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PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Dalam kehidupan sehari-hari bahasa, baik verbal maupun nonverbal, 

merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia.“Bahasa merupakan 

fenomena yang selalu hadir dalam segala kegiatan manusia” (Chaer, 

2007:15).Untuk dapat berkomunikasi dengan baik, hakikat bahasa harus 

dimengerti terlebih dahulu.Secara umum bahasa berfungsi sebagai alat 

komunikasi, bahkan dapat dipandang sebagai fungsi utama dari bahasa (Hidayat, 

2006:26).Sejalan dengan perkembanganya bahasa mempunyai peluasan 

fungsi.Perluasan fungsi bahasa terjadi atas kreatifitas manusia dalam menciptakan 

variasi pembentuknya berdasarkan penggunaan bahasa itu sendiri dalam 

masyarakat sesuai dengan kesepakatan.Sebagai hasil dari variasi bahasa, humor 

juga memiliki fungsi. 

Secara tradisional fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Sebagai 

alat komunikasi, bahasa memiliki fungsi yang lebih khusus, yaitu sebagai 

menjalin hubungan, solidaritas, dan kerja sama dalam masyarakat, bahasa untuk 

menyatakan pikiran dengan perasaan sehingga pendengar mampu merasakan apa 

yang sedang dibicarakan. Sebagai alat komunikasi, bahasa digunakan 

menyampaikan gagasan, perasaan, baik yang sebenarnya maupun imaji-

nasi.Fungsi bahasa imajinatif biasanya berupa karya seni, antara lain puisi, cerita, 

dongeng, dan lelucon. 
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Konsep Talk Show di televisi, terutama di Indonesia, dianggap 

sebagaikonsep acara yang tidak begitu populer, dibandingkan dengan sinetron 

atau acara lainya.Talk Show sering dianggap membosankan, terlalu sulit untuk 

dicerna, tidak dikemas menarik, dan berbagai Alasan lain yang membuat Talk 

Show semakin terpinggirkan dalam urusan hiburan televisi. Akan tetapi 

munculnya program Ini Talk Show di NET TV memberikan perspektif berbeda 

kepada pemirsa mengenai talk show.Ini Talk Show adalah program Talk show 

yang dikemas dengan suasana santai, membahas isu-isu hangat yang ada di 

masyarakat dengan carahumor.  

Di program Ini Talk Show juga akan menggambarkan suasana rumah dan 

karakter-karakter yang ada di rumah tersebut. Dengan peran Sule sebagai Host, 

Andre Taulany sebagai Consultant-Host, didukung oleh Yurike sebagai Mama 

Sule, Sas Widjanarko sebagai Om Sule, Maya Septha sebagai Asisten Rumah 

Tangga, dan Haji Bolot sebagai Pak RT,Ini Talk Show membawa suasana baru 

dalam dunia pertelevisian di Indonesia, khususnya dalam bidang hiburan. 

Jenuhnya acara-acara televisi di Indonesia membuat acara Ini Talk Show menjadi 

acara baru yang disukai semua kalangan. 

Humor merupakan aktivitas yang digemari. Humor menjadi bagian hidup 

sehari-hari.Humor tidak mengenal kelas sosial dan dapat bersumber dari berbagai 

aspek kehidupan. Humor adalah cara melahirkan suatu pikiran, baik dengan 

dengan kata-kata (verbal) atau dengan jalan yang lain yang melukiskan suatu 

ajakan sehingga menimbulkan simpati dan hiburan. Humor dapat menyatakan rasa 

senang, marah, jengkel, simpati Humor timbul karena dalam diri kita ada 
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pertentangan antara rasa ingin ‘main-main’ dan ‘keseriusan’ serta ‘kegembiraan 

yang meledak-ledak’ dan ‘kesedihan yang berlebihan’(Hakim, 2002:1). 

Kehadiran humor di masyarakat memberikan fungsi dan manfaat bagi 

kelangsungan pembangunan bangsa. Humor yang hadir dalam siaran televisi, 

radio, majalah surat kabar turut mewarnai gerak laju pembangunan.Grup-grup 

lawak menyajikan segala informasi, peristiwa-peristiwa penting serta 

kepincangan-kepincangan di masyarakat yang dikemas dalam bentuk humor, 

sehingga lebih leluasa menyajikannya. Cerita humor hadir di beberapa majalah 

dan surat kabar. Humor memberikan selingan dan hiburan agar para pembaca 

tidak berada dalam situasi ketegangan oleh beberapa berita. 

Keberhasilan seorang pelaku humor adalah ketika stimulus humor yang 

dilancarkannya diterimaoleh penerima humor sebagaimana yang dimaksud oleh 

pelaku humor tersebut.Stimulus humor adalah kelucuan yang mengharapkan 

senyum atau tawa sebagaiefek dari penerima humor (Widjaja, 1993:35).Dalam 

humorterdapat tiga jenis komunikasi, yaitu (a) penutur memang bermaksud 

melucu,dan si penerima menerima sebagai lelucon,(b) penutur tidak bermaksud 

melucu,namun si penerima menganggap lucu, dan (c) penutur bermaksud melucu, 

namun sipenerima tidak menganggap lucu. 

Apabila diperhatikan berbagai macam Talk Show yang ditayangkan di 

televisi, bahasa tersebut dikategorikan sebagai media komunikas ihiburan. 

Tayangan-tayangan tersebut menampilkan narasumber yang berasal dari berbagai 

kalangan.Narasumber tersebut dapatberasal dari kalangan artis, dapat juga berasal 

dari kalangan masyarakat biasa dengan keahlian tertentu Narasumber yang 
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diundang tersebut berdialog, yaitu saling bertukar pendapat dan informasi tentang 

suatu topik yang sudah ditentukan oleh pembawa acara. 

Bahasa yang digunakan oleh para Komedian adalah bahasa lisan .Menurut 

Abdullah (2012:156) dalam pemakaian bahasa lisan terdapat sarana supra-

segmental yang memberi sumbangan keberhasilan suatu komunikasi. Sarana 

suprasegmental tersebut antara lain gejala intonasi berupa aksen, tekanan kata, 

tinggi rendahnya nada, dan keras lembutnya suara.  Hakikat bahasa lisan adalah 

spontan sehingga sering kali kurang cermat dalam menyampaikan pikiran dan 

perasaan tetapi bahasa lisan mempunyai keuntungan karena didukung oleh 

intonasi, mimik wajah dan suasana yang diciptakan misalnya, serius, kelakar, dan 

formal dan sebagainya.Tuturan yang terjadi di acara Ini Talk Show di NET TV 

membentuk wacana berdasarkan tema yang telah ditentukan sebelumnya.Wacana 

tersebut merupakan Isu-isu dalam masyarakat yang dikemas secara menarik 

dalam humor dan mempunyai sifat menginformasikan sekaligus bersifat persuasif 

kepada penontonuntuk memberikan solusi terhadap problema-problema tersebut. 

Jika menyoroti humor yang beredar di televisi Indonesia, humor tersebut 

lebih mengarah kepada kekerasan.Meskipun media yang digunakan lunak, yakni 

stereofoam. Jika diamati pada humor Pesbuker pada akhir adegan pasti ada salah 

satu figuran (Sapri Pesbuker), kepalanya diberi tepung berwana putih atau air. 

Sebelumnya figuran tersebut dicela dengan pantun ini merupakan pelecehan 

karena kepala manusia sebagai medianya. Berbeda dengan Ini Talk Show yang 

cenderung lebih memainkan kreatifitas para host untuk menciptakan tawa, 

sehingga tidak ada unsur kekerasan fisik apapun. Ini Talk Show memang sebuah 

acara Talk Show, namun acaranya dikemas berbeda dengan menampilkan suasana 
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rumahan berikut dengan karakter atau peran para penghuninya.Jadi meskipun 

konsep dasarnya acara Talk Show namun di Ini Talk Show juga menggabungkan 

beberapa adegan akting para pemainnya, disela memberi pertanyaan kepada 

bintang tamu.Ada yang unik dalam tayangan Ini Talk Show yaitu toples atau kotak 

denda, toples ini sengaja diperuntukkan bagi yang mencela atau menghina siapa 

saja yang ada dalam tayangan Ini Talk Show. Denda yang dikenakan sebesar lima 

ribu rupiah. Tidak hanya bintang tamu yang harus bayar Sule dan Andre juga 

seringkali harus membayar denda karena ucapan yang mengejek satu sama lain. 

Oleh karena itu, Ini Talk Show disebut humor cerdas karena tanpa unsur 

kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. 

Berdasarkan fenomena dan kelebihan dari humor Ini Talk Show di NET TV, 

peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai bahasa humorIni Talk Show 

di NET TV untuk mengetahui bagaimana para host menggunakan bahasa humor 

mereka pada acara Ini Talk Show di NET TV. Oleh karena itu, penelitian terhadap 

penggunaan bahasa humor pada acara Ini Talk Show ini berdasarkan beberapa 

alasan.(1) Para host mempunyai humor yang memang alamiah. Mereka tidak 

berlakon seperti badut-badut yang melucu karena tuntutan. Andre, Sule, Mang 

Saswi, terlihat tidak sedang berusaha melucu. Memang hati mereka penuh 

lelucon, karakter mereka humoris. Pelawak-pelawak yang melucu karena tuntutan 

biasanya sukar untuk tertawa lepas di atas panggung, (2) ide yang terkandung 

dalam acara Ini Talk Show di NET TV bersifat kekinian dan memiliki nilai 

pendidikan berdasarkan tema yang ditentukan sebelumnya, (3) kemenarikan Ini 

Talk Show karena terdapat penyajian berupa gaya bahasa, diksi, lagu dan 

peribahasa yang khas. 
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Penelitian humor di Indonesia pernah dilakukan oleh penelitian 

sebelumnya, Penelitian pernah dilakukan oleh Rustono (1998) yang berjudul 

Implikatur Percakapan Sebagai Penunjang Pengungkapan Humor Verbal Lisan 

Berbahasa Indonesia. Penelitian tersebut memaparkan dan memberi argumentasi 

tentang implikatur percakapan yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran 

prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan.Penelitian tentang bahasa humor juga 

pernah dilakukan oleh Aguntin (2003) yang berjudul “Analisis Wacana Humor 

Anak-anak Ditinjau dari Struktur dan Fungsi Pragmatik” Penelitian ini lebih 

fokus mendiskripsikan humor dari sudut tema dan fungsi pragmatik 

humor.Penelitian selanjutnya yaitu oleh Nurhayati (2001) dengan judul 

“Penggunaan Diksi dalam Wacana Humor”. Penelitian ini berobjek pada wacana 

humor, sumber data diambil dari humor secara lisan kemudian dituliskan (tulis), 

sedangkan fokusnya pada penggunaan kata umum dan khusus, denotasi dan 

konotasi, kongkret dan abstrak, serta ragam bahasa sesuai dengan ragam 

pemakaian.Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini lebih 

difokuskan untuk mendiskripsikan bentuk bahasa humor dan strategi penyajian 

bahasa humor. 

1.2 Fokus masalah 

Ini Talk Show merupakan program talk show yang berisi tentang tuturan 

lucu dalam sebuah percakapan, para host juga mempunyai humor yang alamiah, 

dan Ini Talk Show membahas aspek-aspek nilai pendidikan dan nilai sosial dari 

kehidupan melalui humor. Humor menurut Arwah Setiawan (1988) dibedakan 

dalamtiga jenis yakni (1) humor personal,yaitu kecenderungan tertawa pada diri 

kita,misalnya bila kita melihat sebatang pohon yang bentuknya mirip orang 
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sedang buangair besar; (2) humor dalam pergaulan, misalnya senda gurau di 

antara teman, kelucuan yang diselipkan dalam pidato atau ceramah di depan 

umum; (3) humor dalam kesenian, atau seni humor. Humor dalam kesenian masih 

dibagi menjadi seperti berikut. Humor lakuan, misalnya: lawak, tari humor, dan 

pantomim lucu. Humor grafis, misalnya: kartun, karikatur,foto jenaka, dan patung 

lucu. Humor literatur, misalnya: cerpen lucu, esei satiris, sajak jenaka, dan 

semacamnya.Sehingga Ini Talk Show termasuk dalam humor lakuan. 

Agar memperoleh hasil yang maksimal, maka masalah-masalah dalam 

penelitian ini difokuskan pada a). Bentuk Bahasa Humor ,dan b) Strategi 

Penyajian humor yang ada dalam Talk Show Ini Talk Show.Untuk menentukan 

bentuk humor ditentukan gaya bahasa dan diksi yang menunjukan bentuk humor. 

dan untuk memperoleh bagaimana strategi penyajian humor harus ditemukan 

penyajian berupa dialog, monolog, lagu, dan peribahasa. 

1.3 Rumusan Masalah 

a)  Bagaimanakah bentuk bahasa humor dalam Ini Talk Show di NET TV dilihat 

dari aspek gaya bahasa dan diksi? 

b)  Bagaimanakah strategi penyajian humor dalam Ini Talk Show di NET TV? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya mendiskripsikan hal-hal 

berikut: 

a)  Mendeskripsikan bentuk bahasa humor dalam Ini Talk Show di NET TV dilihat 

dari aspek gaya bahasa dan diksi! 

b)   Mendeskripsikan strategi penyajian humor dalam Ini Talk Show di NET TV! 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi semua pihak, 

khususnya bagi pengajar Bahasa Indonesia, pembaca, peneliti selanjutnya, dan 

pengajaran. 

a) Pengajar Bahasa 

  Bagi pengajar, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 

pengetahuan dan alternatif bahan mengajar dalam mengajarkan Ragam Bahasa 

pada siswa khususnya pengeetahuan tentang aspek humor dalam sebuah bahasa. 

b) Pembaca 

  Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai wawasan 

pengetahuan untuk memahami suatu wacana humor. 

c) Peneliti selanjutnya 

  Bagi peneliti selanjtnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

acuan untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang menyangkut masalah humor. 

d) Komedian 

  Bagi komedian, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam 

pemilihan bentuk-bentuk bahasa humor yang cerdas dan efektif untuk 

memberikan lawakan yang baik bagi penonton. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan persepsi perlu adanya Definisi Operasional 

yang digunakan dalam penelitian ini, penegasan yang dimaksud meliputi hal-hal 

sebagai berikut. 
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a) Analisis 

Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan 

menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, 

hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu 

keseluruhan yang terpadu (Komaruddin, 2001:53). 

b) Bahasa Humor 

Bahasa humor merupakan rasa atau gejala yang merangsang kita untuk 

tertawa atau cenderung tertawa secara mental, ia bisa berupa rasa, atau 

kesadaran, humor dapat tampil mantap sebagai penyegar pikiran dan 

sekaligus sebagai penyejuk batin, dan penyalur uneg-uneg (Pramono, 

1983:2). 

c) Ini Talk Show  

Merupakan salah satu bentuk program talk showdi Net.tv yang mampu 

menyedot perhatian khalayak karena gaya penyampaian Host yang berbeda 

dengan presenter lainnya sehingga mampu menarik perhatian khalayak dan 

juga akan membuat penonton tidak menjadi bosan dikarenakan aksi-aksi 

humor yang cerdas yang dilakukan oleh Host dan consultan Host Ini Talk 

Show. 

d) Bentuk Bahasa Humor  

Bentuk bahasa humoradalah wujud bahasa yang bersifat lucu yang dapat 

menggelikan hati atau rasa geli bagi yang mendengar maupun 

melihatnya.Salah satu bentuk humor adalah berbentuk verbal. Dalam hal 

ini bentuk bahasa yang dilihat dari perspektif diksi, dan gaya bahasa. 
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e) Strategi Penyajian Humor 

Strategi penyajian humor adalah perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang didesain untuk memperoleh ragam bahasa humor 

dan partisipanyang diinginkan,  

 

 




