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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Sejenis yang Relevan 

1. Bahasa Humor Stand up Comedy di Metro TV 1 Maret- 26 April 2012 

(kajian pragmatik) oleh Adrian Kristanto, NIM 0801040046, tahun 2012. 

 

Data yang digunakan adalah tuturan para comic dalam acara Stand up Comedy. 

Sumber datanya adalah para comic dalam acara “Stand up Comedy” di Metro TV pada 

tanggal 1 Maret-26 April 2012. Metode penelitian data yang digunakan yaitu metode 

simak, yang terdiri dari: teknik sadap, teknik simak bebas libat cakap, teknik rekam, 

dan teknik catat. Metode analisis data menggunakan metode padan dan metode 

agih.Data kemudian dianalisis: (1) jenis tindak tutur, meliputi: tindak lokusi, tindak 

ilokusi, dan tindak perlokusi (2) penyimpangan prinsip konservasi, meliputi: maksim 

kualitas, maksim kuantitas, maksim relevansi, maksim pelaksanaan, maksim 

kebijaksanaan, maksim penerimaan, maksim kemurahan hati, maksim kerendahan 

hati, maksim kecocokan, dan maksim kesimpatian. 

Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah sumber data yaitu para 

comic dalam acara “Stand up Comedy” di Kompas TV 12 Maret sampai dengan 28 

Mei 2015 dan metode penganalisisan data yaitu metode padan tipe referensial. Data 

kemudian dianalisis berdasarkan pola humor. Dalam pola humor terdapat kritikan-

kritikan terhadap fenomena jaman sekarang. Misalnya kasus korupsi yang sering 

menjadi pemberitaan di media massa. Pola humor dapat melatih pembaca/ masyarakat 

dalam menghadapi kehidupan sosial yang sebenarnya. 
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2. Bahasa Humor pada Kartun Seri Banyumasan Wis Gunane Rekasa Karya 

Cipto Pratomo oleh Nining Setyowati, NIM 0301040016, tahun 2009. 

 

Data yang digunakan adalah wacana bahasa humor pada komik Banyumasan 

Wis Gunane Rekasa (WGR) karya Cipto Pratomo. Sumber datanya adalah bahasa 

humor dalam buku komik Seri Banyumasan Wis Gunane Rekasa (WGR) karya Cipto 

Pratomo. Metode penelitian data yang digunakan adalah metode simak dengan teknik 

lanjutannya yaitu Simak Bebas Libat Cakap (SBLC). Metode analisis data 

menggunakan metode padan dan agih. Data kemudian dianalisis: (1) struktur dan pola 

humor (2) pola penuturan humor (3) pelanggaran prinsip kerjasama, meliputi: 

pelanggaran maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim 

pelaksanaan (4) pelanggaran prinsip kesopanan, meliputi: pelanggaran maksim 

kebijaksanaan, maksim kemurahan, maksim penerimaan, maksim kerendahan hati, 

maksim kecocokan, dan maksim kesimpatian. 

Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah data, sumber data, dan 

metode penganalisisan data. Data pada penelitian ini adalah tuturan para comic dalam 

acara “Stand up Comedy” di Kompas TV. Sedangkan sumber datanya adalah para 

comic dalam acara “Stand up Comedy” di Kompas TV 12 Maret sampai dengan 28 

Mei 2015. Metode penganalisisan data dalam penelitian ini yaitu metode padan tipe 

referensial. Data kemudian dianalisis berdasarkan pola humor. 

 

B. Wacana  

1. Pengertian Wacana 

Menurut Mulyana (2005: 21) wacana adalah wujud atau bentuk bahasa yang 

bersifat komunikatif, interpretatif, dan kontekstual. Artinya, pemakaian bahasa ini 
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selalu mengandaikan terjadi secara dialogis, perlu adanya kemampuan 

mengiterpretasikan, dan memahami konteks terjadinya wacana. Pemahaman terhadap 

konteks wacana, diperlukan dalam proses menganalisis wacana secara utuh. Baryadi 

(2002: 2) mengemukakan bahwa wacana mencakup kalimat, alinea atau paragraf, 

penggalan wacana (pasal, subbab, bab, atau episode), dan wacana utuh. Sedangkan 

menurut Chaer (2007: 267) mengemukakan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang 

lengkap, sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi 

atau terbesar. Sebagai satuan bahasa yang lengkap, maka dalam wacana itu berarti 

terdapat konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh, yang bisa dipahami oleh 

pembaca (dalam wacana tulis), tanpa keraguan apapun. Dari beberapa pendapat 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa wacana merupakan bentuk bahasa yang 

bersifat komunikatif yang di dalamnya terdapat konsep atau ide yang utuh yang dapat 

dipahami oleh pembaca. 

 

2. Jenis Wacana 

Menurut Mulyana (2005: 47-63) jenis wacana dapat dibagi berdasarkan enam 

bagian yakni berdasarkan bentuk yang meliputi wacana naratif, wacana prosedural, 

wacana ekspositori, wacana hortatori, wacana dramatik, wacana epistoleri, wacana 

seremonial, berdasarkan media penyampaian meliputi wacana tulis dan wacana lisan, 

berdasarkan jumlah penutur meliputi wacana monolog dan wacana dialog, 

berdasarkan sifat meliputi wacana fiksi dan nonfiksi, berdasarkan isi meliputi wacana 

politik, wacana sosial, wacana ekonomi, wacana budaya, wacana militer, wacana 

hukum dan kriminalitas, wacana olahraga dan kesehatan, berdasarkan gaya dan tujuan 

meliputi wacana iklan. Penelitian ini dibatasi teori jenis wacana yang dipergunakan 
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dalam penelitian ini, yakni berdasarkan media penyampaian, berdasarkan jumlah 

penutur, dan berdasarkan isi. 

 

a. Berdasarkan Media Penyampaian 

1) Wacana Tulis 

Menurut Mulyana (2005: 51) wacana tulis (written discourse) adalah jenis 

wacana yang disampaikan melalui tulisan. Wacana tulis sering dipertukarkan 

maknanya dengan teks atau naskah. Baryadi (2002: 11) mengemukakan bahwa 

wacana tulis adalah wacana yang diwujudkan secara tertulis. Sedangkan menurut 

Sumarlam (2003: 16) menyatakan bahwa wacana tulis artinya wacana yang 

disampaikan dengan bahasa tulis atau melalui media tulis. Di dalam wacana tulis 

terjadi komunukasi secara tidak langsung antara penulis dengan pembaca. Dari 

beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa wacana tulis merupakan 

jenis wacana yang diwujudkan melalui media tulisan.  

 

2) Wacana Lisan 

Wacana lisan (spoken discourse) adalah jenis wacana yang disampaikan secara 

lisan atau langsung dengan bahasa verbal. Adanya kenyataan bahwa pada dasarnya 

bahasa kali pertama lahir melalui mulut/lisan. Oleh karena itu, wacana yang utama, 

primer, dan sebenar-benarnya adalah wacana lisan (Mulyana, 2005: 52). Baryadi 

(2002: 9) mengemukakan bahwa wacana lisan adalah wacana yang diwujudkan secara 

lisan. Sedangkan menurut Sumarlam (2003: 16) mengemukakan bahwa wacana lisan 

berarti wacana yang disampaikan dengan bahasa lisan atau media lisan. Dari 

pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa humor lisan merupakan wacana 
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yang disampaikan melalui media lisan dengan bahasa verbal. Humor Stand up 

Comedy adalah humor yang berbentuk lisan yaitu dengan cara comic bermonolog di 

depan panggung dengan mengangkat problem kekinian. 

 

b. Berdasarkan Jumlah Penutur 

1) Wacana Monolog 

Wacana monolog adalah jenis wacana yang dituturkan oleh satu orang. 

Penuturnya bersifat satu arah, yaitu dari pihak penutur (Mulyana, 2005: 53). Baryadi 

(2002: 11) mengemukakan bahwa wacana monolog adalah wacana yang 

pemproduksiannya hanya melibatkan pihak pembicara. Sedangkan menurut  

Sumarlam (2003: 17) mengemukakan bahwa wacana monolog artinya wacana yang 

disampaikan oleh seorang diri tanpa melibatkan orang lain untuk ikut berpartisipasi 

secara langsung. Wacana monolog ini sifatnya searah dan termasuk komunikasi tidak 

interaktif. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa wacana 

monolog merupakan wacana yang dituturkan oleh satu orang tanpa harus melibatkan 

orang lain untuk ikut berpartisipasi secara langsung.  Humor Stand up Comedy 

termasuk dalam jenis wacana monolog karena dituturkan oleh satu orang (comic). 

 

2) Wacana Dialog 

Wacana dialog adalah jenis wacana yang dituturkan oleh dua orang atau lebih. 

Jenis wacana ini bisa berbentuk tulis ataupun lisan (Mulyana, 2005: 53). Baryadi 

(2002: 11) mengemukakan bahwa wacana dialog adalah wacana yang 

pemproduksiannya melibatkan dua pihak yang bergantian peran sebagai pembicara 

dan pendengar. Sedangkan menurut Sumarlam (2003: 17) berpendapat bahwa wacana 
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dialog yaitu wacana atau percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 

langsung. Dari beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa wacana 

dialog merupakan wacana yang dituturkan lebih dari satu orang secara langsung. 

Contoh wacana dialog dalam tuturan “Stand up Comedy” di Kompas TV: 

(5) Comic  : “Eh Yayan Ruhiyan Metdok The Red. Gue ngefans banget 

bang sama elu bang. Tapi gini bang, handphone gue mati. 

Gue boleh nggak minjem cesan lu”. 

 Yayan  :  “Oh ya udah sebentar aja ya”.  

 Comic  : “Eh Metdok”. 

 Yayan  : “Dari tadi kan disebelah lu” (sambil menampikkan tangan 

ke pundak comic). 

 Comic  : “Wah beneran rusak. Ya udah makasih ya bang”.  

 Yayan  : “Lah jadi lu cuma ngecek handphone lu rusak apa nggak. 

“Berantem aja yuk” (posisi ingin memukul). 

 Comic  : “Eh bang nggak usah marah-marah gitu bang. Liat bang 

disitu ada kamera. Disitu ada kamera”.  

 Yayan  : “Lah..lahh..lahh (kaget sambil tersenyum).” 

 

 

c. Berdasarkan Isi 

1) Wacana Politik  

Sebagian orang memandang politik sebagai dunia siasat, penuh strategi, dan 

mungkin kelicikan. Lingkungan politik yang demikian itu pada gilirannya melahirkan 

istilah-istilah tertentu yang maknanya sangat terbatas. Contoh wacana politik: Partai 

sempalan, siapkan konsolidasi tandingan. Munculnya wacana tersebut antara lain 

disebabkan oleh banyaknya konflik internal di dalam tubuh pilitik. Konflik berbau 

kepentingan pilitis tersebut kemudian melahirkan partai baru, atau partai anakan yang 

membelot partai induk (sebelumnya). Partai baru yang lahir karena mamiliki 

kepentingan yang berbeda inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan „partai 

sempalan‟. Demikian juga dengan sebutan „konsolidasi tandingan‟. Maknanya adalah 

persiapan perang politik melawan partai musuh (Mulyana, 2005: 57). 
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2) Wacana Sosial 

Wacana sosial berkaitan dengan kehidupan sosial dan kehidupan sehari-hari 

masyarakat. Misalnya masalah makan, pangan, rumah, tanah, pernikahan, kematian. 

Contoh wacana sosial misalnya perubahan status tanah dipersoalkan anggota DPRD. 

Masalah tanah adalah satu dari sejuta masalah hidup manusia yang amat vital dan 

sensitive. Artinya, sangat mudah menimbulkan konflik sosial (Mulyana, 2005: 58). 

 

3) Wacana Ekonomi 

Wacana ekonomi berkaitan dengan persoalan ekonomi. Dalam wacana 

ekonomi, ada beberapa register yang hanya dikenal di dunia bisnis dan ekonomi. 

Misalnya ungkapan-ungkapan seperti persaingan pasar, biaya produksi tinggi, 

langkanya sembako, konsumen dirugikan, inflasi, devaluasi, harga saham gabungan, 

mata uang, dan sejenisnya. Persoalan ekonomi tidak berbeda jauh dengan persoalan 

sosial, kesehatan, politik, dan sebagainya karena permasalahan kita memang 

kompleks. Satu persoalan tidak terpisahkan dari masalah lainnya (Mulyana, 2005: 58-

59). 

 

4) Wacana Budaya 

Wacana budaya berkaitan dengan aktivitas kebudayaan. Pada wilayah 

kewacanaan ini, kebudayaan lebih dimaknai sebagai wilayah „kebiasaan atau tradisi, 

adat, sikap hidup, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia sehari-hari‟. 

Wilayah tersebut kemudian menghasilkan bentuk-bentuk kebahasaan sebagai 

representasi aktivitasnya, yang kemudian disebut dengan wacana budaya. 

Representasi aktivitas budaya umumnya lebih dekat kepada hal-hal yang bersifat 
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kedaerahan. Ungkapan budaya seperti mitung ndinani (memperingati ke-tujuh 

harinya) adalah satu contoh wacana budaya yang hidup dan dikenal oleh masyarakat 

Jawa, yaitu aktivitas budaya berupa kenduri dan doa bersama yang dilakukan 

masyarakat Jawa untuk memperingati meninggalnya seseorang pada hari yang ke 

tujuh (Mulyana, 2005: 59). 

 

5) Wacana Militer 

Wacana jenis ini hanya dipakai dan dikembangkan di dunia militer. Instansi 

militer dikenal sangat suka menciptakan istilah-istilah khusus yang hanya dikenal oleh 

kalangan militer. Istilah tersebut umumnya dibentuk dengan cara disingkat dan 

diakronimkan. Misalnya istilah seperti operasi militer, desersi, intelejen, apel pagi, 

sumpah prajurit, veteran, dan sejenisnya menjadi menu istilah yang biasa di dunia 

militer. Kata operasi dalam operasi militer memiliki makna yang berbeda dengan 

operasi yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit (Mulyana, 2005: 61). 

 

6) Wacana Hukum dan Kriminalitas 

Persoalan hukum dan kriminalitas, sekalipun bisa dipisahkan, namun keduanya 

bagaikan dua sisi dari mata uang: berbeda tetapi menjadi satu kesatuan. Kriminalitas 

menyangkut hukum, dan hukum mengelilingi kriminalitas. Contoh wacana hukum dan 

kriminalitas: tersangka DPT bertambah. Pada kalimat tersebut terdapat kata tersangka 

(orang yang dikenai status sangkaan perbuatan melawan hukum). Contoh lain terdapat 

pada kalimat vonis hakim lebih ringan. Pada kalimat tersebut menggunakan diksi 

vonis (kata putusan akhir sebuah prosesi pengadilan, eksekusi), dan hakim (profesi 

penegak hukum, berwenang memutuskan vonis di pengadilan) (Mulyana, 2005: 61). 
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7) Wacana Olahraga dan Kesehatan 

Sebagaimana halnya wacana hukum dan kriminalitas, dunia olahraga dan 

kesehatan juga bisa dibedakan, meski sebenarnya tetap berkaitan secara padu dan 

bersifat timbal balik. Dalam hal ini, pilihan kata atau istilah khusus dan bermakna 

tertentu baru dapat ditafsirkan dengan benar dengan terlebih dahulu  diketahui konteks 

terjadinya wacana tersebut. Contoh wacana olahraga yaitu tombak tamu tumpul. 

Makna tombak di sini adalah istilah di dunia sepak bola, yaitu penyerang depan. 

Maksud dari tombak tamu tumpul adalah penilaian terhadap penyerang depan yang 

kurang meyakinkan yang dimiliki oleh kesebelasan lawan yang diundang sebagai 

tamu. Contoh wacana kesehatan yaitu sempat jogging 10 menit, didiagnosis jantung 

ringan. Istilah jogging adalah aktivitas olahraga ringan yang berkaitan dengan 

kesehatan (Mulyana, 2005: 62-63). 

 

C. Konteks Tuturan 

Dell Hymes dalam Chaer (2004: 48-49) mengemukakan bahwa suatu peristiwa 

tutur harus memenuhi delapan komponen, yang bila huruf-huruf pertamanya dirangkai 

menjadi akronim SPEAKING.  

S : Setting and Scene (setting berkenaan dengan waktu dan tempat tuturan 

berlangsung, sedangkan scene mengacu pada situasi tempat dan waktu, 

atau situasi psikologis pembicara) 

P : Participant (pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara  

dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima 

pesan) 

E : Ends (merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan) 

A : Act Sequences (mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Bentuk 

ujaran berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana 

penggunaannya, dan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik 

pembicaraan) 

K  : Key (mengacu pada nada, cara, dan semangat dimana suatu pesan 

disampaikan : dengan senang hati, dengan serius, dengan singkat, 

dengan sombong, dengan mengejek, dan sebagainya) 
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I   : Instrumentalitis (mengacu pada jalur bahasa yang digunakan, seperti 

jalur lisan, tertulis, melalui telegraf atau telepon) 

N  : Norm of Interaction and Interpretation (mengacu pada norma atau 

aturan dalam berinteraksi. Misalnya, yang berhubungan dengan cara 

berinterupsi, bertanya, dan sebagainya) 

G : Genre (mengacu pada jenis bentuk penyampaian, seperti narasi, puisi, 

pepatah, doa, dan sebagainya) 

 

Pada penelitian ini dibatasi pada participants, end, act, key, dan genres. Hal ini 

karena setting, instrumentalities, dan norm sama. Setting (tempat) yang digunakan 

sama yakni di panggung studio Balai Kartini, instrumentalities (alat) yang digunakan 

sama yakni dengan menggunakan media lisan, dan norm (norma) yakni mengajak 

penonton Stand up Comedy untuk ikut memecahkan problema yang disajikan. Adapun 

yang bervariasi yakni  participants, end, act, key, dan genres. Participants yakni 

comic yang berjumlah 4 yang meliputi Dani Aditya, Indra Frimawan, Rahmet. Dan 

Rigen (Rizki Rakelna). End (tujuan) dari tuturan comic disesuaikan dengan tema dan 

ide pokok yang dituturkan. Act (cerita) yang dituturkan oleh comic sesuai dengan tema 

yang ditentukan, misalnya tentang persahabatan, motivasi, dangdut, dan lain 

sebagainya. Key (cara) semangatnya antara lain humor, serius, menirukan gaya, 

politik, mengomentari sesuatu, dan mengejek. 

 

D. Pola Humor 

Pola adalah bentuk atau struktur yang tetap (Depdiknas, 2007: 885). 

Sedangkan humor adalah sesuatu yang lucu/ keadaan yang menggelikan hati 

(Depdiknas, 2007: 412). Darminto (2015: 2) mengemukakan bahwa humor adalah 

energi budaya yang kandungan pengertiannya amat rumit. Wijana (2004: xx) 

mengemukakan bahwa humor adalah rangsangan verbal atau visual yang secara 

spontan dimaksudkan dapat memancing senyum dan tawa pendengar atau orang yang 
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melihatnya. Sedangkan menurut Chaer (2011: viii) humor adalah suatu rangsangan 

yang dibangkitkan oleh ujaran yang bisa didengar atau gerak-gerik yang bisa dilihat 

yang secara sengaja diujarkan (dalam bentuk bahasa lisan atau tertulis), atau gerak-

gerik yang dilakukan untuk membuat orang menjadi tersenyum atau tertawa bila 

membacanya, atau mendengarnya, atau melihatnya. Berdasarkan definisi mengenai 

pola dan humor tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pola humor adalah model, 

bentuk atau struktur dalam mengungkapkan sesuatu yang lucu yang dimaksudkan 

untuk memancing tawa orang yang melihat atau mendengarnya. Pola humor dalam 

Stand up Comedy dimaksudkan untuk melatih kemampuan menghadapi kehidupan 

sosial yang sebenarnya. 

Darminto M. Sudarmo (2014: 2-) dalam buku yang berjudul Anatomi  

Lelucon di Indonesia, mengemukakan bahwa pola humor terdiri dari 14 (empat belas), 

yakni: 

 

1. Guyon Parikena 

Guyon parikena merupakan lelucon atau humor yang bersifat nakal, agak 

menyindir, tapi tidak terlalu tajam-tajam amat. Bahkan cenderung sopan. Dilakukan 

oleh bawahan kepada atasan atau orang yang lebih tua atau yang lebih dihormati, atau 

kepada pihak lain yang belum akrab benar. Ada juga yang menjuluki lelucon model 

ini sebagai lelucon persuasif dan berbau feodalisme (Darminto, 2015: 2-3). Sedangkan 

menurut Kamus Bahasa Jawa (2001: 576) menyatakan bahwa parikena berarti arep 

oleh apa-apa panembunge kanthi sembrana (ora tenanan). Dari kedua pendapat 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa guyon parikena adalah lelucon yang bersifat 

nakal. 
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2. Satire    

Satire merupakan model humor yang berupa sindiran atau kritikan tetapi 

muatan ejekannya lebih dominan. Apabila tidak pandai memainkannya, jurus ini bisa 

sangat membebani dan sangat tidak mengenakan. Beberapa karikatur (political 

cartoon) di media barat punya kecenderungan yang kuat ke arah ini (Darminto, 2015: 

3). Keraf (1989: 144) mengemukakan bahwa kata satire diturunkan dari kata satara 

yang berarti talam yang penuh berisi macam-macam buah-buahan. Satire adalah 

ungkapan yang menertawakan/ menolak sesuatu. Satire mengandung kritik tentang 

kelemahan manusia. Tujuan utamanya adalah agar diadakan perbaikan secara etis 

maupun estetis. Sedangkan menurut KBBI (Depdiknas, 2007: 1002) satire adalah gaya 

bahasa yang dipakai dalam kesusastraan untuk menyatakan sindiran terhadap suatu 

keadaan/ seseorang. Dari ketiga pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

satire adalah humor yang diungkapkan untuk mengkritik atau menyindir sesuatu. 

 

3. Sinisme 

Kecenderungan lelucon ini adalah memandang rendah pihak lain. Misalnya, 

tidak ada yang benar atau kebaikan apapun dari pihak lain, dan selalu meragukan 

sifat-sifat baik yang ada pada manusia. Lelucon ini lebih banyak digunakan pada 

situasi konfrontatif. Targetnya, membuat lawan atau pihak lain mati kutu. Bahkan, 

cemar! (Darminto, 2015: 3). KBBI (Depdiknas, 2007: 1072) mengemukakan bahwa 

sinisme merupakan pandangan atau pernyataan sikap mengejek/ memandang rendah, 

pandangan/ gagasan yang tidak melihat suatu kebaikan apapun dan meragukan sifat 

baik yang ada pada manusia. Ernawati (2015: 372) mengemukakan bahwa sinisme 

merupakan sindiran yang berbentuk kesangsian cerita yang mengandung ejekan 
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terhadap keikhlasan dan ketulusan hati. Dari ketiga pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sinisme merupakan lelucon berupa sindiran yang memandang 

rendah pihak lain. 

 

4. Pelesetan 

Orang barat menyebutnya imitation and parody. Di Indonesia seringkali juga 

disebut parody. Isinya memelesetkan segala sesuatu yang telah mapan atau populer. 

Dalam makna politis, ia menjadi semacam alat eskapisme dari kesumpekan keadaan. 

Terobosannya lewat pintu tak terduga dan ini cukup mengundang surprise/ kejutan 

(Darminto, 2015: 3). KBBI (Depdiknas, 2007: 845) mengemukakan bahwa pelesetan 

merupakan hasil dari memelesetkan. Sedangkan Chaer (2011: xvii-xviii) menyatakan 

bahwa pelesetan juga bertumpu pada humor, antara lain dengan mengubah bunyi 

sebuah kata dengan bunyi yang mirip. Misalnya, nama Robert dipelesetkan jadi 

Robek, nama Jawa Timur dipelesetkan jadi Jawa Cingur, dan kata ganja dipelesetkan 

jadi janda. Di samping itu ada juga pelesetan dibuat dengan mengubah kepanjangan 

yang sebenarnya dari sebuah singkatan atau akronim menjadi kepanjangan yang lain. 

Misalnya, ASMI yang kepanjangan sebenarnya adalah Akademi Sekretaris 

Manajemen Indonesia diubah menjadi Akademi Santapan Manajer Indonesia, MBA 

yang kepanjangan sebenarnya adalah Master Bussiness Administration diubah 

menjadi Married by Accident atau Makin Botak Aje, dan PAM yang kepanjangan 

sebenarnya adalah Perusahaan Air Minum diubah menjadi Perusahaan Air Mampet. 

Banyak juga kata atau nama tertentu dipelesetkan dengan diberi kepanjangan yang 

menyindir atau mengkritik seperti Gunawan yang diberi kepanjangan “Gundul tapi 

menawan”. Dilanjutkan oleh Chaer (2011: xi) bahwa  selain itu juga terdapat 
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pelesetan yang menggunakan permainan bunyi bahasa, yaitu menukar bunyi [a] pada 

kata kembang dan bunyi [u] pada kata kembung dalam arti hamil. 

 

5. Slapstick 

Slapstick merupakan model lelucon yang kasar dan banal. Misalnya orang 

terjengkang, kepala dipukul dengan tongkat, pantat dislomot setrikaan panas. Lelucon 

ini sangat efektif untuk memancing tawa masyarakat dari latar belakang pendidikan, 

sosial, dan ekonomi tertentu. Beberapa film kartun untuk konsumsi anak-anak juga 

banyak menampilkan lelucon model ini. Si bebek atau kelinci dilempari benda oleh 

musuh dan masuk ke mulutnya. Benda itu ternyata granat. Lalu, meledak dan 

tubuhnya berantakan seperti kain yang disuwir-suwir. Tak lama kemudian pulih 

kembali. Lalu si bebek atau si kelinci cengar-cengir, balas menyerang lawan 

(Darminto, 2015: 3). 

 

6. Olah Logika 

Olah logika adalah lelucon yang bergaya analisis. Sering disinggung oleh 

Arthur Koestler dalam teori bisosiatifnya. Lelucon ini banyak digemari oleh 

masyarakat tertentu, terutama dari kalangan terdidik. Misalnya ada anak kecil 

bernama Joke, seorang laki-laki dari desa tersesat di Jakarta. Ia menghampiri pria 

yang duduk di halte bus sendirian. “Dik, numpang Tanya, gedung tinggi itu namanya 

apa?” lalu dijawab, “Mulia Tower.” Laki-laki desa itu kegirangan, “Asyik…akhirnya 

sampai juga aku di Monas” (Darminto, 2015: 4). Sedangkan menurut KBBI 

(Depdiknas, 2007: 680) mengemukakan bahwa logika merupakan pengetahuan 

tentang kaidah berpikir. Dari kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
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humor olah logika merupakan lelucon yang bergaya analisis yang sesuai dengan 

kaidah berpikir. 

 

7. Analogi 

Analogi merupakan model lelucon yang menyasarkan ke dunia Anuland, 

Antah-Berantah untuk mencapai persamaan-persamaan dengan kondisi atau situasi 

yang ingin dibidik. Puisi-puisi Emha Ainun Nadjib yang dibacakan dalam pentas 

keliling “Komunitas Pak Kandjeng”, atau beberapa lakon Teater Koma, banyak 

bermain dengan lelucon analogi (Darminto, 2015: 4). Sedangkan menurut KBBI 

(Depdiknas, 2007: 44) mengemukakan bahwa analogi adalah persamaan/ persesuaian 

antara dua benda/ hal yang berlainan. Dari kedua pendapat tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa humor analogi merupakan humor untuk mencapai persamaan/ 

persesuaian dengan situasi yang dibidik. 

 

8. Unggul-Pecundang 

Seringkali disebut teori superioritas-interioritas. Lelucon yang muncul dari 

perasaan diri unggul karena melihat cacat, kesalahan, kebodohan, kemalangan pihak 

lain. Apresian dari kelompok penggemar lelucon ini tega tertawa terpingkal-pingkal 

melihat orang pincang, tangan buntung, orang buta, orang terbelakang, orang sial, 

orang malang, dan lain-lain (Darminto, 2015: 4). Unggul berarti paling baik diantara 

yang lain. Sedangkan pecundang berarti tidak mempunyai keberanian. Jadi unggul-

pecundang berarti humor yang terbentuk karena perasaan diri unggul dengan melihat 

kebodohan dari pihak lain. 
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9. Surealisme 

Lengkapnya, magic and surrealism. Dunia nirlogika. Melompat dari makna-

makna yang sudah disepakati. Lelucon corak ini bisa dijumpai di novel-novel karya 

Iwan Simatupang, Budi Darma, Danarto dan Putu Wijaya. Beberapa film Alfred 

Hitchcock, meskipun bernuansa horor juga bertabur humor-humor serealistik 

(Darminto, 2015: 4-5). Sedangkan menurut KBBI (Depdiknas, 2007: 1109) 

mengemukakan bahwa surealisme merupakan aliran dalam seni sastra yang 

mementingkan aspek bawah sadar manusia dan nonrasional dalam citraan. Dari kedua 

pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa humor surealistik merupakan 

lelucon yang melompat dari makna-makna yang telah disepakati. 

 

10. Kelam 

Humor kelam sering disebut black humor atau sick joke. Isinya soal 

malapetaka, kengerian, lelucon tentang orang yang dipenggal kepalanya, bunuh diri, 

pemerkosaan dan sejenisnya. Pendek kata berisi tentang segala sadisme dan 

kebrutalan (Darminto, 2015: 5). Sedangkan menurut KBBI (Depdiknas, 2007: 529) 

mengemukakan bahwa kelam memiliki arti agak gelap, kurang terang, dan suram. 

Dari kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa humor kelam adalah 

lelucon yang berisi tentang kegelapan atau kengerian. 

 

11. Seks 

Humor seks di sini bukan seks dalam arti gender atau jenis kelamin, tetapi seks 

yang mengandung makna menjurus ke porno-pornoan. Atau bahkan full porno. 

Lelucon jenis ini banyak beredar di kalangan terbatas. Di kantor-kantor, antarteman, 
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antarkomunitas. Di beberapa seminar, apalagi seminar tentang seks, situasi ini tak 

dilewatkan oleh pemakalah yang ingin memperoleh respon maksimal dari peserta 

(Darminto, 2015: 5). Sedangkan menurut KBBI (Depdiknas, 2007: 1014) 

mengemukakan bahwa seks adalah jenis kelamin atau hal yang berhubungan dengan 

alat kelamin. Dari kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa humor 

seks adalah humor yang mengandung makna yang menjurus porno. 

 

12. Olah estetika 

Lelucon ini lebih banyak bisa dinikmati di dunia panggung pertunjukan, 

pameran atau paket audio-visual. Isi tayangan mungkin tak seberapa menggigit, 

namun pengemasannya sangat mengesankan dan mengejutkan. Film animasi Fantasia 

karya Walt Disney termasuk salah satu contoh betapa estetika menjadi salah satu 

pertaruhan kreadibilitas kesenimanan Disney (Darminto, 2015: 5). Sedangkan 

menurut KBBI (Depdiknas, 2007: 308) mengemukakan bahwa estetika merupakan 

cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan serta 

tanggapan manusia terhadapnya. Dari kedua pendapat tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa olah estetika adalah lelucon yang pengemasannya sangat indah. 

 

13. Eksperimental 

Seperti halnya cabang seni lain, misalnya teater, musik, tari, lukis, lelucon 

dalam berbagai ekspresinya juga mengenal eksperimentasi. Yakni upaya menggeliat 

dari ruang-ruang yang sudah ada. Munculnya kartun instalasi yang mendekonstruksi 

benda-benda dan difungsikan dalam makna yang baru atau film kartun animasi The 

Cosmic Eye karya Faith Hubley yang ke porno-pornoan, mengidentifikasikan adanya 
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perjalanan dan upaya eksplorasi di bidang lelucon. Apapun medianya (Darminto, 

2015: 5). Sedangkan menurut KBBI (Depdiknas, 2007: 290) mengemukakan bahwa 

eksperimental bersangkutan dengan kepercayaan. Dari kedua pendapat tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa eksperimental merupakan upaya menggeliat dari ruang-

ruang yang sudah ada. 

 

14. Apologisme  

Humor apologisme juga semacam senjata, bukan untuk melucu, tetapi justru 

untuk berlindung di balik lelucon. Upaya pembenaran yang tergolong pengecut karena 

ketidakberdayaan mempertanggungjawabkan lontaran, pernyataan atau perbuatannya 

ternyata tak memiliki dasar argument untuk menetralisirkan, karena biasanya enggan 

mengakui kesalahan, lalu berkilah, “Ah, itu kan cuma guyon. cuma lelucon” 

(Darminto, 2015: 5-6). Sedangkan menurut KBBI (Depdiknas, 2007: 62) 

mengemukakan bahwa apologisme merupakan tulisan atau pembicaraan formal yang 

digunakan untuk mempertahankan gagasan kepercayaan/ pembelaan. Dari kedua 

pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa apologisme merupakan senjata 

untuk berlindung di balik lelucon sebagai pembelaan untuk mempertahankan gagasan 

 

E. Stand up Comedy. 

1. Pengertian Stand up Comedy  

Stand up Comedy adalah sebuah bentuk pertunjukan seni komedi. Biasanya, 

seorang komedian tampil di depan para penonton dan berbicara langsung pada 

mereka. Para penampil ini biasanya disebut sebagai comic, Stand up Comic, Stand up 

Comedian, atau hanya Stand up saja. Biasanya para komedian membawakan cerita 
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singkat yang lucu, Jokes singkat (disebut dengan “bit”), dan one-liners, yang lazimnya 

tipe ini disebut dengan pertunjukkan monologue atau comedy Routin. Beberapa Stand 

up Comic ada yang menggunakan property (alat bantu), musik, atau trik sulap untuk 

melancarkan aksi pertunjukan mereka, tetapi itu merupakan “perkembangan” dari 

Stand up Comedy yang umumnya tanpa peralatan, bahkan penampilan kostum/ make 

up “biasa”. Stand up Comedy sering ditampilkan di komedi clubs, bars, neo-

burlesques (gedung pertunjukan), colleges (kampus-kampus) dan gedung teater,  

tetapi tidak ada batasan di mana seharusnya pertunjukan itu digelar (Papana, 2012: 4-

6). Dilanjutkan oleh Ramon Papana dalam bukunya yang berjudul “Kiat Tahap Awal 

Belajar Stand up  Comedy Indonesia”, keterampilan seorang comic biasanya beragam, 

karena biasanya seorang comic tidak hanya tampil saja, tetapi sekaligus bertindak 

sebagai penulis naskah, editor, promotor, produser, bahkan teknisi panggung untuk 

aksinya tersebut. Banyak Stand up Comedian menyiapkan diri selama bertahun-tahun 

untuk mengembangkan materi berdurasi 45 menit, dan biasanya mengulang bits 

berkali-kali dan perlahan menyempurnakan materinya. Penampilan Stand up Comedy 

hanya melibatkan seorang komedian (one man/ woman show), sedangkan pertunjukan 

Stand up Comedy biasanya terdiri dari beberapa orang komedian yang tampil dalam 

Line up (deretan atau urutan penampilan). 

 

2. “Stand up Comedy” Kompas TV 

“Stand up Comedy”di Kompas TV dimulai pada tahun 2011 dan tayang setiap 

hari Kamis pukul 22.00 WIB, sedangkan tayangan ulangnya yaitu setiap hari Minggu 

pukul 15.00 WIB. Audisi pada awalnya diadakan di 4 kota besar yaitu berurutan dari 

Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan berakhir di Jakarta, sebelumnya kota Medan 
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sempat menjadi kota audisi di musim pertama dan tidak ditunjuk kembali dua musim 

sesudahnya. Peserta yang datang audisi harus membawa persyaratan yang sudah 

ditentukan serta tampil ber Stand up Comedy dengan durasi 3 menit. Peserta yang 

dinyatakan lolos akan diberikan Golden Ticket oleh juri. Setelah itu, bagi peserta yang 

telah mendapat Golden Ticket akan dihubungi oleh pihak Kompas TV untuk dapat 

lanjut ke babak Pre Show/Show. Pada Season 5, selain 4 kota yang telah disebutkan 

yang menjadi kota utama audisi, dibuka pula audisi di 3 kota besar lainnya yaitu kota 

Medan, Padang, dan Denpasar. Pada musim ke-5 ini hanya 14 kontestan yang lolos ke 

babak Show melalui babak Pre Show. Sementara 2 komika lagi diambil dari kompetisi 

Liga Komunitas Stand Up (LKS), di mana 2 komika tersebut merupakan komika 

terbaik dari masing-masing tim komunitas yang berlaga di grand final LKS. Sehingga 

mereka langsung memperoleh Golden Ticket ke babak Show tanpa harus mengikuti 

audisi dan babak Pre Show. 

Kompas TV adalah sebuah stasiun televisi swasta terrestrial nasional di 

Indonesia. Kompas TV dimiliki oleh Kompas Gramedia. Stasiun televisi ini hadir 

menggantikan stasiun televisi yang pernah dimiliki oleh Kompas Gramedia, yaitu 

TV7. Sejak saham TV7 dibeli oleh pihak Trans Corp yang berdiri di bawah 

kepemimpinan Chairul Tanjung pada tahun 2006 dan nama TV7 diganti menjadi 

Trans7, maka saham Kompas Gramedia terhadap Trans7 menurun menjadi hampir 

setengah dari Trans Corp. Pada tanggal 11 September 2011, Kompas TV mengubah 

logonya yaitu dengan menghilangkan tulisan TV pada logo tersebut, dan tulisan TV 

tersebut kembali digunakan mulai 5 Oktober 2012 hingga sekarang. 
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