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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Program Televisi 

Program televisi Setiap harinya televisi menyajikan program-program 

yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya beragam. Pada dasarnya apa saja 

yang dapat dijadikan program, yang penting adalah tidak bertentangan dengan 

norma yang berlaku dan dapat diterima oleh penonton. Jenis program televisi 

dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar menurut jenisnya (Morissan, 

2008, 208) yaitu (1) informasi atau berita, dan (2) hiburan. Program informasi 

adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk memberikan tambahan 

pengetahuan (informasi) kepada khalayak audiens. Daya tarik program ini adalah 

informasi yang kemudian dijual kepada penonton. Sedangkan program hiburan 

adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk menghibur audiens dalam 

bentuk musik, drama, permainan dan pertunjukan. Sementara dilihat dari sifatnya 

maka dikelompokan menjadi program faktual meliputi program berita, 

dokumenter, dan reality show, dan program fiksi meliputi komedi dan program 

drama.  

 Televisi adalah media yang mampu menyatukan gambar dan bahasa, 

sebagai alat ekspresi diri. Kuswandi (1996:17-20) menyatakan fungsi bahasa di 

televisi, terbagi dalam empat macam yaitu (1) bahasa berfungsi sebagai alat 

kontrol sosial, yaitu pengungkapan gaya bahasa halus (eupimisme) untuk 

menyindir atau mengkritik satu kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat, (2) 

bahasa berfungsi sebagai alat ekspresi diri, yaitu sebagai alat untuk menyatakan 

ekspresi diri, (3)  bahasa berfungsi sebagai alat promosi, yaitu bahasa digunakan 
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sebagai alat promosi dan juga pemasaran. Contohnya iklan suatu produk tanpa 

adanya bahasa yang baik dan menarik tentu masyarakat tidak akan tertarik pada 

produk tersebut (Seran: 2011), (4) bahasa berfungsi sebagai alat integrasi dan 

adaptasi, yaitu peran media televisi dalam paket acaranya menggunakan bahasa 

indonesia, benar-benar dapat menginformasikan secara jelas peristiwa yang terjadi 

dalam masyarakat.  

2.1.1 Program Ini Talk Show di Televisi 

Pengertian program acara televisi yaitu kata “program” itu sendiri berasal 

dari bahasa Inggris proggrame atau program yang berarti acara atau rencana. 

Undang-undang penyiaran Indonesia tidak menggunakan kata program untuk 

acara, tetapi menggunakan istilah “siaran” yang didefinisikan sebagai pesan yang 

disajikan dalam berbagai bentuk. Namun kata “program” lebih sering digunakan 

dalam dunia penyiaran di Indonesia daripada kata “siaran” untuk mengacu kepada 

pengertian acara. Program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran 

untuk memenuhi kebutuhan audiensnya (Morissan, 2008:200). 

Menurut Fred Wibowo (2009: 81), mengatakan bahwa program talk show 

di televisi menjadi program yang cukup sulit, karena tempat pembicaraan dan 

orang yang berbicara tidak berpindah-pindah selama beberapa waktu dan belum 

tentu wajah tokoh itu menarik, maka sangat mungkin penonton cepat menjadi 

bosan apabila pemilihan topik diskusi tidak  menarik dan cara membawakan 

program tersebut juga tidak menarik. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, 

maka program Ini Talk Show ini merupakan salah satu bentuk program talk show 

yang mampu menyedot perhatian khalayak karena gaya penyampaian Host yang 

berbeda dengan presenter lainnya sehingga mampu menarik perhatian khalayak 
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dan juga akan membuat penonton tidak menjadi bosan dikarenakan aksi-aksi 

humor yang cerdas yang dilakukan oleh Host Ini Talk Show. 

 

2.2 Hakikat Humor  

Humor merupakan aktivitas yang sangat digemari, dan sudah menjadi 

bagian dalam kehidupan sehari-hari, Kata humor mengandung pengertian yang 

rumit. Humor secara awam diartikan sebagai lucu-lucuan, badut-badutan, 

guyonan, sindiran, bahkan sinisme dan apologisme. Humor merupakan sarana 

mengagumkan yang bisa membuat kita membangkitkan gelak tawa, sedangkan 

gelak tawa merupakan bahasa dari emosi manusia. Setiap orang tertawa dalam 

bahasa yang sama, gelak tawa bisa menciptakan jembatan lintas usia, lintas 

gender, dan lintas budaya. 

Teori mengenai humor yang berhasil dirangkum Pradopo, dkk, (1987: 5) 

dibedakan atas 3 kelompok. Teori-teori itu adalah teori superioritas dan degradasi, 

teori penyimpangan frustasi dalam harapan dan biosasi, dan teori tentang 

pelepasan ketegangan pembebasan. Teori superioritas mengatakan bahwa humor 

merupakan aktivitas menertawakan sesuatu yang dianggap lebih rendah, lebih 

jelek, dan sebagainya. Teori yang kedua menyatakan bahwa humor terjadi karena 

ada penyimpangan antara konsep dengan objeknya, peloncatan secara tiba-tiba 

dari suatu konteks ke konteks yang lain, dan adanya penggabungan dua peristiwa 

atau makna sesungguhnya saling terpisah. Teori ketiga menyatakan bahwa humor 

terjadi kaena adanya pembebasan dari ketegangan dan tegangan psikis.  

Teori-teori ini pula mencoba membuat rumusan yang mutlak dan universal 

mengenai humor tanpa menyadari sifat relatifnya. Humor adalah abnormalitas 

yang menimbulkan tawa pada manusia. Unsur manusia itu membuat humor 
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menjadi relatif. Sesuatu yang abnormal yang ada pada suatu saat menimbulkan 

kelucuan, pada saat lain dapat menjadi tidak lucu. Hal yang dianggap masyarakat 

tertentu lucu dapat menjadi tidak lucu bagi masyarakat yang lain (Pradopo, dkk, 

1987:5). 

Pada intinya teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa humor dapat 

menimbulkan rasa ingin tertawa karena sesuatu yang rendah, atau lebih jelek 

penuturannya pada orang lain, tetapi enggan untuk mengatakannya secara 

langsung kepada yang bersangkutan, sehingga menimbulkan rasa tertawa bagi 

yang mendengarnya. Ada penyimpangan dari sesuatu yang diharapkan oleh 

seseorang dari orang lain, sehingga menimbulkan berbagai bentuk reaksi dari 

orang yang mengharapkan berupa: raut muka atau mimik dengan pandangan mata 

yang meyakinkan atau dengan kata-kata yang spontanitas sesuai dengan kondisi 

pada saat itu. Humor itu terjadi karena orang ingin membebaskan diri dari 

ketegangan dan tekanan psikis. Tingkah laku verbal yang dinilai lucu biasanya 

bergantung pada beberapa hal. Pertama, bunyi kata-kata yang dipilih, makna kata-

kata itu, makna terselubung, dan bahkan kontras atau penyelewengan dari suatu 

aturan, kebiasaan atau budaya.  

 

2.2.1 Jenis-Jenis Humor 

 

Dalam komunikasi, keberhasilan seorang komunikator dalam 

berkomunikasi adalah, jika pesan yang disampaikannya cepat diterima oleh 

komunikan sesuai dengan apa yang dimaksud si komunikator. Keberhasilan 

seorang pelaku humor ketika stimulus humor yang dilancarkannya diterima oleh 

penerima humor sebagaimana yang dimaksud oleh pelaku humor tersebut. 

Stimulus humor adalah kelucuan yang mengharapkan senyum atau tawa sebagai 
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efek dari penerima humor (Widjaja, 1993: 98). Humor menurut kriterium indrawi 

berupa: (1) humor verbal; (2) humor visual; (3) humor auditif. Humor menurut 

kriterium bahan adalah: (1) humor politis; (2) humor seks; (3) humor sadis; (4) 

humor teka-teki. Humor kriterium etis dapat dibedakan sebagai: (1) humor 

sehat/humor yang edukatif; (2) humor yang tidak sehat.  

Jenis humor menurut Arwah Setiawan (1988) dapat dibedakan menurut 

kriterium bentuk ekspresi . Sebagai bentuk ekspresi dalam kehidupan kita, humor 

dibagi menjadi tiga jenis yakni (1) humor personal, yaitu kecenderungan tertawa 

pada diri kita, misalnya bila kita melihat sebatang pohon yang bentuknya mirip 

orang sedang buang air 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.  

a).   Humor lakuan, misalnya: lawak, tari humor, dan pantomim lucu. 

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

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

semacamnya. 

Jika yang digunakan adalah kriterium maksud dalam komunikasi, dalam 

humor ada tiga jenis komunikasi, yaitu: (a) si penyampai memang bermaksud 

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

bermaksud melucu, namun si penerima menganggap lucu, (c) si penyampai 

bermaksud melucu, namun si penerima tidak menganggap lucu . 

Sedangkan, menurut Pramono (1983), humor dapat digolongkan menjadi: 

(1) humor menurut penampilannya, yang terdiri atas: humor lisan, humor 
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tulisan/gambar, humor gerakan tubuh; (2) menurut tujuan dibuatnya atau tujuan 

pesannya, humor terdiri atas: humor kritik, humor meringankan beban pesan, dan 

humor semata-mata pesan.  

 

2.3 Bahasa Humor 

Dalam studi sosiolinguistik bahasa diartikan sebagai sebuah sistem 

lambang, berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam dan 

manusiawi. Salah satu fungsi bahasa adalah fungsi direktif dilihat dari sudut 

pendengar atau lawan bicara, bahasa berfungsi direktif, yaitu mengatur tingkah 

laku pendengar. Di sini bahasa itu tidak hanya membuat si pendengar melakukan 

sesuatu, tetapi melakukan kegiatan yang sesuai dengan yang dikehendaki 

pembicara. 

  Bahasa adalah sebuah sistem, artinya, bahasa dibentuk oleh sejumlah 

komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Sistem bahasa berupa 

lambang-lambang bunyi, setiap lambang bahasa melambangkan sesuatu yang 

disebut makna atau konsep. Karena setiap lambang bunyi itu memiliki atau 

menyatakan suatu konsep atau makna, maka dapat disimpulkan bahwa setiap 

suatu ujaran bahasa memiliki makna. Kuswandi (1996) mengatakan bahwa bahasa 

adalah alat komunikasi paling vital dalam kehidupan sosial.  

Humor adalah kualitas yang bersifat lucu dari seseorang yang menggelikan 

dan menghibur. Humor juga dapat diartikan suatu kemampuan untuk menerima, 

menikmati dan menampilkan sesuatu yang  lucu, aneh  yang bersifat menghibur. 

James Dananjaya  (1984)  menyatakan bahwa humor adalah sesuatu yang bersifat 

dapat menimbulkan menyebabkan pendengarannya merasa tergelitik perasaan 

lucunya, sehingga terdorong untuk tertawa. Jadi bahasa humor yang dimaksud 
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disini adalah suatu alat komunikasi  yang dihasilkan oleh alat ucap pada manusia 

yakni mulut, yang bertujuan untuk  membangkitkan tawa atau senyuman, dengan 

humor akan mempermudah komunikasi seseorang dengan orang lain. 

2.3.1 Karakteristik Bahasa Humor 

Wacana humor adalah wacana yang terbentuk dari proses komunikasi 

yang tidak bonafid (non-bona-fide communication) (Wijana, 1995: vii). 

Pernyataan tersebut merupakan ciri yang sangat penting untuk diperhatikan 

sebagai ciri bahasa humor. Rahmanadji (2007: 213) menyatakan humor ada ketika 

kebutuhan naluri manusia untuk mencari kegirangan, kesenangan, kegembiraan, 

dan hiburan muncul.  

Humor Ini Talk Show dimanfaatkan untuk membawakan informasi 

kegiatan sehari-hari tamu dan problema yang terjadi dimasyarakat dikemas 

dengan humor. Humor Ini Talk Show disajikan dalam bentuk humor dialog, 

Monolog, dan lagu dilakukan secara langsung di depan penonton. Ini Talk Show 

termasuk humor cerdas. Hal ini karena Host menggunakan kreativitas untuk 

mengolah tuturannya menjadi humor yang cerdas dengan tema problema-

problema kekinian. Secara situasional, berdasarkan teori dasar humor, kelucuan 

terbentuk dari tiadanya kesejajaran antara apa yang diharapkan, diasumsikan, atau 

dipraanggapan dengan apa yang kemudian menjadi kenyataan  (Wijana,  2006: 

139). 

Tidak selamanya kelucuan merupakan comic, wacana yang mengandung 

humor, seperti kartun, teka-teki jenaka, memang sengaja dikreasikan sehingga 

kelucuan digolongkan sebagai intended humor atau joke. Wijana (2006:140-141) 
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memberi contoh wacana humor yang berjudul “Masuk Udara”dan “Alok Copet”  

berikut ini: 

(1)   “Guru bertanya dengan bahasa indonesia sebab bahasa 

pengantar yang digunakan di sekolah yang baru adalah bahasa 

indonesia: Kenapa kok nggak masuk? 

Lantaran masih terbawa kebiasaan seperti di sekolah 

dasar tempatnya belajar dahulu   yang selalu menggunakan 

bahasa jawa, dengan gugup ia menjawab: Masuk udara pak!” 

 

“..Eee Copet!” mendengar suara Titik yang demikian itu, 

orang-orang di dalam bis memperhatikan Titik, mereka mengira 

ada tukang copet di dalam bis. Tetapi sebenarnya Titik hanya 

menyapa Santo yang nama panggilanya sehari-hari Copet. 

Kejadian ini embuat Titik malu karena diperhatikan banyak 

orang, dan tidak mengulangi perbuatanya lagi” 

 

Contoh di atas adalah humor yang kejenakaannya bersandar pada elemen 

verbal, seperti kata angin dan udara (harusnya masuk angin bukan masuk udara) 

dan kata copet yang bukan orang yang berbuat kriminal di bis melainkan nama 

panggilan sehari-hari Santo. 

 

2.3.2  Ragam Bahasa Humor 

Nababan (1984:14) mendefinisikan ragam bahasa adalah perbedaan-

perbedaan bahasa berdasarkan daerah yang berlainan, kelompok atau keadaan 

sosial yang berbeda, situasi berbahasa dan tingkat formalitas yang berlebihan dan 

tahun atau zaman yang berlainan. Adapun Suwito (1996: 29) mengatakan ragam 

bahasa adalah variasi bahasa berdasarkan sudut pembicaraan, tempat bicara, 

pokok pembicaraan, dan situasi bicara. Pendapat lain, Chaer dan Agustina (2004: 

90) mendefinisikan ragam bahasa adalah variasi bahasa yang menyangkut bahasa 

itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa. 

Kridalaksana (1992:3) membagi ragam bahasa menjadi tiga macam yaitu 

ragam bahasa berdasarkan pokok pembicaraan, ragam bahasa berdasarkan 
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medium pembicaraan, dan ragam bahasa berdasarkan hubungan antara pembicara. 

Ragam bahasa menurut pokok pembicaraan dibedakan atas ragam undang-

undang, ragam jurnalistik, ragam ilmiah, ragam jabatan, dan ragam sastra. Ragam 

bahasa menurut medium pembicaraan dibedakan atas ragam lisan yang dibedakan 

atas ragam percakapan, ragam pidato dan sebagainya serta ragam tulis yang 

dibedakan atas ragam undang-undang, ragam catatan, ragam surat-menyurat dan 

sebagainya. Ragam bahasa menurut hubungan antara pembicara dibedakan atas 

beberapa macam, yaitu ragan baku, ragam resmi, ragam usaha, ragam santai, 

ragam akrab, ragam formal, dan ragam informal. 

Ragam bahasa menurut jenis pemakaiannnya ada tiga macam yaitu ragam 

dari sudut pandangan bidang atau pokok persoalan, ragam menurut sarananya, dan 

ragam yang mengalami gangguan pencampuran. Ragam menurut bidang atau 

pokok persoalan berkaitan dengan lingkungan yang harus memilih salah satu 

ragam yang dikuasai dan cocok dengan bidang atau pokok itu. Bidang yang 

dimaksud, misalnya agama, ilmu teknologi, perdagangan, seni, sastra, politik dan 

sebagainya. Ragam bahasa menurut sarananya lazim dibagi atas ragam lisan dan 

ragam tulisan. Ragam bahasa mengalami gangguan campuran atau interferensi 

berkaitan dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing yang masuk dan 

kemudian mengganggu kefektifan penyampaian informasi. 

Setiap bahasa mempunyai banyak ragam bahasa yang dipakai dalam 

keadaan dan keperluan atau tujuan yang berbeda-beda. Nababan (1991:22) 

membagi ragam bahasa menjadi lima yang meliputi: 

Bahasa baku adalah ragam bahasa atau dialek yang diterima atau dipakai 

dalam situasi resmi, seperti dalam perundang-udangan, surat-menyurat resmi, dan 
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berbicara di depan umum (Kridalaksana,1982:21). Bahasa yang digunakan adalah 

bahasa yang paling baik susunan strukturnya, sangat lengkap unsur-unsurnya, 

resmi polanya dan dalam pemilihan kata-katanya sangat teliti. 

Ragam usaha atau ragam konsultatif adalah variasi bahasa yang lazim 

dalam pembicaraan yang berorientasi pada hasil atau produksi (Lestari, 2013). 

Ragam usaha adalah ragam bahasa yang biasa kita jumpai pada percakapan 

sehari-hari. Misalnya diskusi kelompok, tawar menawar waktu belanja, 

pembicaraan-pembicaraan biasa di sekolah, perusahaan, dan rapat-rapat usaha 

yang berorientasi kepada hasil atau produksi. Kedua belah pihak sama-sama aktif, 

banyak menggunakan kalimat yang tidak mengikuti kaidah berbahasa yang baik. 

Ragam santai merupakan variasi yang biasa digunakan dalam situasi yang 

tidak resmi (Chaer, 2004:70). Ragam bahasa yang biasa dijumpai pada 

percakapan yang santai seperti pada percakapan anak-anak sebaya. Bentuk 

bahasanya sangat bebas, kadang-kadang menggunakan bentuk slang atau istilah 

tertentu, misalnya karena pengaruh lingkungan dialek setempat seperti “lu”, 

“gue.” 

Ragam akrab merupakan ragam yang digunakan oleh penutur dan petutur 

yang memiliki hubungan sangat akrab dan dekat seperti dengan anggota keluarga 

atau sahabat karib. Bentuk bahasa yang dipakai sangat minim. Karena sering 

diganti dengan bentuk lain seperti gerak mimik, alis, gerak bahu dan ekspresi 

lainnya. 

Asim (2001: 70-71) memandang humor dari segi linguistik, yang meliputi: 

(1) teori pembahasan, bahwa lelucon tidak lain  adalah tipu daya emosional yang 

seolah  mengancam namun ternyata tidak ada apa-apanya, (2) teori konflik, 
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menerima tekanan pada implikasi perlakuan antara  dorongan yang saling 

bertentangan, dan (3) teori ketidakselarasan, yakni adanya dua  makna atau 

intepretasi yang tidak sama dan digabungkan dalam satu makna gabungan yang 

komplek bahasa humor sengaja diciptakan oleh peserta tutur untuk menghindari 

kekakuan dalam kontek percakapan yang sedang dilakukan.  

Humor tidak mengenal kelas sosial dan dapat bersumber dari berbagai 

aspek  kehidupan. Humor bisa digunakan sebagai cara melahirkan suatu pikiran, 

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

ajakan yang menimbulkan simpati dan hiburan. Ada humor yang berbentuk lisan, 

tulis, bahkan gambar yang biasa disebut karikatur. Humor muncul karena peserta 

tutur dengan sengaja menyampaikan tuturannya yang menyimpang dari tuturan 

komunikasi yang serius. 

2.3.3  Bahasa Humor dalam Pertelevisian 

 Dunia pertelevisian di Indonesia saat ini semakin ramai dengan munculnya 

saluran-saluran televisi swasta yang memberikan warna pada dunia informasi 

maupun hiburan. televisi merupakan media yang dapat mendominasi komunikasi 

massa karena sifatnya yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan khalayak. 

Oleh karena itu banyak saluran-saluran televisi swasta yang ada saat ini bersaing 

untuk memiliki konten program yang berbeda guna memberikan hal baru yang 

diharapkan dapat diminati oleh masyarakat. (Riswandi, 2009 : 2). Ditinjau dari 

sifatnya yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan khalayak, televisi sebagai 

media massa memiliki fungsi yaitu informasi, edukasi, dan juga hiburan. Ketiga 

fungsi televisi tersebut yang pada akhirnya bisa memberikan kebutuhan dan 

keinginan khalayak. Selain itu cara kerja televisi yang menyampaikan pesan 
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melalui audio dan visual yang membuat khalayak mampu mengkonsumsi 

informasi dan hiburan serta edukasi dengan mudah. 

Dilihat dari salah satu fungsi televisi yaitu hiburan, banyak stasiun televisi 

yang mengemas sebuah program yang dimilikinya menjadi menarik sehingga 

dapat menghibur penonton. Ada banyak cara stasiun televisi memberikan 

sentuhan hiburan dalam program yang dibuatnya, dan salah satu cara adalah 

membuat sebuah program humor yang dapat menghibur. Banyak jenis program 

humor televisi yang dapat dibuat sesuai dengan jenis humor, seperti program Ini 

Talk Show yang yang dikemas santai dan humor.  Saat ini memang semakin 

banyak program-program televisi yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri 

yang bertujuan untuk mengambil perhatian masyarakat agar tertarik menyaksikan 

program tersebut. Hal ini dapat tercipta karena daya kreatifitas sumber daya 

masyarakat yang bekerja di dunia pertelevisian saat ini memang sangat tajam, 

sehingga banyak orang televisi yang mampu melahirkan program-program yang 

tak hanya memberikan sajian informasi namun juga dapat menghibur kepada 

banyak orang. 

2.4 Bentuk Bahasa Humor  

Bentuk bahasa humor adalah wujud bahasa yang bersifat lucu yang dapat 

menggelikan hati atau rasa geli bagi yang mendengar maupun melihatnya. 

Komedian yang terkenal yaitu Ben Johnson, yang satu karyanya berjudul Man 

Out of His Humor (dalam Setiawan, 1990:35) karya tersebut memperlihatkan dua 

bentuk humor yang berbeda dalam kehidupan, yaitu  a) Humor dalam kata-kata 

adalah bentuk kelucuan atau kegelian yang diungkapkan melalui kata-kata atau 

kalimat dalam ucapan seseorang; b) Humor dalam tingkah laku adalah bentuk 
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kelucuan melalui gerak tubuh seseorang. Dari kedua bentuk humor tersebut, maka 

peneliti memfokuskan penelitian pada humor dalam kata-kata atau verbal. Dalam 

hal ini bentuk bahasa yang dilihat dari perspektif gaya bahasa dan diksi. 

 

2.4.1  Gaya Bahasa  

Sudjiman  (1998:  13)  menyatakan  bahwa  sesungguhnya  gaya  bahasa 

dapat digunakan dalam segala ragam bahasa baik ragam lisan, tulis, nonsastra, dan 

ragam sastra, karena gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa dalam konteks 

tertentu oleh orang tertentu untuk maksud tertentu. Akan  tetapi, secara tradisional  

gaya  bahasa  selalu  ditautkan  dengan  teks  sastra,  khususnya  teks  sastra  

tertulis.  Gaya  bahasa  mencakup  diksi  atau  pilihan  leksikal,  struktur  kalimat,  

majas  dan citraan,  pola  rima,  matra  yang  digunakan  seorang  sastrawan  atau  

yang  terdapat dalam sebuah karya sastra 

Melalui gaya bahasa pembaca dapat menilai kepribadian dan kemampuan 

pengarang, semakin baik gaya bahasa yang digunakan, semakin baik pula 

penilaian terhadapnya. Sering dikatakan bahwa bahasa adalah pengarang yang 

terekam dalam karya yang dihaslikannya. Oleh sebab itu setiap pengarang 

mempunyai gayanya masing-masing. Zhang (1995: 155) menjelaskan bahwa 

”Literary stylistics is a discipline mediating between linguistics and literary 

criticism. Its concern can be simply and broadly defined as thematically and 

artistically motivated verbal choices” (“gaya bahasa sastra adalah disiplin mediasi 

antara linguistik dan kritik sastra. Disisi lain dapat sederhana dan secara luas 

didefinisikan sebagai tematik dan artistik termotivasi pilihan verbal”). Dengan 

kata lain, objek tersebut adalah untuk mengetahui nilai-nilai tematik dan estetika 

yang dihasilkan oleh linguistikbentuk, nilai-nilai yang menyampaikan visi penulis, 
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nada dan sikap, yang bisa meningkatkan afektif atau kekuatan emotif pesan yang 

memberikan sumbangan untuk karakterisasi dan membuat fiksi realitas fungsi 

lebih efektif dalam kesatuan tematik.  

Beberapa pendapat tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian gaya bahasa atau majas adalah cara khas dalam menyatakan pikiran 

dan perasaan dalam bentuk tulisan atau lisan. Kekhasan dari gaya bahasa ini 

terletak pada pemilihan kata-katanya yang tidak secara langsung menyatakan 

makna yang sebenarnya.  

Gaya bahasa dapat dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu: (1) gaya 

bahasa berbandingan, (2) gaya bahasa sindiran, (3) gaya bahasa pertentangan, (4) 

gaya bahasa perulangan. Adapun penjelasan masing-masing gaya bahasa di atas 

adalah sebagai berikut. 

 

1) Gaya Bahasa Perbandingan 

Pradopo (2005: 62) berpendapat bahwa gaya bahasa perbandingan adalah 

bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan yang lain dengan 

mempergunakan kata-kata pembanding seperti: bagai, sebagai, bak, seperti, 

semisal, seumpama, laksana, dan kata-kata pembanding lain. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa gaya bahasa perbandingan adalah gaya bahasa yang 

mengandung maksud membandingkan dua hal yang dianggap mirip atau 

mempunyai persamaan sifat (bentuk) dari dua hal yang dianggap sama. Adapun 

gaya bahasa perbandingan ini meliputi: hiperbola, personifikasi, metafora, simile, 

dan asosiasi. 
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a. Hiperbola 

Hiperbola adalah sejenis bahasa kias yang mengandung kata-kata, frase,  

maupun kalimat yang berlebih-lebihan dalam jumlahnya, ukurannya, atau sifatnya 

dengan maksud memberi penekanan pada suatu pernyataan atau situasi untuk 

memperhebat, meningkatkan kesan dan pengaruhnya (Tarigan, 1983:143). Dari 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hiperbola adalah gaya bahasa yang 

mengandung pernyataan yang berlebihan dari kenyataan, contoh: hatiku hancur 

mengenang dikau, berkeping-keping jadinya. 

b. Metafora 

Metafora merupakan bahasa kiasan yang memperlihatkan gejala bahwa 

suatu arti tertentu dialihkan kepada suatu hal yang lain. Peralihan arti itu dapat 

terjadi bila apa yang dikatakan dan apa yang sebetulnya dimaksudkan dapat 

dikaitkan satu dengan yang lain. Selain itu perbandingan dalam metafora tidak 

disertai dengan kemunculan kata-kata penghubung. Keraf (2004: 139) 

berpendapat bahwa metafora adalah semacam analogi yang membandingkan dua 

hal yang secara langsung tetapi dalam bentuk yang singkat. contoh: generasi muda 

adalah tulang punggung negara. 

 

c. Personifikasi 

Personifikasi dapat diartikan majas yang menerapakan sifat-sifat manusia 

terhadap benda mati Keraf (2004: 140) juga berpendapat bahwa personifikasi 

adalah semacam gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau 

barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan. 

Personifikasi juga dapat diartikan majas yang menerapakan sifat-sifat manusia 
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terhadap benda mati. Berdasarkan pendapat tersebut gaya bahasa personifikasi 

mempunyai contoh: pohon melambai-lambai diterpa angin. 

d. Simile 

Simile atau perumpamaan dapat diartikan suatu majas membandingkan 

dua hal/benda dengan menggunakan kata penghubung. (Pradopo 2002:62) 

berpendapat simile adalah bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal 

yang lain dengan menekankan kata-kata pembanding yaitu bagai, sebagai, bak, 

seperti, semisal, seumpama, laksana, sepantun, penaka, se, dan kata-kata 

pembanding lain, contoh: caranya bercinta selalu mengagetkan, seperti petasan. 

e. Asosiasi 

Majas asosiasi memakai ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek 

tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup, keseluruhan ciri 

bahasa sekelompok penulis sastra dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan 

perasaan, baik secara lisan maupun tertulis. Maulana (2008: 2) berpendapat 

asosiasi adalah gaya bahasa perbandingan yang bersifat memperbandingkan 

sesuatu dengan keadaan lain yang sesuai dengan keadaan yang dilukiskan. 

Pendapat tersebut menyiratkan bahwa asosiasi adalah gaya bahasa yang berusaha 

membandingkan sesuatu dengan hal lain yang sesuai dengan keadaan yang 

digambarkan, contoh: wajahnya pucat pasi bagaikan bulan kesiangan. 

2) Gaya Bahasa Sindiran 

Keraf (2004: 143) berpendapat bahwa gaya bahasa sindiran atau ironi 

adalah suatu acuan yang ingin mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud 

berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-katanya. Jadi yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sastra
https://id.wikipedia.org/wiki/Penulis
https://id.wikipedia.org/wiki/Sastra
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dimaksud dengan gaya bahasa sindiran adalah bentuk gaya bahasa yang rangkaian 

kata-katanya berlainan dari apa yang dimaksudkan.  

a. Sarkasme 

Sarkasme merupakan sebuah ungkapan yang bermaksud menghina orang 

lain secara langsung dan tidak langsung dengan bumbuhan majas. Keraf (2004: 

143) berpendapat bahwa sarkasme adalah suatu acuan yang lebih kasar dari ironi 

yang mengandung kepahitan dan celaan yang getir. Jadi yang dimaksud dengan 

sarkasme adalah gaya bahasa penyindiran dengan menggunakan kiata-kata yang 

kasar dan keras, contoh: (a) dasar bodoh, begitu saja tidak bisa, (b) cantik sekali 

kamu? Pakai bedak berapa sendok?. 

b. Ironi 

Hadi (2008: 2) berpendapat bahwa ironi adalah gaya bahasa yang berupa 

sindiran halus berupa pernyataan yang maknanya bertentangan dengan makna 

sebenarnya. Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ironi adalah gaya bahasa 

yang bermakna tidak sebenarnya dengan tujuan untuk menyindir,contoh: pagi 

benar engkau datang, Hen! Sekarang, baru pukul 11.00. 

 

3) Gaya Bahasa Pertentangan 

Gaya bahasa pertentangan adalah gaya bahasa yang menyatakan makna  

yang bertentangan dengan hal atau keadaan yang sebenarnya dengan mempunyai 

maksud tertentu. Berikut ini Tarigan (1985: 53) mengemukakan bahwa gaya 

bahasa pertentangan terbagi atas beberapa bagian, diantaranya adalah majas 

paradoks. 

 

 



28 

a. Paradoks 

Majas paradoks merupakan gaya bahasa yang menggunakan dua hal yang 

berlawanan namun benar. Paradoks merupakan opini atau argumen yang 

bersilangan dengan apa yang dianggap secara umum oleh orang-orang. Disebut 

paradoks sebab di satu sisi salah namun di sisi lainnya benar adanya. Di dalam 

kalimat yang menggunakan majas paradoks ada dua gagasan, dimana yang 

satunya mengherankan namun yang kedia memberikan kebenaran yang tak bisa 

dibantah. Meski maknanya bersifat oposisi namun hal ini dipahami sebagai hal 

yang benar. Hadi (2008: 2) berpendapat paradoks dapat diartikan sebagai 

ungkapan yang mengandung pertentangan yang nyata dengan fakta-fakta yang 

ada. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa paradoks adalah gaya bahasa 

yang kata-katanya mengandung pertentangan dengan fakta yang ada, contoh: Si 

Ricky itu badannya saja yang besar dan atletis, tapi sebenarnya nyalinya kecil!. 

4) Gaya Bahasa Penegasan 

Gaya bahasa penegasan adalah gaya bahasa yang mengulang kata-katanya 

dalam satu baris kalimat. Gaya bahasa penegasan meliputi: Klimaks, antiklimaks, 

dan repitisi. 

 

a). Klimaks   

Keraf (2004: 124) berpendapat bahwa gaya bahasa klimaks adalah 

semacam gaya bahasa yang mengandung urutan-urutan pikiran yang setiap kali 

semakin meningkat kepentingannya dari gagasan-gagasan sebelumnya. Jadi dapat 

dijelaskan klimaks adalah pemaparan pikiran atau hal berturut-turut dari 

sederhana dan kurang penting meningkat kepada hal atau gagasan yang penting 
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atau kompleks, contoh: generasi muda dapat mentediakan, mencurahkan, 

mengorbankan seluruh jiwa raganya kepada bangsa. 

 

b. Anti klimaks 

Anti klimaks merupakan kebalikan dari gaya bahasa klimaks. Gaya bahasa 

antiklimaks berupa suatu acuan yang berisi gagasan-gagasan yang disusun secara 

berurutan dan dimulai dari gagasan terpenting menuju ke gagasan yang kurang 

penting. Hadi (2008: 2) berpendapat bahwa anti klimaks juga dapat diartikan 

sebagai gaya bahasa kebalikan dari klimaks. Dari pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa gaya bahasa antiklimaks adalah gaya bahasa yang susunan 

ungkapannya disusun makin lama makin menurun, contoh: bukan hanya Kepala 

Sekolah dan Guru yang mengumpulkan dana untuk korban kerusuhan, para murid 

ikut menyumbang semampu mereka. 

c. Repetisi 

Repetisi adalah majas penegasan yang melukiskan sesuatu dengan 

mengulang kata atau beberapa kata berkali-kali,yang biasanya dipergunakan 

dalam pidato. Hadi (2008: 2) berpendapat repetisi juga dapat diartikan dengan 

sebuah majas penegasan yang melukiskan sesuatu dengan mengulang kata atau 

beberapa kata berkali-kali yang biasanya dipergunakan dalam pidato. Dari 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa repetisi adalah gaya bahasa yang 

mengulang kata-kata sebagai suatu penegasan terhadap maksudnya, contoh: kita 

junjung dia sebagai pemimpin, kita junjung dia sebagai pelindung. 
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2.4.2 Diksi 

Keraf (2004: 22) mengemukakan bahwa pengertian pilihan kata atau diksi 

jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh jalinan kata-kata itu. Istilah itu 

bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk 

mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi persoalan fraseologi, 

gaya bahasa, dan ungkapan.  

Pilihan kata tidak hanya mempersoalkan ketepatan kata, melainkan juga 

mempersoalkan apakah kata yang dipilih itu dapat diterima dan tidak merusak 

suasana yang ada. “Keraf mengatakan bahwa masyarakat yang diikat oleh 

berbagai norma, menghendaki pula agar setiap kata yang digunakan harus cocok 

dan serasidengan norma dan sesuai dengan situasi masyarakat yang dihadapi. 

Sebuah kata yang tepat sekalipun dalam penyampaian pesan tertentu, belum tentu 

dapat diterima maksudnya oleh para pendengar atau pembaca.  

Dilihat dari relasi atau hubungan makna diksi terdiri dari kesamaan makna 

(sinonim), kebalikan makna (antonim), kegandaan makna (polisemi dan 

ambiguitas), ketercakupan makna (hiponim), kelainan makna (homonim: 

termasuk di dalamnya homograf dan homofon), dan redundansi (Chaer, 2002: 82). 

Tidak hanya itu, hubungan kebermaknaan juga bisa disebabkan karena adanya 

perbandingan antara dua benda yang mempunyai unsur-unsur yang sama 

(metafora) maupun adanya penghalusan makna (eufemisme).  

Merujuk pada keberagaman relasi makna tersebut, penelitian ini mencoba 

menelaah diksi bahasa humor dari tinjauan relasi atau hubungan makna unsur-

unsurnya yang mampu menimbulkan efek humor, yaitu sebagai berikut. 
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a. Homonim dan Homofon 

Chaer, (2002: 93) memberikan definisi homonimi sebagai ungkapan 

(berupa kata, frasa, atau kalimat) yang bentuknya sama dengan ungkapan lain 

(juga berupa kata, frasa, atau kalimat), tetapi maknanya berbeda. Sedangkan 

Parera (2004:81) berpendapat bahwa homonim adalah dua ujaran dalam bentuk 

kata yang sama lafalnya dan sama tulisannya. Contohnya, kata bisa yang berarti 

racun ular dan kata bisa yang berarti dapat atau pendek tinggi mampu. Sama 

halnya dengan sinonim dan antonim, homonim juga mempunyai sifat dua arah.  

Parera (2004:81) mengemukakan homofon adalah dua ujaran dalam 

bentuk kata yang sama lafalnya, tetapi berlainan tulisannya. Sementara itu, Chaer 

(2007:303) menyatakan bahwa homofon merupakan adanya kesamaan bunyi 

antara dua buah ujaran, tanpa memperhatikan ejaannya, apakah ejaannya sama 

ataukah berbeda. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa homonim yang homofon adalah kata yang sama bunyi (pelafalan) tetapi 

berbeda tulisan. Contoh (5) adalah kata bang dan bank, bang adalah bentuk 

singkat dari kata abang yang berarti “kakak laki-laki‟, sedangkan bank adalah 

nama lembaga yang mengurus lalu lintas uang atau tempat simpan pinjam uang.  

b. Hiponim 

Kata hiponimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti 

‘nama’ dan hypo yang berarti ‘di bawah’. Jadi, secara harfiah berarti ‘nama yang 

termasuk di bawah nama lain’. Menurut  Verhaar (dalam Chaer, 2002) hiponim 

ialah ungkapan (biasanya berupa kata, tetapi juga bisa berupa frasa atau kalimat) 

yang maknanya dianggap bagian dari makna suatu ungkapan lain. Misalnya, kata 
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merpati adalah hiponim terhadap kata burung, sebab makna merpati berada atau 

termasuk dalam makna kata burung.  

Sementara Soedjito (1990: 88) mengungkapkan bahwa hiponim adalah 

kata-kata yang tingkatnya ada di bawah kata yang menjadi superordinatnya atau 

hipernim (kelas atas). Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis mengacu 

pada pendapat Soedjito yang mengungkapakan bahwa hiponim adalah adalah 

kata-kata yang tingkatnya ada di bawah kata yang menjadi superordinatnya atau 

hipernim (kelas atas).  

c. Sinonim 

Sinonim ialah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan 

bentuk lain, kesamaan itu berlaku bagi kata, kelompok kata, atau kalimat, 

walaupun umumnya yang dianggap sinonim hanyalah kata-kata saja 

(Kridalaksana, 2001: 198). Parera (2004: 61) menyatakan bahwa sinonim ialah 

dua ujaran, apakah ujaran dalam bentuk morfem terikat, kata, frase, atau kalimat 

yang menunjukan kesamaan makna.  

Dengan demikian, hubungan makna antara dua buah kata yang bersinonim  

mempunyai sifat dua arah. Misalnya, kata bunga dengan kata kembang. Kata 

bunga bersinonim dengan kata kembang, maka kata kembang juga bersinonim 

dengan kata bunga.  

d. Antonim 

Antonimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti 

‘nama’ dan anti yang berarti ‘melawan. Jadi antonimi adalah ‘nama lain untuk 

benda lain pula’. (Chaer, 2002: 88) mendefinisikan antonim sebagai ungkapan 
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(biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalam bentuk frasa atau kalimat) yang 

maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Sementara itu, 

Kridalaksana (2001: 15) mengungkapkan bahwa antonimi adalah leksem yang 

berpasangan secara antonim. Misalnya, kata pendek berantonim dengan kata 

tinggi; kata gemuk berantonim dengan kata kurus. Hubungan makna antara dua 

buah kata yang berantonim bersifat dua arah.  

e. Polisemi 

Parera (2004:81) mengungkapkan bahwa polisemi adalah satu ujaran 

dalam bentuk kata yang mempunyai makna berbeda-beda, tetapi masih ada 

hubungan dan kaitan antara makna-makna yang berlainan. Pendapat lain 

mengatakan bahwa polisemi menunjukan suatu kata memiliki lebih dari satu 

makna (Djajasudarma, 1999:43). Contohnya, kata kepala dalam bahasa Indonesia 

memiliki makna (1) bagian tubuh dari leher ke atas, seperti terdapat pada manusia 

dan hewan, (2) bagian dari suatu yang terletak di sebelah atas atau depan dan 

merupakan hal penting, seperti kepala susu, kepala meja, kepala burung, dan 

kepala kereta api. 

f. Slang 

A.Chaer (2010: 67) mendefinisikan slang sebagai variasi sosial yang 

bersifat khusus dan rahasia. Artinya, variasi ini digunakan oleh kalangan tertentu 

yang sangat terbatas, dan tidak boleh diketahui oleh kalangan di luar kelompok 

itu. Oleh karena itu, kosakata yang digunakan dalam slang ini selalu berubah-

ubah. Slang memang lebih merupakan bidang kosakata daripada bidang fonologi 

maupun gramatika. Contohnya, kosakata-kosata yang dipakai para remaja usia 

sekolah untuk melakukan percakapan baik secara lisan maupun tulis. Bahkan, 
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jejaring sosial pun kerap kali dijadikan media oleh para kalangan muda untuk 

mencipta slang ini. Leksikon-leksikon yang dimaksud misalnya, PHP (pemberi 

harapan palsu), ciyus, mie apah (demi apa), GJ (Gaj Jelas), enelan (beneran), kepo 

(mau tahu). 

 

2.5 Strategi Penyajian Bahasa Humor  

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana yang 

berfokus pada tujuan jangka panjang agar tujuan tersebut dapat dicapai (Marrus. 

2002:31). Penyajian merupakan cara yang digunakan untuk menata dan mengatur 

data yang mudah dimengerti. Menurut Sanjaya, (2007 : 126)., strategi humor 

diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang 

didesain untuk memperoleh tujuan humor tertentu. 

2.5.1 Lagu 

Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan pelbagai nada 

yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya 

nada-nada tersebut. Di samping itu irama juga memberi corak tertentu kepada 

suatu lagu (Ensiklopedia Indonesia). 

Lagu dapat dinyanyikan secara solo, berdua (duet), bertiga (trio) atau 

dalam beramai-ramai (koir). Perkataan dalam lagu biasanya berbentuk puisi 

berirama, namun ada juga yang bersifat keagamaan ataupun prosa bebas. Lagu 

dapat dikategorikan pada banyak jenis, bergantung kepada ukuran yang 

digunakan. 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Solo
https://id.wikipedia.org/wiki/Duet
https://id.wikipedia.org/wiki/Trio
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Koir&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Puisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Agama
https://id.wikipedia.org/wiki/Prosa
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2.5.2 Peribahasa 

Peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang menyatakan suatu 

maksud, keadaan seseorang, atau hal yang mengungkapkan kelakuan, perbuatan 

atau hal mengenai diri seseorang. Peribahasa mencakup ungkapan, pepatah, 

perumpamaan, ibarat, tamsil (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Pada umumnya, 

kelompok kata atau kalimat dalam peribahasa memiliki struktur susunan yang 

tetap, dan merupakan kiasan terhadap suatu maksud.  

Kalimat yang dipakai biasanya mengesankan dan memiliki arti yang luas. 

Di dalam suatu peribahasa terdapat unsur sistem budaya masyarakat yang 

berhubungan dengan nilai-nilai, pandangan hidup, norma dan suatu aturan dalam 

masyarakat. Di kebudayaan melayu peribahasa sering dipakai atau diucapkan 

dalam kehidupan sehari-hari, dengan kata lain sastra lisan ini merupakan salah 

satu sarana enkulturasi dalam proses penanaman nilai-nilai adat dari waktu ke 

waktu. 

2.5.3 Monolog 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dialog adalah percakapan 

(dalam sandiwara, cerita) yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua 

tokoh atau lebih. Monolog adalah gaya komunikasi satu orang dan proses 

komunikasi yang terjadi pada monolog adalah secara bertahap dengan tahapan 

suatu peristiwa dalam menyampaikan pernyataan pada orang lain. Penyampaian 

proses komunikasi harus meliputi unsur komunikator, komunikan dan juga isi dari 

pernyataan yang ingin disampaikan.  
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2.5.4 Dialog 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dialog adalah percakapan 

(dalam sandiwara, cerita) yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua 

tokoh atau lebih. Dialog merupakan salah satu bentuk komunikasi interpersonal. 

Maksudnya adalah, dialog merupakan kegiatan berbicara, bercakap, bertukar 

pikiran, dan gagasan secara bersamaan. Dalam kegiatan dialog bermaksud untuk 

menyampaikan informasi, data, fakta, pemikiran, gagasan, dan pendapat, serta 

saling berusaha mempertim-bangkan, memahami, dan menerima. 

 

 

 




