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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Bahasa adalah alat untuk berinteraksi, maksudnya alat untuk menyampaikan 

pikiran, gagasan, konsep atau juga perasaan. Seseorang dapat menyampaikan ide, 

gagasan, pikiran dan perasaannya kepada orang lain melalui bahasa. Bahasa 

digunakan sebagai alat penyampai pesan dari seseorang kepada orang lain, dari 

pembicara kepada pendengar, dan dari penulis kepada pembaca. Pernyataan bahasa 

sebagai alat komunikasi ini menunjukkan bahwa bahasa merupakan bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahasa menjadi salah satu ciri paling 

khas dari manusia, yang membedakannya dengan makhluk-makhluk lain. Demikian 

dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan bagian penting dari proses komunikasi. 

Beragam cara berkomunikasi yang bisa dilakukan manusia untuk 

menghubungkan satu sama lain salah satunya  melalui  humor. Humor memiliki 

peran yang cukup sentral dalam kehidupan sehari-hari, bahkan hampir semua  

orang  akrab dengan humor. Humor sering dijumpai dalam lingkungan sehari-

sehari baik dalam lingkungan masyarakat, tempat kerja, media cetak, media 

elektronik semuanya tidak luput dari aktivitas humor yang menjadi selingan 

dalam interaksi berkomunikasi. Humor tidak saja bermanfaat sebagai wahana 

hiburan, tetapi berguna pula sebagai sarana penyampai informasi, pendapat,sarana 

pendidikan, maupunsarana kritik sosial yang mencangkup fenomena-fenomena 

yang ada dilingkungan sekitar baik yang bersifat lokal maupun nasional. 
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Bentuk yang unik dari ketimpangan dan fenomena sosial inilah yang 

kemudian diungkap dengan bahasa humoryang mengandung kesan 

santai,sehingga tidak hanya menambah kearabkan antar penggunanya tetapi juga 

memiliki sisi yang menimbulkan gelak tawa atau lelucon yang menggelitik para 

pengguna bahasa maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya. Komunikasi 

atau proses berbahasa dalam bentuk humor dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

seperti dilakukan dengan cara berdialog ataupun dengan cara monolog. Bentuk 

penyampaian dalam dialog atau monolog ini sering dijumpai dibeberapa tempat 

atau media misalnya dalam media cetak dan media elektronik. 

Penyampaian humor dengan bentuk dialog biasa dilakukan oleh seorang 

penutur (pembicara) yang berkomunikasi dengan mitra tuturnya, sedangkan 

monolog adalah cara penutur (pembicara) menyampaikan suatu informasi kepada 

orang lain namun tidak mendapat respon langsung dari mitra tuturnya 

(pendengar). Adapun komunikasi atau proses berbahasa yang berbentuk humor 

monolog yang sering dijumpai bahkan banyak digandrungi oleh hampir semua 

kalangan seperti stand up comedy Indonesia. Di Indonesia humor sudah dikenal 

dan telah berkembang cukup lama.  Perkembangan humor di Indonesia sangat erat 

dengan bentuk-bentuk kesenian rakyat seperti ketoprak, wayang, lenong, ludruk 

dan kesenian daerah lainnya. Seiring perkembangan zaman tayangan yang ber-

gendre humor sudah banyak ditemukan diberbagai  tempat bahkan tidak hanya 

bersifat kedaerahan akan tetapi menampilkan sisi kemodernan seperti tayangan-

tayangan yang ber-gendre humor yang kini marak hadir di stasiun televisi. 



3 
 

Stand up comedy Indonesia season 4 Kompas TV merupakan salah satu dari 

sekian banyak tayangan ber-gendre humor yang sedang marak saat ini, tidak 

hanya dari para penikmat ataupun pelakunya yang mulai bermunculan akan tetapi 

tema-tema yang disampaikan dalam humor bersifat kekinian dan tergolong cerdas. 

Kecerdasan dalam humor stand up comedy Indonesia ini diperlihatkan oleh para 

pelaku atau yang sering dikenal dengan (comica) yang menyampaikan humor 

dengan mengkritisi segala ketimpangan sosial yang ada sehingga tidak hanya  

memberikan gelak tawa atau lelucon semata akan tetapi memberikan sisi edukasi 

serta kritikan yang sesuai dengan analisa kebenarannya. 

Stand up comedy Indonesia selain dikenal dengan komedi cerdasnya juga 

terkenal dengan olah logika kebahasaannya sehinga tidak hanya dapat 

menampilkan kejenakaan yang membuat orang tertawa tetapi juga menampilkan 

bentuk style atau gaya bahasa yang berbeda dari jenis humor lainnya seperti gaya 

bahasa retoris maupun kiasan yang sering digunakan comica Abdur dalam humor 

stand up comedy Indonesia  season 4 Kompas TV.  

Perbedaan humor stand up comedy Indonesia dari jenis humor  lainnya yaitu 

olah logika kebahasaan yang disampaikan oleh comica yang menimbulkan gelak 

tawa dan juga memunculkan bentuk-bentuk kritikan secara tidak langsung dari 

gaya bahasa yang digunakan sehingga terlihat santai namun memiliki makna 

secara tersirat serta jauh dari kesan kekerasan fisik.  

Komunikasi dengan olah logika bahasa dalam stand up comedy Indonesia 

tidak semata-mata hanya karena kecerdasan berbahasa para comica, tetapi didasari 

karena latar belakang comica yang memang sebagian kalangan intelektual baik 
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dari kaum akademisi dan profesi yang berlatar belakang pedidikan tinggi. Comica 

Abdur merupakan salah satu pelaku stand up comedy Indonesia season 4 Kompas 

TV yang tidak hanya menyampaikan stand up comedy dengan membuat orang 

tertawa tetapi juga mampu menyampaikan segala kritikan dan motivasi positif 

terhadap segala ketimpangan sosial yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat 

baik yang bersifat sosial, ekonomi, politik dan budaya.  

Humor stand up comedy memiliki keterkaitan yang erat dengan kritik sosial 

mengingat dalam penyajiannya stand up comedy lebih berisikan sindiran maupun 

tanggapan yang ditujukan pada masalah atau pristiwa yang sedang terjadi dalam 

masyarakat. Kritik sosial terjadi akibat ketidakpuasan terhadap realitas kehidupan 

yang dinilai tidak selaras dengan realita sebenarnya. Kritik sosial yang 

membangun tidak hanya berisi kecaman, celaan, atau tanggapan terhadap situasi 

tertentu, tetapi juga berisi inovasi sehingga tercapai sebuah harmonisasi sosial 

seperti yang sering disampaikan oleh comica Abdur melalui setiap penampilannya 

dalam humor stand up comedy Indonesia season 4 Kompas TV. 

Keterkaitan humor stand up comedy yang tidak hanya menyampaikan 

kejenakaan dengan menggunakan gaya bahasa retoris maupun kiasan akan tetapi 

berhubungan dengan kedudukan fungsi humor sebagai media atau sarana untuk 

melakukan kritik sosial. Stand Up Comedy Indonesia season 4 Kompas TV 

merupakan program acara lanjutan dari acara humor stand up comedy sebelumnya 

yang dikemas dalam acara audisi yang tayang pada Kamis 22.00 WIB, audisi ini 

dinilai langsung oleh para juri yang berlatar belakang pekerja seni bahkan pelopor 

stand  up comedy di Indonesia, beberapa juri dalam stand up comedy Indonesia 
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season 4 Kompas TV ini seperti, Indro Warkop dan Raditia Dika. Audisi sebelum 

ini telah menghasilkan comica-comica handal yang mampu membawa kemajuan 

terhadap stand up comedy Indonesia hingga saat ini. Acara stand up comedy 

Indonesia season 4 Kompas TV merupkan audisi yang sangat unik dibandingkan 

dengan audisi sebelumnya.  

Keunikan ini terletak pada latar belakang comica yang beragam serta cara 

membawakannya dengan  kekhasan  masing-masing seperti comica Abdur yang 

berasal dari Nusa Tengara Timur dengan kejenakaanya dan kecerdasannya 

mengangkat segala ketimpangan sosial yang ada, baik yang menyangkut nasional 

maupun kedaerahan tentang masayarakat Indonesia yang tinggal di bagian timur 

seperti NTT. Keunikan lain dari comica Abdur selain dari cara meyampaikan 

humor yang berisikan kritikan, juga adanya penggunaan gaya bahasa dalam 

humor stand up comedy baik berbentuk retoris maupun kiasan yang berkesan 

santai namun memiliki makna yang mendalam terhadap segala kritikan dan 

ketimpangan sosial yang ada. Penggunaan gaya bahasa yang mengandung kritikan 

inilah yang tidak hanya memberikan kesan kejenakaan semata tetapi mengajak 

para penikmatnya untuk ikut serta memberikan solusi terhadap segala 

ketimpangan sosial yang saat ini marak menjadi persoalan. 

Adapun tujuan akhir penelitian ini dilakakukan untuk mengungkap dan 

mendeskripsikan bentuk gaya bahasa berdasarkan tidak langsungnya makna 

dalam humor stand up comedy Indonesia season 4 Kompas TV pada comica 

Abdur, baik yang meliputi retoris maupun kiasan. 
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Berdasarkan fenomena kebahasaan yang unik dan kelebihan dari humor 

stand up comedy Indonesia season 4 Kompas TV, peneliti tertarik meneliti lebih 

dalam mengenai gaya bahasa  humor stand up comedy Indonesia season 4 Kompas 

TV pada comica Abdur, melalui kajian bahasa ini peneliti mengungkap bentuk gaya 

bahasa dalam humor stand up comedy Indonesia pada comica Abdur, fungsi  gaya 

bahasa dalam humor stand up comedy, serta makna gaya bahasa humor dalam stand 

up comedy Indonesia pada comica Abdur. 

Penelitian dan pemilihan terhadap Analisis Gaya Bahasa dalam Humor Stand 

Up Comedy Indonesia Season 4 Kompas TV pada Comica Abdur ini berdasarkan 

beberapa alasan (1) Adanya keterkaitan antara kritik sosial terhadap suatu humor 

yang tidak hanya dijadikan sarana hiburan semata, tetapi sebagai media kontrol sosial 

terhadap segala ketimpangan yang ada, (2) Stand up comedy adalah tergolong humor 

yang cerdas, karena comica sebagian besar berlatar belakang pendidikan yang tinggi 

(kaum intelektual) yang menyajikan problema-problema yang terjadi di tanah air saat 

ini dengan dikemas secara humor ataupun lelucon, serta terdapat penggunaan gaya 

bahasa yang terlihat santai namun memiliki pesan yang membangun, (3) Gagasan 

yang terkandung dalam humor stand up comedy pada comica Abdur bersifat kekinian 

serta memiliki nilai edukasi ataupun pesan moral kepada penikmatnya, (4) Terdapat 

penggunaan gaya bahasa secara tidak langsung yang meliputi gaya bahasa kiasan 

maupun retoris dalam humor humor stand up comedy Indonesia yang tidak hanya 

mengandung gelaktawa semata tetapi mengandung pesan secara tersirat. 

Sehubungan dengan penelitian Analisis Gaya Bahasa dalam Humor Stand 

Up Comedy Indonesia Season 4 Kompas TV pada Comica Abdur, peneliti 
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melakukan tinjau pustaka terdahulu tentang penelitian bahasa humor yang pernah 

ada. Penelitian tentang bahasa humor sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh 

Firdayanti (2005) yang berjudul Telaah Prgamatik Bahasa Humor dalam 

Kumpulan Cabe Rawit Karya Kadir Wong Penelitian tersebut mendeskripsikan 

tentang penyimpangan maksim kesopanan dan bentuk penyajian humor. 

Penelitian berikutnya tentang gaya bahasa juga pernah dilakukan oleh Agustin 

(2004) yang berjudul Gaya Bahasa dalam Rubrik Opini Jawa Pos Edisi Juli 2003. 

Penelitian tersebut mendeskripsikan tentang masalah bentuk penggunaan gaya 

bahasa berdasarkan struktur kalimat dan gaya bahasa berdasarkan langsung tak 

langung. 

Demikian untuk membedakan peneltian sebelumnya dengan penelitian 

Analisis Gaya Bahasa dalam Humor Stand Up Comedy Indonesia Season 4 Kompas 

TV pada Comica Abdur ini ialah pada pemilihan objek yang terbilang baru dan 

bersifat kekinian yaitu humor stand up comedy serta masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini ialah bentuk gaya bahasa dalam  humor stand up comedy pada comica 

Abdur, fungsi gaya bahasa dalam humor stand up comedy, serta aspek  makna gaya 

bahasa yang terkandung dalam humor stand up comedy Indonesia season 4  Kompas 

TV pada comica Abdur. 

 

1.2    Fokus penelitian  

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, 

maka peneliti membatasi melalui fokus penelitian serta jangkauan masalah yang ada. 
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1) Penelitian humor stand up comedy pada comica Abdur hanya berfokus pada  

gaya bahasa comica Abdur dalam humor stand up comedy Indonesia season 

4 Kompas TV,serta jangkau masalah yang akan dikaji yaitu gaya bahasa 

berdasarkan tidak langsungnya makna yang meliputi kiasan maupun retoris 

dan tidak mengkaji gaya bahasa dari segi pilihan kata, nada ataupun 

strukutur kalimat. 

2) Penelitian ini hanya berfokus pada masalah bentuk gaya bahasa dalam 

humor stand up comedy Indonesia season 4 Kompas pada comica Abdur, 

fungsi gaya bahasa dalam humor stand up comedy serta makna gaya 

bahasa humor dalam stand up comedy Indonesia Kompas TV pada 

comica Abdur dan tidak mengkaji unsur kebahasaan yang lain. 

 

1.3    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan jangkauan batasan masalah yang telah 

dipaparkan di atas, maka indentifikasi permasalahan penelitian dalam Analisis  

Gaya Bahasa dalam Humor Stand Up Comedy Indonesia Season 4 Kompas TV 

pada Comica Abdur adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana bentuk gaya bahasa dalam  humor stand up comedy pada comica 

Abdur? 

2) Bagaimana fungsi gaya bahasa dalam humor stand up comedy pada comica 

Abdur? 

3) Bagaimana makna gaya bahasa humor dalam stand up comedy season 4 

Kompas TV pada comica Abdur? 
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1.4    Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian Analisis Gaya Bahasa dalam Humor Stand Up 

Comedy Indonesia Season 4 Kompas TV pada Comica Abdur sebagai berikut.  

1) Mendeskripsikan bentuk gaya bahasa dalam humor stand up comedy 

Indonesia season 4 KompasTV pada comica Abdur. 

2) Mendeskripsikan fungsi gaya bahasa dalam humor stand up comedy 

Indonesia season 4 KompasTV  pada comica Abdur. 

3) Mendeskripsikan makna gaya bahasa humor dalam stand up comedy 

Indonesia season 4 Kompas TV pada comica Abdur. 

 

1.5  Manfaat Penelitian  

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berikut: 

1) Bagi para comica dan pembaca umum, penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sumber informasi serta pemahaman terkait dengan style atau 

gaya bahasa dalam humor bahasa baik secara kiasan maupun secara 

retoris, seperti yang sering digunakan oleh para comica ataupun pelaku 

humor dalam stand up comedy Indonesia. 

2) Bagi pengajar bahasa, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

sebagai materi alternatif dalam pembelajaran gaya bahasa dan menulis 

seperti dalam menulis cerita dalam bentuk humor maupun anekdot. 

3) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

sebagai pijakan awal penelitian selanjutnya dalam mengkaji bahasa humor 

dengan perspektif yang berbeda. 
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1.6  Penegasan Istilah 

1) Bahasa ialah suatu lambang bunyi vocal yang bersifat arbitrer serta 

memiliki fungsi rekreatif seperti menyatakan ekspresi diri, sebagai alat 

untuk adaptasi sosial atau integrasi, kontrol sosial. 

2) Humor ialah ungkapan atau ujaran yang mengandung kejenakan atau 

kelucuan yang menimbulkan gelak tawa. Humor dalam penelitian yang 

dimaksud merupakan humor modern stand up comedy, berupa video 

tayangan yang telah ditanskripsikan 

3) Gaya Bahasa ialah cara mengungkapkan diri dengan menggunakan bahasa 

indah dengan tujuan untuk meningkatkan efek serta jalan memperkenalkan 

maupun membandingkan suatu benda atau hal tertentu. Gaya bahasa dapat 

mengubah serta menimbulkan konotasi tertentu serta cara mengungkapkan 

pikiran secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian seseorang. 

4) Bentuk gaya bahasa ialah penggunaan gaya bahasa dalam berkomunikasi 

dalam bentuk humor yang berwujud retoris maupun kiasan  

5) Stand up comedy ialah seni komedi tunggal yang disampaikan secara 

perorangan di depan penonton secara langsung, dalam humor stand up 

comedy dengan menyajikan lawakan cerdas melalui olah logika bahasa 

serta mengangkat segala ketimpangan sosial dalam bentuk humoran. 

6) Comica ialah para pelaku humor stand up comedy atau dengan kata lain 

orang yang membawakan stand up.  




