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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Hiburan menjadi sarana yang dibutuhkan oleh setiap orang dan dapat dinikmati oleh 

setiap kalangan. Hiburan memiliki berbagai macam bentuk, seperti music, sinetron, film 

ataupun juga pertunjukan-pertunjukan seni seperti halnya ludruk. Ludruk ini pertunjukan yang 

bersifat humor yang di tampilkan di depan banyak orang. Humor dilakukan atau diciptakan 

dengan maksut supaya penonton tertawa.  

 Setiap orang hampir setiap hari membutuhkan hiburan. Dalam era modern seperti ini 

hiburan dapat dengan mudah dinikmati melalui berbagai media, seperti media elektronik yang 

bisa dijumpai dalam acara Televisi dan Radio, lalu media cetak seperti komik dan ada pula 

media sosial yang hampir semua orang mengakses media sosial.  

 Hiburan merupakan salah satu sarana komunikasi juga seperti menyampaikan informasi 

yang bersifat rasa senang, jengkel ataupun marah. Hiburan menjadi fungsi utama dari film, 

radio, dan televisi. Khalayak pergi ke gedung bioskop, membeli pesawat radio atau televisi, 

adalah untuk mencari hiburan. Kalau dalam kisah film, program radio, dan televisi disajika 

segi-segi informasi dan pendidikan, hanyalah sebagai pelengkap saja terhadap fungsi 

utama(Effendy 2008:54-55) 

 Acara televisi saat ini mempunyai banyak program yang lebih kreatif dan menghibur, 

seperti Opera Van Java yang sempat tenar di tahun 2012an. Lalu sekarang salah satu program 

televisi yang dinilai baru yaitu Stand Up Comedy Indonesia Kompas TV yang sekarang sudah 

masuk sesion 7. Stand Up Comedy Indonesia atau yang sering disebut dengan SUCI ini 

menjadi program acara televisi yang menghibur dan bersifat humor. Stand Up Comedy menjadi 

program hiburan humor yang menekankan pada gaya bahasa dan joke yang di sampaikan oleh 
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penyampai yang disebut dengan comica. Comica-comica dalam Suci ini dijaring dari berbagai 

daerah, mereka seringkali menggunakan gaya bahasa dengan logat sesuai dengan daerah asal 

mereka, seperti halnya Comica asal Nusa Tenggara Timur Abdur Arsyad yang masuk menjadi 

finalis Stand Up Comedy Indonesia session 4. Abdur terkenal dengan logat bahasa yang khas 

orang Indonesia timur, tidak hanya itu materi-materi yang di sampaikan Abdur juga tidak lepas 

dari gambaran kehidupan orang-orang Indonesia timur menurut versinya. Lelucon yang abdur 

sampaikan tentang kehidupan Indonesia timur ini menjadi sebuah lelucon yang menghibur dan 

juga menarik, karena banyak penonton yang belum tahu kehidupan atau gaya hidup dari orang-

orang Indonesia Timur sendiri. Tak jarang Abdur juga membandingkan kehidupan orang 

Indonesia Timur dengan kehidupan orang yang hidup di Ibu Kota atau daerah lainnya. 

 Materi Abdur Arsyad yang mengombinasikan materi humor dengan logat daerah, 

pengalaman dan kehidupan sosial ini menarik perhatian peneliti untuk meneliti isi dari materi 

Stand Up Comedy ini terutama yang menyangkut tentang kehidupan sosial. Seperti dalam 

Konteks: 

 “Tapi paling tidak enak itu ketika nonton bola kita di teribun timur, karena 

kalau di tribun barat itu nonton pakek lampu, cahaya terang, kelap kelip 

dimana-mana, tapi kalau di tribun timur itu masih gelap listrik tidak ada. 

Kalau di tribun barat di kasih sofa, makan enak-enak, kalau di tribun timur 

masih beralaskan tanah makan seadanya. Mangkanya orang yang di tribun 

barat teriak ke tribun timur, hey kalian yang di tribun timur, sabar saja kami 

akan membangun kursi disitu kami kasih makan enak, tetapi sampai 

pertandingan berakhir tidak ada yang datang” (Show 9 Suci 4 Abdur) 

 Dari konteks materi yang disampaikan oleh Abdur tersebut tergambarkan antara 

perbandingan tribun barat dan tribun timur yang memiliki perbedaan. Konteks-konteks sosial 

yang diselipkan abdur dalam materi stand upnya menggambarkan bagaimana suatu keadaan 

yang bertolak belakang. Abdur menggambarkan suatu keadaan sosial di daerahnya dengan 

gambaran yang dia bandingkan dengan keadaan di kota, seperti ibu kota Jakarta. Perbedaan 

dan ketidak setaraan kehidupan yang disuarakan abdur melewati Stand Up Comedy. 
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 Tidak hanya di Show yang ke 9, Hampir disetiap Show, Abdur selalu mengangkat yang 

berbau kehidupan sosial yang berlatar belakang Indonesia Timur. Di show ke 14 Abdur 

mengangkat perbandingan pantai di Jakarta dengan pantai di Indonesia timur, Abdur 

menjelaskan perbedaan yang signifikan yang menggambarkan perbedaan kebiasaan orang desa 

dengan orang kota. Perbandingan kehidupan juga dijelaskan Abdur pada Shownya yang ke 7 

dimana yang dia angkat tentang teknologi, Abdur membawakan joke bagaimana orang timur 

itu terlalu tertinggal soal teknologi sampai-sampai mereka orang Indonesia timur tidak 

mengerti bahwa sebuah benda kecil(HandPhone) dapat menyebabkan kecelakaan pesawat 

terbang, ditambah lagi sebuah joke yang menggambarkan tidak semua orang timur pernah 

melihat Menara pemancar sinyal. Dari sini terlihat bagaimana Abdur menyampaikan sebuah 

sindiran bahwa pembangunan wilayah masih belum sepenuhnya merata. Dalam penampilan 

yang pertama Abdur juga sudah menyelipkan beberapa sindiran yang mengangkat tema tentang 

bencana alam, Di dalam materi Stand Upnya Abdur membandingkan bencana yang terjadi di 

Jakarta dan di Nusa Tenggara Timur, bagaimana banjir jakarta yang berlangsung seminggu 

dijadikan bencana nasional, namun Gunung Rokatenda yang meletus selama 14 bulan tidak 

disiarkan atau terjamah oleh media. Sebuah kalimat yang menjadi salah satu daya tarik bagi 

peneliti dalam Show pertamanya ialah  

“Bahkan pertama kali rokatenda meletus sampai dia ulang tahun yang 

pertama tidak ada kado yang datang, berita rokatenda meletus tertutup 

dengan banjir jakarta, bahkan banjir jakarta dijadikan bencana nasional 

karena merugikan negara hampir 20 triliun, rokatenda selama 14 bulan 

meletus negara hanya rugi 1000 rupiah, 2 koin 500an untuk tutup 

telinga”.  

 Pesan-pesan dari kehidupan sosial, dari kejadian nyata, dari permasalahan yang nyata 

diangkat dan diselipkan dalam materi Stand Upnya. 

 Abdur seperti menggunakan atau memanfaatkan ajang Stand Up Comedy menjadi 

sebuah media dalam bersuara. Perbandingan kehidupan antara daerah asal Abdur dan 
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kehidupan sosial yang dijadikan joke oleh Abdur dalam materi stand upnya menarik peneliti 

untuk meneliti kandungan kritik sosial dalam materi Stand Up Abdur Arsyad. Ketertarikan 

peneliti juga didasari karena Abdur satu-satunya Comica asal timur Indonesia yang selalu 

mengangkat kehidupan-kehidupan sosial daerahnya melalui panggung Stand Up Comedy. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diangkat 

dalam penelitian ini adalah  

1. Seberapa besar frekuensi kemunculan kritik sosial dalam materi Stand Up Comedy Abdur 

Arsyad? 

2.  Siapa pihak yang dominan menjadi sasara kritik sosial dalam materi Stand Up Comedy 

Abdur Arsyad?  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah  

1. Mengetahui frekuensi kemunculan kritik sosial dalam Materi Stand Up Comedy Abdur 

Arsyad. 

2. Mengetahui  siapa pihak yang dominan menjadi sasaran kritik sosial materi Stand Up 

Comedy Abdur Arsyad. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat Akademik 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi dan wawasan terhadap 

kajian analisis isi kritik sosial program acara stand up comedy dalam perkembangan ilmu 

komunikasi di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan juga diharapkan memberi konstribusi 
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bagi perkembangan ilmu analisis isi kritik sosial serta menambah pengetahuan dalam konteks 

penelitian analisis isi. 

b. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi dan informasi bagi para 

praktisi yang sedang membuat program Stand Up Comedy, serta orang-orang yang menjadi 

comica atau pelaku Stand Up Comedy dalam pembuatan materi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


