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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa dibangun dari kebiasaan-kebiasaan dan tempat pemakai bahasa itu 

sendiri. Bahasa secara khusus difungsikan sebagai sarana berkerja sama dan 

membangun solidaritas dalam masyarakat. Selain itu, bahasa juga digunakan 

untuk menyatakan suatu pemikiran,hal tersebut bertujuan agar pendengar mampu 

merasakan sesuatu yang sedang dibicarakan. Bahasa juga berkembang di berbagai 

bidang, antara lain bidang media, politik, pendidikan, keagamaan,  termasuk juga 

dalam bidang humor dan komedi.  

Bahasa juga memiliki perana dalam humor, karena humor juga dapat 

digunakan dalam menyampaikan suatu komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Humor memiliki peranan yang cukup sentral dalam kehidupan manusia. Humor 

tidak semata-mata sebagai hiburan untuk melepaskan beban psikologis 

penikmatnya, tetapi juga sebagai wahana kritik sosial terhadap segala bentuk 

ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan bentuk yang unik 

ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat diungkap dengan 

bahasa yang humoris dan berkesan santai serta menggelitik pembaca ataupun 

pendengar. 

Dalam humor dibutuhkan kecerdasan keduabelah pihak, yaitu penutur dan 

lawan tutur. Penutur harus bisa menempatkan humornya pada saat yang tepat, 

sebab bila saatnya tidak tepat bisa jadi humor tersebut bukan saja tidak lucu, 

namun juga bisa menyakiti pihak lain. Lawan tutur harus bisa bersikap dewasa 
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dalam menanggapi sebuah humor, sebab bagaimanapun tajamnya kritikan dalam 

sebuah humor, tetaplah humor. 

Dalam pembentukan alur komedi, diperlukan juga gaya bahasa, karena 

fungsi dari penggunaan gaya bahasa adalah untuk menimbulkan efek-efek tertentu 

sesuai yang diinginkan oleh seorang kreator atau penulis cerita. Di Indonesia 

sendiri terdapat beragam jenis komedi, seperti lenong, ketoprak, lodrok dan yang 

paling populer pada akhir-akhir ini yaitu stand up comedy. 

Terkait unsur gaya bahasa dalam stand up comedy erat kaitannya dengan 

kajian linguistik, sebagaimana  diketahui  bahwa  linguistik  adalah  ilmu  tentang  

bahasa, untuk memahaminya  dapat  digali  dari  sifat-sifat  bahasa  agar  para  

pemakai  dapat membedakan  pemakaian  kata  bahasa  sebagai  kata  yang  lazim  

dipakai  oleh masyarakat  umum  dan  sebagai  istilah  teknis  mempunyai  

pengertian  khusus  dalam linguistik.  Selanjutnya,  sebagai  ilmu  dapat  secara  

cermat  menandai  konsep  ilmu  dan pendekatan ilmiah  (Kentjono, 1982:1).Gaya 

bahasa dibagi menjadi lima kelompok yang meliputi gaya bahasa pertentangan, 

perbandingan, perulangan, sindiran dan pertautan, namu pada penelitian ini akan 

fokus untuk membahas gaya bahasa sindiran. 

Dalam komedi, keterampilan berbahasa sifatnya sangat dibutuhkan, karena 

kekayaan kosa kata seseorang turut untuk membentuk keterampilan berbahasa. 

Dalam stand up comedy gaya bahasa mempunyai efek yang sangat kuat dalam 

pembentukan materi komedi, hal tersebut bertujuan agar isi dan pesan yang 

terkandung dalam cerita  atau materi yang dibawakan oleh seorang komedian 

dapat tersampaikan dan dimengerti sepenuhnya oleh penonton. Gaya bahasa 
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dalam stand up comedy juga diperuntukkan untuk pembetukan karakter cerita atau 

materi yang dibawakan. 

Stand up comedy merupakan komedi tunggal atau pertunjukan monolog di 

atas panggung. Komedi ini diperkenalkan oleh Bob Hope pada pertengahan abad 

ke-19. Perkembangan stend up comedy juga pernah mengalami pasang surut, 

namun stand up comedy masih tetap terus menyebar, bahkan sampai ke Indonesia. 

Stand up comedy mulai masuk ke Indonesia pada awal abad ke-20. Adapun 

julukan bagi yang membawakan materi stand up comedy dinamakan komika. 

Menurut Romeon Papan stand up comedy adalah salah satu pertunjukan komedi 

yang tidak lain untuk menimbulkan gelak tawa (Papan,2012:5). 

Summy berpendapat bahwa stand up comedy merupakan komedi terbuka, 

yang dimaksud dengan komedi terbuka adalah suatu komedi yang bisa dijadikan 

sebagi pelantara untuk menyampaikan suatu pendapat dari kejanggalan-

kejanggalan atau sebuah fenomena yang terjadi di sekelilingnya yang dikemas 

dalam bentuk cerita komedi. Peserta stand up comedy termasuk seorang komedian 

yang cerdas, karena pada saat membuat materi stand up comedy komika 

menggunakan unsur emosi, imajinasi, pemikiran, susunan kata, kata-kata kiasan. 

Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek-efek tertentu untuk dapat 

mempengaruhi penonton atau pendengar. 

Perkembangan stand up comedy tidak lepas dari banyaknya kompetisi-

kompetisi yang diselenggarakan oleh banyaknya komunitas stand up comedy yang 

ada di Indonesia. Dengan banyaknya kompetisi stand up comedy maka, terlahirlah 

komika-komika baru yang tentunya kreatif. Perkembangan stand  up comedy yang 
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sangat pesat ini tidak lepas dari dukungan stasiun televisi yang menyiarkan secara 

nasional. Selain stasiun televise, di era moderen seperti sekarang ini video-video 

pertunjukan stand up comedy sekarang bisa lebih mudah diakses dengan adanya 

situs jejaring YouTube. 

Dalam ulang tahun DPR yang ke-73. DPR mengadakan lomba stand up 

comedy dengan tema “Kritik DPR” acara tersebut diselenggarakan di gedung 

Nusantara III DPR RI pada Rabu tanggal 29 Agustus 2018. Dalam acara tersebut 

menampilkan banyak komika-komika kreatif dan tentunya jenaka. Dalam acara 

tersebut kebanyakan komika membawakan materi stand up comedy yang 

mengandung sindiran-sindiran terhadap perilaku buruk para anggota dewan yang 

sudah umum diberitakan di media, perilaku bolos saat rapat dewan,  kasus suap, 

tidur saat rapat berlangsung dan yang paling sering diberitakan yaitu kasus 

korupsi. Selain itu, dalam video tersebut tidak terdapat sensor atau pemotongan 

kata pada saat komika menyampaikansindiran kasar yang diacukan pada para 

anggota dewan. Dengan adanya fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti 

bentuk gaya sindiran dan strategi sindiran pada tuturan komika stand up comedy 

yang diunggah oleh akunYouTube DPR RI. 

Sehubung dengan penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan pustaka 

terdahulu tentang penelitian humor yang mengangkat objek stand up comedy  

yang pernah ada. Penelitian humor pada stand up comedy pernah dilakukan 

sebelumnya oleh Wiranto (2009) yang berjudul “Analisis Gaya Bahasa Humor 

dalam Stand Up Comedy Season 4 Kompas TV pada Comica Abdur”. 

Penelitiannya tersebut mendeskripsikan tentang bentuk, makna dan fungsi gaya 
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bahasa yang terdapat dalam materi stand up comedy yang dibawakan oleh komika 

Abdur pada acara Kompas TV. Penelitian berikutnya yang mengambil objek 

tentang stand up comedy juga pernah dilakukan oleh Febrianto (2012) dengan 

judul “Makna Materi Komedi pada Tayangan Stand Up Comedy Show Mero TV” 

penelitian tersebut mendeskripsikan bentuk dan fungsi makna dalam materi stand 

up comedy yang tayang pada acara  Metro TV. 

Demikian untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul “Telaah Gaya 

Sindiran dalam Tuturan Stand Up Comedy pada Akun YouTube DPR RI”. Dalam 

penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tentang bentuk dan setrategi sindiran yang 

terdapat pada tuturan humor stand up comedy yang dibawakan oleh komika pada 

saat melakukan pertunjukan. Data dari penelitian ini didapatkan dari video yang 

telah diunduh dari akun YouTube DPR RI. Dengan adanya penelitian ini, 

diharapan dapat berkonstribusi terhadap bertambahnya penelitian telaah bahasa, 

terutamanya pada penelitian yang mengankat topik gaya bahasa sidiran. 

 

1.2 Fokus Masalah 

Fokus penelitian ini diarahkan pada telaah penggunaan tuturan gaya 

bahasa sindiran dan bentuk setrategi yang digunakan oleh seorang komika dalam 

menyapaikan suatu kritikan,yang terdapat dalam tuturan materi humor stand up 

comedy yang dibawakan komika pada sebuah video yang telah diunggah oleh 

akun YouTubeDPR RI. 
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1.3 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana bentuk gaya sindiran  dalam tuturan komika Stand  Up Comedy 

pada akun YouTube DPR RI? 

2) Bagaimana bentuk strategi sindiran dalam tuturan komika Stand Up Comedy 

pada akun YouTube DPR RI? 

 

1.4 Tujuan penelitian 

Terkait dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1) Mendeskripsikan bentuk gaya sindiran  dalam  tuturan Stand  Up Comedy 

pada akun YouTube DPR RI. 

2) Mendeskripsikan strategi sindiran dalam tuturan komika Stand  Up Comedy 

pada akun YouTube DPR RI. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat positif 

sebagai berikut: 

1) Bagi  para  komika  dan  pembaca  umum,  penelitian  ini  diharapkan  

dapat dijadikan  sumber  informasi  serta  pemahaman  terkait  dengan  

style  atau gaya  bahasa  dalam  humor,  baik  secara  kiasan  maupun  

secara retoris. 

2) Memberikan pandangan baru tentang penggunaan gaya bahasa sindiran 

dalam stand up comedy. 
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3) Hasil pelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pustaka rujukan 

bagi penelitian berikutnya khususnya yang meneliti gaya bahasa sindira. 

4) Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk melengkapi dan 

memenuhi syarat guna menyelesaikan studi pada tingkat strata satu (S1) 

pada jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah 

 

1.6 Definisi Oprasional 

Agar tidak mengalami kesalah pahaman dalam memahami istilah maka 

dibuatlah definisi istilah sebagai berikut: 

1) Telah merupakan suatu kegiata penelitian, penyelidikan, kajian, 

pemeriksaan dan analisis. 

2) Gaya bahasa adalah perwujudan penggunaan bahasa oleh seorang penutur 

untuk mengemukakan suatu gambaran, gagasan, dan ide, yang ditujukan 

untuk  membentuk suatu efek tertentu. 

3) Gaya bahasa sindiran merupakan sajak yang mengandung pernyataan yang 

menimbulkan tawa, tetapi juga dapat menimbulkan kemarahan, isinya 

protes sosial dengan cara mengejek habis-habisan. 

4) Tuturan ialah suatu perkataan yang diucapkan oleh seseorang dalam 

konteks tertentu. 

5) Stand up comedy ialah sebuah komedi tunggal berbentuk monolog yang 

dipertunjukkan di atas panggung dengan membawakan materi komedi 

yang telah dihafal pada saat sebelum dilakukannya peretunjukan. 

6) Akun ialah tempat untuk mencantumkan suatu data 
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7) Akun DPR RI ialah akun yang menyajikan suatu informasi tentang kondisi 

DPR terkini. 

8) Bentuk gaya sindiran dalam gaya bahasa sindiran terdapat 5 bentuk majas, 

antara lain bentuk majas ironi, sarkasme, sinisme, satire, dan inuendo. 

9) Strategi sindiran merupakan cara yang digunakan atau ditempuh penutur 

untuk menyampaikan suatu bentuk sindiran agar dapat diterima oleh 

pendengarnya.   

 

 

 

 

 

 


