Lampiran 1. Tabel Pengumpulan Data
No

Sumber
Video

1

3
4

5
6
7
8
9

11

12
13
14

15

16
17

Tanggal Publikasi

PUTUSIN URAT MALU- CFD
6 Desember 2016
DAN AKSI DAMAI 412
TEPE46 HOMO ! DAN KANGEN
17 Desember 2016
GDC #TODVLOG
GOOD BYE GARENA #TODVLOG 2 September 2017
GAZELION KETAUAN BAWA
13 September 2017
KONDOM BAYAR CEBAN
#BANDOBELIKE
SOAPERS NGERUSUH DI PBIC
24 Oktober 2017
2017
ANAK PESANTREN JADI WIBU
5 Desember 2017
18 ++
#TODVLOG MAIN TRAMPOLIN
27 Desember2017
SAMA ORANG EROPA
HOUSE TOUR ! ORANG KAYA
3 Januari 2018
#TODVLOG
MAKAN ROKOK, JILAT
26 Januari 2018
GAGANG PINTU – LATE NIGHT
CHALLENGE #EP1

2

10

Judul Vlog (Video Blog)

Channel
Youtube
Ericko Lim

TODVLOG MEET AND GREET
SOAPERS BEKASI BARENG
FREE FIRE
MPL HARI TERAKHIR, NGAKAK
KETUA MPR BILANG MOBILE
LEGENDS ITU ACARA MOBIL
ANTIK #TODVLOG
DRAMA DAYLEN VS WARPATH
!! TERNYATA L*****N
MINUM SUSU LALER
DISEMARANG
PENISTAAN DEWA YOUTUBE
INDONESIA ? JEES NO LIMIT
SAYA GA TAU !!
MOBA KOK NYASAR ! MOBA
KOK LAPOR POLISI ! DRAMA
BERLANJUT DAYLER WARTOD
RIP DRAMA DAYLEN VS
WARPATH SELESAI
DRAMA ? JESS NO LIMIT TAKUT
DIPENJARA ! 18++
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5 Februari 2018

5 April 2018

14 April 2018
17 April 2018
23 Mei 2018

21 April 2018

27 April 2018
6 Mei 2018

18

19
20
21

22

23
24

25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

PENISTAAN DEWA YOUTUBE
INDONESIA ? JEES NO LIMIT
SAYA GA TAU !!
SUPER PEDAS ?!!
150 TUSUK DALAM 5 MENIT
ERICKO LIM PERNAH JADI
FAKBOI ? IKUT INDONESIAN
IDOL ?
ERICKO LIM RIBUT SAMA
LEMON ! *CLICK BAIT
#TODVLOG
TRAGEDI PERUT YOUTUBERS
#KLV
FANS PALING GILA !
YOUTUBERS LAIN MANA ADA
#TODVLOG
SEBENERNYA GW GAY #VLOG
GAMER TOXIC YANG BAWA
NAMA INDONESIA !
DETIK2 TERAKHIR SEBELUM..#HAVEFUNWITHERICKOLIM
PRANK !! PIZZA PALING
MENJIJIKKAN !! SATPAM
MARAH ?
HATERS KOK JAHAT !
MUNTAH ! MAKAN INDOMIE 1
KARDUS !
NANGIS BUAT PERTAMA
KALINYA
RAHASIA
YOUTUBERS FF ISINYA BOCAH
SEMUA !! #TODVLOG
MAIN FREE FIRE SAMBIL
COSPLAY JADI YOUGLEX !!
MASUKKAN ES BATU KE ANU !!
SUSUNYA TUMPAH TUMPAH !!!
#TODVLOG
CHANNEL SAMPAH !!
KANGEN JESSICA & MUKBANG
UPIL #TODVLOG
SPAGETI + MARTABAK
COKLAT #TODVLOG
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23 Mei 2018

2 Juni 2018
4 Juni 2018
18 Juni 2018

16 Agustus 2018

19 Agustus 2018
20 Agustus 2018

21 Agustus 2018
6 September 2018
7 Oktober 2018
15 Oktober 2018

1 November 2018
16 November 2018
18 Desember 2018
18 Februari 2019
19 Maret 2019
29 Maret 2019
5 April 2019
11 April 2019
23 April 2019
29 April 2010
1 Mei 2020

Lampiran 2. Tabel Analisis Data Penyimpangan Maksim Kebijaksanaan
No

Kode
Data

Tuturan

Bentuk
Tuturan

1

1-KBJ

Ericko Lim : “Kita suit yang Memerintah Pertuturan terjadi
kalah harus makan upil.”
secara langsung
tetapi melalui
Jessica : “ga mauuu, ah ga
video call.
mau. Ga mau makan upil”
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
memerintah
karena meminta
jessica untuk
makan upil.
Dimana upil itu
adalah kotoran
hidung, tidak
untuk dimakan.

2

2-KBJ

Ericko Lim : “Dare to dare,
Memerintah Pertuturan terjadi
kalo gue kena botol ini terus
secara langsung
jatuh, lu harus ngeflush
dan bersemuka di
tangan lu di toilet. Misalnya
dalam kamar.
ga kena gue yang ngeflush.
Tuturan Ericko
Lo terima apa ngga!
Lim dikatakan
menyimpang
Team Editor : (tidak
karena
menjawab)
memerintah
Editornya untuk
Ericko Lim : “lo terima apa
menyetujui
ngga!”
tantangan yang
menjijikkan
Team Editor :”terima!”
dengan
memasukkan
tangannya ke
toilet (closet).

3

3-KBJ

Ericko Lim : “gue belum
siap-siap karena gue gatau
gimana, gue ngerinya batukbatuk. Karena bener-bener
sakit tenggorokan gue, gue
dipaksa ngerokok mulu
sama temen gue”.
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Menuduh

Analisis Data

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
luar arena
pertandingan
games. Tuturan
Ericko Lim
dikatakan
menyimpang

Teman Ericko Lim : “pliis, lo
mau di pukul!”

4

4-KBJ

Ericko Lim : “Mas, mas tau
Jess No Limit ga?”

karena menuduh
bahwa yang
membuat dirinya
sakit tenggorokan
dan batuk adalah
temannya.
Menuduh

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
sebuah rumah
makan, Ericko
lim sedang
berkumpul
dengan temanteman youtubers,
tuturan Ericko
Lim dikatakan
menuduh karena
pelayan rumah
makan yang
dikatakan kafir
karena tidak tahu
siapa itu Jess No
Limit.

Memerintah

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
acara Meet and
Greet, tuturan
Ericko Lim
dikatakan
memerintah
karena meminta
salah satu fansnya
untuk memakan
tissue bekas yang
sudah kotor,
tissue juga bukan
makanan.

Pelayan : “ngga, ga tau”
Ericko Lim : “Parah, parah,
paraah, Bos dia ga tau lu Bos,
gimana Bos. Astagaa.. wah,
wah kafir berarti, kafiir
gimana ni Bos!”

5

5-KBJ

Ericko Lim : “Do, makan
tissue dulu.”
Aldo : “ini bekas apa nih?”
Ericko Lim : “belum woy”
Aldo : (mau muntah)
Ericko Lim : “Do, itu bekas
upil gue”

6

6-KBJ

Ericko Lim : “mana nih
asisten gue?”
Aldo : “ Bang, bang, maaf
bang, telat bang.”
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Mengancam Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
parkiran, tuturan
Ericko Lim
dikatakan

Ericko Lim : “heh lu! Udah
gue bayar yang bener dong
kerja, yang bener ga? Mau
gue pukul ato gue tembak
pale lu.”

mengancam
karena akan
memukul dan
menembak kepala
asistennya karena
tidak benar dalam
bekerja.

Aldo : “Maaf Bang”
7

7-KBJ

Ericko Lim : “Asisten
goblok, nih nih pegang.”

Memerintah

Aldo : “iya bang, iya bang”
Ericko Lim : “Jangan kasih
tau orang gue gituin lo ya!”

8

8-KBJ

Ericko Lim : “Lu dateng buat
party gue kan?”
Rina : “ ngga sih.”
Ericko Lim : “Bilang iya
anjing, iya!”
Rina : “ kok lu maksa gue
sih.”
Ericko Lim : “Ga makan
lu!”

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
parkiran, tuturan
Ericko Lim
dikatakan
memerintah
karena meminta
bantuan
asistennya untuk
membawakan
kameranya
dengan kurang
santun.

Mengancam Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
kantor Garena,
tuturan Ericko
Lim dikatakan
mengancam
karena tidak
membolehkan
Rina makan pizza
jika tidak
menyetujui
perkataan Erick.

Rina : “sebenernya gue
pengen pizza si.”
9

9-KBJ

Ericko Lim : “Suruh dia aja
yang bawa mas, dia belum
verified soalnya.”
Pelayan : “Bicaranya bisa
dipelanin dikit mas,
mengganggu yang lain
soalnya.”
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Menuduh

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
Restaurant,
tuturan Ericko
Lim dikatakan
menuduh karena
menyalahkan

temannya,
padahal yang
berisik Ericko
Lim sendiri.

Ericko Lim : “Lu sih
berisik!.”
Teman Ericko Lim : “Maaf
ya kak.”

10

10KBJ

Ericko Lim : “Subcribe,
subcribe dong.”

Memerintah

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
Rumah makan,
tuturan Ericko
Lim dikatakan
memerintah
karena meminta
temannya untuk
duduk dilantai
Resaturant.

Kapten Liong : “Iya, gue hari
ini jadi fotografer semuanya,
gue fotoin dylanpros juga.
Ericko Lim : “iya, soalnya lu
udah dikasih duduk dibangku
ini, seharusnya duduk
dibawah, duduk dibawah,
ya duduk dibawah biar
verified duduknya dibawah,
nah gituu bagus, bagus!”
11

11KBJ

Ericko Lim : “Oke guys, buat
kalian yang lagi nonton, gue
minta tolong sama kalian,
buat kalian yang ngeliat
post-an mereka lagi, kalo
misalnya mereka ada
ngepost lagi. Berantem
disosmed, kalian ketik aja
#DAYLENWARPATHLES
BIAN
Suruh mereka potong
kontol, nikah jadi lesbian.”

Memerintah

Pertuturan terjadi
secara tidak
langsung antara
Ericko Lim
dengan
Subcribers,
tuturan Erickolim
dikatakan
memerintah
karena meminta
para
subcribersnya
untuk melakukan
hal yang kurang
baik.

12

12KBJ

Ericko Lim : “Gue pengen
buat challenge sama kalian,
mudah-mudahan kalian
ngikutin gue dirumah. Jadi,
misalnya warpath ngomong
Daylen atau dia ngomong
drama kalian harus tampar
muka kalian satu kali.

Memerintah

Pertuturan terjadi
secara tidak
langsung antara
Ericko Lim
dengan
Subcribers,
tuturan Erickolim
dikatakan
memerintah

121

Challenge aceppted
(tantangan diterima) oke!.”

13

13KBJ

Ericko Lim : “Jadi guys, ini
temen gue. Jadi dia mau
ngajakin gue ke tempattempat maksiat di
Bandung.”

karena Ericko
Lim meminta
subcribers untuk
menampar dirinya
sendiri.
Menuduh

Pertuturan terjadi
secara langsung
antara Ericko Lim
dengan temannya.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
menuduh karena
mengatakan yang
tidak sebenarnya,
bahwa selama di
Bandung ia di
ajak ketempattempat maksiat
oleh temannya.

Memerintah

Pertuturan terjadi
secara langsung
antara Ericko Lim
dengan temannya.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
memerintah
karena meminta
temannya yang
baru tidur untuk
kerja bakti demi
membuat konten
untuk di channel
youtube miliknya.

Teman : “Buset! Ngga.”

14

14KBJ

Ericko Lim : “Bro bangun
Bro! Kita kerja bakti, buat
konten.”
Nchooirul : “Wtf, gue baru
tidur anying.”
Ericko Lim : “comman man,
buat konten!.”
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15

15KBJ

Ericko Lim : “Eh lu, wey. Eh Mengancam Pertuturan terjadi
lu makan satu rumput dulu,
secara langsung
baru gue bukain.”
di area kolam
renang sebuah
Ghazi : “kurang ajar lo rick”
Hotel, pertuturan
terjadi antara
Erick : “cepetan! Mau
Ericko Lim
masuk gaa?”
dengan Ghazi.
Tuturan Ericko
Ghazi : “minta rumput!, nih,
Lim dikatakan
gue kasih daun gedde anjing!.
mengancam
(Makan daun) udah bukain.
karena meminta
Ghazi untuk
memakan rumput,
jika tidak Ghazi
tidak
diperbolehkan
masuk kedalam
kamar hotel.
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Lampiran 3. Tabel Analisis Data Penyimpangan Maksim Kedermawanan
No
1

Kode
Data
1-KDR

Tuturan

Bentuk
Tuturan

Teman Ericko Lim :
“ini orang bangsat.
ngevlog pake kamera
orang, anying.”

Memanfaatkan
situasi

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
dalam mobil.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
memanfatakan
situasi karena
memakai kamera
dan memori milik
temannya tanpa
diketahaui si
pemilik.

Membela diri

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka
dalam keadaan
sedang santai
dalam acara tanya
jawab (Q and A)
bersama fans-nya
atau Soapers.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
membela diri
karena tidak suka
dengan tuduhan
fans-nya.

Memanfaatkan
ketidak tahuan

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
dalam rumah.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
memanfatakan
ketidak tahuan
karena telur yang
sudah jatuh
kelantai diambil

Ericko Lim : “iyalah,
suka-suka gua lah
anying.”
Teman Ericko Lim : “
terus memorinya
diambil ama dia, gua
ga tau tadi.”
2

2-KDR

Ericko Lim : Cuma
sekarang gue ga terlalu
fokus sama game sih,
gue lagi pengen coba
beberapa hal yang baru
yang kaya gue gasuka,
horor. Tiba-tiba gue
main horor sekarang,
karena lagi up banget.”
Fans : “emang berani?”
Fans : “nah iyakan”
Ericko Lim :
“makanya itu, Diem
lu ngentot!”

3

3-KDR

Ericko Lim : “Ini siapa
yang makan telornya
tadi.”
Teman Ericko Lim :
“Baring”
Ericko Lim :
“Gimana telornya
bar, enak kan mantap
!”
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Analisis Data

lagi kemudian
diberikan kepada
teman-temannya.

Baring NFL : “Enak.”
Teman Ericko Lim :
“Fun fact, telornya
tadi jatuh.”
4

4-KDR

Ericko Lim : “ini tadi
yang tadi gue bilang ga
terkenal”

Membela diri

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
dalam acara
gamers. Tuturan
Ericko Lim
dikatakan
membela diri
karena tidak
terima dengan
pernyataan
temannya jika gaji
mereka berdua
bedanya tipis.

Membela diri

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
pantai dalam sesi
tanya jawab.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
membela diri
karena tidak
terima dengan
pernyataan bahwa
channnel
youtube-nya bisa
merusak anakanak tau remaja
yang menonton.

Teman Ericko Lim :
“Eh, bayaran lo sama
gue tipis bedanya
anjir.”
Ericko Lim : Anjing,
bangsat !

5

6

5-KDR

6-KDR

Cameraman : “kalo
orang tuanya liat gitu
gimana, menurut lu
gimana?”

Ericko Lim : “kalo
orang tuanya ngeliat
menurut gua, ya
sebenarnya gimana ya,
dunia itu kejam. Buat
semua orang tua ya,
jangan kalian kira
dengan liat channel
gua anak kalian jadi
rusak atau gimana.
semua kalian blame
gua gitu. Mungkin tuh
sebenernya salah dari
kalian yang ngedidik
mereka kurang bener
atau lingkungan
mereka juga.
Ericko Lim : “ Eh
Memanfaatkan
bentar dulu, kalo mau Situasi
masuk youtube gue
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Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka,
antara Ericko Lim

bayar ceban dulu,
ceban.”

dan Fans-nya.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
memanfaatkan
situasi karena
meminta fans
tersebut untuk
membayar jika
ingin foto ataupun
masuk dalam
Vlog youtube-nya

Lion Lim (Fans) :
“Biasanya ngga Bang.”
Ericko Lim : “Ceban,
ceban!”
Lion Lim : “Foto dulu
Bang.”
Ericko Lim : “Buruan
ceban, ceban ngga!”
7

7- KDR

Ericko Lim : “ so kita
dapat melihat sendiri,
betapa bodohnya dia,
dia bilang seolah-olah
gamau nge-blow up
dramanya lagi tapi
mention nama orang itu
berkali-kali dengan
embel-embel katanya,
katanya viewers,
katanya orang-orang.
Gue ga tau umur dia
berapa tapi yang bisa
gue pastiin dia bocah
kontol. Sebenernya
jujur gue ga mau ikut
membahas masalah
ini, Cuma karna gue
udah kehabisan
konten dan gue butuh
adsense.”

Memanfaatkan
situasi

Pertuturan terjadi
secara tidak
langsung, antara
Ericko Lim dan
Daylen. Tuturan
Ericko Lim
dikatakan
memanfaatkan
situasi karena
memanfaatkan
situasi
perseteruan
Daylen dengan
Warpath dengan
membuat konten
youtube demi
adsanse (uang).

8

8-KDR

Ghazi : “Menaikkan
janji botak di 1 juta.”

Membela Diri

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka,
antara Ericko Lim
dengan Ghazi
yang sedang
bermain Game.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
membela diri
karena tidak

Ericko Lim : “ini kan 2
juta, berarti elo yang
botak.”
Ghazi : “ya ngga ada
kaya gitu.”
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Ericko Lim : “ya
adalah, lu sebagai
manager harus berani
berkorban sedikit.”

9

9-KDR

Ericko Lim : “Wah..
dan ternyata
pemenangnya adalah
Obbyphy.”

terima ketika
Ghazi menagih
janji Ericko Lim
yang akan
membotak
kepalanya jika
subcribers tembus
1 Juta.
Memanfaatkan
Ketidaktahuan

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka,
antara Ericko Lim
dengan Obbyphy
yang sedang
bermain Game.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
memanfaatkan
ketidaktahuan
karena diawal
permainan game
Eicko Lim
memberitahu jika
pemenang dalam
permainan game
tersebut akan
mendapat hadiah.

Membela diri

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka,
antara Ericko Lim
dengan Ghazi
yang sedang
melakukan
tantangan
(Challenge).
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
membela diri
karena tidak
menerima
kekalahan dari
Refal Rakha saat
melakukan
tantangan. Ericko
Lim menyerah

Obbyphy :
“wuu..wuu..yeey!”
Ericko Lim : “Sabar,
sabar, ya. Sebenarnya
yang menang yang
akan kita siksa, ayo
kita siksa!”

10

10-KDR Ghazi : “Jadi nyerah
nih Bos, nyerah nih
Bos!”
Ericko Lim : “Ga, ga
nyerah. Ini demi
kebaikan dia aja, dia
udah kepedesan
banget, kasian gua.
Thanks.. Challenge ini
gua yang menang”
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terlebih dahulu
padahal tantangan
tersebut dibuat
oleh Ericko Lim
sendiri.
11

11-KDR Ericko Lim : “Ini
sayur tomat, daging
tapi harus begini
(dilempar kelantai),
gitu... sekarang
ambilin.”

Memanfaatkan
situasi

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka,
antara Ericko Lim
dengan Liong
yang sedang
membuat konten
memasak.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
memanfaatkan
situasi karena
demi membuat
konten youtube ia
memanfaatkan
temannya agar
meengikuti apa
yang di
perintahnya.
Dengan seperti itu
temannya akan
menurutinya.

Memanfaatkan
situasi

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka,
antara Ericko Lim
dengan temantemannya di
Apartement yang
sedang istirahat .
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
memanfaatkan
situasi karena
demi konten
youtube Ericko
Lim dengan
sengaja merekam
aib temannya
yang sedang tidur.

Liong : “Ini banyak, ga
mau nolong lu. Ini
diluar perjanjian.”

12

12-KDR Ericko Lim : “Gue abis
ngevideoin elu
kemarin pas tidur.”
Teman : “hah, pas lagi
tidur?”
Ericko Lim : “iya pas
lagi galer juga.”
Teman : “kurang ajar lu
rick.”
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13

13-KDR Ericko Lim : “soalnya
lu anggep la, kalo
Daylen mati ya atau
Warpath mati gitu.
terus gue dapet duit
dari mana gitu,
jalannya ada drama
gue bisa manfaatin
dia buat kontenkonten gue kaya gini.
Janganlah salah satu
dari kalian tu mati,
jangan!. Kalaupun
Tierison dipenjara
pun nati-nanti aja
gitu. jadi gue bisa ada
konten-konten, kalo
bisa berjilid-jilid gitu
kan. Biar gua dapet
mobil atau gue bisa
DP rumah”.

Memanfaatkan
situasi

Pertuturan terjadi
secara tidak
langsung, antara
Ericko Lim dan
para Subcribersnya. Tuturan
Ericko Lim
dikatakan
memanfaatkan
situasi karena
memanfaatkan
situasi
perseteruan
Daylen dengan
Warpath yang
akan
memenjarakan
Tierison dengan
tuduhan
pencemaran nama
baik, Adanya
perseteruan
tersebut di
manfaatkan oleh
Ericko Lim untuk
membuat konten
youtube demi
mendapatkan
adsanse (uang).

14

14-KDR Ericko Lim : “Nah
Memanfaatkan
coba! Sekarang lu harus ketidaktahuan
makan.”

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka,
antara Ericko Lim
dengan Liong
yang sedang
membuat konten
memasak.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
memanfaatkan
ketidaktahuan
karena demi
membuat konten
youtube ia
memanfaatkan
temannya agar
mencoba

Liong : “ga, gaa!”
Ericko Lim : “coba
dulu gimana, kalo chef
harus coba.”
Liong : “ini diluar
skrip!”
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makanan yang
dibuat secara
tidak semestinya
dan tidak layak
untuk dimakan.
Rencana tersebut
diluar skrip
konten.
15

15-KDR Ericko Lim : “Untuk
Memanfaatkan
kali itu, hari ini saya
ketidaktahuan
membuat challenge
(tantangan) yang
tentunya sangat sangat
baik dan patut
dikonsumsi untuk jiwajiwa yang tersesat. Jadi
challenge kita hari ini
memakan 150 tusuk
taican. Layaknya
sebagai youtubers saya
ingin kalian untuk
memencet tombol
subcribes terlebih
dahulu dan kita punya
challenge disini yang
kalah akan (sambil
mengambil jepit
perangkap tikus) sangat
menyenangkan bukan?”
Teman Ericko :
“ampun Bang! Ga ada
perjanjian kaya gitu
bangsat.”
Ericko Lim : “Adaa
perjanjian seperti ituu.”
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Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka,
antara Ericko Lim
dengan temannya
yang sedang
melakukan
tantangan
(Challenge)
makan 150 tusuk
sate Taican.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
memanfaatkan
ketidaktahuan
karena sebelum
Challenge itu
dilakukan Ericko
Lim tidak
memberitahukan
kepada temannya
terkait dengan
hukuman bagi
yang kalah.

Lampiran 4. Tabel Analisis Data Penyimpangan Maksim Penghargaan
No
1

Kode
Data
1-PHR

Tuturan

Bentuk
Tuturan

Ericko Lim : “ Oke
bang dylan, dengan
pantat sebesar itu.
Apakah kamu siap
untuk berjalan kaki?”

Menghina

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka
dalam keadaan
sedang jalan-jalan
di Thailand
bersama temanteman youtubers
lainnya. Tuturan
Ericko Lim
dikatakan
menghina karena
secara tidak
langsung Ericko
merendahkan
fisik Dylandpros.

Menyindir

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka
dalam keadaan
suasanan ramai di
Tribun dalam
acara
Pertandingan
Gamers. Ericko
menyapa orangorang yang
ditemui dan salah
satunya orangorang dari
Garena. Tuturan
Ericko Lim
dikatakan
menyindir karena
secara tidak
langsung mencela
lawan tutur yang
pernah menjadi
partner kerja
selama di Garena.
Pertuturan terjadi
secara langsung

Dylandpros : “ wah
biasa, dijepang soalnya
kita biasa jalan,
Taksinya mahal”

2

2-PHR

Ericko Lim: “Orangorang Garena ya?”
Orang Garena : “Bukan”
Ericko Lim : “yang
gaji gue kecil dulu
yaa”
Orang Garena : (tidak
menanggapi)

3

3-PHR

Ericko Lim : “Guys,
ada orang miskin di
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Analisis Data

Menghina

sini. Ya, mantan
partner gua, sekarang
liat ini.

dan bersemuka di
Tribun
pertandingan
gamers. Tuturan
Ericko Lim
dikatakan
menghina karena
tidak secara
langsung
merendahkan
harga diri lawan
tuturnya dengan
sebutan si miskin.

Abi : “gila, subur gua
anjir”.
Ericko lim : “wey,
gimana wey miskin.
Apa kabar?”

4

4-PHR

Fans : “Soapers,
soapers, soapers.”

Menghina

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
Indomart dalam
acara Meet &
Greet. Tuturan
Ericko Lim
dikatakan
menghina karena
tidak secara
langsung Ericko
Lim menyamakan
fans tersebut
dengan alat
kontrasepsi yang
disebut kondom.

Menghina

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
dalam sebuah
Talent Room
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
menghina karena
tidak secara
langsung Ericko
Lim merendahkan
fisik lawan
tuturnya

Menghina

Pertuturan terjadi
secara langsung

Ericko Lim : “ini nih
kalo kondom dikasih
nyawa, jadi kaya gini.”

5

5-PHR

Ericko Lim : “Gimana
nih, kalah sama Arab.”
Teman Ericko Lim :
“besok kita bantai!”
Ericko Lim : “Halah,
bacot gendut!”

6

6-PHR

Ericko Lim : “ya jadi
kita lagi sama salah

132

satu caster
transgender”

dan bersemuka di
sebuah acara.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
menghina karena
tidak secara
langsung Ericko
Lim menyebut
lawan tuturnya
sebagai
transgender atau
transeksual.

Mongstar : “Haii..”
Ericko Lim : “Ini ada
Mongstar, dia tadinya
caster AOV sekarang
pindah ke ML”.

7

7-PHR

Ericko Lim : “ini ciriciri orang tolol yaa.”

Menghina

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
sebuah acara.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
menghina karena
tidak secara
langsung Ericko
Lim merendahkan
lawan tuturnya
dengan sebutan
“tolol” serta
membawa-bawa
orang tua.

Menghina

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
sebuah acara
makan-makan
bersama temantemanya. Tuturan
Ericko Lim
dikatakan
menghina karena
tidak secara
langsung Ericko
Lim merendahkan
Liong dengan
sebutan kacung,
pesuruh atau
bawahan.
Pertuturan terjadi
secara langsung

Fans :”woo, woooo,
wey, weeey” (bersorak).
Ericko Lim : “Emaknya
capek-capek ngentod,
anaknya lahirnya kaya
begini semua, tolol!”

8

8-PHR

Ericko Lim : “Aduu ini
ada kacung gue, cung
lu ngapain duduk disini
cung.
Lion : “Makan”
Ericko Lim : “datang
duluan, udah biasa
orang miskin emang
gitu.

9

9-PHR

Ericko Lim : “Dod, lu
kan gendut.”

133

Menghina

dan bersemuka di
tempat olahraga
trampolin.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
menghina karena
merendahan fisik
atau tubuh besar
temannya yang
bisa merusak area
tramprolin.

Bandod : “ Kenapa?”
Ericko lim : “ntar
jebbol lagi.”
Bandod : “nggalah,
gila.”

10

10-PHR

Eriko Lim : “Ngevlog
kok pake HP!”

Menghina

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka,
Ericko Lim
sedang berkumpul
bersama temantemannya.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
menghina karena
mengejek
temannya yang
merekam konten
youtube-nya
menggunakan
Handphone.

Menyindir

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka,
Ericko Lim
sedang berkumpul
bersama temantemannya.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
menyindir karena
membicarakan
temannya yang
intro videonya
menggunakan
yang tidak
berbayar.

Liong : “Anjir!”

11

11-PHR

Ericko Lim : “Ada nabi
youtube, tuhan youtube
mana, ada didalem ya?”
Teman Ericko : “itu
tuh!”
Ericko lim : “Jangan
kaya dia, terus kalo
bikin intro jangan
pake itu, yang intro
gratisan. Bayaar..
bayar udah dua juta
subcribers masih pake
intro gratisan.”
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12

12-PHR

Team : “ini sebenernya
udah settingan-nya
Erick, biar minum.”

Menghina

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka,
Ericko Lim
sedang bermain
kuis bersama
teman-temannya
di apertement.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
menghina karena
merendahkan
kemampuan
temannya yang
kalah dalam
permainan kuis
dengan sebutan
“bego”

Menghina

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
sebuah acara
Cosplayers.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
menghina karena
merendahkan
fisik temannya
yang jerawatan.

Menghina

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
kantor Garena.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
menghina lawan
tutur karena
merendahkan
fisik atau badan
Abi yang besar
dan bau.

Ericko Lim : “tai!,
mana ada anjing. Bego
ya bego aja.”

13

13-PHR

Ericko Lim : “Kenapa lu
sekarang jadi
jerawatan?”
Xyra : “Dulu juga
jerwatan.”
Ericko lim : “kayanya
dulu lebih cakep deh,
kok sekarang jadi jelek
sih dia?.”

14

14-PHR

Ericko Lim : “Wey
gendut!, si ndut ya
guys. Ini Abi, badanya
udah semakin besar, pa
kabar Bi?”
Abi : “baik Rick, kabar
gua baik.”
Ericko Lim : “kok lu
bau gitu si.”
Abi : “Anjir”
Ericko Lim : “Emang
bau anjir, oke kita
review ketombenya.
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15

15-PHR

Ericko Lim : “lu cowok Menghina
apa banci anjing!. Lu
yang ngajak berantem,
lu ketonjok, lu mau
lapor polisi, yaampun!
Lu yang nyamperin.
Tolong anjing, lu jadi
orang jangan tolol tolol
banget tai. Lu liat
jembut luu. Aduuh!
Gue ga ngerti lgi sama
si tua bangka itu kan”
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Pertuturan terjadi
secara tidak
langsung antara
Ericko lim dengan
Daylen. Tuturan
Ericko Lim
dikatakan
menghina lawan
tutur karena
reaksi Ericko Lim
terhadap Daylen
terkait
perseteruannya
dengan Warpath.
Ericko Lim
menghina,
memaki, dan
merendahkan diri
lawan tuturnya
yaitu Daylen
dalam video
tersebut.

Lampiran 5. Tabel Analisis Data Penyimpangan Maksim Kesederhanaan
No
1

2

Kode
Data
1-KSD

2-KSD

Tuturan

Bentuk Tuturan

Analisis Data

Ericko Lim : “
Membanggakan
Apalagi buat kalian Kemampuan
yang udah tau
player cupu tapi
mau dapat duit
banyak, mentangmentang e-sport
lagi maju, mentangmentang semua
dipermudah,
sombong. Padahal
yang kalian mainin
itu satu game.
Ngentod gitu. Udah
cupu, goblok,
belagu. Dulu
jaman gue menjadi
player e-sport kita
mau turnamen aja
bayar, kesanakemari ongkos
sendiri. Sekarang
pada manja”.

Pertuturan terjadi
secara tidak
langsung dan tidak
bersemuka. Peserta
pertuturan yaitu
Ericko Lim dan
vlog viewers dalam
video yang
membahas tentang
e-sport. Tuturan

Ericko Lim : “ kalo
ada yang tau sama
dia, walaupun dia
ga terkenal tapi
yaudah lah. Karena
gue orangnya
humble banget,
gue tu orangnya
bener-bener
rendah hati
banget. Walaupun
gue punya jam
tangan 250 juta,
mobil gue BMW,
gue kaya tapi gue
humble, gue ga
boleh sombong.
Bener ga?”

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
sebuah acara.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
membangakan
kekayaan karena
menyombongkan
barang-barang
mewah yang dia
punya kepada
lawan tuturnya.

Membanggakan
Kekayaan
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Ericko Lim
dikatakan
membangakan
kemampuan
karena
menyombongkan
atau
membanggakan
kerja kerasnya
selama menjadi
player E-sport
kepada lawan
tuturnya.

Cameramen : “ga
anjeng, itu sombong
namanya. Goblok !”
3

3-KSD

Cameramen : “Rick
lo ga ada pikiran
mau berhenti ngetoxic?”

Menunjukkan
kepercayaan diri

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka
dipantai dalam
sesi tanya jawab
(Q & A). Tuturan
Ericko Lim
dikatakan
menunjukkan
kepercayaan diri
tentang dirinya
yang ga toxic.

Ericko Lim :
“Sebenernya gue
ga ga toxic ya, lo
bisa liat dari muka
gue sebenernya tu
orangnya pure, ga
toxic sama sekali.
4

4-KSD

Ericko Lim : “lihat
baju gua Trasher
baru beli tadi,
mantep ga?
Hypebeast banget
gua, hypebeast
njing!”

Membanggakan
kekayaan

Pertuturan terjadi
secara tidak
langsung di ruang
tamu rumah nenek
Ericko Lim.
Pertuturan terjadi
antara Ericko Lim
dan penonton.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
membanggakan
kekayaan karena
memamerkan baju
barunya yaitu
Thrasher original
yang harganya
tidak murah.

5

5-KSD

Ericko Lim : “jadi
dia beliin gue kaya
gini”

Membanggakan
kekayaan

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
pusat perbelajaan
Bali. Tuturan
Ericko Lim
dikatakan
membanggakan
kekayaan karena
memamerkan
harga jam
tanganya yang

Wirman : “Dia
beliin lo ini, terus
celana pendek.”
Ericko Lim :
“Sandal swallow
karna Indo banget,
tapi tetep aja jam
250 juta. Sorry,
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sorry gua ga boleh
sombong.”

mahal kepada
temannya.

Wirman : anjing!”
6

6-KSD

Ericko Lim : “Ini
nih gua sumpah
ya, gua SMA nih.
Depan gua kakakkakak kelas cewe,
tiap gua jalan tu
kayak di.. suka di
heey ericko
erickoo, demi
tuhan, demi
tuhaan ini.”

Menunjukkan
kepercayaan diri

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
sebuah ruangan.
Ericko lim sedang
melihat foto-foto
lamanya bersama
teman-temanya.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
Menunjukkan
kepercayaan diri
karena dengan
bangganya Ericko
Lim mengatakan
bahwa semasa
SMA ia merasa
sudah menjadi
orang populer.

Wirman: “topeng
monyet juga
digituin rick, wooo
wooo.”

7

7-KSD

Ericko Lim: “Gila
guys, bener-bener
rame banget. Gue
bingung mau turun
dimana, gue lewat
sini muternya jauh
banget saking
ramenya. MPL
pecah abis karena
ada gua!.”

Menunjukkan
kepercayaan diri

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
sebuah Mall yang
menjadi tempat
MPL Gamers.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
menunjukkan
kepercayaan diri
karena merasa
bahwa tanpa
Ericko Lim acara
tidak akan meriah
dan tidak banyak
peserta/penonton
yang datang.

8

8-KSD

Ericko Lim : “Jadi
gue lagi ditempat
parkir ni guys!, bisa
kalian liat ni mobil
gue ni, gilaa.. biasa

Membanggakan
kekayaan

Pertuturan terjadi
secara tidak
langsung, antara
Ericko Lim dan
penonton
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kalo orang tajir
mobilnya
parkirnya VIP
guys.”

9

9-KSD

Ericko Lim : “yo!
Kita dapet VIP
pass, ga perlu
ngantri. emang
enak, mang enak.
Antriannya
panjang banget,
mereka kesel ga
sih ngeliatin kita.
Bro, ngantri capek
ga?”

(Subcribers) di
basement parkir.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
membanggakan
kekayaan karena
memerkan mobil
dan tempat parkir
yang Ericko Lim
miliki.
Membanggakan
kemampuan

Penonton lain :
“capek”

10

10-KSD

Wirman : “gimana
Membanggakan
perasaannya? Untuk kemampuan
Ericko dulu.”
Ericko Lim : “Easy
(mudah)”
Wirman : Rasa bon
cabe rechees, easy?
Ericko Lim : “Easy,
masih easy.”
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Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
luar tribun pada
acara Gamers.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
membanggakan
kemapuan karena
membangakan
kemampuannya
yang bisa
memiliki VIP pass
yang bisa
langsung masuk
tribun tanpa harus
lelah untuk
mengantri.
Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
sebuah meja
makan, Ericko
Lim sedang
membuat konten
tantangan makan
pedas bersama
teman-temannya.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
membanggakan
kemapuan karena
membangakan
kemampuannya
yang tidak
merasakan pedas,

menganggap
tantangan
memakan
recheese level 5
ditambah bon
cabe level 30
merupakan hal
yang mudah
baginya.
11

11-KSD

Subcribers :
“Bacotlah, karya
orang lain elu hina,
emang suara situ
udah bagus? Cuman
masih youtubers
baru kok songong.”

Membanggakan
kemampuan

Pertuturan terjadi
secara tidak
langsung di
sebuah sesi tanya
jawab (Q and A)
dengan para
Subcribers.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
membanggakan
kemapuan karena
lagunya yang bisa
tranding 1#
meskipun
suaranya tidak
bagus.

Ericko Lim : “Gue
tranding 1# broo.
Mau gimana lagi
gitu kan. Kalo
suara ga bagus, ga
mungkin tranding
1# bro!.”

12

12-KSD

Ericko Lim : “So
Menunjukkan
guys!, kita bakal
kepercayaan diri
nge-review
tempatnya sebelum
diinjek sama para
pemain. Jadi ini
tempat dimana gue
ntar bakalan
ngabisin duit 100
juta gue. Karena
hari ini gue akan
menang.”

Pertuturan terjadi
secara tidak
langsung antara
Ericko Lim
dengan Subcribers
di arena turnamen
FF (Free Fire).
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
menunjukkan
kepercayaan diri
karena dengan
bangganya Ericko
Lim percaya
bahwa dia akan
menang dalam
turnamen tersebut.

13

13-KSD

Team Erick :
“Bang, bang ini ada
email masuk dari

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di

Menunjukkan
kepercayaan diri
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anak kampus mau
wawancara”

apartemen.
Pertuturan terjadi
antara Ericko Lim
dengan Teamnya.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
menunjukkan
kepercayaan diri
karena merasa
meiliki popularitas
yang tinggi
sebagai influencer
atau konten
kreator.

Ericko Lim : “Oke,
suruh ini aja
bayarannya 2 juta
sekali wawancara.”
Team Erick :
“Serius bang 2 juta,
mahal banget lo”
Ericko Lim :
“iyalah, yang
bener aja gue
dibayarnya Cuma
ecek-ecek, gue ga
mau. lu kira gua
siapa hah?”
Team : “tapi itu kan
buat kampus bang.”
Ericko Lim : “lu
kira Reza Arab?
Gue gak peduli.
Gua juga butuh
duit, dia masuk ke
vlog gue, pake
nama gue, lu kira
murahan.”
14

14-KSD

Ericko Lim :
Membanggakan
“Emang HP
kekayaan
canggih gitu kan,
gila ya HP canggih
lu tinggal ngomong
aja bisa langsung
kebuka, gila kan.
Coba hey bixby
open note, yoooi
gilaa! Makanya
bro jadi wasit
drama gitu kan
bisa dapet
Samsung S9+. Jadi
gue lagi excited
banget dengan HP
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Pertuturan terjadi
secara tidak
langsung antara
Ericko Lim
dengan
Subcribers.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
membanggakan
kekayaan karena
memamerkan HP
barunya dari hasil
adsanse konten
perseteruan teman
youtubers-nya.
Serta Ericko Lim

15

15-KSD

baru gue yang
canggih dan keren
itu. Ga kek kalian
HP xiaomi, HP
kok China.”

membanggakan
HP yang ia punya
dengan secara
jelas dengan merk
HP lainnya yaitu
Xiaomi.

Ericko Lim:
Membanggakan
“sini..sinii.
kekayaan
nambah-nambahin
kan? Ini 250 juta
guys
(menunjukkan
jam tangan). Gua
orangnya humble
banget kok. Sama
ini 140
(menunjukkan
cincin) jutaan
doang. Gua
orangnya humble
banget yah. Kalo
ini apa nih?
Yaelaaah.. belum
lunas lagi.”

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka
anatara Ericko
Lim dengan Liong
yang sedang
berada dikamar
Ericko Lim.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
membangakan
kekayaan karena
menyombongkan
barang atau
aksesoris yang
sedang digunakan
serta mengejek
jam tangan milik
temannya.

Liong : “Iya, kredit
dua bulan.”
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Lampiran 6. Tabel Analisis Data Penyimpangan Maksim Pemufakatan
No

1

Kode
Data
1-PMF

Tuturan

Ericko Lim :
“bagusan ML atau
AOV?”

Bentuk Tuturan

Menyatakan
ketidak setujuan

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
sebuah acara.
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
menyatakan
ketidak setujuan
karena merasa
tidak puas dengan
jawaban lawan
tuturnya.

Memprotes
tindakan

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
meja makan .
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
memprotes
tindakan karena
memprotes
tindakan baik
temannya yang
mengingatkan
untuk berdo’a
terlebih dahulu
sebelum makan
tantangan
makananan
pedas.

Memprotes
tindakan

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
meja makan,
Tuturan Ericko
Lim dikatakan
memprotes

Cici : “Apanya nih?,
sama aja. Kalo sama
DOTA beda.
Ericko Lim : “kok
jawabannya amanaman gitu sih,
haah jawabannya
kok aman-aman
gituuu.”
2

2-PMF

Team : “Guys,
sebelum makan kita
berdoa dulu.”
Ericko Lim : “Ga
efek do’a lu anjing,
lu kira tuhan mau
nolong lu kaya
gini.”

3

3-PMF

Obhy : “ini harus
makan ga sih?”

Analisis Data

Ericko Lim : “Eh,
sumpah lu makan
apaan, nah yang
itu, yang itu!”
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tindakan karena
memprotes
temannya yang
tidak suka pedas
untuk memakan
makanan yang
sudah ditaburi
banyak bon cabe.

Obhy : “itu bon
cabe mulu anjing.”

4

4-PMF

Ericko Lim: “woy,
bang, bang! Gue
mau nanya dong
bang.”

Menyatakan
Ketidak setujuan

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
di sebuah acara
MPL games,
tuturan Ericko
Lim dikatakan
menyatakan
ketidak setujuan
karena tidak
peduli dengan apa
yang disampaikan
oleh lawan
tuturnya.

Menyatakan
Ketidak setujuan

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
loby Hotel.
tuturan Ericko

Caster : “mau nanya
apa bang.”
Ericko Lim : “lo
kan anak DOTA
bang, kenapa disini
bang? Ini kan
MOBA analog.”
Caster : “buat kerja
Bang.”
Ericko Lim : “buat
kerja Bang, cari
uang ya? Jadi
DOTA ga penting,
yang penting
uangnya.”
Caster : “DOTA
lebih penting
Bang.”
Ericko Lim : “ngga
ah, uang ah.”
Caster : “gua ngga,
DOTA.”
5

5-PMF

Ericko Lim : “Dan
gue ga tau masakan
khas semarang itu
apa.”
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Adrian : “Gue tau
Rick.”

Lim dikatakan
menyatakan
ketidak setujuan
karena tidak
menerima
pendapat dan
rekomendasi yang
disampaikan oleh
Adrian dengan
disertai umpatan.

Ericko Lim :
“Apa?”
Adrian : “Mekdi
(McD)”
Ericko Lim :
“Dateng jauh-jauh
ke Semarang
makannya mekdi
(McD) anjing!”
6

6-PMF

Eka : “minum vodka Menyatakan
ngentod.”
Ketidaksetujuan
Ericko Lim : “Enak
dong, itu jackpot
Bro!, lumayan.”
Eka : “satu gelas,
anjing”
Ericko Lim : “Eh
itu ibaratnya lu ga
dikerjain, dapat
bingkisan.”

7

7-PMF

Ericko Lim : “lu
ngapain main ha?
Kan biasaaa..
youtubers baru ya
kan. yang kaya
baru naik 8 ribu
secara instant. gitu
yaaa kek aduuh.”

Memprotes
tindakan

Teman : “Gue diem
yaa.”
Ericko lim :
“sekarang lu kaya
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Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
Apartement
Ericko Lim.
pertuturan terjadi
antara Ericko Lim
dengan Eka.
tuturan Ericko
Lim dikatakan
menyatakan
ketidak setujuan
karena tidak
setuju dengan
keluhan Eka yang
diberi hukuman
untuk meminum
satu shoot vodka.
Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
Apartement
Ericko Lim.
pertuturan terjadi
antara Ericko Lim
dengan temannya.
tuturan Ericko
Lim dikatakan
memprotes
tindakan karena
merasa tidak suka
dengan temannya

star syndrome tau
gaa, sekarang tiap
hari update status,
gue mau makan
yah, gue mau
berak, gue mau
coli.”
8

8-PMF

Subcribers : “Gue
bacotin ah! Kalian
tu harus jadi soul
mandiri, jangan
manja dan semoga
sukses dan selalu
kretif.”

yang mulai sering
bermain game
dan mulai star
syndrome karena
subcribers-nya
bertambah.

Menyatakan
ketidak setujuan

Pertuturan terjadi
secara tidak
langsung. Antara
Ericko Lim
dengan
Subcribers yang
sedang
mengadakan
tanya jawab (Q
and A). tuturan
Ericko Lim
dikatakan
menyatakan
ketidaksetujuan
karena menolak
pendapat/pesan
dari para
penonton yang
memberinya
semangat agar
channel Ericko
Lim semakin
baik.

Menunjukkan
ketidaksetujuan

Pertuturan terjadi
secara tidak
langsung. Antara
Ericko Lim
dengan
Subcribers yang
sedang
mengadakan
tanya jawab (Q
and A). tuturan
Ericko Lim
dikatakan
menyatakan
ketidaksetujuan
karena tidak
menerima

Ericko Lim :
“Aduuh, apaan
tuh! Hate
comment. Hate
comment kaya
gini? Apaan sih,
masa komenkomen gitu,
semangat
semangat biar
berubah goblok.”

9

9-PMF

Subcribers :
“Walapun semua
orang pantas untuk
mendapatkan
kesempatan kedua.
Apakah orang lain
harus menerima
kesempatan kedua
itu?. Dasar goblok,
kaya boocah aja liat
argumen lu. Terus
kalo orang gamau
nerima lu lagi, lu
marah gituu?
Pokoknya gamau
tau. Jangan lupa
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semua orang punya
hak untuk ga nerima
lu.”

gagasan yang
disampaikan oleh
para penontonnya
setelah Ericko
Lim menjadi
tersangka
pemakai narkoba.

Ericko Lim : “Gue
punya hak untuk
tidak setuju
dengan lu dan
tetap dengan
pendirian gua.
Gua juga ga butuh
lu suka sama gua.
Aduuuh.. dasar
anak kontol!”
10

10-PMF

Ghazi : “Orang ini
pernah gaul
dieranya.”

Menunjukkan
Ketidaksetujuan

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
Apartement
Ericko Lim.
pertuturan terjadi
antara Ericko Lim
dengan Ghazi.
tuturan Ericko
Lim dikatakan
menunjukkan
ketidaksetujuan
karena tidak
setuju dengan apa
yang disampaikan
oleh Ghazi terkait
dengan apa yang
disampaikan.

Liong : “btw guys
Menunjukkan
gue baru nonton
Ketidaksetujuan
Vlog-nya Erick
yang puasa hari
pertama. Lu
nimbang waktu 84,4
kg coba sekarang
timbang berapa ni
kan udah lama
puasanih. Coba
timbang coba.
Buseeet! 88,3.”

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
Apartement
Ericko Lim.
pertuturan terjadi
antara Ericko Lim
dengan temantemanya. tuturan
Ericko Lim
dikatakan
menyatakan
ketidaksetujuan
karena tidak

Ericko Lim :
“teruuss... pernah
paling gaul di
eranya? semua
juga gaul anjing,
pemain nenek gua
juga gaul
bangsat!.”

11

11-PMF
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Ericko Lim : “Eror,
eror ya eror.”

menerima
gagasan yang
disampaikan oleh
teman-temanya
terkait dengan
berat badannya
yang semakin
bertambah.

Liong : “Coba
Dylan coba.”
Dylan : “sama gue
104, mana eror?!”
Liong : “ngga eror
lu aja yang berat.”
Ericko Lim : “ngga,
ga. udah eror ituu”
12

12-PMF

Subcribers : “Gue
Menunjukkan
inget bnaget dia
ketidaksetujuan
pernah bilang arab
gayanya Kpop
muka lokal, gapapa
Rick kalo lo
ganteng ngomong
gitu, muka lu aja
sampha banget,
sumpah! Muka lo
jelek ya jelek banget
tapi sok ganteng,
banyak gaya rambut
pirang tatoan, apa
bagusnya sih lo
sampah. Sorry
Broo.. gue ga
menghina gua
Cuma mau ngasih
tau lo.”
Ericko Lim : “Gila!
orang seganteng
gue. sekeren gue,
masa dibilang ga
ganteng, dan
seseksi gue, masa
dibilang ga
ganteng gila lu
ya?”

13

13-PMF

Ericko Lim :
“sekarang untuk

Memprotes
Tindakan
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Pertuturan terjadi
secara tidak
langsung. Antara
Ericko Lim
dengan
Subcribers yang
sedang
mengadakan
tanya jawab (Q
and A). tuturan
Ericko Lim
dikatakan
menyatakan
ketidaksetujuan
karena tidak
setuju dengan
pendapat yang
disampaikan
lawan tuturnya.
Sedangkan Ericko
Lim juga pernah
menghina
yotubers lain.

Pertuturan terjadi
secara langsung

yang pertama dari
Eka dia akan
mendapatkan warna
apa? Wow...ternyata
ijo.”

dan bersemuka di
Apartement
Ericko Lim.
pertuturan terjadi
antara Ericko Lim
dengan temantemannya yang
sedang bermain
UNO . tuturan
Ericko Lim
dikatakan
memprotes
tindakan karena
memprotes
tindakan benar
yang dilakukan
Eka. Ericko Lim
sebagai pemberi
hukuman yang
tidak sportif pada
permainan
tersebut.

Eka : “Ijoo itu!”
Ericko Lim : “diem
lu, diem! Lu
gaboleh banyak
komentar.”
(memukul Eka
menggunakan
seltbelt / sabuk)

14

14-PMF

Ericko Lim : “Okee,
untuk Obhyphy.
Biru, Es?. Silahkan
buka kolor lo. Yah
bisa kita liat ini
dimasukkan es
batu.”

Memprotes
tindakan

Obhyphy : “Eh
ngilu cuk!, udah,
udah, udah banyak
banget ini.”
Ericko Lim : “Udah
anjing! Ga bisa,
buruan buka.”
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Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
Apartement
Ericko Lim.
pertuturan terjadi
antara Ericko Lim
dengan temantemannya yang
sedang bermain
UNO . tuturan
Ericko Lim
dikatakan
memprotes
tindakan karena
memprotes
tindakan
Obhyphy yang
tidak mau diberi
hukuman lebih
banyak oleh
Ericko Lim.
Padahal
permainan
tersebut dibuat

untuk konten
youtube miliknya
tetapi Ericko Lim
tidak ikut serta
dan hanya
sebagai pemberi
hukuman.
15

15-PMF

Subcribers :
“konten-konten lu
ga bermutu Lim
maksa jadi
youtubers, ngeyoutube ikut-ikutan
doang, maksain! Ga
ada yang bermutu
atau berfaedah.”

Menyatakan
ketidaksetujuan

Ericko Lim : “Ga
ada peraturan
“Woy lu kalo buat
channel lu harus
mendidik ya, harus
ajarin orang yang
bener ya”. Ga ada!
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Pertuturan terjadi
secara tidak
langsung. Antara
Ericko Lim
dengan
Subcribers yang
sedang
mengadakan
tanya jawab.
tuturan Ericko
Lim dikatakan
menyatakan
ketidak setujuan
karena tidak
menerima
pendapat dari
para subcribersnya terkait
dengan kontenkontennya yang
tidak ada manfaat
dan tidak
bermutu.

Lampiran 7. Tabel Analisis Data Penyimpangan Maksim Kesimpatian
No

1

Kode
Data

Temuan

1-KSM

Ericko Lim :
“Kenapa lu mau
marah ama gue,
terus mata lu mau
berubah jadi merah,
keluarin ekor lu, lo
marah ama gue?”
(menyobek poster)

Bentuk Tuturan

Analisis Data

Menunjukan
antipati

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
sebuah acara
Wibu. Tuturan
Ericko Lim
dikatakan
menunjukkan
antipati karena
tidak memiliki
rasa simpati
kepada lawan
tuturnya dengan
menyobek poster
yang dibuat oleh
Cosplayer
tersebut.

Menunjukkan
ketidak pedulian

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka
dalam keadaan
sedang santai di
apartement
Ericko Lim,
tuturan Ericko
Lim dikatakan
tidak
menunjukkan
kepedulian karena
tidak peduli
dengan apa yang
dikatakan oleh
teman-temanya
yang merasa
terganggu dengan

Cosplay : ‘ga, ga
bang.”
Ericko Lim :
(memberi uang 100
ribu)
Cosplay : “hah,
apaan nih?”
Ericko Lim : “
udah ambil aja,
gue rusakin poster
lo, poster lo jelek.”
2

2-KSM

Ericko Lim : “Dia
adalah salah satu
orang yang jarang
mandi. Kenapa kita
harus jarang
mandi.gue beritahu
kalian sebagai Ericko
Lim The ketua jarang
mandi geng. Mandi
itu sebenernya ga
penting. Mandi itu
hanya buat orangorang bau dan
jorok. Kalian mandi
karena kalian mandi
dan kalian jorok.
Gue ngga. Gue
wangi. Gilaa.. Man
ros lo cium”.
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Teman Ericko : Ga
mau!!.

bau badan Ericko
Lim.

Ericko Lim : “kita
harus save water you
know”.

3

3-KSM

Ericko Lim :
“plagiyat ya
plagiyat aja udah!”

Menunjukkan
ketidak pedulian

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
sebuah acara meet
and greet.
tuturan Ericko
Lim dikatakan
menunjukkan
ketidak pedulian
karena tidak
peduli dengan
penjelasan yang
akan disampaikan
lawan tuturnya.

Menunjukkan
ketidak pedulian

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
sebuah acara meet
and greet.
tuturan Ericko
Lim dikatakan
menunjukkan
ketidak pedulian
karena tidak
peduli dengan
pendapat yang
disampaikan oleh
Dylanpros terkait
terkait dengan
team pilihannya.

MC/Presenter :
“ngga gitu.”
Ericko Lim : “ga
perlu lu jelasin
lagi.”

4

4-KSM

Ericko Lim : “ini
ya, gue penasaran
misalnya lu uda
keluar dari EVOS.
Kira-kira team
mana yang ingin lu
masukin, team
favorit lo.”
Dylan : “ngga ada,
team favorit gue
EVOS.”
Ericko Lim : “kalo
player?”
Dylan : “ ngga, dari
dulu emang
EVOS.”
Ericko Lim :
halaah, laah
pencitraan anak
bangsat!”
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5

5-KSM

Marsha : “gue kira
lu laki rick.”

Menunjukkan
ketidakpedulian

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
apartement
Ericko Lim.
tuturan Ericko
Lim dikatakan
menunjukkan
ketidak pedulian
karena Ericko
Lim tidak terima
jika Marsha
memenangkan
tantangan
(Challenge) yang
mereka lakukan.

Ericko Lim : “Jadi
Menunjukkan
dia udah ga mau
ketidakpedulian
ngomong kasar lagi,
karna dia udah
punya anak.”

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
sebuah acara
Games, tuturan
Ericko Lim
dikatakan
menunjukkan
ketidakpedulian
karena tidak
peduli dengan hal
poitif yang
dilakukan
temannya untuk
tidak berperilaku
toxic lagi.

Ericko Lim :
“Anjing lu goblok,
ngentod lu Cuma
ngulang kata-kata
gua anjing,
ngentodlah.”
Marsha : “Tips and
trick ngalahin
Ericko Lim.”

6

6-KSM

Kelvin : “Iya, stop
toxic. Dulu Ericko
Lim juga pernah
buat kaya gitu tapi
gagal, yaa kalian tau
sendiri.”
Ericko Lim : “ngga,
ngga! ntar lu juga
bakalan kaya gitu.
Ngga, biasanya sih
gituu.”
7

7-KSM

Cameramen : “Mau
sampe HI ga?”

Menunjukkan
ketidak pedulian

Ericko Lim :
“Gimana cong
sampe HI ga kita
ni? Lu belum
makan, lu belum
tidur 2 hari kan?.”
Teman Ericko :
“yoi”
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Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka
dalam kegiatan
CFD, tuturan
Ericko Lim
dikatakan
menunjukkan
ketidakpedulian
karena tidak
peduli dengan
temannya yang

merasa lapar dan
kelelahan saat
membuat konten
vlog youtube.

Ericko Lim : “ntar
lu mati gimana?”
Teman Ericko :
“Bayarin Angsuran”
Ericko Lim : “tai
lah, kalo dia mati
tinggalin ajalah, ga
penting lah”

8

8-KSM

Ericko Lim : “Apa
visi dan misi lu
membuat yotube
rewind 2019?”

Menunjukkan
ketidakpedulian

Teman : “Visi,
keinginan yang
ingin dicapai.
semua youtubers
sejahtera.”
Ericko Lim ; “Wah
semua youtubers
sejahtera.”
Teman : “tanpa ada
perpecahan.”
Ericko Lim : “oke,
ini mau bikin
youtube rewind,
apa elu lagi
kampanye?”
Teman : “kampanye
kan ngomongin
satu,dua kita kan
ngga. Jadi
semuanya itu
merata gitu,
merakyat terus.”
Ericko Lim : “udah
guys, kayanya dia
mabok”
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Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka
dalam sebuah
ruangan. Ericko
Lim sedang
bersama temantemannya. tuturan
Ericko Lim
dikatakan
menunjukkan
ketidakpedulian
karena tidak
mengindahkan
pendapat yang
disampaikan oleh
lawan tutur
terkait dengan
visi dan misinya.

9

9-KSM

Ericko Lim : “weh,
tuhannya youtube.
Gue minta pendapat
lu dong tentang
leader lo yang suka
drama.”

Meunjukkan
ketidakpedulian

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
sebuah acara.
tuturan Ericko
Lim dikatakan
menunjukkan
ketidakpedulian
karena tidak
mengindahkan
pendapat Jess No
Limit yang tidak
ingin
berkomentar
terkait dengan
leadernya.

Menunjukkan
antipati

Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
sebuah acara
Wibu. tuturan
Ericko Lim
dikatakan
menunjukkan
antipati karena
memiliki rasa
simpati terhadap
hal positif yang
cosplayer
lakukan.
Cosplayer sudah
menyiapkan
kostum untuk
acara tersebut
dengan

Jess No Limit :
“apah?”
Ericko Lim :
“tentang mantan
leaders lo yang
suka drama.”
Jess No limits : “No
coment”
Ericko lim : “takut
di laporin polisi
ya?.”
Jess No Limit : “No
coment, No
coment”
Ericko lim : “takut
ya lu!.”
10

10-KSM

Ericko Lim : “Mas,
mas saya mau tanya
dong. lu cosplay
apa?”
Cosplayers :
“Egadorobu”
Ericko Lim : “Oh,
elu bangga ga
cosplay kaya gini?”
Cosplayers :
“Bangga bang.”
Ericko Lim :
“Bangga katanya,
Ibunya ngandung
dia 9 bulan, capek-
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capek ujungujungnya cosplay
jadi Handycame
anjing, gua ga
ngerti lagi
sumpah!”
11

11-KSM

Ericko Lim : “Jadi
subcriebers gue
pada nanya, kenapa
lo dirumah gue
terus?”

sedemikian rupa
mirip dengan
Handycame.

Menunjukkan
ketidak pedulian

Sinosqi : “kan gua
care gitu sama
Erick, gue tu
peduli dan
menemani dia.”
Ericko Lim : “Jadi
guys! Ini adalah
ciri-ciri dari
seorang penjilat.”

12

12-KSM

Subcribers :
Menunjukan
“galayak
ketidakppedulian
dipublikasikan, ga
mendidik saran
gausah upload video
kayak gini karena lo
kan orang terpintar
lo tau juga
mayoritas orang
indonesia muslim
jadi apalagi untuk
minum-minum
kayak gitu. Maaf
kalo komen kayak
gini tapi harusnya
gausah upload,
upload yang
bermanfaat aja buat
subcribers lo.”
Ericko Lim : “video
gua lebih banyak
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Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka
menuju tempat
makan sekitar
kompleks
tempaya Ericko
Lim tinggal.
tuturan Ericko
Lim dikatakan
menunjukkan
pedulian karena
tidak peduli
dengan hal baik
yang dilakukan
temannya untuk
menemaninya
selama ada di
Apartemennya.
Pertuturan terjadi
secara tidak
langsung. Antara
Ericko Lim
dengan
Subcribers yang
sedang
mengadakan
tanya jawab.
tuturan Ericko
Lim dikatakan
menunjukkan
ketidakpedulian
karena tidak
mengindahkan
pendapat dari
para subcribersnya terkait
dengan kontenkontennya yang
tidak layak untuk
ditoton.

13

13-KSM

like-nya dari pada
dislike-nya. Jadi,
harusnya
semuanya suka
dong! Lebih
banyak yang suka
daripada ga
sukanya anjing.
Kalo ga suka
gusah ditonton
bangsat!”
Ericko Lim : “Oke Menujukkan
guys, ini adalah
ketidakpedulian
timba yang berisi
Mie, lu kan pernah
di snap gram lu
bilang kaya ada
yang hampa tanpa
mie. Sekarang
saatnya lo harus
dapat
persembahan
indomie. Ayo woy!
Woy buruan lu
harus mandi ini.”
Liong : “cuk gue
harus ganti baju lagi
cuk”
Ericko Lim :
“udah, buruan!”

14

14-KSM

Subcribers :
Menunjukka
“setelah lihat
ketidak pedulian
konten-kontenya,
asli ga ada bobot, ga
ada edukasi baik .
segala cara halalkan
hanya karena
adsense. Saran gue
yang dibawah umur
jangan nonton takut
ikut rusak karakter
kalian.”
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Pertuturan terjadi
secara langsung
dan bersemuka di
apartemet Ericko
Lim. tuturan
Ericko Lim
dikatakan
menunjukkan
pedulian karena
tidak peduli
dengan penolakan
temannya. Ericko
Lim membuat
konten dengan
memandikan
temannya dengan
menggunakan
satu timba mie
indomie.
seharusnya mie
itu dimakan
malah digunakan
untuk yang tidak
sepantasanya.
Pertuturan terjadi
secara tidak
langsung. Antara
Ericko Lim
dengan
Subcribers yang
sedang
mengadakan
tanya jawab.
tuturan Ericko
Lim dikatakan
menunjukkan

15

15-KSM

Ericko Lim : "Oke,
pas gue pertama
bikin youtube
emang intinya, gue
pengen bikin
channel yang
seperti itu, gue
pengen coba out of
the box, karena
gua terlalu banyak
melihat konten
family friendly di
channel-channel
orang lain. Kenapa
gue ga bikin
channel family
friendly yang
sangat sangat
friendly gitu. Jadi
ini untuk
mendidik kalian
supaya lebih
bodo.”
Ericko Lim : “gue
Menunjukkan
gatau, gue ga tau ya. ketidakpedulian
People today tu
kaya lebih suka
sama konten-konten
sampah tapi
menghibur
dibandingkan
konten-konten
berpendidikan,
karena Indonesia
dasarnya orangorang ga
berpendidikan
gitu. Autis dan
tololnya tu udah
ke DNAnya,
anjing. DNAnya tu
udah tolol, barbar, bocah-bocah
bar-bar. Jadi yaa
gitu deh.”
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ketidakpedulian
karena tidak
peduli dengan
pendapat atau
saran positif yang
disampaikan oleh
para penontonnya
terkait dengan
konten-konten
Ericko Lim yang
tidak bermutu dan
tidak edukatif.

Pertuturan terjadi
secara tidak
langsung. Antara
Ericko Lim
dengan
Subcribers atau
penonton. tuturan
Ericko Lim
dikatakan
menunjukkan
ketidakpedulian
karena tidak
peduli dengan
pendapat para
penontonnya
terkait dengan
kontennya yang
toxic, tidak
bermutu, dan
tidak edukatif.
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Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Jember
Ririselisma14@gmail.com
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyimpangan-penyimpangan
prinsip kesantunan berbahasa Leech dalam vlog (video blog) oleh youtubers
Indonesia. Jenis penelitian adalah kualitatif. Sumber data penelitian adalah video
yang diunggah channel youtube milik youtubers Indonesia yaitu Ericko Lim. Teknik
pengumpulan data adalah teknik dokumentasi. Instrumen dalam penelitian adalah
peneliti selaku instrumen utama, kemudian instrumen penunjuang berupa tabel
indikator bentuk tuturan penyimpangan maksim-maksim kesantunan berbahasa,
tabel pengumpulan data dan tabel analisis data. Data dalam penelitian ini
dianalisis melalui tiga tahap yaitu reduksi, penyajian, dan verifikasi yang
didalamnya menggunakan teknik PUP. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini
menunjukkan adanya penyimpangan kesantunana berbahasa Leech terhadap
maksim-maksim kesantunan yang sengaja dilakukan Ericko Lim hanya untuk
konten youtube dan google adsanse.
Kata kunci : Penyimpangan, Prinsip Kesantunan Berbahasa Leech, vlog (video
blog) Youtubers Indonesia.
ABSTRACT
This study aims to describe the deviations of the Leech politeness principle in vlogs
(video blogs) by Indonesian youtubers. This type of research is qualitative. The
source of research data is the video uploaded by Indonesian youtubers YouTube
channel, Ericko Lim. The data collection technique is a documentation technique.
The instrument in the study was the researcher as the main instrument, then the
supporting instrument in the form of an indicator table of the form of speech
deviation maxims of language politeness, data collection tables and data analysis
tables. The data in this study were analyzed through three stages, namely
reduction, presentation, and verification in which the PUP technique was used.
Based on the results of the analysis, this research shows that there is a deviation
of politeness in the Leech language against the maxims of politeness that Ericko
Lim deliberately did only for YouTube and Google Adsense content.
Keywords : Deviation, Leech Language Polite Principles, vlog (video blog)
Youtubers Indonesia.
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1. PENDAHULUAN
Prinsip kesantunan merupakan
salah satu cabang ilmu linguistik yang
mempelajari tentang ujaran sang
penutur yaitu pragmatik, Seorang
ahli
bahasa
yaitu
Leech
mengemukakan bahwa pragmatik
merupakan ilmu yang mempelajari
ujaran
didalam
situasi-situasi
tertentu atau dalam konteks
tertentu. Dengan kata lain pragmatik
adalah ilmu cabang linguistik yang
mengkaji hubungan timbal balik
antara fungsi dan bentuk tuturan.
Dalam pragmatik inilah terdapat
prinsip-prinsip tentang bagaimana
seseorang bertutur dalam situasi
tertentu. Salah satu dari prinsip
tersebut adalah prinsip kesantunan
atau kesopanan.
Pada kajian pragmatik terdapat
prinsip-prinsip tentang bagaimana
seseorang bertutur dengan baik dan
santun, salah satunya yaitu prinsip
kesantunan Geoffrey Leech. Leech
membagi
prinsip
kesantunan
menjadi enam, yakni yang pertama
maksim kebijaksanaan, didalam
maksim kebijaksanaan dijelaskan
bahwa para penutur hendaknya
berpegang pada prinsip untuk selalu
mengurangi keuntungan dirinya
sendiri
dan
memaksimalkan
keuntungan orang lain, kedua
maksim kedermawanan, didalam
maksim kedermawanan dijelaskan
bahwa para penutur diharapkan
dapat menghormati orang lain,
ketiga maksim penghargaan, didalam
maksim penghargaan dijelaskan
bahwa penutur akan dianggap
santun apabila dalam bertutur selalu
berusaha memberikan penghargaan
kepada orang lain, keempat maksim
kesederhanaan, didalam maksim

kesederhanaan
para
penutur
diharapkan dapat bersikap rendah
hati dengan cara mengurangi pujian
terhadap diri sendiri, kelima maksim
pemufakatan, didalam
maksim
pemufakatan dijelaskan bahwa para
penutur diharapkan dapat saling
membina
kecocokan
atau
kemufakatan didalam kegiatan
bertutur, terkahir maksim simpati,
didalam maksim simpati dijelaskan
bahwa para penutur diharapkan
dapat memaksimalkan sikap simpati
antara pihak yang satu dan pihak
yang lain (Chaer, 2010, hal. 56).
Prinsip kesantunan Leech hadir agar
manusia menggunakan bahasa yang
santun dan tidak melakukan
kesalahan dalam berbahasa ketika
berinteraksi dengan manusia lainnya.
Prinsip
kesantunan
Leech
didasarkan pada kaidah-kaidah.
Kaidah-kaidah tersebut terdiri dari
bidal-bidal atau pepatah yang berisi
nasehat yang harus dipatuhi agar
tuturan penutur memenuhi prinsip
kesantunan. Kesantunan merupakan
fenomena budaya, sehingga sesuatu
hal yang dianggap santun oleh suatu
kelompok masyarakat mungkin tidak
demikian halnya dengan kelompok
masyarakat lain. Menurut Zamzani
(2011, hal. 35) tujuan penutur dalam
mempergunakan
kesantunan,
termasuk kesantunan berbahasa
adalah untuk membuat suasana
dalam berinteraksi menyenangkan,
efektif dan tidak mengancam muka.
Prinsip kesantunan berbahasa
digunakan dalam berkomunikasi agar
komunikasi dapat berjalan dengan
lancar. Menurut Nur Nisai Muslihah
(2017, hal. 101) menyatakan bahwa
ketika
seseorang
sedang
berkomunikasi,
hendaknya
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disampaikan dengan baik, benar dan
juga santun dengan menggunakan
kaidah kesantunan dalam setiap
tindak
bahasa.
Kesantunan
seseorang dalam berbahasa dapat
dilihat pada pilihan kata, nada,
intonasi, dan struktur kalimatnya.
Tuturan dalam bahasa indonesia
secara umum sudah dianggap santun
jika penutur menggunakan kata-kata
yang santun, tuturan yang tidak
memerintah secara langsung, serta
menghormati orang lain. Kesantunan
berbahasa,
khususnya
dalam
komunikasi verbal dapat dilihat dari
beberapa indikator. Salah satunya
adalah adanya maksim-maksim
kesantunan yang ada dalam tuturan
tersebut. Kesantunan berbahasa
dapat dijadikan sebagai sebuah tolak
ukur dari kesantunan sikapnya,
kepribadian, dan budi pekerti yang
dimiliki seseorang.
Menurut Rusmino (2012, hal. 12)
mengungkapkan bahwa dengan
prinsip kesantunan dapat menjaga
keseimbangan sosial dan keramahan
hubungan
dalam
percakapan.
Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa
prinsip
kesantunan
merupakan sebuah peraturan dalam
percakapan yang mengatur penutur
dan
lawan
tutur
untuk
memperhatikan sopan santun dalam
percakapan.
Jika
terdapat
penyimpangan maka komunikasi
tidak akan berjalan dengan lancar.
Penyimpangan
prinsip
kesantunan berbahasa bisa terjadi
ketika
asas
prinsip-prinsip
kesantunan tidak digunakan dan
diterapkan dengan baik oleh penutur
kepada lawan tutur. Oleh karena itu,
sangat wajar jika sering ditemukan
pemakai bahasa yang baik ragam

bahasanya, tetapi nilai rasa yang
terkandung
didalamnya
bisa
menyingung dan menyakiti lawan
tutur. Menurut Alan Wijana, (2009,
hal. 28) mengatakan bahwa penutur
dan
lawan
tutur
dalam
berkomunikasi harus sama-sama
menyadari bahwa ada kaidah-kaidah
yang
mengatur
tindakannya,
penggunaan
bahasanya
dan
interpretasi-interpretasinya
terhadap tindakan dan ucapan lawan
tutur. Maka dari itu, setiap peserta
tindak tutur harus bisa bertanggung
jawab terhadap kaidah kebahasaan
didalam interaksi sosial atas
pelanggaran dan tindakannya.
Menurut Leech (dalam Oka
2015, hal. 126) menjelaskan bahwa
dalam
bertutur
hendaknya
memperhatikan kesantunan, karena
kesantunan tidak bisa dianggap
remeh.
Untuk
itu
Leech
mengemukakan prinsip kesantunan
sebagai pengendali atau pengontrol
tuturan untuk menguragi akibat yang
kurang menyenangkan sehingga
dapat mengakibatkan konflik. Jadi,
penting sekali untuk kita ketahui
prinsip-prinsip kesantunan dalam
berbahasa sebagai pedoman atau
acuan bagaimana berbahasa yang
baik dan santun, karena salah satu
penyebab
kekerasan
atau
pertengkaran bisa dimulai dari
bahasa yang digunakan oleh penutur
kepada mitra tutur.
Penyimpangan prinsip berbahasa
khususnya
prinsip
kesantunan
berbahasa banyak ditemukan dalam
vlog (video blog) yang dibuat dan
diunggah oleh para youtubers
Indonesia ke situs berbagi video
youtube. Salahsatunya yakni channel
milik youtubers Ericko Lim yang
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dikenal sebagai channel youtube
paling toxic (beracun). Namanya
sempat menjadi kontroversi karena
didalam videonya banyak sekali
ditemukan konten-konten yang
kurang mendidik dengan pengunaan
bahasa yang kurang santun dan tidak
layak
untuk
dipertontonkan.
Sehingga, bisa berdampak negatif
pada penontonnya. Khususnya anakanak dan para remaja yang masih
labil dalam hal moral dan emosinya,
yang menganggap hal tersebut
sebagai suatu hal yang asik untuk
ditiru, merasa keren, gaul dan masa
kini. Mereka akan dengan mudah
mengakses dan menonton video
serta meniru model ketidaksantunan
bahasa yang ada dalam vlog
(videoblog) tersebut.
Penggunaan bahasa yang kurang
santun dan kata-kata kasar yang
sering diucapkan oleh Ericko Lim.
Jika dikaitkan dengan prinsip
kesantunan berbahasa Leech. Maka,
tuturan tersebut bisa dianggap
melanggar
prinsip
kesantunan
berbahasa Leech. Seperti, tuturan
Ericko Lim yang mengancam serta
memerintah lawan tuturnya untuk
melakukan
sesuatu
yang
dikehendaki. Tuturan tersebut jelas
dianggap
melanggar
prinsip
kesantunan berbahasa Leech yaitu
maksim
kebijaksanaan
karena
penutur
memaksimalkan
keuntungan
diri
sendiri
dan
meminimalkan keuntungan lawan
tuturnya. Kemudian tuturan Ericko
Lim
yang
sering
mengejek,
menyindir, mencaci, merendahkan
fisik,
serta
merendahkan
kemampuan lawan tuturnya. Tuturan
Ericko Lim tersebut juga jelas
dianggap
melanggar
prinsip

kesantunan berbahasa Leech yaitu
maksim penghargaan karena penutur
memaksimalkan rasa tidak hormat
dan meminimalkan rasa hormat
kepada orang lain.
Penggunaan bahasa yang kurang
santun ini secara tidak langsung
menunjukkan gambaran kepribadian
para youtubers Indonesia karena
video yang sudah di unggah di
youtube dapat diakses dan ditonton
oleh seluruh dunia. Muncul banyak
sekali tren-tren kontroversial yang
berpotensi buruk pada para
penonton yang dianggap menyalahi
norma-norma yang ada di indonesia.
Salah satunya muncul tren seperti
penggunaan kata kasar, makian dan
bahasa yang kurang baik. Selain itu,
konten video tersebut juga dapat
mengajarkan penghinaan pada orang
lain. Karena tidak jarang dialog-dialog
yang
diucapkan
cenderung
merendahkan orang lain. Padahal
dalam penggunaan bahasa sebagai
alat komunikasi penutur dan mitra
tutur harus mematuhi kaidah-kaidah
kebahasaan, bertanggung jawab
terhadap
tindakan
dan
penyimpangan dalam berbicara.
Bersikap santun merupakan salah
satu budaya di Indonesia yang patut
diterapkan setiap berkomunikasi
dengan orang lain. Sebab, identitas
Indonesia sebagai bangsa yang
ramah, santun, dan menjunjung
tinggi norma-norma kebudayaan
yang perlu dianut dengan taat agar
interaksi saat berkomunikasi tidak
hanya mengungkapkan gagasan atau
menyampaikan pesan, tetapi juga
perlu disertai dengan unsur-unsur
kesantunan sebagai salah satu
budaya warga Indonesia. Prinsip
kesantunan harus menjadi pedoman
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dalam komunikasi sehingga apa yang
disampaikan oleh penutur dapat
diterima oleh mitra tutur.
Adapun penelitian sebelumnya
dipakai sebagai acuan dan referensi
penulis dan memudahkan penulis
dalam membuat penelitian ini.
Penulis telah menganalisis penelitian
terdahulu yang berkaitan dengan
kajian didalam penelitian ini,
penelitian yang terkait dengan
pelanggaran kesantunan berbahasa
Leech. Penelitian yang pernah
dilakukan oleh Aminatul Munawaroh
tahun
2015
dengan
judul
“Perwujudan
ketidaksantunan
berbahasa pada komentar pembaca
berita Pilpres 2014 di portal berita
vivanews.com edisi juni 2014”.
Bidang kajian yang dibahas oleh
Aminatul Munawaroh sama dengan
peneliti yaitu kajian pragmatik yang
membahas tentang kesantunan
berbahasa. Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan
terletak
pada
data
penelitian, tenik pengumpulan data
dan kajian teori. Pada penelitian
sebelumnya mengambil data pada
komentar pembaca berita Pilpres
2014 diportal berita, sedangkan
dalam penelitian ini peneliti
mengambil
data
tuturan
penyimpangan prinsip kesantunan
berbahasa dari video yang diunggah
oleh youtubers indonesia yakni Ericko
Lim. Teknik pengumpulan data pada
penelitian
sebelumnya
menggunakan teknik simak dan
catat. Sedangkan dalam penelitian ini
menggunakan teknik dokumen, serta
kajian teori yang digunakan lebih
terfokus pada kajian teori milik
Leech.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian Penyimpangan dan
fungsi
penyimpangan
Prinsip
Kesantunan Berbahasa dalam Vlog
(video blog) oleh youtubers Indonesia
ini menggunakan metode kualitatif
deskriptif. Penelitian kualitatif adalah
penelitian
dimana
peneliti
memposisikan sebagai instrumen
penelitian, melakukan analisis data
secara induktif, lebih mementingkan
proses dari pada hasil penelitian.
Tujuan
peneliti
yaitu
mendeskripsikan
penyimpanganpengimpangan maksim kesantunana
berbahasa Leech dalam vlog (video
blog) youtubers Indonesia. Data yang
digunakan dalam penelitian ini
berupa tuturan atau percakapan
(dialog) yang terdapat dalam vlog
atau video blog yang diunggah dan
dibuat oleh Ericko Lim salah satu
youtubers Indonesia. Percakapan
maupun dialog yang dijadikan bahan
penelitian mencakup hal-hal yang
berkaitan dengan penyimpanganpenyimpangan prinsip kesantunan
berbahasa Leech. Data dalam
penelitian yang diambil berupa
tuturan yang mengandung unsur
pelanggaran prinsip kesantunan
berbahasa Leech dalam vlog Ericko
Lim. Sumber data dalam penelitian
ini merupakan seluruh percakapan
atau dialog yang terdapat dalam vlog
(video vlog) yang dibuat dan
diunggah oleh channel youtubers
milik Ericko Lim di situs berbagi video
youtube. Teknik pengumpulan data
yang digunakan peneliti yaitu teknik
dokumen. Metode dokumentasi
yang digunakan dalam penelitian ini
dilakukan
dengan
cara
mengumpulkan dokumen-dokumen
yang mendukung kebutuhan data
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dalam penelitian ini. Dokumen yang
dimaksud yaitu berupa video dari
Channel Youtube milik Ericko Lim.
Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah peneliti sendiri
yang berperan sebagai penganalisis
atau penafsir data penelitian. Untuk
melancarkan penelitian ini, peneliti
juga menggunakan alat bantu
instrumen yaitu berupa laptop,
handphone, buku untuk mencatat,
dan tabel pengumpulan data. Selain
itu peneliti juga menngunakan
instrumen penunjang seperti tabel
pengumpulan data, tabel anasilis
data serta tabel analisis data
Teknik Analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis
kualitatif yang dikemukakan oleh
Mile dan Huberman (Sugiyono, 2014,
hal. 337) yaitu (1) reduksi data, Pada
tahap ini data yang diperoleh dicatat
dalam uraian yang terperinci dan
memfokuskan terhadap hal-hal yang
dianggap penting. Reduksi data
dilakukan dengan menggunakan
teknik dasar pilah unsur penentu
(PUP). Dari data-data yang sudah
ditentukan kemudian dicatat dan
dilakukan penyederhanaan data.
Data yang dipilih hanya data yang
berkaitan dengan masalah yang akan
dianalisis. Data dalam penelitian ini
yang terkait dengan permasalahan
adalah
tentang
penyimpangan
prinsip-prinsipkesantunan berbahasa
dalam tuturan youtubers yang ada
dalam vlog (video blog). dalam
peelitian ini. (2) Penyajian data yang
baik merupakan salah satu langkah
penting menuju tercapainya analisis
kualitatif yang valid. Pada tahap ini,
data-data yang sudah ditetapkan
kemudian disusun secara rinci dan
teratur agar mudah dipahami. dan (3)

penarikan
kesimpulan.
Tahap
penarikan simpulan merupakan
tahap terakhir. Tahap ini merupakan
tahap penarikan kesimpulan dari
semua data yang telah diperoleh
sebagai hasil dari penelitian.
Kesimpulan berisi tentang hasil dari
data
penyimpangan
prinsip
kesantunan berbahasa Leech dalam
vlog (video blog) youtubers Indonesia
yang diperoleh. Keshahihan data
dalam penelitian ini diperoleh
dengan cara peningkatan ketekunan.
Peningkatan
ketekunan
bisa
dilakukan
dengan
melakukan
pengamatan secara lebih cermat dan
berkesinambungan.
Mengadakan
pengamatan secara teliti, cermat,
dan terus menerus selama proses
penelitian. Cara tersebut akan
menghasilkan data yang valid dan
urutan peristiwa yang dapat dicatat
secara pasti dan sistematis
2. PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian
pada tuturan penyimpangan maksim
kesantunan berbahasa Leech dalam
vlog (video blog) Ericko Lim
ditemukan 90 data. Beriku beberapa
pemaparan data yang terindikasi
sebagai pelanggaran kesantunan
berbahasa.
A.Penyimpangan Maksim
Kebijaksanaan
Penyimpangan
maksim
kebijaksanaan berjumlah 15 data
yang
terindikasi
sebagai
penyimpangan
maksim
kebijaksanaan. Data tersebut berupa
tuturan 1) mengancam, 2) menuduh,
dan 3) memerintah.
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1). Bentuk Tuturan Mengancam
Tuturan dikatakan sebagai bentuk
tuturan mengancam jika tuturan
penutur
mengandung
unsur
peringatan atau gertakan untuk
menakut-nakuti lawan tutur. Berikut
beberapa pemaparan data yang
terindikasi sebagai bentuk tuturan
mengancam.

“Ga makan lu!” tuturan tersebut
menyiratkan bentuk desakan kepada
mitra tutur yang menyebabkan orang
tersebut tidak memiliki pilihan selain
menyetujui perkataan penutur.
Tentu tuturan tersebut menyimpang
dari maksim kebijaksanaan prinsip
kesantunan berbahasa seharusnya
mitra tutur memberi kebebasan
dalam menjawab pertanyaan agar
orang lain tidak merasa dirugikan.

Data 1
Ericko Lim : Lu dateng buat party gue
kan?
Rina
: ngga sih.
Ericko Lim : Bilang iya anjing,
iya!
Rina
: kok lu maksa gue
sih.
Ericko Lim : Ga makan lu!
Rina
: sebenernya gue
pengen pizza si.
(8-KBJ)

2). Bentuk Tuturan Menuduh
Tuturan dikatakan sebagai bentuk
tuturan menuduh jika tuturan
penutur langsung menunjuk atau
mengatakan bahwa lawan tutur
telah berbuat kurang baik. Berikut
beberapa pemaparan data yang
terindikasi sebagai bentuk tuturan
menuduh.
Data 1
Ericko Lim : Mas, mas tau Jess no
limit ga?
Pelayan : ngga, ga tau.
Ericko Lim : Parah, parah,paraah,
Bos dia ga tau lu Bos,
gimana Bos. Astagaa...
Wah! wah kafir berarti,
kafiir gimana ni Bos!.
(4-KBJ)

Pada data (1) tuturan
penyimpangan terhadap maksim
kebijaksanaan
terjadi
secara
langsung antara Ericko Lim dengan
Rina di sebuah ruangan bagian kantor
Garena. Saat itu Ericko Lim akan
mengadakan makan-makan pizza
sebagai bentuk perpisahan bersama
teman-temannya di kantor Garena.
Data (1) termasuk penyimpangan
maksim
kebijaksanaan
melalui
bentuk tuturan mengancam karena
penutur menuturkan sesuatu yang
memasksimalkan kerugian lawan
tuturnya dengan suatu peringatan
atau gertakan untuk menakut-nakuti.
Hal tersebut terlihat dari kalimat
tuturan Ericko Lim “Bilang iya anjing,
iya!” tuturan tersebut merupakan
gertakan terhadap Rina karena tidak
meng-iyakan perkataan Ericko Lim.
Kemudian ditambah dengan kalimat

Pada
data
(1)
tuturan
penyimpangan terhadap maksim
kebijaksanaan
terjadi
secara
langsung antara Ericko Lim dengan
Pelayan di sebuah Restaurant.
Erikcko Lim sedang berkumpul
bersama teman-teman Youtubers
lainnya, salah satunya yaitu Jess No
Limit.
Data
(1)
termasuk
penyimpangan
maksim
kebijaksanaan
melalui
bentuk
tuturan menuduh karena penutur
menuturkan
sesuatu
yang
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memasksimalkan kerugian lawan
tuturnya dengan menunjuk atau
mengatakan bahwa lawan tutur telah
berbuat kurang baik. Hal tersebut
terlihat dari tuturan Ericko Lim yang
mengatakan ”wah, wah kafir berarti,
kafiir gimana ni Bos!” merupakan
tuduhan
terhadap
pelayan
restaurant hanya karena tidak
mengenal Jess No Limit youtubers
gaming yang sangat populer saat ini.
Tuturan tersebut termasuk kedalam
tuturan menuduh yang dapat
menyinggung perasaan lawan tutur
karena Ericko Lim dengan asal
menuduh bahwa pelayan tersebut
sebagai seorang kafir, Kafir adalah
istilah umum di agama islam bagi
orang-orang yang tidak mempercayai
adanya Allah SWT dan Rasull-Nya,
Sehingga tuturan Ericko Lim tersebut
menyimpang dari prinsip kesantunan
maksim kebijaksanaan.

kebijaksanaan
terjadi
secara
langsung antara Ericko Lim dengan
Aldo di sebuah acara Meet and Greet
bersama para Soapers (Fans Ericko
Lim) disebuah Cafe. Saat itu Ericko
Lim sedang berkeliling menemui
teman-temanya
salah
satunya
bernama Aldo. Data (1) termasuk
penyimpangan terhadap maksim
kebijaksanaan yang terjadi melalui
bentuk tuturan memerintah karena
penutur menuturkan sesuatu yang
memasksimalkan kerugian lawan
tuturnya
dengan
menuturkan
sesuatu agar lawan tutur melakukan
hal yang dikehendaki penutur. Hal
tersebut terlihat dari tuturan Ericko
Lim yang mengatakan “Do, makan
tissue dulu” tuturan tersebut
merupakan perintah terhadap Aldo
untuk memakan tissue. Tentunya
perintah tersebut merugikan bagi
Aldo karena tissue bukan termasuk
makanan sehingga membuatnya
hampir muntah dan menguntungkan
bagi Ericko Lim karena merasa
senang ketika melihat temannya
yang terpakasa dan hampir muntah.
Sehingga tuturan tersebut termasuk
penyimpangan
maksim
kebijaksanaan
karena
semakin
banyak tuturan yang menyatakan
perintah atau suruhan semakin
sedikit pula tingkat kesopanannya.

3). Bentuk Tuturan Memerintah
Tuturan dikatakan sebagai bentuk
tuturan memerintah jika penutur
menuturkan sesuatu agar lawan
tutur
melakukan
hal
yang
dikehendaki
penutur.
Berikut
beberapa pemaparan data yang
terindikasi sebagai bentuk tuturan
memerintah.
Data 1
Ericko Lim : Do, makan tissue dulu.
Aldo
: ini bekas apa nih?
Ericko Lim : belum woy
Aldo
: (makan tissue, mau
muntah)
Ericko Lim : Do, itu bekas upil gue.
(5-KBJ)
Pada
data
(1)
penyimpangan terhadap

B.Penyimpangan Maksim
Kedermawanan
Penyimpangan
maksim
kedermawanan berjumlah 15 data
yang
terindikasi
sebagai
penyimpangan
maksim
kedermawanan.
Data
tersebut
berupa tuturan 1) memanfaatkan

tuturan
maksim
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ketidaktahuan, 2) memanfaatkan
situasi, dan 3) membela diri.

kerugian diri sendiri dengan
menyembunyikan informasi yang
merugikan mitra tutur atau orang
lain. Terlihat pada kalimat Ericko Lim
yang
menagatakan
“Gimana
telornya bar, enak kan mantap!”
tuturan
tersebut
merupakan
pengalihan agar lawan tutur tidak
tahu bahwa telur yang dimakan
sebelumnya pernah jatuh di lantai
dapur yang diletakkan kembali
kepiring oleh Ericko Lim. Tentu hal
tersebut dapat merugikan lawan
tuturnya
karena tidaktahuannya
terkait dengan telur yang sudah
dimakan. Tuturan tersebut menjadi
tidak santun karena menyebunyikan
informasi yang dapat merugikan
lawan tuturnya. Bisa saja telur
tersebut jadi kotor dan tidak tidak
higenis jika dilihat dimana telur
tersebut jatuh.

1). Bentuk Tuturan Memanfaatkan
Ketidaktahuan
Tuturan dikatakan sebagai bentuk
tuturanmemanfaatkan
ketidaktahuan
jika
penutur
memberikan informasi yang palsu
yang dapat menguntungkan dirinya
sendiri. Berikut beberapa pemaparan
data yang terindikasi sebagai bentuk
tuturan
memanfaatkan
ketidaktahuan.
Data 1
Ericko Lim

: Ini siapa yang
makan telornya
tadi.
Teman Ericko Lim : Baring.
Ericko Lim
: Gimana telornya
bar, enak kan
mantap !
Baring NFL
: Enak.
Teman Ericko Lim : Fun fact, telornya
tadi jatuh.(3-KDR)

2). Bentuk Tuturan Memanfaatkan
Situasi
Tuturan dikatakan sebagai bentuk
tuturan memanfaatkan situasi jika
penutur mengambil keuntungan dari
situasi yang sedang di alami lawan
tutur. Berikut beberapa pemaparan
data yang terindikasi sebagai bentuk
tuturan memanfaatkan situasi.

Pada data (1) tuturan
penyimpangan terhadap maksim
kedermawanan
terjadi
secara
langsung antara Ericko Lim dengan
teman-temannya di rumah, salah
satunya bernama Baring. Saat itu
Ericko Lim sedang memasak
kemudian
tanpa
sengaja
menjatuhkan telur yang sudah
matang kelantai dapur. Data (1)
termasuk penyimpangan terhadap
maksim kedermawanan yang terjadi
antara melalui bentuk tuturan
memanfaatkan
ketidaktahuan
karena penutur menuturkan sesuatu
yang memasksimalkan keuntungan
diri sendiri dan meminimalkan

Data 1
Ericko Lim : Soalnya lu anggep la, kalo
Daylen mati ya atau
Warpath mati gitu. Terus
gue dapet duit dari mana
gitu, jalannya ada drama
gue bisa manfaatin dia
buat konten-konten gue
kaya gini. Janganlah
salah satu dari kalian tu
mati, jangan!. Kalaupun
Tierison dipenjara pun
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nati-nanti aja gitu. Jadi
gue bisa ada konten
konten, kalo bisa
berjilid-jilid gitu kan. Biar
gua dapet mobil atau
gue bisa DP rumah.
(13-KDR)

perseteruan tersebut sedang panas
dibicarakan sehingga banyak yang
menonton.
Pernyataan
memanfaatkan situasi semakin
terlihat pada kalimat Ericko Lim
“Kalaupun Tierison dipenjara pun
nati-nanti aja gitu. jadi gue bisa ada
konten-konten, kalo bisa berjilidjilid gitu kan. Biar gua dapet mobil
atau gue bisa DP rumah” yang
berharap agar perseteruan tersebut
tidak segera berakhir, sehingga
Ericko Lim bisa mebuat konten lebih
banyak dan bisa mendapat lebih
banyak adsense . Tentu hal tersebut
merupakan penyimpanga maksim
kedermawanan karena Ericko Lim
mendapat keuntungan dari situasi
tersebut tanpa peduli apa yang
selanjutnya akan terjadi pada ketiga
youtubers tersebut.

Pada data (1) tuturan
penyimpangan terhadap maksim
kedermawanan terjadi secara tidak
langsung antara Ericko Lim dengan
penonton (viewers). Saat itu Ericko
Lim sedang membahas perseteruan
yang sedang ramai dibicarakan yaitu
pertengkaran
antara
Daylen,
Warpath dan Tierison. Data (1)
termasuk penyimpangan terhadap
maksim kedermawanan yang terjadi
melalui
bentuk
tuturan
memanfaatkan
situasi
karena
penutur menuturkan sesuatu yang
memasksimalkan keuntungan diri
sendiri dan meminimalkan kerugian
diri sendiri dengan mengambil
keuntungan dari situasi yang sedang
dialami lawan tutur atau orang lain.
Hal tersebut terlihat dari kalimat
Erikco Lim ”Jalannya ada drama gue
bisa manfaatin dia buat kontenkonten gue kaya gini. Janganlah
salah satu dari kalian tu mati,
jangan! Kalaupun Tierison dipenjara
pun nanti-nanti aja gitu. jadi gue
bisa ada konten-konten, kalo bisa
berjilid-jilid gitu kan. Biar gua dapet
mobil atau gue bisa DP rumah” yang
memanfaatkan situasi perseteruan
yang sedang terjadi antara youtubers
Daylen, Warpath, dan Tierison.
Dengan adanya perseteruan tersebut
Ericko Lim berusaha mengambil
keuntungan
dengan
membuat
konten youtube dengan tujuan untuk
mendapat
adsense
karena

3). Bentuk Tuturan Membela Diri
Tuturan dikatakan sebagai
bentuk tuturan membela diri jika
penutur melakukan pengelakan
terhadap sesuatu yang dituduhkan
kepadanya. Berikut beberapa
pemaparan data yang terindikasi
sebagai bentuk tuturan membela
diri.
Data 1
: Menaikkan janji botak di
1 juta.
Ericko Lim : ini kan 2 juta, berarti elo
yang botak.
Ghazi
: ya ngga ada kaya gitu.
Ericko Lim : ya adalah, lu sebagai
manager harus berani
berkorban sedikit.
(8-KDR)
Ghazi

Pada data (1)
penyimpangan terhadap
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tuturan
maksim

kedermawanan
terjadi
secara
langsung antara Ericko Lim dengan
Ghazi di Apartement. Saat itu Ericko
Lim sedang membuat VLog sekaligus
bermain game bersama Ghazi dan
Wirman.
Data
(1)
termasuk
penyimpangan terhadap maksim
kedermawanan yang terjadi melalui
bentuk tuturan membela diri karena
penutur
memaksimalkan
keuntungan
diri
sendiri
dan
meminimalkan kerugian diri sendiri
dengan melakukan pengelakan
terhadap sesuatu yang dituduhkan
kepadanya. Hal tersebut terlihat dari
kalimat Ericko Lim ”ini kan 2 juta,
berarti elo yang botak” yang
mengelak ketika ditagih janji untuk
mencukur botak rambutnya jika
subcribers naik 1 juta. Pengelakan
semakin terlihat pada kalimat Ericko
Lim ”ya adalah, lu sebagai manager
harus berani berkorban sedikit”
yang memutar balikkan perkataan
kepada lawan tuturnya untuk
berkorban menggantikan dirinya
untuk cukur botak karena ternyata
jumlah subcribers melebihi jumlah
yang sudah diperkirakan. Tentu hal
tersebut merupakan penyimpanga
maksim kedermawanan karena
Ericko Lim mendapat keuntungan
dengan naiknya jumlah subcribers
dan janji cukur botak akan digantikan
oleh Ghazi.

1). Bentuk Tuturan Menyindir
Tuturan dikatakan sebagai
bentuk tuturan menyindir jika
penutur mencela lawan tutur secara
implisit atau dengan semacam kode.
Berikut beberapa pemaparan data
yang terindikasi sebagai bentuk
tuturan menyindir.
Data 1
Ericko Lim
: Ada nabi youtube
(Jess No Limit) ,
tuhan youtube
mana, ada didalem
ya?
Teman Ericko : itu tuh!
Ericko lim
: Jangan kaya dia,
terus kalo bikin
intro jangan pake
itu, yang intro
gratisan. Bayaar..
bayar udah dua juta
subcribers masih
pake intro gratisan.
(11-PHR)
Pada data (1) tuturan
penyimpangan terhadap maksim
penghargaan terjadi secara langsung
antara Ericko Lim temannya disebuah
tempat makan. Saat itu Ericko Lim
sedang membicarakan Jess NO Limit
yang sedang tidak berada disitu. Data
(1)
termasuk
penyimpangan
terhadap maksim penghargaan yang
terjadi melalui bentuk tuturan
menyindir
karena
penutur
memaksimalkan rasa tidak hormat
(kecaman) kepada orang lain dan
meminimalkan rasa tidak hormat
(pujian) kepada orang lain dengan
mencela lawan tutur secara implisit
atau dengan semacam kode. Terlihat
dari kalimat Ericko Lim”Jangan kaya

C.Penyimpangan Maksim
Penghargaan
Penyimpangan
maksim
penghargaan berjumlah 15 data yang
terindikasi sebagai penyimpangan
maksim penghargaan. Data tersebut
berupa tuturan 1) menyindir, dan 2)
menghina
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dia, terus kalo bikin intro jangan
pake itu, yang intro gratisan.
Bayaaar.... bayar udah dua juta
subcribers masih pake intro
gratisan” yang menyindir Jess No
Limit
karena
intro
channel
youtubenya menggunakan intro
gratisan
padahal
jumlah
subcribersnya sudah naik 2 juta.
Ericko Lim membicarakan hal
tersebut ketika Jess No Limit sadang
berada di dalam ruangan. Tentu hal
tersebut menyimpang dari maksim
penghargaan karena Ericko Lim tidak
secara langsung tidak menghargai
usaha Jess No Limit dalam membuat
intro konten youtubenya. Kemudian
pada kalimat Ericko Lim yang
mengatakan ”Jangan kaya dia” yang
tidak secara langsung menganggap
bahwa Jess No Limit sudah
melakukan hal yang tidak baik
seingga tidak patut dicontoh.

Pada data (1) tuturan
penyimpangan terhadap maksim
penghargaan terjadi secara langsung
antara Ericko Lim dengan temannya
di sebuah Cafe. Saat itu Ericko Lim
sedang ngobrol bersama temantemannya sekaligus membuat vlog.
Data (1) termasuk penyimpangan
terhadap maksim penghargaan yang
terjadi antara melalui bentuk tuturan
menghina
karena
penutur
memaksimalkan rasa tidak hormat
(kecaman) kepada orang lain dan
meminimalkan rasa tidak hormat
(pujian) kepada orang lain dengan
secara terang-terangan mencela atau
merendahkan lawan tutur. Terlihat
dari kalimat Ericko Lim ”udah biasa
orang miskin emang gitu” yang
merendahkan lawan tuturnya karena
sangat lahap dan fokus makan
seperti
orang
kelaparan,
penyimpangan maksim penghargaan
semakin terlihat pada kalimat Ericko
Lim “Aduu ini ada kacung gue” yang
meyebut temannya dengan sebutan
kacung, karena istilah kacung pada
umumnya
dianggap
sebagai
rendahan atau bawahan yang mau
diperinntah atau diperintah untuk
melakukan apapun. secara tidak
langsung Ericko Lim menghina Liong
sebagai bawahan atau pesuruhnya
istilah kasarnya yaitu babu.

2). Bentuk Tuturan Menghina
Tuturan dikatakan sebagai
bentuk tuturan menghina jika
penutur secara terang-terangan
mencela atau merendahkan lawan
tuturnya.
Berikut
beberapa
pemaparan data yang terindikasi
sebagai bentuk tuturan menyindir.
Data 1
Ericko Lim

: Aduu ini ada
kacung gue, cung
lu ngapain duduk
disini cung.
Teman Ericko Lim : Makan.
Ericko Lim
: datang duluan,
udah biasa orang
miskin emang
gitu. (8-PHR)

C.Penyimpangan Maksim
Kesederhanaan
Penyimpangan
maksim
kesederhanaan berjumlah 15 data
yang
terindikasi
sebagai
penyimpangan
maksim
kesederhanaan.
Data
tersebut
berupa tuturan 1) membanggakan
kekayaan,
2)
membanggakan
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kemampuan dan 3) menunjukkan
kepercayaan diri

meminimalkan rasa tidak hormat
(kecaman) pada diri sendiri dengan
menyombongkan atas materi yang
dimiliki. Hal tersebut terlihat pada
kalimat Ericko Lim ”karena gue
orangnya humble banget, gue tu
orangnya bener-bener rendah hati
banget. Walaupun gue punya jam
tangan 250 juta, mobil gue BMW”
yang membanggakan barang-barang
mewah yang dimilikinya dengan
menyebutkan harganya.
Penyimpangan
maksim
kesederhanaan semakin terlihat
ketika Ericko Lim mengatakan ”gue
kaya tapi gue humble, gue ga boleh
sombong. Bener ga?” yang membual
tentang dirinya sendiri dengan
menuturkan bahwa dirinya adalah
orang yang rendah hati dan ramah
(humble) padahal dia berniat untuk
pamer.
Tuturan
tersebut
menyimpang
dari
maksim
kesederhanaan karena penutur
memaksimalkan pujian pada diri
sendiri
karena
seakan-akan
hanyadirinyalah orang kaya yang
ramah dan rendah hati.

1). Bentuk Tuturan Membanggakan
kekayaan
Tuturan dikatakan sebagai bentuk
tuturan membanggakan kekayaan
jika penutur menyombongkan diri
atas materi yang dimiliki. Berikut
beberapa pemaparan data yang
terindikasi sebagai bentuk tuturan
membanggakan kekayaan.
Data 1
Ericko Lim : kalo ada yang tau sama
dia, walaupun dia ga
terkenal Tapi yaudahlah.
Karena gue Orangnya
humble banget, gue tu
orangnya bener-bener
rendah hati banget.
Walaupun gue punya
jam tangan 250 juta,
mobil gue BMW, gue
kaya tapi gue humble,
gue ga boleh sombong.
Bener ga?
Cameraman : ga anjeng, itu
Sombong namanya.
Goblok !. (2- KSD)

2). Bentuk Tuturan Membanggakan
Kemampuan
Tuturan dikatakan sebagai
bentuk tuturan membanggakan
kemampuan jika penutur
menyombongkan diri atas sesuatu
yang mampu ia lakukan. Berikut
beberapa pemaparan data yang
terindikasi sebagai bentuk tuturan
membanggakan kemampuan.

Pada data (1) tuturan
penyimpangan terhadap maksim
kesederhanaan
terjadi
secara
langsung antara Ericko Lim dengan
Wirman (Cameraman). Saat itu
Ericko Lim sedang membicarakan
temannya yang kurang terkenal
sekaligus pamer. Data (1) termasuk
penyimpangan terhadap maksim
kesederhanaan yang terjadi melalui
bentuk tuturan membanggakan
kekayaan
karena
penutur
memaksimalkan rasa hormat (pujian)
kepada
diri
sendiri
dan

Data 1
Subcribers : Bacotlah, karya
orang lain elu hina,
emang suara situ udah
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bagus? cuman masih
youtubers baru kok
songong.
Ericko Lim : Gue tranding 1# broo.
Mau gimana lagi gitu
kan. Kalo suara ga
bagus, ga mungkin
tranding 1# bro!.
(11-KSD)

3). Bentuk Tuturan Menunjukkan
Kepercayaandiri
Tuturan dikatakan sebagai
bentuk tuturan menunjukkan
kepercayaan diri jika penutur
memiliki optimisme yang tinggi akan
sesuatu. Berikut beberapa
pemaparan data yang terindikasi
sebagai bentuk tuturan
membanggakan kemampuan.

Pada data (1) tuturan
penyimpangan terhadap maksim
kesederhannaa terjadi secara tidak
langsung antara Ericko Lim dengan
Subcribers. Saat itu Ericko Lim
sedang membacakan pertanyaanpertanyaan dari para penonton
(viewers) atau netizen. Data (1)
termasuk penyimpangan terhadap
maksim kesederhanaan yang terjadi
melalui bentuk tuturan
membanggakan kemampuan karena
penutur memaksimalkan rasa
hormat (pujian) kepada diri sendiri
dan meminimalkan rasa tidak
hormat (kecaman) pada diri sendiri
dengan menyombongkan atas
sesuatu yang mampu ia lakukan. Hal
tesebut terlihat dari kalimat Ericko
Lim ”Gue tranding 1# broo. Mau
gimana lagi gitu kan. Kalo suara ga
bagus, ga mungkin tranding 1#
bro!” yang membanggakan
kemampuan suaranya yang bagus
sehingga bisa tranding nomor 1
padahal lagu tersebut tranding
karena banyak yang mengira bahwa
lagu tersebut sengaja dibuat untuk
menyindir salah satu teman
youtubersnya. Tentu hal tersebut
menyimpang dari maksim
kesederhanaan karena Ericko Lim
memaksimalkan pujian kepada
dirinya sendiri.

Data 1
Ericko Lim : Gila guys, bener-bener
rame banget. Gue
bingung mau turun
dimana, gue lewat sini
muternya jauh banget
saking ramenya. MPL
pecah abis karena ada
gua!. (7-KSD)
Pada data (1) tuturan
penyimpangan terhadap maksim
kesederhannaa terjadi secara tidak
langsung antara Ericko Lim dengan
para penonton. Saat itu Ericko Lim
menjadi salah satu tamu di acara MPL
Gamers
yang diselenggarakan
disebuah Mall. Data (1) termasuk
penyimpangan terhadap maksim
kesederhanaan yang terjadi antara
melalui
bentuk
tuturan
membanggakan kemampuan karena
penutur
memaksimalkan
rasa
hormat (pujian) kepada diri sendiri
dan meminimalkan rasa tidak hormat
(kecaman) pada diri sendiri dengan
optimisme yang tinggi atas sesuatu
hal. Hal tersebut terlihat pada
kalimat Ericko Lim ”MPL pecah abis
karena ada gua!” yang percaya diri
sekali bahwa yang membuat acara
MPL pecah, ramai dan banyak orang
yang datang karena dirinya. Padahal
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dalam acara tersebut juga dihadiri
banyak youtubers-youtubers gaming
lainnya. Tidak secara langsung Ericko
Lim menganggap bahwa kehadiranya
memiliki pengaruh besar dalam acara
tersebut. Tuturan tersebut termasuk
menyimpang maksim kesederhanaan
karena penutur menyombongkan
atas sesuatu hal baik yang terjadi
disebabkan oleh dirinya.

goblok. (8-PMF)
Pada data (1) tuturan
penyimpangan terhadap maksim
pemufakatan terjadi secara tidak
langsung antara Ericko Lim dengan
Subcribers. Saat itu Ericko Lim sedang
membacakan
serta
menjawab
pertanyaan dari para subcribers,
penonton ataupun haters. Data (1)
termasuk penyimpangan terhadap
maksim pemufakatan yang terjadi
melalui bentuk tuturan menyatakan
ketidaksetujuan karena penutur
memaksimalkan
ketidaksesuaian
(ketidak cocokan) antara diri sendiri
kepada orang lain dan meminimalkan
persesuaian (kecocokan antara diri
sendiri) kepada orang lain dengan
tidak menerima gagasan yang
disampaikan lawan tutur. Hal
tersebut terlihat pada tuturan Ericko
Lim ”Aduuh, apaan tuh! Hate
comment. Hate comment kaya gini?
Apaan sih, masa komen-komen
gitu, semangat semangat biar
berubah goblok”
yang tidak
menerima
pendapat
dari
subcribernya yang tidak menuliskan
ujaran
kebencian
untuknya.
Peyimpangan semakin terlihat jelas
pada kata kasar ”goblok” yang
diucapkan Ericko Lim karena
komentar subcribers tersebut malah
menyemangati dan mendo’akan agar
semakin sukses, Seharusnya Ericko
Lim berterimakasih pada para
penontonnya (subcribers) sehingga
bisa terkenal dan sesukses sekarang.
Tuturan
tersebut
termasuk
menyimpang maksim pemufakatan
karena penutur tidak menyetujui
pendapat atau komentar-komentar
positif yang disampaikan oleh
penontonnya (subcribers).

D.Penyimpangan Maksim
Pemufakatan
Penyimpangan
maksim
pemufakatan berjumlah 15 data yang
terindikasi sebagai penyimpangan
maksim pemufakatan. Data tersebut
berupa tuturan 1) menyatakan
ketidaksetujuan, dan 2) memprotes
tindakan.
1). Bentuk Tuturan Menyatakan
Ketidaksetujuan
Tuturan dikatakan sebagai
bentuk
tuturan
menyatakan
ketidaksetujuan jika penutur tidak
menerima gagasan yang disampaikan
lawan tutur. Berikut beberapa
pemaparan data yang terindikasi
sebagai bentuk tuturan menyatakan
ketidaksetujuan.
Data 1
Subcribers : Gue bacotin ah!
Kalian tu harus jadi soul
mandiri, jangan manja
dan semoga sukses dan
selalu kretif.
Ericko Lim : Aduuh, apaa tuh! Hate
comment. Hate
comment kaya gini?
Apaan sih, masa komenkomen gitu, semangat
semangat biar berubah
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dahulu sebelum makan. Menurut
Ericko Lim berdo’a maupun tidak
sama aja, tidak akan bisa mengurangi
kepedasan ataupun membantu
mereka yang sedang membuat
konten makan recheese level 5
ditambah bon cabe level 30.
Penyimpangan kesantunan semakin
jelas ditandi dengan umpatan kasar
“anjing”
Ericko
Lim
kepada
temannya yang tidak secara langsung
Ericko Lim menyamakan temannya
dengan hewan berkaki empat
tersebut.

2).Bentuk Tuturan Memprotes
Tindakan
Tuturan dikatakan sebagai
bentuk tuturan memprotes tindakan
jika penutur tidak setuju dengan
tindakan yang dilakukan lawan tutur
atau orang lain. Berikut beberapa
pemaparan data yang terindikasi
sebagai bentuk tuturan menyatakan
ketidaksetujuan.
Data 1
Team

: Guys, Sebelum makan
kita berdoa dulu.
Ericko Lim : Ga efek do’a lu anjing, lu
kira tuhan mau nolong lu
kaya gini. (2-PMF)

E.Penyimpangan Maksim
Kesimpatian
Penyimpangan
maksim
kesimpatian berjumlah 15 data yang
terindikasi sebagai penyimpangan
maksim kesimpatiann. Data tersebut
berupa tuturan 1) menunjukkan
antipati, dan 2) menunjukan
ketidakpedulian.

Pada data (1) tuturan
penyimpangan terhadap maksim
pemufakatan terjadi secara langsung
antara Ericko Lim bersama 3 orang
teamnya diruang makan. Saat itu
Ericko Lim sedang membuat konten
makan Recheese level 5 ditambah
bon cabe level 30 untuk menguji
ketahan level pedas masing-masing.
Data (1) termasuk penyimpangan
terhadap maksim pemufakatan yang
terjadi
melalui bentuk tuturan
memprotes tindakan karena penutur
memaksimalkan
ketidaksesuaian
(ketidak cocokan) antara diri sendiri
kepada orang lain dan meminimalkan
persesuaian (kecocokan antara diri
sendiri) kepada orang lain dengan
memprotes tindakan yang dilakukan
lawan tutur atau orang lain. Hal
tersebut terlihat pada kalimat Ericko
Lim ”Ga efek do’a lu anjing, lu kira
tuhan mau nolong lu kaya gini” yang
memprotes tindakan baik temannya
yang mengajak berdo’a terlebih

1). Bentuk Tuturan Menunjukkan
Antipati
Tuturan dikatakan sebagai
bentuk
tuturan
menunjukkan
antipati jika penutur tidak memiliki
rasa simpati terhadap hal positif yang
dilakukan lawan tutur. Berikut
beberapa pemaparan data yang
terindikasi sebagai bentuk tuturan
menunjukkan antipati.
Data 1
Ericko Lim : Kenapa lu mau marah
ama gue, terus mata lu
mau berubah jadi
merah, keluarin ekor lu,
lo marah ama gue?
(menyobek poster)
Cosplay
: ga, ga bang.
Ericko Lim : (memberi uang 100
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ribu)
Cosplay
: hah, apaan nih?
Ericko Lim : udah ambil aja, gue
rusakin poster lo,
poster lo jelek.
(1-KSM)

gue rusakin poster lo, poster lo
jelek” yang menghina poster bahwa
poster tersebut jelek. Setelah poster
dirobek
Ericko
Lim
nampak
menggantinya dengan memberikan
uang tetapi tetap saja perlakuan
Ericko Lim terhadap Cosplayer
tersebut tidak benar. Tuturan
tersebut termasuk menyimpang
maksim
pemufakatan
karena
penutur tidak memiliki rasa simpati
sama sekali terhadap lawan tuturnya.

Pada data (1) tuturan
penyimpangan terhadap maksim
pemufakatan terjadi secara langsung
antara Ericko Lim dengan Cosplayers
disebuah acara Wibu. Saat itu Ericko
Lim sedang membuat konten Vlog
sambil berkeliling dan melihat-lihat
aksesoris atau merchandise para
Wibu penyuka Anime. Data (1)
termasuk penyimpangan terhadap
maksim kesimpatian yang terjadi
antara Ericko Lim dengan Cosplayer
melalui bentuk tuturan menunjukkan
antipati
karena
penutur
memaksimalkan antipati antara diri
sendiri terhadap orang lain dan
meminimalkan simpati antara diri
sendiri terhadap orang lain dengan
tidak bersimpati terhadap hal positif
yang dilakukan lawan tutur. Hal
tersebut terlihat dari kalimat Ericko
Lim ”Kenapa lu mau marah ama gue,
terus mata lu mau berubah jadi
merah, keluarin ekor lu, lo marah
ama gue?” yang senagaja merobek
poster milik salah satu cosplayers.
Hasil karya dalam bentuk poster
dengan
mudahnya
disobek
dihadapan pembuatnya ditengah
keramaian dalam acara tersebut.
jelas sekali sikap Ericko Lim tersebut
menyimpang
dari
maksim
kesimpatian
karena
tidak
menghargai poster yang mungkin
sudah susah payah dibuat oleh si
cosplayer tersebut. penyimpangan
kesimpatian juga ditambahi dengan
tuturan Ericko Lim ”udah ambil aja,

2). Bentuk Tuturan Ketidakpedulian
Tuturan dikatakan sebagai
bentuk
tuturan
menunjukkan
ketidakpedulian jika penutur tidak
mengindahkan
pendapat
yang
disampaikan lawan tutur. Berikut
beberapa pemaparan data yang
terindikasi sebagai bentuk tuturan
menunjukkan ketidakpedulian.
Data 1
Ericko Lim : ini ya, gue penasaran
misalnya lu uda keluar
dari EVOS. Kira-kira team
mana yang ingin lu
masukin, team favorit lo.
Dylan
: ngga ada, team favorit
gue EVOS.
Ericko Lim : kalo player?
Dylan
: ngga, dari dulu emang
EVOS.
Ericko Lim : halaah, laah
pencitraan anak bangsat!
(4-KSM)
Pada data (1) tuturan
penyimpangan terhadap maksim
pemufakatan terjadi secara langsung
antara Ericko Lim dengan Dylan. Saat
itu Ericko Lim sedang mengobrol
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terkait team gaming. Data (1)
termasuk penyimpangan terhadap
maksim kesimpatian yang terjadi
melalui bentuk tuturan menunjukkan
ketidakpedulian karena penutur
memaksimalkan antipati antara diri
sendiri terhadap orang lain dan
meminimalkan simpati antara diri
sendiri terhadap orang lain dengan
tidak mengindahkan pendapat yang
disampaikan lawan tutur. Hal
tersebut terlihat dalam kalimat
Ericko Lim yang mengtakan ”halaah,
laah pencitraan anak bangsat!” yang
tidak percaya dengan apa yang
disampaikan oleh Dylan. Padahal
Dylan
berusaha
menjawab
pertanyaan dari Ericko Lim terkait
team EVOS tapi malah di ejek
pencitraan.
Penyimpangan
kesantunan juga terlihat dalam
tuturan
Ericko
Lim
yang
menagatakan
“anak
bangsat”
kepada temannya, secara tidak
langsung Ericko Lim juga menghina
Dylan sebagai anak bangsat, bangsat
memiliki arti orang yang bertabiat
jahat dan tidak baik. Tentu tuturan
Ericko Lim menyimpang dari maksim
kesimpatian karena memaksimalkan
antipati antara diri sendiri terhadap
orang lain.

kebijaksanaan,
penyimpangan
maksim kebijaksanaan ditunjukkan
Ericko Lim (penutur) dengan
pengunaan
bentuk
tuturan
mengancam lawan tutur, menuduh
dan memerintah lawan tutur.(2)
penyimpangan
maksim
kedermawanan,
penyimpangan
maksim kedermawanan ditunjukkan
Ericko Lim (penutur) dengan
pengunaan
bentuk
tuturan
memanfaatkan ketidaktahuan lawan
tutur, memanfaatkan situasi dan
membela diri dengan melakukan
pengelakan terhadap sesuatu yang
dituduhkan
kepadanya.
(3)
penyimpangan
maksim
penghargaan,
penyimpangan
maksim penghargaan ditunjukkan
Ericko Lim (penutur) dengan
pengunaan
bentuk
tuturan
menyindir lawan tutur, menghina
dengan
merendahkan
fisik,
kemampuan dan harga diri lawan
tutur. (4) penyimpangan maksim
kesederhanaan,
penyimpangan
maksim keseerhanaan ditunjukkan
Ericko Lim (penutur) dengan
pengunaan bentuk tuturan yang
membanggakan
kekayaan,
membanggakan kemampuan dan
menunjukkan
kepercayaan
diri
kepada lawan tutur atau orang lain.
(5)
penyimpangan
maksim
pemufakatan,
penyimpangan
maksim pemufakatan ditunjukkan
Ericko Lim (penutur) dengan
pengunaan
bentuk
tuturan
menyatakan ketidak setujuan terkait
gagasan atau pendapat dari lawan
tutur dan memprotes tindakan baik
yang dilakukan oleh lawan tutur. (6)
penyimpangan maksim kesimpatian.
Penyimpangan maksim kesimpatian
ditunjukkan Ericko Lim (penutur)

4. SIMPULAN
Berdasarkan
pembahasan
yang telah diuraikan sebelumnya
dapat disimpulkan bahwa tuturan
dalam vlog (video blog) Ericko Lim
banyak yang menggunakan tuturan
yang tidak santun dan menyimpang
dari ke-6 maksim prinsip kesantunan
berbahasa
Leech.
Simpulan
berdasarkan
rumusan
masalah
penelitian
ini
meliputi
(1)
penyimpangan
maksim
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dengan pengunaan bentuk tuturan
menunjukkan antipati dengan tidak
memiliki rasa peduli terhadap hal
postif yang dilakukan lawan tutur dan
menunjukkan
ketidak pedulian
kepada lawan tutur. . Berdasarkan
hasil
analisis,
penelitian
ini
menunjukkan adanya penyimpangan
kesantunana
berbahasa
Leech
terhadap
maksim-maksim
kesantunan yang sengaja dilakukan
Ericko Lim hanya untuk konten
youtube,
menarik
penonton
(viewers), subcribers dan untuk
mendapat bayaran dari youtube
(google adsanse).
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Lampiran 8. Matriks
JUDUL
Penyimpangan a.
Prinsip
Kesantunan
Berbahasa
Leech Dalam
Vlog (Video
Blog)
Youtubers
b.
Indonesia

c.

d.

RUMUSAN
MASALAH
Bagaimana
penyimpangan
maksim
kebijaksanaan dalam
vlog (videoblog)
youtubers
indonesia?
Bagaimana
penyimpangan
maksim
kedermawanan
dalam vlog
(videoblog)
youtubers indonesia?
Bagaimana
penyimpangan
maksim penghargaan
dalam vlog
(videoblog youtubers
indonesia?
Bagaimana
penyimpangan
maksim
kesederhanaan dalam

1.

2.

3.

4.

TUJUAN
PENELITIAN
Mendeskripsikan
penyimpangan
maksim
kebijaksanaan
dalam Vlog (video
blog) youtubers
indonesia
Mendeskripsikan
penyimpangan
maksim
kedermawanan
dalam Vlog (video
blog) youtubers
indonesia
Mendeskripsikan
penyimpangan
maksim
penghargaan
dalam Vlog (video
blog) youtubers
indonesia
Mendeskripsikan
penyimpangan
maksim
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KAJIAN PUSTAKA
2.1 Pragmatik
2.2 Kesantunan Berbahasa
2.2.1 Prinsip Kesantunan
Berbahasa
2.2.1.1 Definis
kesantunan
2.2.1.2 Kesantunan
berbahasa
2.3 Penggolongan Prinsip
Kesantunan Berbahasa
Leech.
2.3.1 Makism
kebijaksanaan
2.3.2 Makism
kedermawanan
2.3.3 Makism penghargaan
2.3.4 Makism
kesederhanaan
2.3.5 Makism pemufakatan
2.3.6 Makism kesimpatian
2.4 Ciri-ciri Kesantunan
Berbahasa
2.5 Penyimpangan Prinsip
Kesantunan

METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan janis
penelitian deskriptif kualitatif
2. Data Penelitian
berupa tuturan atau percakapan
(dialog) yang terdapat dalam video
blog (vlog) yang diunggah dan
dibuat oleh salah satu youtubers
Indonesia, yaitu Ericko Lim.
3. Sumber data
sumber data dalam penelitian ini
merupakan situs berbagi video
youtube channel Ericko Lim.
Penelitian dilaksanakan dari tanggal
24 februari 2020 hingga 12 oktober
2020.
4. Teknik dan pengumpulan data
Metode yang digunakan dalam
mengumpulkan data dalam
penelitian ini yaitu teknik dokumen.
Dokumen yang dimaksud yaitu
video-video dari channel Ericko
Lim.
5. Instrumen Pengumpulan Data

vlog (videoblog)
youtubers indonesia?
e. Bagaimana
penyimpangan
maksim pemufakatan
dalam vlog
(videoblog)
youtubers indonesia?
f. Bagaimana
penyimpangan
maksim kesimpatian
dalam vlog
(videoblog)
youtubers indonesia?

kesederhanaan
dalam Vlog (video
blog) youtubers
indonesia
5. Mendeskripsikan
penyimpangan
maksim
pemufakatan
dalam Vlog (video
blog) youtubers
indonesia
6. Mendeskripsikan
penyimpangan
maksim
kesimpatian
dalam Vlog (video
blog) youtubers
indonesia
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2.6 Vlog (video blog) di Situs
Berbagi Video Youtube

Peneliti juga dibantu dengan
instrumen penunjang yang
digunakan untuk penelitian ini.
Instrumen yang dimaksud tabel
analisis indikator penyimpangan
prinsip kesantunan berbahasa dan
tabel pengumpulan data yang sudah
dipeoleh peneliti.
6. Teknik Penganalisisan Data
Teknik analisis data dalam penelitian
ini menggunakan analisis mengalir
yang dikemukakan oleh Mile dan
Huberman (dalam Sugiyono, 2010,
hal. 246).
Reduksi Data
Penyajian Data
Verifikasi
7. Teknik Pengujian Keshahihan Data
Keshahihan data dalam penelitian ini
diperoleh dengan cara peningkatan
ketekunan. Peningkatan ketekunan
bisa dilakukan dengan melakukan
pengamatan secara lebih cermat dan
berkesinambungan.
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