ke 

Amerika dengan orang tuanya selama liburan musim panas, sedangkan dirinya 

yang sudah dewasa belum pernah sekalipun pergi kesana. Yukari meluapkan 

perasaan irinya kepada Goto dengan memarahinya. Hal ini dapat dibuktikan pada 

tuturan英語は受験のためにしてりゃいいのよ！ くそ！. Pada akhir tuturan ia 

menggunakan kata くそ yang secara harafiah berarti “kotoran” (pada tuturan ini 

diartikan sebagai “dasar”), sebuah kata yang sering digunakan untuk mengumpat 

atau meluapkan perasaan marah atau kesal oleh orang Jepang. Sebagai seorang 

guru, Yukari dituntut untuk bersifat bijaksana dan tidak gegabah dalam 

melakukan suatu tindakan. Akan tetapi, Yukari tidak mencerminkan sifat seorang 

guru sama sekali. Emosinya mudah terpancing hanya karena salah seorang 

muridnya memiliki kesempatan pergi ke Amerika ketika liburan musim panas. Hal 

ini didukung dengan sifatnya yang selalu iri atas kebahagiaan orang lain dan 

mudah marah. Dalam sebuah percakapan, tuturan Yukari yang terdapat pada 

dialog 5 nomor 4 dapat dikategorikan sebagai tuturan yang tidak wajar karena ia 

seenaknya sendiri memarahi muridnya dengan alasan sepele dan cenderung 

tidak masuk akal. Tuturan tidak wajar inilah yang menimbulkan efek humor. 

Apabila mangaka selaku penutur dalam manga ini membuat tuturan Yukari 

menjadi tuturan yang wajar, misalnya “そうですか。楽しそうですね。“ maka 

tuturan Yukari akan terasa datar dan tidak menimbulkan efek lucu bagi pembaca 

selaku mitra tutur. 

Selain itu, dilihat dari sudut pandang Prinsip Kerja Sama, tuturan Yukari 

pada dialog 5 nomor 4 tidak melanggar Maksim Kualitas. Yukari mengatakan hal 

sebenarnya bahwa ia belum pernah sekalipun pergi ke Amerika. Selain itu, 

tuturannya juga tidak melanggar Maksim Relevansi karena apa yang ia tuturkan 

memiliki hubungan dengan tuturan yang telah dituturkan oleh Goto. Akan tetapi, 

tuturan Yukari telah melanggar Maksim Kuantitas dan Maksim Cara pada Prinsip 

Kerja Sama. Hal ini dapat dibuktikan pada tuturan 
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アメリカ！？はっ！そんな所私も行った事ないわよ！英語は受験のためにしてり

ゃいいのよ！ くそ！(Amerika !? Hah ! Sonna tokoro watashi mo itta koto nai wa 

yo !Eiga ha jyuken no tame ni shiterya ii no yo! Kuso ! ) yang berarti “Amerika !? 

Bah ! Aku juga belum pernah pergi ke tempat seperti itu !  Belajar bahasa Inggris 

itu untuk ujian masuk kuliah! Dasar !”. Pada tuturan tersebut Yukari memberikan 

sumbangan informasi yang berlebihan pada Goto. Goto menceritakan 

rencananya untuk berlibur ke Amerika bersama keluarganya di musim panas. 

Sumbangan informasi yang seharusnya diberikan oleh Yukari adalah tanggapan 

singkatnya mengenai rencana Goto tersebut, seperti そうか。楽しそうね。(sou 

ka. Tanoshisou ne.) yang berarti “oh begitu. Sepertinya menyenangkan ya.”. 

Akan tetapi Yukari menanggapinya dengan mengatakan bahwa ia belum pernah 

sekalipun pergi ke Amerika dan seharusnya belajar bahasa inggris hanya 

digunakan untuk ujian masuk universitas. Ia mengatakan hal tersebut dengan 

marah-marah, terbukti dengan digunakannya kata くそ yang secara harafiah 

berarti “kotoran”, sebuah kata yang sering digunakan untuk mengumpat oleh 

orang Jepang. Sumbangan informasi yang ia berikan terlalu banyak, sehingga 

melanggar maksim kuantitas pada prinsip kerja sama. 

Tuturan dialog 5 nomor 4 juga melanggar Maksim Cara. Hal ini dapat 

dibuktikan pada tuturan tuturan 

アメリカ！？はっ！そんな所私も行った事ないわよ！英語は受験のためにしてり

ゃいいのよ！ くそ！(Amerika !? Hah ! Sonna tokoro watashi mo itta koto nai wa 

yo ! Eiga ha jyuken no tame ni shiterya ii no yo! Kuso ! ) yang berarti “Amerika !? 

Bah ! Aku juga belum pernah pergi ke tempat seperti itu !  Belajar bahasa Inggris 

itu untuk ujian masuk kuliah! Dasar !”. Pada tuturan tersebut Yukari menanggapi 

tuturan Goto dengan marah-marah sambil mengatakan bahwa ia belum pernah 

sekalipun pergi ke Amerika. Ia juga menasihati agar Goto belajar bahasa Inggris 

bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk ujian masuk universitas. Tuturan 

Yukari tersebut tidak jelas dan berbelit-belit. Walaupun sumbangan informasi 

yang diberikan Yukari memiliki korelasi dengan topik tuturan Goto sebelumnya, 

tetapi tuturan Yukari yang mengatakan bahwa ia belum pernah pergi ke Amerika 
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dan belajar bahasa Inggris hanya digunakan untuk ujian masuk universitas kurang 

tepat digunakan untuk menanggapi tuturan Goto tersebut. Seharusnya, sebagai 

seorang guru Yukari dituntut untuk bersikap lebih bijaksana dan tidak meluapkan 

emosinya kepada siswanya. Misal, ia dapat menanggapi tuturan Goto dengan 

mengatakan bahwa ia ikut senang atas rencana Goto untuk berlibur di Amerika 

bersama keluarga. Akan tetapi, ia justru meluapkan emosinya dengan 

mengatakan bahwa ia belum pernah pergi ke Amerika dan belajar bahasa Inggris 

hanya digunakan untuk ujian masuk universitas saja. Oleh karena itu, tuturan 

Yukari yang berbelit-belit tersebut masuk dalam kategori pelanggaran maksim 

cara pada Prinsip Kerja Sama. 

4.2.3 Humor Asetif “Menyatakan” 

 Di bawah ini adalah gambar dialog yang tuturan tokohnya masuk dalam 

kategori ilokusi Asertif “menyatakan”. Dialog ini terdapat pada manga Azumanga 

Daioh Volume 1 halaman 39.  

Gambar 4.2.3 

Dialog 6 (どうでもいいよ) 
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Konteks Dialog 6 

 Dialog 6 terjadi di ruang kelas ketika kegiatan belajar mengajar sedang 

berlangsung. Partisipan dalam dialog ini adalah Tanizaki Yukari dan Ryuunou 

Tomo. Yukari bercerita di sela-sela kegiatan mengajarnya bahwa ia telah 

menonton film Pretty Bride. Tomo pun bertanya dengan siapa ia menonton film 

tersebut, kemudian menanyakan apakah ia menonton film ketika sedang kencan. 

Yukari pun mengiyakan pertanyaan tersebut. Setelah itu Tomo dengan polosnya 

mengatakan bahwa Bu Kurosawa (sering dipanggil Nyamo, rekan guru sekaligus 

sahabat Yukari) juga telah menonton film tersebut kemarin. Mendengar ucapan 

Tomo tersebut Yukari mengalihkan pembicaraan dengan berkata bahwa ia akan 

melanjutkan kegiatan mengajarnya. 

 

Teks Terjemahan Dialog 6 

(どうでもいいよ) 

ゆかり : “そういえば昨日Pretty Bride を見てきてねえ。” (1) 

とも  : “誰と行ったのーデート？”    (2) 

ゆかり : “まあねえー”      (3) 

とも  : “黒川先生も昨日見たって言ってましたー”  (4) 

ゆかり : “映画なんてどーでもいいわ。授業を続けます。” (5) 

(Dou demo ii yo) 

Yukari  : “Sou ieba kinou Pretty Bride wo mite kitenee.”  (1) 

Tomo   : “Dare to itta noー deーto ?”    (2) 

Yukari  : “Maa neeー”       (3) 

Tomo  : “Kurosawa sensei mo kinou mitatte ittemashitaー” (4) 

Yukari Sensei : “Eiga nante doーdemo ii wa. Jugyou wo tsuzukemasu.” (5) 
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(Apa saja terserah, lah) 

Yukari  : ‘Ngomong-ngomong kemarin saya lihat film Pretty Bride lho.’(1) 

Tomo  : ‘Dengan siapa ibu pergi—kencan ya?’         (2) 

Yukari  : ‘Ya gitu dehー’            (3) 

Tomo  : ‘Bu kurosawa juga bilang kemarin dia melihat film itu jugaー’(4) 

Yukari  : ‘Film atau apapun itu terserah, lah.  

Aku lanjutkan mengajarnya.’          (5) 

     

      (Azumanga Daioh Vol. 1, pp. 109) 

Analisis Data Dialog 6 

 Tindak Tutur Ilokusi yang terdapat pada dialog 6 adalah Asertif 

“menyatakan”. Hal ini dapat dibuktikan pada tuturan dialog 6 nomor 5 

yaitu映画なんてどーでもいいわ。授業を続けます。(Eiga nante doーdemo ii wa. 

Jugyou wo tsuzukemasu.) yang berarti “film atau apapun terserah, lah. Aku 

lanjutkan mengajarnya”. Yukari menyatakan bahwa ia tidak tertarik lagi untuk 

membahas topic film tersebut. Kemudian ia juga menyatakan keinginannya 

untuk melanjutkan kegiatan mengajar. Apa yang dituturkan oleh Yukari adalah 

tuturan Asertif “menyatakan” karena ia memberikan sumbangan informasi 

mengenai hal yang benar-benar akan ia lakukan, yaitu berhenti bercerita 

mengenai film dan melanjutkan kegiatan mengajar. 

 Di dalam tuturan dialog 6 nomor 5 Yukari menyatakan 

ketidaktertarikannya untuk membahas film lagi, dan memilih untuk melanjutkan 

kegiatan mengajar. Makna ilokusi dari tuturan tersebut adalah ia tidak hanya 

ingin sekedar melanjutkan kegiatan mengajar saja, tetapi juga ia ingin menyudahi 

topik pembicaraan tersebut. Ketika Tomo menanyakan dengan siapa Yukari 

menonton film tersebut dan apakah ia menonton ketika sedang kencan, Yukari 

mengiyakan dengan tuturan まあねえー yang berarti “ya begitulah”. 
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Sebenarnya ia berbohong karena orang yang ia ajak menonton pada saat itu 

adalah Kurosawa Minamo atau Nyamo, rekan guru sekaligus sahabat Yukari. 

Oleh karena itu, ketika Tomo mengatakan bahwa Bu Kurosawa juga telah 

menonton film tersebut kemarin, Yukari memberhentikan topik pembicaraan 

tersebut secara sepihak dengan mengatakan bahwa ia sudah tidak peduli dengan 

film tersebut, dan melanjutkan kegiatan mengajar. Ia takut jika Tomo 

mengetahui bahwa dirinya berbohong telah menonton film saat berkencan, 

padahal di dalam cerita manga tersebut ia sama sekali tidak memiliki kekasih. 

Dalam sebuah percakapan, tuturan Yukari yang terdapat pada dialog 6 

nomor 5 dapat dikategorikan sebagai tuturan yang tidak wajar karena ia 

seenaknya sendiri memotong pembicaraan yang sedang berlangsung. Ia 

memotong pembicaraan tersebut karena takut kebohongannya terbongkar, 

dengan mengatakan bahwa ia sudah tidak tertarik lagi dengan topik film 

tersebut. Tuturan tidak wajar inilah yang menimbulkan efek humor. Apabila 

mangaka selaku penutur dalam manga ini membuat tuturan Yukari menjadi 

tuturan yang wajar, misalnya membuat yukari mengakui di akhir dialog bahwa 

sebenarnya ia menonton film dengan sahabatnya, bukan saat kencan dengan 

kekasih, maka tuturan Yukari akan terasa datar dan tidak menimbulkan efek lucu 

bagi pembaca selaku mitra tutur. Tuturan yang memiliki makna diluar ekspektasi 

seperti tuturan dialog 6 nomor 5 inilah yang menimbulkan efek humor dalam 

manga. 

 Tuturan Yukari pada dialog 6 nomor 5 juga telah melanggar Maksim Cara 

pada Prinsip Kerja Sama. Hal ini dapat dibuktikan pada tuturannya tersebut yaitu 

dalam menyatakan sebuah informasi. Hal ini dapat dibuktikan pada tuturan 

dialog 6 nomor 5 yaitu映画なんてどーでもいいわ。授業を続けます。(Eiga nante 

doーdemo ii wa. Jugyou wo tsuzukemasu.) yang berarti “film atau apapun 

terserah, lah. Aku lanjutkan mengajarnya”. Pada tuturan tersebut sumbangan 

informasi yang diberikan Yukari cenderung tidak jelas dan tidak teratur. Pada 

tuturan dialog 6 nomor 4 Tomo 
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mengatakan黒川先生も昨日見たって言ってましたー(Kurosawa sensei mo 

kinou mitatte ittemashitaー) yang berarti “Bu Kurosawa juga bilang kemarin dia 

melihat film itu juga”. Seharusnya sumbangan informasi yang diberikan Yukari 

adalah tanggapan mengenai peryataan Tomo tersebut. Akan tetapi ia memilih 

untuk mengalihkan topik dengan mengatakan bahwa ia sudah tidak tertarik 

untuk membicarakan film tersebut, dan memilih untuk melanjutkan kegiatan 

mengajar. Tuturan Yukari yang tidak jelas dan tidak teratur ini termasuk dalam 

kategori pelanggaran maksim cara pada prinsip kerja sama. 

 

4.3 Humor Dalam Bentuk Ekspresif 

 Tindak ilokusi ekspresif yaitu tindak ilokusi yang dimaksudkan penuturnya 

agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam 

tuturan itu. Tuturan yang termasuk dalam ilokusi ekspresif antara lain tuturan 

yang mengandung makna apologize ‘meminta maaf’, congratulate 

‘mengucapkan selamat’, condole ‘belasungkawa’, greet ‘mengucapkan salam’, 

thank ‘mengucapkan terima kasih’, bid, reject ‘menolak’, tuturan mengeluh, 

menyalahkan, memuji dan mengkritik. 

4.3.1 Humor Ekspresif “Mengkritik” 

 Di bawah ini adalah gambar dialog yang tuturan tokohnya masuk dalam 

kategori ilokusi ekspresif “mengkritik”. Dialog ini terdapat pada manga 

Azumanga Daioh Volume 1 halaman 119.  
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Gambar 4.3.1 

Dialog 7 (ぶっちぎり) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konteks Dialog 7 

 Dialog 7 terjadi di lapangan olahraga ketika kegiatan festival olahraga 

sekolah sedang berlangsung. Partisipan dalam dialog ini adalah Ryuunou Tomo, 

Mihama Chiyo, dan Kimura Sensei. Tomo bercerita kepada Chiyo mengenai 

kehebatan Sakaki (teman sekelas mereka) dalam berolahraga lari. Chiyo pun 

menanggapi dengan mengatakan bahwa ketika lari di rute 100 meter pun Sakaki 

tetap menjadi nomor 1. Tiba-tiba tanpa diketahui kedatangannya, Pak Kimura 

menanggapi pembicaraan mereka dengan mengatakan bahwa siswi yang tidak 

memasukkan seragam olahraganya ke dalam celana olahraga adalah siswi yang 

manja. Setelah itu ia pun menyuruh Tomo dan Chiyo untuk memasukkan 

seragam olahraganya ke dalam celana. Mendengar tuturan tersebut Tomo dan 

Chiyo pun kaget dan berlari meninggalkan Kimura sensei. 
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Teks Terjemahan Dialog 7 

(ぶっちぎり) 

とも  : “ほあ――すげえなあ。榊ちゃんぶっちぎり”  (1) 

ちよ  : “ 一○○ｍでも一番だったです。”    (2) 

木村  : “だが体操服をブルマーに入れてないのが甘い！！” (3) 

とも  : “うわっ”       (4) 

木村  : “君も入れたまえ――！！！”    (5) 

とも  : “だまれだまれ―！！”     (6) 

 

(Bucchigiri) 

Tomo  :  “Hoa――sugee naa. Sakaki chan bucchigiri”  (1) 

Chiyo  :  “100m demo ichiban data desu.”    (2) 

Kimura  :  “Daga taishoufuku wo buruma ni iretenai no ga amai!!” (3) 

Tomo  :  “Uwa”       (4) 

Kimura  :  Kimi mo iretamae――!!!     (5) 

Tomo  :  Damare damare―!!      (6) 

 

(Menang Telak) 

Tomo  :  ‘Wah.. hebat ya. Sakaki menang telak’   (1) 

Chiyo  :  ‘Di rute 100 meter pun Sakaki nomor satu. ‘  (2) 

Kimura  :  ‘Tapi dia bodoh karena tidak memasukkan seragam senam  

    ke dalam celananya!’      (3) 

Tomo  :  ‘Hah! ‘       (4) 

Kimura  : ‘Kamu juga masukan seragammu!’    (5) 

Tomo  :  ‘Diam kau diam!’      (6) 
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      (Azumanga Daioh Vol. 1, pp. 119) 

 

Analisis Data Dialog 7 

 Tindak tutur ilokusi yang terdapat pada dialog 7 nomor 3 adalah Ekspresif 

“mengkritik”. Tuturan Pak Kimura sebagai penutur dimaksudkan untuk 

mmengkritik Tomo selaku mitra tutur agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi 

tentang hal yang disebutkan di dalam tuturan itu. Hal ini dapat dibuktikan pada 

tuturan dialog 7 nomor 3 

yaituだが体操服をブルマーに入れてないのが甘い！！(Daga taishoufuku wo 

buruma ni iretenai no ga amai!!.) yang berarti “Tapi dia bodoh karena tidak 

memasukkan seragam senam ke dalam celananya”. Tuturan Pak Kimura tersebut 

adalah tuturan untuk mengkritik perbuatan Sakaki chan yang tidak memasukkan 

seragam senam ke dalam celananya. Di dalam tuturan tersebut ia menggunakan 

kata “甘い” yang berarti naïf atau dapat pula diartikan sebagai bodoh ketika 

sedang mengkritik orang. Oleh karena itu tuturan Pak Kimura tuturan tersebut 

digunakan untuk mengkritik perbuatan seseorang, maka tuturan Pak Kimura 

tersebut masuk dalam tuturan tindak tutur ekspresif “mengkritik”.  

 Di dalam tuturan dialog 7 nomor 3 Pak Kimura mengatakan bahwa Sakaki 

bodoh karena tidak memasukkan baju senamnya ke dalam celana. Makna ilokusi 

dari tuturan tersebut adalah sebenarnya Pak Kimura ingin melihat siswinya 

menggunakan seragam senam dengan memasukan bajunya ke dalam celana. Pak 

Kimura terkenal sebagai guru yang mesum, yang sering mengganggu aktifitas 

siswinya baik melalui perbuatan maupun perkataannya. Di sini ia ingin 

melampiaskan hasratnya untuk melihat para siswinya menggunakan seragam 

sesuai dengan keinginannya. Sebagai seorang guru, tindak tanduknya harus bisa 

dijadikan contoh oleh siswanya. Akan tetapi ia memberikan contoh yang tidak 

bagus dengan mengatakan hal yang seharusnya tidak dikatakan oleh seorang 

guru. 
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Dalam sebuah percakapan, tuturan Pak Kimura yang terdapat pada dialog 

7 nomor 3 dapat dikategorikan sebagai tuturan yang tidak wajar karena 

tergolong sebagai tuturan yang mesum dan tidak bermoral. Pak Kimura muncul 

secara tiba-tiba dengan mengatakan sesuatu yang tidak pantas dikatakan oleh 

seorang guru dan tidak ada hubungannya dengan topik yang sedang di 

perbincangkan oleh Tomo dan Chiyo. Tuturan tidak wajar inilah yang 

menimbulkan efek humor. Apabila mangaka selaku penutur dalam manga ini 

membuat tuturan Pak Kimura menjadi tuturan yang wajar, misalnya ia 

menanggapi tuturan Tomo dan Chiyo dengan mengatakan 

“そうですね。榊さんはスポーツが上手ですね。”maka tuturan Pak Kimura akan 

terasa biasa-biasa saja dan tidak menimbulkan efek lucu bagi pembaca selaku 

mitra tutur.  

Selain itu, tuturan Pak Kimura pada dialog 7 nomor 3 juga telah 

melanggar Maksim Relevansi pada Prinsip Kerja Sama. Hal ini dapat dibuktikan 

pada tuturan だが体操服をブルマーに入れてないのが甘い！！(Daga 

taishoufuku wo buruma ni iretenai no ga amai!!.) yang berarti “Tapi dia bodoh 

karena tidak memasukkan seragam senam ke dalam celananya”. Pada tuturan 

tersebut ia tiba-tiba mengkritik Sakaki chan yang tidak memasukkan baju 

senamnya ke dalam celana. Tuturannya tidak memiliki korelasi dengan topik 

tuturan yang diujarkan oleh Tomo dan Chiyo. Pada saat itu mereka sedang 

memuji kehebatan Sakaki dalam olahraga lari. Pada tuturan dialog 7 nomor 1 

Tomo mengatakan  ほあ――すげえなあ。榊ちゃんぶっちぎり(Hoa—sugee naa. 

Sakaki chan bucchigiri) yang artinya “Wah.. hebat ya. Sakaki menang telak”. Ia 

memuji kehebatan Sakaki yang dapat menang telak dari lawan dengan 

mudahnya. Setelah itu pada tuturan dialog 7 nomor 2 Chiyo pun menanggapi 

dengan ―○○ｍでも一番だったです。(hyaku meteru demo ichiban datta desu.) 

yang berarti “di rute 100 meter pun ia nomer satu”. Ia menyatakan bahwa di rute 

100 meter pun Sakaki mendapatkan peringkat satu. Akan tetapi Pak Kimura tiba-

tiba menanggapi pembicaraan mereka dengan mengatakan bahwa Sakaki bodoh 

karena tidak memasukkan baju senamnya ke dalam celana. Karena tidak 
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memiliki hubungan dengan topiｋ yang sedang di bicarakan sebelumnya, maka 

tuturannya tersebut melanggar Maksim Relevansi pada Prinsip Kerja Sama.  

1.4 Humor Dalam Bentuk Komisif 

Tindak Tutur Ilokusi Komisif adalah Tindak Tutur yang mengikat penuturnya untuk 

melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturannya. Tindak Tutur Komisif juga 

berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang menunjukkan bahwa penutur sedikit banyak 

terkait pada suatu tindakan pada masa depan. Tuturan yang termasuk dalam Ilokusi 

Komisif antara lain tuturan yang mengandung makna promises ‘menjanjikan’ dan offer 

‘menawarkan’ seperti berjanji, bersumpah, mengancam, menyatakan kesanggupan, 

berkaul, dan lain-lain. 

4.4.1 Humor Komisif “Menawarkan” 

 Di bawah ini adalah gambar dialog yang tuturan tokohnya masuk dalam 

kategori ilokusi komisif “menawarkan”. Dialog ini terdapat pada manga 

Azumanga Daioh Volume 1 halaman 116. 

Gambar 4.4.1 

Dialog 8 (おいしいよ) 
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Konteks Dialog 8 

 Dialog 8 terjadi di lapangan olahraga ketika kegiatan festival olahraga 

sekolah sedang berlangsung. Partisipan dalam dialog ini adalah Tanizaki Yukari, 

Kagura, dan Kurosawa Minamo. Ketika kegiatan olahraga sedang berlangsung, 

Yukari menghampiri Kagura sambil menawarkan apakah Kagura ingin memakan 

sebuah roti. Nyamo yang melihat kejadian ini langsung menghentikan aksi Yukari 

yang mencurigakan tersebut.  

Teks Terjemahan Dialog 8 

(おいしいよ) 

ゆかり  : “かぐらさん？”    (1) 

かぐら  : “え？”     (2) 

ゆかり  : “アンパン食べない？”   (3) 

かぐら  : “は。。？”     (4) 

にゃも  : “ちょっとゆかり！何してんの！？” (5) 

(Oishii yo) 

Yukari  : “Kagura san? “    (1) 

Kagura  : “E?”      (2) 

Yukari  : “Anpan tabenai?”    (3) 

Kagura  : “Ha..?”     (4) 

Nyamo  : “Chotto Yukari! Nani shiten no!?”  (5) 

(Enak, lho) 

Yukari  : ‘Kagura?’     (1) 

Kagura  : ‘Ya?’      (2) 

Yukari  : ‘Kamu mau makan roti?’   (3) 

Kagura  : ‘Ha?’      (4) 

Nyamo  : ‘Sebentar, Yukari! Apa yang kamu lakukan!?’(5) 

      (Azumanga Daioh Vol. 1, pp. 77) 
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Analisis Data 8 

Tindak Tutur Ilokusi yang terdapat pada dialog 8 adalah Komisif “menawarkan”. 

Hal ini dapat dibuktikan pada tuturan nomor 3, yaitu アンパン食べない？(anpan 

tabenai?) yang berarti “kamu mau makan roti?”. Yukari menghampiri Kagura dan 

menawarkan apakah ia ingin makan roti. Oleh karena itu tuturan tersebut masuk 

dalam kategori Tindak Tutur Ilokusi Komisif “menawarkan”. 

Di dalam tuturan dialog 8 nomor 3 Yukari menghampiri Kagura dan 

mengatakan mengatakan アンパン食べない？(anpan tabenai?) yang berarti 

“kamu mau makan roti?”. Ia menawarkan apakah Kagura ingin makan roti atau 

tidak. Makna Ilokusi dari tuturan tersebut adalah sebenarnya Yukari ingin 

memberikan roti yang sudah tidak layak makan agar Kagura sakit perut dan tidak 

dapat bertanding di festival olahraga sekolah mereka. Yukari terkenal sebagai 

guru yang curang dan licik. Ketika ia mengetahui bahwa didalam pertandingan 

lari kelasnya ( kelas 1-3)  akan bertanding dengan kelas Nyamo (1-5) yang 

merupakan sahabat dekatnya, ia memiliki ide untuk berbuat curang. Ia ingin 

memberikan kue yang sudah tidak layak makan kepada Kagura agar sakit perut 

dan tidak dapat bertanding di pertandingan lari. Kagura adalah siswa yang 

terkenal dengan kemampuannya dalam olahraga, khususnya olahraga lari. Oleh 

karena itu ia ingin menjatuhkan Kagura agar kelasnya tidak memiliki lawan yang 

tangguh dan berhasil menang dengan mudah. Akan tetapi, aksinya tersebut 

diketahui oleh Nyamo. Hal ini terdapat pada tuturan 5 yaitu 

ちょっとゆかり！何してんの！？(chotto Yukari! Nani shiten no?) yang berarti 

“Tunggu, Yukari! Apa yang kamu lakukan?”. Nyamo yang mengetahui sifat buruk 

sahabatnya itu berusaha untuk mencegah aksi Yukari agar ia gagal memberikan 

roti tersebut kepada Kagura. 

Dalam sebuah percakapan, tuturan Yukari yang terdapat pada dialog 8 

nomor 3 mungkin dapat dikategorikan sebagai tuturan yang wajar karena ia 

sebagai penutur menawarkan sebuah roti kepada Kagura selaku mitra tutur. 

Akan tetapi jika dilihat pada konteksnya, tuturan Yukari menjadi tindak wajar 
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karena maksud dari tuturannya tersebut adalah ia ingin menjatuhkan Kagura 

agar sakit perut setelah memakan roti tersebut. Sifat licik yang tidak secara 

langsung tersirat dalam tuturan tersebut membuat tuturannya menjadi lucu. Hal 

ini didukung dengan sifat Yukari yang licik dan curang dan tuturan Nyamo yang 

berusaha mencegah aksi tersebut karena ia mengetahui apa yang sebenarnya 

dipikirkan oleh Yukari. Tuturan Yukari inilah yang menimbulkan efek Humor. 

Mangaka selaku penutur dalam humor ini berusaha mengajak pembaca selaku 

mitra tutur untuk menangkap makna tersirat di dalam tuturan Yukari tersebut 

yang mengandung efek humor. 

Selain itu, tuturan Yukari pada dialog 8 nomor 3 juga telah melanggar 

Maksim Kualitas pada Prinsip Kerja Sama. Hal ini dapat dibuktikan pada tuturan 

アンパン食べない？(anpan tabenai?) yang berarti “kamu mau makan roti?”. 

Pada tuturan tersebut Yukari berusaha menawarkan roti kepada Kagura, seolah-

olah roti tersebut adalah roti biasa yang layak di makan. Padahal sebenarnya roti 

yang akan diberikan adalah roti yang kadaluarsa atau tidak layak makan. Ia 

berusaha menutup-nutupi kenyataan tersebut agar Kagura mau memakan roti 

pemberiannya, dan rencananya untuk membuat Kagura sakit perut berhasil. 

Karena Yukari menutup-nutupi kebenaran tentang roti tersebut dengan 

memberikan sumbangan informasi yang tidak sesuai fakta, maka tuturan Yukari 

dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Maksim Kualitas pada Prinsip Kerja 

Sama. 

 

4.5 Humor Dalam Bentuk Deklaratif 

 Tindak Tutur Deklaratif adalah Tindak Tutur yang dimaksudkan 

penuturnya untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang baru. 

Tuturan yang termasuk dalam Ilokusi Deklaratif antara lain tuturan yang 

mengandung makna mengesahkan, memutuskan, membatalkan, melarang, 

mengizinkan, mengabulkan, mengangkat, menggolongkan, mengampuni, dan 

lain-lain. 
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4.5.1 Humor Deklaratif “Memutuskan”  

Di bawah ini adalah gambar dialog yang tuturan tokohnya masuk dalam 

kategori ilokusi deklaratif “memutuskan”. Dialog ini terdapat pada manga 

Azumanga Daioh Volume 1 halaman 48. 

Gambar 4.5.1 

Dialog 9 (大阪) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konteks Dialog 9 

 Dialog 9 terjadi di kelas 1-3 ketika jam istirahat. Partisipan dalam dialog 

ini adalah Ryuuno Tomo dan Kasuga Ayumu. Tomo menghampiri Kasuga untuk 

menanyakan tentang pelajaran selanjutnya. Karena Kasuga berasal dari Oosaka, 

Tomo memanggilnya dengan sebutan Oosaka. Kasuga yang kebingungan 

menanyakan kepada Tomo apakah yang dimaksud dengan Oosaka adalah 

dirinya. Tomo pun mengiyakan tuturan Kasuga dengan alasan ia berasal dari 
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Oosaka. Kasuga yang kaget mengatakan bahwa mengapa Tomo memutuskan 

nama panggilannya dengan alasan semudah itu. Namun Tomo tidak 

menghiraukan pernyataan Kasuga dan seenaknya sendiri memutuskan bahwa 

mulai hari itu nama panggilan Kasuga adalah Osaka. 

Teks Terjemahan Dialog 9 

(大阪) 

 とも  :” 大阪―― 大阪――！       

  な― 大阪― 次の数学の。。”       (1) 

かすが : “大阪？へ？私？”         (2) 

とも  : “そ あんた あだ名大阪。大阪から来たから”    (3) 

かすが : “そんな安直な”         (4) 

とも  : “みんな―わかった！？春日さんは今日から大阪よ！”(5) 

かすが : “ふえ――”          (6) 

(Osaka) 

Tomo  :” Oosaka—oosaka—       

 Na—oosaka—tsugi no suugaku no.. “     (1) 

Kasuga  : “Oosaka? He? Watashi?”       (2) 

Tomo  : “So  anta  adamae oosaka. Oosaka kara kita kara”    (3) 

Kasuga  : “Sonna anchoku na”        (4) 

Tomo  : “Minna—wakatta!? Kasuga san ha kyou kara oosaka yo!”   (5) 

Kasuga  : “Fuee—“         (6) 

(Oosaka) 

Tomo  : ‘Oosaka—oosaka— 

  Hei, oosaka. Soal Matematika selanjutnya...’  (1) 

Kasuga  : ‘Oosaka? Ha? Aku?’      (2) 

Tomo  : ‘Iya. Kamu. Nama panggilanmu Osaka.  

Karena berasal dari Oosaka’     (3) 
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Kasuga  : ‘Semudah itukah..’      (4) 

Tomo  : ‘Teman-teman- kalian paham!?  

Mulai hari ini Kasuga dipanggil Osaka!’   (5) 

Kasuga  : ‘Hueee…’       (6) 

      (Azumanga Daioh Vol. 1, pp. 48) 

Analisis Dialog 9 

 Tindak Tutur Ilokusi yang terdapat pada dialog 9 adalah Deklaratif 

“memutuskan”. Tuturan Tomo selaku penutur adalah tindak tutur yang 

dimaksudkan penuturnya untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan 

sebagainya) yang baru dengan memutuskan sesuatu. Hal ini dapat dibuktikan 

pada tuturan nomor 5, yaitu 

みんな―わかった！？春日さんは今日から大阪よ！(Minna-wakatta!? Kasuga 

san ha kyou kara oosaka yo!) yang berarti “teman-teman- kalian paham!? Mulai 

hari ini Kasuga dipanggil Osaka! “. Pada tuturan今日から大阪Tomo dengan 

seenaknya memutuskan bahwa mulai pada hari itu nama panggilan Kasuga 

adalah Oosaka. Hal itu didasari karena ia berasal dari Oosaka. Tuturan Tomo yang 

memutuskan suatu hal dengan seenaknya sendiri tersebut masuk dalam kategori 

tindak tutur ilokusi deklaratif “memutuskan”. 

Di dalam tuturan dialog 9 nomor 5 Tomo memutuskan bahwa mulai hari 

itu nama panggilan Kasuga adalah Oosaka. Makna ilokusi dari tuturan tersebut 

adalah sebenarnya Tomo ingin mempermalukan Kasuga di depan teman-

temannya dengan memberikan nama panggilan yang aneh, yaitu “Oosaka”. Pada 

tuturan あだ名大阪。大阪から来たから yang terdapat pada dialog 9 nomor 3 

Tomo memberikan nama panggilan tersebut dengan alasan bahwa Kasuga 

berasal dari Oosaka. Padahal sebenarnya ia hanya merasa iri kepada Kasuga dan 

bermaksud untuk menjelek-jelekannya. Tomo merasa bahwa Kasuga adalah 

saingannya karena menurutnya orang yang berasal dari Oosaka memiliki bakat 

melawak yang bagus. Menurut pendapatnya, sebagai siswi yang paling aktif dan 
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memiliki selera humor yang tinggi, Tomo merasa tersaingi dengan kedatangan 

Kasuga di sekolahnya.  

Dalam sebuah percakapan, tuturan Tomo yang terdapat pada dialog 9 

nomor 5 adalah tuturan yang tidak wajar. Ia seenaknya sendiri memberikan 

nama panggilan kepada seseorang yang belum tentu orang tersebut mau 

menerimanya. Hal tersebut didukung dengan tuturan Kasuga pada dialog 9 

nomor 5 yaitu そんな安直な (sonna anchoku na) yang berarti “segampang itu 

kah..”. Dari tuturan tersebut dapat disimpulkan bahwa ia merasa keberatan 

dengan nama panggilan pemberian Tomo. Akan tetapi, bukannya meminta maaf, 

Tomo dengan sengaja mendeklarasikan di depan teman-teman kelasnya bahwa 

mulai hari itu nama panggilan Kasuga adalah Oosaka. Tuturan Tomo yang tidak 

terduga inilah yang memberikan efek humor. Jika mangaka selaku penutur 

membuat tuturan Tomo menjadi tuturan yang biasa saja, misal Tomo meminta 

maaf kepada Kasuga karena telah memberikan nama panggilan seenaknya, tentu 

saja tuturan tersebut akan terasa datar dan tidak menimbulkan efek humor bagi 

pembaca selaku mitra tutur. 

Selain itu, tuturan Tomo pada dialog 9 nomor 5 juga telah melanggar 

Maksim Relevansi pada prinsip kerja sama. Hal ini dapat dibuktikan pada tuturan 

yaitu みんな―わかった！？春日さんは今日から大阪よ！(Minna-wakatta!? 

Kasuga san ha kyou kara oosaka yo!) yang berarti “teman-teman, kalian paham!? 

Mulai hari ini Kasuga dipanggil Osaka! “. Pada tuturan sebelumnya yaitu dialog 9 

nomor 4 そんな安直な (sonna anchoku na) yang berarti “segampang itu kah..”, 

Kasuga menyatakan keberatannya atas nama panggilan yang Tomo berikan. Ia 

mengeluhkan keputusan Tomo yang memberikan nama panggilan “Oosaka” 

hanya karena ia berasal dari Oosaka. Akan tetapi, Tomo tidak menghiraukan 

pernyataan Kasuga tersebut dan mengumumkan kepada teman-temannya 

bahwa mulai hari itu nama panggilan Kasuga adalah Oosaka. Tuturan Tomo tidak 

memiliki korelasi dengan tuturan Kasuga sebelumnya yaitu ketika ia 

mempermasalahkan cara Tomo memberikan nama panggilan kepadanya. Oleh 
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karena itu tuturan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Maksim 

relevansi pada Prinsip Kerja Sama. 
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BAB V 

SIMPULAN 

 

5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai 

analisis Tindak Tutur Ilokusi yang menunjang terjadinya efek humor pada tuturan 

tokoh dalam manga Azumanga Daioh volume 1, ditemukan lima macam Tindak 

Tutur Ilokusi. Tindak Tutur Ilokusi tersebut antara lain Ilokusi Asertif berjumlah 

lima, Ilokusi Direktif berjumlah empat, Ilokusi Ekspresif berjumlah Dua, dan 

Ilokusi Komisif dan Deklaratif yang masing-masing berjumlah satu. Daya ilokusi 

yang terdapat pada tuturan-tuturan para tokoh dalam manga Azumanga Daioh 

Volume 1 antara lain Asertif “mengakui”, “menyatakan”, dan “berspekulasi”, 

Direktif “memerintah” dan “melarang”, Ekspresif “mengkritik”, Komisif 

“menawarkan”, dan Deklaratif “memutuskan”. Tuturan Ilokusi para tokoh juga 

cenderung tidak wajar dan memiliki makna Ilokusi diluar ekspektasi. 

Selain itu, tuturan Ilokusi para tokoh juga telah melanggar maksim pada 

Prinsip Kerja Sama karena humor sendiri juga dapat terjadi akibat pelanggaran 

dalam Prinsip Kerja Sama. Maksim yang telah dilanggar dalam tuturan tersebut 

antara lain Maksim Kualitas, Maksim Kuantitas, Maksim Relevansi, dan Maksim 

Cara.  

Dari hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa efek humor 

terjadi karena mangaka sengaja membuat tuturan Ilokusi para tokoh menjadi 

tidak wajar dan memiliki makna Ilokusi diluar ekspektasi para pembaca. Tuturan 

Ilokusi menurut Searle yang merupakan tindak tutur melakukan sesuatu yang di 

dalamnya terkait fungsi dan maksud lain dari tuturan, dibuat tidak wajar dan 

ketidakwajaran tersebut disebabkan oleh tuturan para tokoh yang mengejutkan, 

omong kosong, menyinggung perasaan, mustahil, dan ketidakseriusan dalam 
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bertutur. Apabila tuturan Ilokusi yang dipilih adalah tuturan yang wajar dengan 

makna Ilokusi sesuai ekspektasi, tuturan akan terasa normal dan kesan yang 

ditimbulkan akan biasa saja. Namun ketika tuturan Ilokusi tokoh tidak wajar dan 

makna Ilokusi nya diluar ekspektasi, tuturan tersebut mengandung kelucuan dan 

dapat menimbulkan humor. 

5.2 SARAN 

 Di dalam penelitian ini penulis hanya menganalisis tuturan Ilokusi para 

tokoh dalam manga yang dikategorikan sebagai humor verbal dengan penyajian 

humor kartun, dimana humor diekspresikan dengan gambar dan tulisan. 

Walaupun disajikan dalam bentuk humor kartun, tuturan para tokoh dalam 

manga memiliki karakteristik dengan humor tulis. Artinya, apabila tuturan dibaca 

tanpa disertai dengan gambar, tuturan tersebut masih terkesan lucu dan 

memiliki efek humor bagi para pembaca. Hal ini dikarenakan terbatasnya data di 

dalam manga yang digunakan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis berharap 

masih ada peneliti yang melakukan penelitian selanjutnya mengenai humor 

verbal yang disajikan dalam bentuk kartun (manga), dimana tindak hanya tulisan 

saja, tetapi peranan yang dimiliki gambar juga penting dalam proses terjadinya 

efek humor. Sehingga akan ditemukan bentuk-bentuk baru mengenai penciptaan 

humor melalui tindak tutur ilokusi yang dapat dijadikan sebagai reverensi 

penelitian selanjutnya mengenai penciptaan humor dengan kajian yang lebih 

spesifik. 
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LAMPIRAN 

 

Dialog 1 (車でGo!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teks Terjemahan Dialog 1 

(車でGo!) 

くろさわ : “ゆかりーあのね。私車買おうと思うのよ。”  (1) 

ゆかり : “え！？お金あるの！？じゃあちょーだい！”  (2) 

くろさわ : “なんでだよ。子供か．．．”    (3) 

ゆかり : “じゃあ外車にして！外車！ヨーロッパの！  

イタリアとか！そんで日曜に貸して！ “   (4) 

くろさわ : “。。あんたさあ。。”     (5) 

(Kuruma de Go!) 

Kurosawa : “Yukariー ano ne. watashi kuruma kaou to omou no yo. “ (1) 

Yukari  :” E !? okane aru no !? jyaa choーdai ! “   (2) 
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Kurosawa : “Nande da yo. Kodomo ka… “    (3) 

Yukari  :” Jyaa gaisha ni shite ! gaisha ! yo-roppa no !   

 itaria toka ! sonde nichiyou ni kashite ! “   (4) 

Kurosawa : “… Anta saa.. “      (5) 

(Go dengan mobil!) 

Kurosawa : ‘Yukari~ gini. Aku rencana mau beli mobil nih.’  (1) 

Yukari  : ‘Hah !? Kamu punya uang !? Sini kasih aku ! ‘  (2) 

Kurosawa : ‘Apa-apaan, sih. Kamu anak kecil, kah.. ‘   (3) 

Yukari  : ‘Kalau gitu beli mobil import ! mobil import ! Mobil Eropa !  

Atau Itali! Terus pinjamkan ke aku di hari minggu!’  (4) 

Kurosawa : ‘… Kamu itu ya..’      (5) 

 

             (Azumanga Daioh Vol. 1, pp. 26) 
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Dialog 2 (ゆかり先生) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teks Terjemahan Dialog 2 

(ゆかり先生) 

ゆかり  :“はい！私が三組の担任の谷崎です。 

 分からない事はなんでも 聞いてね！”   (1) 

たっぺい : “はい。先生。。。あの。。。”    (2) 

ゆかり  : “ああだめ！スリーサイズは秘密よ！ 

 でもスタイルよくないから言うのがはずかしいってわけ 

 じゃないのよ こーゆーのもなんだけど結構たいしたものよ？ 

 あーもう！何言わせんのよお！ 

 やだなあーこのおしゃまさん！”    (3) 

たっぺい : “いえ あの 先生のクラスはとなりです。。。 
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 ここ四組”       (4) 

 (Yukari Sensei) 

Yukari  : “Hai ! watashi ga sangumi no tannin no Tanizaki desu.  

 Wakaranai koto ha nandemo kite ne !”   (1) 

Tappei  :” Hai.  Sensei… ano…”     (2) 

Yukari  : “Aa dame ! suriーsaizu ha himitsu yo ! 

   Demo sutairu yokunai kara iu no ga hazukashiitte wake 

jyanai no yo.  koーyuーno mo nandakedo kekko taishita mono yo? 

   Aーmou ! nani iwasen no yoo !  

yada naaー kono osyamasan !”    (3) 

Tappei  : “Ie  ano  sensei no kurasu ha tonari desu… koko yongumi” (4) 

 

(Yukari Sensei)  

Yukari  : ‘Hai! Saya Tanizawa, wali kelas dari kelas nomor 3.  

Jika ada hal yang tidak paham tanyakan ke saya ya’  (1) 

Tappei  : ‘Baik. Bu guru…. Anu…’     (2) 

Yukari  : ‘Aduh nggak boleehh ! Ukuran three size-ku rahasia ! (3) 

  Tapi karena style-ku nggak jelek-jelek amat, bukan berarti aku 

malu untuk ngasih tahunya lho.. mungkin kelihatannya seperti itu, 

tapi aku nggak jelek-jelek amat kan? Ah udahlahー !  

Aku ngomong apaan sih ! 

 Dasarー anak dewasa belum waktunya !’   (4) 

Tappei  : ‘Bukan, anu.. kelas bu guru ada di sebelah.  

Disini kelas nomer empat.’     (5) 

 

(Azumanga Daioh Vol. 1, pp. 3) 
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Dialog 3 (にゃも先生) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terjemahan Dialog 3 

(にゃも先生) 

にゃも  : “じゃ私の方三人でゆかりの方二人ね”   (1) 

ちよ  : “ゆかり先生の車の方が広そうだからあっち三人 

じゃない ですか？”      (2) 

にゃも  : “。。。死ねのは少ないかたがいいでしょう？“ (3) 

(Nyamo sensei) 

Nyamo  : “Jya watashi no hou sannin de Yukari no hou futari ne” (1) 

Chiyo  : “Yukari sensei no kuruma no hou ga hirosou dakara  acchi 

 sannin jyanai desuka”     (2) 
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Nyamo  : “… Shinu no ha sukunai hou ga ii deshou ?“  (3) 

(Nyamo sensei) 

Nyamo  : ‘Kalau begitu bagianku tiga orang, dan bagian Yukari  

dua orang ya.’       (1) 

Chiyo  : ‘Karena Mobil Bu Yukari kelihatan lebih luas, harusnya tiga  

orang, kan?      ‘ (2) 

Nyamo  : “..lebih baik orang yang mati sedikit, kan?”  (3) 

 

(Azumanga Daioh Vol. 1, pp. 82) 
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Dialog 4 (立てともちゃん！) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terjemahan Dialog 4 

(立てともちゃん！) 

とも  : “先生！宿題忘れました！だから廊下に立ちます！” (1) 

ゆかり  : “え？別にそんな．．．”     (2) 

とも  : “へへ― 一度やってみたかったんだー これ！ 

  ああ――！こぼしてしまったあ！！うわあ水びたした―！ 

先生――！”        (3) 

ゆかり  : ”うるさいなあ～～～”     (4) 
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(Tate Tomochan!) 

Tomo  : “Sensei! Shukudai wasuremashita! Dakara rouka ni tachimasu!” (1) 

Yukari  : “E? betsu ni sonna…”              (2) 

 Tomo  : “Hehe hitotabi yatte mitakattanda kore!    

 Aa! Koboshiteshimatta!! Uwaa mizubitashita! Sensei!”       (3) 

Yukari  : “Urusainaa…”            (4) 

 

(Berdiri Tomochan!) 

Tomo  : ‘Bu Guru! Saya lupa membawa PR!  

Oleh karena itu saya akan berdiri di koridor!’           (1) 

Yukari  : ‘Eh? Nggak perlu sampai segitunya sih..’        (2) 

Tomo  : ‘Hehe― aku ingin melakukan ini paling nggak sekali!  

        

    Aaah――! Tumpah!! Airnya kemana-mana, sensei--!!’   (3) 

Yukari  : ‘Berisik banget~~’        (4) 

 

(Azumanga Daioh Vol. 1, pp. 11) 
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Dialog 5 (ガキのくせに) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teks Terjemahan Dialog 5 

(がきのくせに) 

ゆかり先生 : ”はい よくできましたー  

後賭君は最近がんばってるわねえ”           (1) 

後賭  : “はい 夏休みに家族でアメリカに行くので 

英語はやっておこうと..”        (2) 

ゆかり先生 : “そんなヨコシマな気持ちでべんきょうするな―！”(3) 

後賭  : “ええ―――！？” 

ゆかり先生 : “アメリカ！？はっ！そんな所私も行った事ないわよ！ 

  英語は受験のためにしてりゃいいのよ！ くそ！”    (4) 
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(Gaki no kuse ni) 

Yukari Sensei : “Hai  yoku dekimashitaー  

Goto kun ha saikin ganbatteru wa nee”       (1) 

Goto  : “Hai  natsuyasumi ni kazoku de amerika ni iku node 

 eigo ha yatte okou to..”         (2) 

Yukari Sensei : “sonna yokoshima na kimochi benkyou surunaー ! “     (3) 

Goto  : “ee―――!?” 

Yukari Sensei : “Amerika !? Hah ! Sonna tokoro watashi mo itta koto nai 

way o !Eiga ha jyuken no tame ni shiterya ii no yo! Kuso !” (4) 

(Padahal Hanya Bocah) 

Bu Yukari : ‘Oke, bagus sekali.  

Akhir-akhir ini Goto berusaha keras sekali ya’    (1) 

Goto  : ‘Iya   Karena di liburan musim panas saya sekeluarga  

akan pergi ke Amerika, saya ingin dapat berbicara dengan  

bahasa inggris…’        (2) 

Bu Yukari : ‘Jangan belajar dengan niat iblis seperti ituー  !’    (3) 

Goto  : ‘Haaah !?’ 

Bu Yukari : ‘Amerika !? Bah ! Aku juga belum pernah pergi ke tempat 

seperti itu !  Belajar bahasa Inggris itu untuk ujian masuk  

universitas! Dasar !’         (4) 

     

      (Azumanga Daioh Vol. 1, pp. 24) 
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Dialog 6 (どうでもいいよ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teks Terjemahan Dialog 6 

(どうでもいいよ) 

ゆかり : “そういえば昨日Pretty Bride を見てきてねえ。” (1) 

とも  : “誰と行ったのーデート？”    (2) 

ゆかり : “まあねえー”      (3) 

とも  : “黒川先生も昨日見たって言ってましたー”  (4) 

ゆかり : “映画なんてどーでもいいわ。授業を続けます。” (5) 

(Dou demo ii yo) 

Yukari  : “Sou ieba kinou Pretty Bride wo mite kitenee.”  (1) 

Tomo   : “Dare to itta noー deーto ?”    (2) 
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Yukari  : “Maa neeー”       (3) 

Tomo  : “Kurosawa sensei mo kinou mitatte ittemashitaー” (4) 

Yukari Sensei : “Eiga nante doーdemo ii wa. Jugyou wo tsuzukemasu.” (5) 

 

(Apa saja terserah, lah) 

Yukari  : ‘Ngomong-ngomong kemarin saya lihat film Pretty Bride lho.’(1) 

Tomo  : ‘Dengan siapa ibu pergi—kencan ya?’         (2) 

Yukari  : ‘Ya gitu dehー’            (3) 

Tomo  : ‘Bu kurosawa juga bilang kemarin dia melihat film itu jugaー’(4) 

Yukari  : ‘Film atau apapun itu terserah, lah.  

Aku lanjutkan mengajarnya.’          (5) 

     

      (Azumanga Daioh Vol. 1, pp. 109) 
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Dialog 7 (ぶっちぎり) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teks Terjemahan Dialog 7 

(ぶっちぎり) 

とも  : “ほあ――すげえなあ。榊ちゃんぶっちぎり”  (1) 

ちよ  : “ 一○○ｍでも一番だったです。”    (2) 

木村  : “だが体操服をブルマーに入れてないのが甘い！！” (3) 

とも  : “うわっ”       (4) 

木村  : “君も入れたまえ――！！！”    (5) 

とも  : “だまれだまれ―！！”     (6) 

 

(Bucchigiri) 

Tomo  :  “Hoa――sugee naa. Sakaki chan bucchigiri”  (1) 

Chiyo  :  “100m demo ichiban data desu.”    (2) 

Kimura  :  “Daga taishoufuku wo buruma ni iretenai no ga amai!!” (3) 

Tomo  :  “Uwa”       (4) 
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Kimura  :  Kimi mo iretamae――!!!     (5) 

Tomo  :  Damare damare―!!      (6) 

 

(Menang Telak) 

Tomo  :  ‘Wah.. hebat ya. Sakaki menang telak’   (1) 

Chiyo  :  ‘Di rute 100 meter pun Sakaki nomor satu. ‘  (2) 

Kimura  :  ‘Tapi dia bodoh karena tidak memasukkan seragam senam  

    ke dalam celananya!’      (3) 

Tomo  :  ‘Hah! ‘       (4) 

Kimura  : ‘Kamu juga masukan seragammu!’    (5) 

Tomo  :  ‘Diam kau diam!’      (6) 

      (Azumanga Daioh Vol. 1, pp. 119) 
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Dialog 8 (おいしいよ) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (おいしいよ) 

ゆかり  : “かぐらさん？”    (1) 

かぐら  : “え？”     (2) 

ゆかり  : “アンパン食べない？”   (3) 

かぐら  : “は。。？”     (4) 

にゃも  : “ちょっとゆかり！何してんの！？” (5) 

(Oishii yo) 

Yukari  : “Kagura san? “    (1) 

Kagura  : “E?”      (2) 

Yukari  : “Anpan tabenai?”    (3) 

Kagura  : “Ha..?”     (4) 

Nyamo  : “Chotto Yukari! Nani shiten no!?”  (5) 
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(Enak, lho) 

Yukari  : ‘Kagura?’     (1) 

Kagura  : ‘Ya?’      (2) 

Yukari  : ‘Kamu mau makan roti?’   (3) 

Kagura  : ‘Ha?’      (4) 

Nyamo  : ‘Sebentar, Yukari! Apa yang kamu lakukan!?’(5) 

      (Azumanga Daioh Vol. 1, pp. 77) 
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Dialog 9 (大阪) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teks Terjemahan Dialog 9 

(大阪) 

 とも  :” 大阪―― 大阪――！       

  な― 大阪― 次の数学の。。”       (1) 

かすが : “大阪？へ？私？”         (2) 

とも  : “そ あんた あだ名大阪。大阪から来たから”    (3) 

かすが : “そんな安直な”         (4) 

とも  : “みんな―わかった！？春日さんは今日から大阪よ！”(5) 

かすが : “ふえ――”          (6) 

(Osaka) 

Tomo  :” Oosaka—oosaka—       
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 Na—oosaka—tsugi no suugaku no.. “     (1) 

Kasuga  : “Oosaka? He? Watashi?”       (2) 

Tomo  : “So  anta  adamae oosaka. Oosaka kara kita kara”    (3) 

Kasuga  : “Sonna anchoku na”        (4) 

Tomo  : “Minna—wakatta!? Kasuga san ha kyou kara oosaka yo!”   (5) 

Kasuga  : “Fuee—“         (6) 

(Oosaka) 

Tomo  : ‘Oosaka—oosaka— 

  Hei, oosaka. Soal Matematika selanjutnya...’  (1) 

Kasuga  : ‘Oosaka? Ha? Aku?’      (2) 

Tomo  : ‘Iya. Kamu. Nama panggilanmu Osaka.  

Karena berasal dari Oosaka’     (3) 

Kasuga  : ‘Semudah itukah..’      (4) 

Tomo  : ‘Teman-teman- kalian paham!?  

Mulai hari ini Kasuga dipanggil Osaka!’   (5) 

Kasuga  : ‘Hueee…’       (6) 

      (Azumanga Daioh Vol. 1, pp. 48) 

 

 

 

 

 

 

 


