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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini masyarakat dibanjiri dengan berbagai informasi yang mengalir 

deras melalui berbagai media, diantaranya: media televisi, radio, dan internet. Setiap 

pihak, ingin informasi yang mereka sampaikan dapat diterima oleh penonton. Untuk 

menarik perhatian dalam berkomunikasi, berbagai cara dapat dilakukan, salah satunya 

adalah dengan melalui humor. Menurut Wijana (2004: xx) humor merupakan 

rangsangan verbal atau visual yang secara spontan dimaksudkan dapat memancing 

senyum dan tawa pendengar atau orang yang melihatnya. Chaer (2005: ix) 

mengemukakan bahwa humor yang ditampilkan oleh berbagai surat kabar di ibu kota 

Jakarta direalisasikan dalam bentuk gambar kartun, baik disertai dialog maupun tidak. 

Dari keterangan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa humor bertumpu 

pada penampilan kelucuan. Semakin tinggi kualitas kelucuannya, maka humor itu 

dianggap semakin berhasil.  

Humor menjadi kebutuhan manusia selain sandang pangan dan papan. Hal itu 

karena humor dapat membuat manusia menjadi terhibur dan merasa lega, terbebas dari 

beban mental yang dialami sepanjang hari selama beraktivitas sebagai makhluk hidup 

dan makhluk sosial. Kesanggupan humor sebagai hiburan menyebabkan banyak 

anggota masyarakat yang menangkapnya sebagai peluang bisnis. Oleh karena itu, 

tidak dihiraukan lagi hampir semua stasiun televisi menjadikan humor itu dalam satu 

acara khusus dalam bentuk lawakan (Chaer, 2011: v). Salah satu acara humor yang 

dapat memberikan informasi bahkan dapat mengajak penonton untuk berpikir kritis 
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adalah Stand up Comedy. Stand up Comedy adalah jenis lawakan tunggal karena 

pelawak tampil seorang diri dan bermonolog. Stand up Comedy adalah gaya komedi 

yang pintar karena para Stand up Comedian atau biasa dipanggil dengan comic 

mengobservasi sendiri materi yang akan dibawakan. Comic tidak hanya 

mengandalkan ekspresi, kostum, dan mencela orang lain saja melainkan comic 

mengandalkan otak mereka dalam memancing tawa penonton. Sehingga materi yang 

terbentuk adalah materi yang original, cerdas, dan lucu. Stand up Comedy dikemas 

dengan mengajak penonton untuk dapat berpikir kritis tanpa harus menghilangkan 

sifat kelucuannya. Stand up Comedy digunakan sebagai sarana untuk mengkritik 

masalah sosial yang dianggap comic patut untuk disebarkan kepada penonton yang 

fungsinya bersifat membangun. Stand up Comedy berusaha menampilkan masalah-

masalah yang sedang berkembang di masyarakat. Dengan menonton Stand up 

Comedy, kita dapat belajar untuk tidak cepat sakit hati karena Stand up Comedy 

sebagian besar isinya tentang hal-hal yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Selain 

itu kita juga dapat membuka pikiran kita bahwa komedi tidak hanya berkutat di 

ejekan-ejekan saja. Adapun kekurangan dari Stand up Comedy yakni comic cenderung 

menggunakan bahasa yang kurang sopan, kasar, dan vulgar. Penggunaan bahasa 

tersebut dapat memancing penonton untuk menirukannya. Dengan diteliti mengenai 

pola humor dalam Stand up Comedy, comic dapat memilih pola humor yang sesuai 

dan mendidik masyarakat dalam balutan humor yang menarik sehingga penonton 

dapat mengambil hal yang positif dari tayangan Stand up Comedy. 

Stand up Comedy adalah acara pelawak tunggal (komika) yang ditayangkan 

oleh Kompas TV dan Metro TV. Kedua stasiun televisi tersebut membuat acara dengan 

tema yang sama tetapi format kompetisi dan nama acara yang berbeda. Dalam 
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penelitian ini penulis mencoba melihat fenomena yang terjadi dari pola humor yang 

digunakan dalam tuturan serial “Stand up Comedy” di Kompas TV  12 Maret sampai 

dengan 28 Mei 2015 karena penting untuk dijadikan sumber data penelitian. Pola 

humor dimaksudkan untuk melatih kemampuan menghadapi kehidupan sosial yang 

sebenarnya. Alasan penulis memilih stasiun televisi Kompas TV karena dalam semua 

bentuk program baik berita, infotainment, entertainment, dan lain-lain disajikan 

dengan memperhatikan kualitas sehingga masyarakat Indonesia masih mempunyai 

harapan untuk optimis membangun bangsa ini. Penelitian ini dibatasi waktu yaitu pada 

tanggal 12 Maret sampai dengan 28 Mei 2015 karena pada saat itu sedang gencar-

gencarnya pemberitaan mengenai kasus korupsi sehingga sangat cocok untuk 

penelitian ini karena sebagian besar tuturan para comic mengkritik anggota 

pemerintahan yang melakukan tindak korupsi. Dalam penelitian ini penulis meneliti 4 

orang comic yang masing-masing mempunyai ciri khas masing-masing yang unik 

yakni Dani, Indra, Rahmet, dan Rigen. Keempat comic tersebut memiliki kemampuan 

dan ciri khas yang berbeda. Tuturan yang dilakukan oleh Stand up Comic (comic) 

dalam acara “Stand up Comedy” di Kompas TV membentuk wacana berdasarkan tema 

yang telah ditentukan sebelumnya. Wacana tersebut merupakan problema-problema 

dalam masyarakat yang dikemas dalam humor secara menarik. Hal tersebut peneliti 

temukan saat menyaksikan tayangan “Stand up Comedy” di Kompas TV  pada hari 

Kamis tanggal 12 Maret 2015, peneliti melihat secara langsung adanya fenomena pada 

acara tersebut. Peneliti menemukan adanya pola humor satire pada tuturan comic 

dalam acara “Stand up Comedy” di Kompas TV. Hal ini terdapat pada kutipan 

dibawah ini : 
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(1) Gue nggak suka disama-samain sama artis karena artis itu fasionnya 

aneh-aneh ya kan. Suka diikutin sama anak-anak muda yang alay. Artis 

pake behel anak muda ikutan. Padahal giginya udah rata. Ini ngapain gigi 

rata pake behel. Takut dicolong orang (A.1.c) 

 

Pernyataan yang mengandung kritikan terdapat pada kalimat “…Gue nggak suka 

disama-samain sama artis karena artis itu fasionnya aneh-aneh ya kan. Suka diikutin 

sama anak-anak muda yang alay…” sindiran pada kalimat tersebut dilakukan oleh 

comic yang ditujukan kepada artis yang berpenampilan berlebih-lebihan. Comic tidak 

setuju disamain dengan artis-artis karena menurut comic, artis fasionnya aneh-aneh. 

Kebanyakan artis-artis memakai pakaian yang tidak wajar dan cenderung membuka 

aurat. Budaya Indonesia itu sendiri mengajarkan kepada semua masyarakat untuk 

memakai pakaian yang sopan dan memakai perhiasan yang sewajarnya. Jika dilihat 

dari fenomena jaman sekarang, banyak artis-artis yang memakai pakaian yang 

membuka aurat serta memakai perhiasan yang berlebihan guna ingin terlihat mewah. 

Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam hal apapun jadi sebagai 

umat beragama yang baik sebaiknya kita memakai sesuatu yang sewajarnya saja.  

Selain pola humor satire, peneliti juga menemukan pola humor guyon parikena 

pada tuturan comic pada acara “Stand up Comedy” di Kompas TV 13 Maret 2015 

yakni sebagai berikut: 

(2) Itu ya, waktu kecil waktu SD gue sering banget nonton. Itu sehari-

harinya Feni Rose begitu. Serem kan ya nyuruh anaknya “Nak 

mampukah kamu menyusuri laut melewati lembah untuk mendapatkan 

sayuran.” Serem kan ya (D.1.c) 

 

Pernyataan yang menyindir dutujukan oleh comic terhadap gaya bahasa Feni Rose 

ketika sedang membawakan acara “Silet”. Feni Rose adalah salah satu juri Stand up 

Comedy Season 5. Hal ini terdapat pada kalimat “…Nak mampukah kamu menyusuri 

laut melewati lembah untuk mendapatkan sayuran …” Disini comic menirukan gaya 
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bahasa Feni Rose seandainya dalam kehidupan sehari-hari gaya bahasa Feni Rose 

sama dengan gaya bahasa ketika membawakan acara “Silet”. Comic menggunakan 

pola humor guyon parikena karena isi sindiran bersifat nakal dan tidak terlalu tajam. 

Sindiran di sini dimaksudkan oleh comic hanya untuk meledek bukan untuk 

mencemarkan nama baik. 

Pada fenomena ketiga, peneliti menemukan adanya pola humor pelesetan pada 

tuturan comic dalam acara “Stand up Comedy” di Kompas TV 14 Maret 2015 yakni 

sebagai berikut: 

(3) Selamat malam. Artis tu gitu tu kegiatannya nggak penting diliput. Kaya 

waktu itu tu yang gebrak meja “Dak..dak..dak..dakk…demi hutan”. Ada 

lagi Syahroni dia nggak penting gitu misalnya pagi-pagi “Hallo pemirsa 

hari ini saya mau minum soda susu sama beli bubur. Ini kan hal biasa yang 

semua orang pernah melakukannya. Boleh diliput tapi kalo Syahroni ini 

melakukan batas kewajaran. Misalnya “Hallo pemirsa hari ini saya mau 

minum soda api, saya juga mau beli tukang bubur (A.1.b) 

 

Pernyataan yang mengandung pelesetan terdapat pada kalimat “…Ada lagi Syahroni 

dia nggak penting gitu. Misalnya pagi-pagi “Hallo pemirsa hari ini saya mau minum 

soda susu sama beli bubur…”comic memelesetkan kata dengan menggunakan 

permainan bunyi bahasa. Permainan bunyi bahasa di sini yaitu dengan menukar bunyi 

[i] pada kata Syahrini dengan bunyi [o] pada kata Syahroni. Dengan menukar bunyi 

pada kata Syahrini menjadi Syahroni maka akan merubah makna. Syahrini merupakan 

nama perempuan sedangkan Syahroni merupakan nama seorang laki-laki. 

Pada fenomena ke empat, peneliti menemukan adanya pola humor kelam pada 

tuturan comic dalam acara “Stand up Comedy” di Kompas TV 15 Maret 2015, yakni 

sebagai berikut: 

(4) Karena nggak fokus akhirnya kebacok. Yang pacaran Ihhh kebacok bebb. 

Kebacok. Jijik gue serius (B.1.c) 
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Pernyataan yang mengandung sadisme terdapat pada kata “Kebacok”. Hal ini terdapat 

pada kalimat “…Karena nggak fokus akhirnya kebacok. Yang pacaran Ihhh kebacok 

bebb. Kebacok. Jijik gue serius…”pada wacana tersebut comic menciptakan sebuah 

humor dengan menceritakan sesuatu yang sadis yakni situasi tawuran anak STM yang 

salah satu muridnya terkena sabetan parang atau kebacok oleh lawannya. Dari 

pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa comic menggunakan pola humor 

kelam karena humornya berisi tentang kengerian.   

Berdasarkan fenomena, contoh tuturan, dan kelebihan dari “Stand up Comedy” 

di Kompas TV tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai pola 

humor dalam tuturan serial “Stand up Comedy” di Kompas TV 12 Maret sampai 

dengan 28 Mei 2015. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pola humor yang 

digunakan oleh comic dalam membentuk sebuah humornya. Pola humor dimaksudkan 

untuk melatih kemampuan menghadapi kehidupan sosial yang sebenarnya. Dengan 

pola humor, comic dapat memilih model yang pas dan melatih masyarakat untuk lebih 

bersifat kritis terhadap sesuatu yang terjadi. Dari pernyataan tersebut, peneliti 

terdorong untuk mengadakan penelitian yang berjudul Pola Humor dalam Tuturan 

Serial “Stand up Comedy” di Kompas TV 12 Maret sampai dengan 28 Mei 2015. 

 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mengarah pada pokok masalah tersebut, maka rumusan masalah yang 

akan diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pola humor dalam tuturan 

serial “Stand up Comedy” di Kompas TV 12 Maret sampai dengan 28 Mei 2015?” 

Pola Humor dalam Tuturan..., Nurul Fajri Amtari Siwi, FKIP UMP, 2016 



7 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola humor dalam 

tuturan serial “Stand up Comedy” di Kompas TV 12 Maret sampai dengan 28 Mei 

2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari penulis ini diharapkan memiliki manfaat teoretis dan 

manfaat praktis. 

 

1. Manfaat Teoretis 

a. Menambah pengalaman dan wawasan baru sebagai wadah dan wahana untuk 

mengembangkan pengetahuan dan cakrawala berpikir, terutama dalam bidang 

wacana, khususnya pola humor dalam wacana lisan. 

b. Sebagai media pembelajaran yang menyenangkan karena dengan menyisipi 

humor dalam pembelajar dapat membantu peserta didik meningkatkan gairah 

belajar terutama pada saat mengalami penurunan konsentrasi. 

 

2. Manfaat Praktis  

a. Memotivasi pembaca berkreativitas membuat humor yang baik. 

b. Memotivasi pembaca untuk lebih berpikir kritis terhadap suatu hal yang terjadi. 

c. Sebagai sumber referensi bagi peneliti lain untuk penelitian analisis wacana. 
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