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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Hakikat Bahasa Humor 

Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol 

bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia (Keraf, 2009:2). Senada dengan 

pendapat tersebut Sumarsono (2012: 18) mengungkapkan bahwa bahasa adalah 

sistem lambang berupa bunyi yang bersifat sewenang-wenang (arbitrer) yang 

dipakai oleh anggotamasyarakat untuk saling berhubungan dan berinteraksi. Chaer 

(2007: 32) juga mengungkapkan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang 

arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk 

bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri.  

Terkait dengan fungsi bahasa, menurut Jakobson (dalam Chaer dan 

Agustina, 2004: 15-17) menjelaskan bahwa fungsi bahasa dibedakan dalam enam 

fungsi, yakni emotif, retorikal, fatik, kognitif, metalinguistik, poetic. Di sisi lain 

Finochiano membedakan fungsi bahasa dalam enam bagian, yakni fungsi personal 

(pribadi). instrumental (direktif). Interpersonal, referensial, metalinguistik, dan 

imajinatif.  

Bahasa juga telah berkembang di berbagai bidang, salah satunyapada 

bidang humor. Humor  (umor,  dalam  bahasa  Latin)  pertama kali  digunakan  

pada abad  ke 400 SM  oleh  masyarakat  Yunani  kuno untuk mendeskripsikan 

pengaruh keseimbangan  cairan  dalam  tubuh  terhadap  suasana hati  seseorang.  

Masyarakat Yunanai  kuno percaya  bahwa  dalam  tubuh manusia  terdapat  
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empat  cairan  yang mempengaruhi  suasana  hati. Kelebihan  atau  kekurangan  

salah  satu  cairan  dapat mempengaruhi  suasana  hati  dan  emosi  seseorang  

(Rahmanandji, 2007:214).  

Dalam  perkembangannya,  humor  kemudian  identik dengan segala  

sesuatu yang menggelikan, menggugah tawa, dan menghibur. Martin  

mendefinisikan humor  sebagai  suatu penjelasan  terhadap seperangkat fenomena 

yang terkait dengan  mencipta,  mempersepsi,  dan menikmati  sesuatu  yang 

menggelikan atau lucu, sesuatu  yang  komikal, atau sesuatu ide, situasi  atau 

kejadian  yang  inkongruen  (tidak  sebangun  dengan  kejadian  lazimnya). Di 

Indonesia, humor  pertama  kali  digunakan sebagai  media  penunjang  dan 

penentu daya  tarik kesenian  rakyat  seperti:  ludruk, ketoprak, lenong,  wayang  

kulit,  wayang golek, dan sebagainya  (Rahmanandji, 2007:215—216). 

Dari  beberapa  jenis  humor  yang  telah  dipaparkan,  ada  jenis  humor  

yang secara  bentuk  maupun  penyajiannya  sangat  berhubungan  dengan  bidang 

linguistik.  Dari  segi  bentuk  terdapat  humor  verbal  yang  penyampaiannya  

dengan kata-kata.  Dari  segi  penyajiannya  terdapat  humor  lisan,  tulis,  dan  

kartun  (gambar dan  tulisan).  Berbagai  jenis  humor  tersebut  memanfaatkan  

unsur  linguistik sebagai perantara  humornya. Dalam  linguistik  terdapat  

keambiguan yang  dimanfaatkan  sebagai  penunjang  humor.  

Pemanfaatan  keambiguan  dalam humor  yaitu  dengan  

mempertentangkan  makna  pertama  yang  berbeda  dengan makna  yang  kedua.  

Menurut Raskin  (1985:99)  sebuah  teks  dapat  dicirikan  sebagai sebuah  teks  

humor  tunggal  apabila  memenuhi  dua  kondisi, (1)  teks merupakan  
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keselarasan,  sepenuhnya  atau  sebagian,  dengan  dua  skrip  yang berbeda,  (2)  

kedua  skrip  tersebut berlawanan secara  khusus. Humor  dapat  disajikan  dalam  

berbagai  bentuk  baik  teks  maupun  gambar untuk  menarik  pembaca  humor. 

Selain  itu,  humor  dapat  disajikan  dalam  bentuk lisan  dengan  lelucon  atau  

kelucuan  yang  disampaikan  langsung  oleh  seseorang dengan disertai  gerak-

gerik  yang  konyol. 

Adapun teori yang berkaitan dengan humor. Teori  humor  jumlahnya  

sangat  banyak, namun tidak satupun  yang  persis  sama dengan  yang  lain, tidak 

satupun juga  yang  mendeskripsikan humor  secara menyeluruh, dan semua  

cenderung  saling  berpengaruh  (Setiawan  dalam Rahmanandji, 2007:215). 

Berpendapan tentang salah satu teori  psikologi  tentang  humor  adalah teori 

bisosiasi. Menurut teori bisosiasi, dasar semua humor adalah kondisi bisosiatif, 

yakni mengungkapkan dua situasi atau kejadian yang mustahil terjadi sekaligus. 

Bahasa  dan  humor  memiliki  kaitan  yang  erat. Hal  ini  dikarenakan  

bahasa adalah  embrio lahirnya  humor. Dengan memanfaatkan penggunaan 

bahasa,  humor menjadi  lebih menarik  dan kaya  akan  makna,  baik makna  

konotatif  maupun makna  denotatif. Teknik inti  humor  adalah  permainan 

bahasa, semakin baik kemapuan berbahasa  seseorang dan semakin  baik  gaya 

bahasa yang  digunakan, maka semakin baik pula  humor  yang  dihasilkan 

Bahasa  humor  merupakan  bahasa yang  mampu  menimbulkan  canda  

tawa.  Amanda  (2010)  menjelaskan  bahasa humor  adalah  bahasa  yang  

melahirkan  suatu  pikiran  baik  dengan  kata-kata  yang dapat  menimbulkan  

simpati dan  hiburan.  Jadi,  bahasa  humor  adalah  kata-kata, kalimat  atau  ujaran  
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yang  mampu  mengundang  tawa  seseorang  yang mendengarkan  atau  yang  

membaca. Bahasa  humor  dapat  berupa  lisan  yang  berupa tuturan  dari  

seseorang  yang  mengundang  canda  tawa  bagi  pendengarnya  maupun tulisan  

yang  isi  cerita  dari  pengarang  mampu  membangun  tawa  pembacanya. Secara  

umum  bahasa  humor  memiliki  tujuan  untuk  menghibur  seseorang  dengan 

gaya  plesetan, lelucon dan lain-lain.  

Konteks  lingkungan  dan  latar  belakang  pencipta  bahasa  humor  sangat 

mempengaruhi  terhadap  humor  yang  dihasilkan,  sebagaimana  tercermin  pada 

gaya,  tema,  dan  wujud  kebahasaan, sesuai  kemampuan  dan  pengalaman  

pencipta bahasa  humor.  Jika  pengalamannya  sering  bergelut  di  bidang  

olahraga  atau  agama maka  humor  yang  dimunculkan  akan mengandung  tema,  

gaya  bahasa,  dan  wujud kebahasaan tentang  keolahragaan dan keagamaan.  

Adapun fungsi bahasa humor oleh Sujoko (dalam Rahmanadji, 2009:218) 

dijelaskan sebagai sarana untuk menghibur dan menghilangkan kejenuhan dari 

rutinitas yang telah dijalani individu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya 

humor pikiran akan menjadi lancar dan dapat menurunkan tingkat stres yang 

dialami oleh seseorang, selain sebagai sarana hiburan humor juga dapat digunakan 

sebagai media komunikasi dan kritik. Dengan mengguakan humor komunikasi 

akan lebih mudah disampaikan, sehingga orang lain akan lebih mudah untuk 

menerima dari apa yang telah diungkapkannya. Humor juga dapat mengajarkan 

orang lain untuk melihat suatu persoalan dari berbagi sudut pandang yang 

berbeda-beda, seprti politik, sosial, ekonomi dan masih banyak lagi. 
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Humor juga dapat digunakan untuk mengutarakan suatu pendapat dan 

kritik. Mengutarakan pendapat dan kritik melalui humor dalam budaya 

komunikasi konteks tinggi merupakan sebuah keniscayaan yang potensial. Humor 

dapat menjadi sarana penyampai pendapat bahkan kritik dengan „lembut‟. Humor 

merupakan sebuah pesan yang dapat membungkus pendapat tabu hingga kritik 

tajam dalam sebuah komunikasi yang „ringan‟ yang melibatkan tawa dan 

kesenangan. Humor bahkan mampu membungkus sebuah hinaan dalam pesan 

yang dapat „diterima‟ melalui penyangkalan “ ini cuma humor ”. Self-deprecatory 

humor, yang nampak tidak agresif pun mampu menyampaikan kritik melalui 

permainan wacana yang digunakan.   

 

2.2 Gaya Bahasa dalam Humor 

Gaya adalah keseluruhan cara yang dilakukan dalam aktivitas kehidupan 

sehari-hari, baik kegiatan jasmani maupun rohani, baik Iisan maupun tulisan 

(Ratna,2013:160). Senada dengan pendapat tersebut Aminuddin (1997:1) 

mengemukakan gaya adalah perwujudan penggunaan bahasa oleh seorang penulis 

untuk mengemukakan gambaran, gagasan, pendapat, dan membuahkan efek 

tertentu bagi penanggapnya sebagaimana cara yang digunakannya.  

Menurut Keraf (2009: 112) gaya atau khususnya gaya bahasa dikenal 

dalam retorika dengan istilah style. Kata style diturunkan dari kata Latin stilius, 

yaitu semacam alat untuk menulis pada lempengan lilin. Keahlian menggunakan 

alat ini akan mempengaruhi jelas tidaknya tulisan pada lempengan tadi. Kelak 

pada waktu penekanan dititik beratkan pada keahlian untuk menulis Indah, maka 

style lalu berubahmenjadi kemampuan dan keahlian untuk menulis atau 
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mempergunakan kata-katasecara indah. Menurut Muljana (dalam Waridah, 2010: 

322) dijelaskan bahwa gaya bahasa adalah susunan perkataan yang terjadi 

karenaperasaan tertentu dalam hati pembaca, karena perkembangan tersebut, gaya 

bahasa atau style menjadi masalah atau bagian dari diksi (pilihan kata).  

Gaya bahasa selalu mempersoalkan cocok atau tidaknya pemakaian kata, 

frasa atau klausa tertentu untuk menghadapi situasi tertentu. Persoalan gaya 

bahasa meliputi semua hierarki kebahasaan, yaitu pilihan kata secara individual, 

frasa, klausa, dan kalimat, bahkan mencakup pula sebuah wacana secara 

keseluruhan. Jadi, jangkauan gaya bahasa sebenarnya sangat luas, tidak hanya 

mencakup unsur-unsur kalimat yang mengandung corak-corak tertentu, seperti 

yang umum terdapat dalam retorika-retorika klasik (Keraf, 2009: 112). 

Dilihat dari unsur-unsur bahasa yang digunakan, gaya bahasa dapat 

dibedakan menjadi empat macam diantaranya, (1) pilihan kata, (2) nada yang 

terkandung dalam wacana, (3) struktur kalimat, dan (4) langsung tidaknya makna 

(Keraf, 2009: 116-135). 

Gaya bahasa berdasarkan  ketidak langsungan  makna  biasa disebut sebagai  

trope  atau  figure  of  speech,  yaitu  suatu  penyimpangan  bahasa  secara evaluatif  

atau  secara emotif  dari  bahasa biasa,  baik itu  dalam  (1)  ejaan,  (2) pembentukkan 

kata,  (3)  konstruksi  (kalimat, klausa, frasa),  atau  (4)  aplikasi sebuah istilah, untuk 

memperoleh kejelasan,  penekanan, hiasan,  humor,  atau sesuatu  efek  yang  lain.   

Gaya bahasa  berdasarkan langsung  tidaknya  makna  (trope atau  figure 

of  speech)  dibedakanatas dua  kelompok,  yaitu  gaya bahasa retoris,  yang 

semata-mata  merupakan  penyimpangan dari  konstruksi  biasa untuk  mencapai  

efek tertentu, dan  gaya  bahasa kiasan,  yaitu  gaya  bahasa  yang  merupakan 
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penyimpangan  yang  lebih  jauh, khususnya  dalam  bidang  makna.  Gaya  

bahasa (trope  atau  figure ofspeech)  memiliki bemacam-macam  fungsi 

diantaranya,  menjelaskan, memperkuat, menghidupkan obyek mati, menstimulasi  

asosiasi, menimbulkan gelak  tawa,  atau  untuk  hiasan (Keraf 2009:129).  

Dalam proses penciptaan gaya bahasa jelas disadari oleh seorang penulis, 

hal ini bertujuan untuk memperoleh aspek keindahan secara maksimal, untuk 

menemukansatu kata atau kelompok kata yang dianggap tepat. Secara garis besar, 

gaya bahasa terdiri atas empat jenis, yaitu gaya bahasa penegasan, gaya bahasa 

pertentangan, gaya bahasa perbandingan, dan gaya bahasa sindiran, gaya bahsa 

sindiran merupakan sebuah sajak yang mengandung pernyataan yang 

menimbulkan tawa, tetapi juga dapat menimbulkan kemarahan, isinya protes 

sosial dengan cara mengejek habis-habisan (Waridah, 2010: 322). Berkaitan 

dengan jenis majas, Waridah (2010: 328-329) menyebutkan bahwa gaya bahasa 

sindiran terdiri dari majas ironi, sinisme, sarkasme, satire, dan inuendo.  

Gaya bahasa sindiran yang berupa majas ironi diturunkan dari kata 

efronela yang berarti "penipuan atau pura-pura'. Sebagai bahasa klasan, ironi 

adalah suatu acuan yang ingin mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud 

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

merupakan suatu upaya literer yang efektif karena menyampaikan Impresi yang 

mengandung pengekangan yang besar, baik itu dengan sengaja atau 

tidak.Rangkaian kata-kata yang dipergunakan itu mengingkari maksud yang 

sebenarnya. Sebab itu, penggunaan majas ironi akan berhasil apabila pendengar 

juga sadar akan maksud yang disembunyikan dibalik rangkaian kata-katanya 
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(Keraf, 2009: 143).  Sependapat dengan Keraf, Waridah (2010: 328) juga 

menyatakan bahwa majas ironi adalah gaya bahasa untuk menyatakan suatu 

maksud menggunakan kata-kata yang berlainan atau bertolak belakang 

denganmaksud tersebut.  

Contoh : “Rapi sekali kamarmu sampai-sampai tidak satu pun 

sudut ruangan yang tidak tertutupi sampah kertas”. 

 

Rapi sekal berarti tempat yang bersih dan tertata rapi. Berbeda dengan hal 

yang paling berlawanan yaitu rapi sekali dengan tidak satupun sudut ruangan 

yang tidak tertutupi sampah kertas. Penggunaan kata “rapi sekali”, tidak secara 

langsung menyebutkan kata kotor (ruangan kotor). Namun pada sampah kertas, 

kalimat “tidak satu pun sudut ruangan yang tidak tertutup” menyebutkan bahwa 

ruangan tersebut sangat kotor. 

Adapun bentuk majas sinisme, yang dapat diartikan sebagai suatu sindiran 

yang berbentuk kesangsian yang mendukung ejekan terhadap keikhlasan dan 

ketulusan hati. Sinisme diturunkan dari nama suatu aliran filsafat Yunani yang mula-

mula mengajarkan bahwa kebajikan adalah satu-satunya kebaikan, serta hakikatnya 

terletak dalam pengendalian diri dan kebebasan. Selanjutnya, mereka menjadi kritikus 

yang keras atas kebiasaan-keblasaan sosial dan filsafat-filsafat lainnya (Keraf, 2009: 

143). Sinisme juga merupakan sindiran yang berbentuk kesangsian cerita 

mengandung ejekan terhadap keikhlasan dan ketulusan hati (Waridah, 2010: 328).  

Contoh: “Memang anda adalah seorang gadis yang tercantik di 

seantero jagad ini yang mampu menghancurkan seluruh  

jagad ini”. 

 

Pada tuturan tersebut adalah untuk menggambarkan seorang wanita 

pekerja tunasusila, karena dengan kecantikan yang mereka miliki, mereka dapat 
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melakukan apa saja termasuk menghancurkan generasi muda, banyak wanita 

yang lebih memilih untuk bekerja sebagai tuna susila. Hal inilah yang 

menyebabkan moral masyarakat dan moral bangsa menjadi hancur. “Gadis yang 

tercantik” dapat diartikan sebagal gadis yang pekerjaannya adalah sebagai kupu-

kupu malam (wanita tuna susila), pekerjaan mereka selalu menggoda para lelaki 

ataupun menjajakan dirinya di pinggir jalan. 

Adapun bentuk majas sarkasme, majas sarkasme merupakan suatu acuan 

yang lebih kasar dari Ironi dan sinisme, adalah suatu acuan yang mengandung 

kepahitan dan cemoohan yang getir. Sarkasme dapat saja bersifat ironis, dapat 

juga tidak, tetapi yang jelas adalah bahwa gaya ini selalu akan menyakiti hati dan 

kurang enak didengar. Kata sarkasme diturunkan dari kata Yunani sarkasmus, 

yang lebih jauh diturunkan dari kata kerja sakasein yang berarti merobek-robek 

daging anjing, menggigit bibir karena marah atau berbicara dengan kepahitan. 

Waridah (2010: 328) menjelaskan bahwa sarkasme merupakan gaya bahasa yang 

berisi sindiran kasar.  

Contoh: “Mulutmu harimaumu”.  

Mulut adalah alat ucap manusia, sedangkan harimau adalah binatang yang 

menakutkan. Dalam ungkapan tersebut dapat diartikan bahwa dalam berbicara 

kita harus hati-hati, karena apa yang kita ucapkan dapat saja menjatuhkan diri kita 

sendiri. Dalam kalimat di atas, mulut manusia disamakan dengan harimau, karena 

kata-kata yang dikeluarkan dari mulut tersebut sangatlah kasar, seperti harimau, 

binatang buas biasanya identik dengan kasar. 
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Adapun bentuk majas satire, majas satire merupakan salah satu jenis majas 

yang digunakan untuk menyatakan suatu hal dengan menekankan terhadap makna 

yang akan ditujukan. Pada umumnya majas satire sering kali digunakan sebagai 

gaya bahasa sindiran, ejekan, dan seni bahasa komedi terhadap suatu hal.  

Contoh :“Kopi ini terasa begitu pahit dan engkau seolah tidak 

merasakannya, apakah harga gula sedang mahal?”. 

 

Pada kalimat majas satire di atas terdapat kalimat yang menguatkan 

dengan penegasan makna dalam suatu kalimat tanya berupa “Apakah harga gula 

sedang mahal?”. Makna yang ingin disampaikan dari majas tersebut ialah rasa 

kopi yang begitu sangat pahit, namun seseorang itu tak ingin peduli dengan rasa 

kopi yang dibuatnya untuk orang lain. Kemudian, kalimat ini diperkuat dengan 

adanya gaya bahasa sindiran pada kalimat tanya yang merupakan salah satu ciri 

dari majas satire itu sendiri. 

Adapun bentuk majas inuendo, bentuk majas ini semacam sindiran dengan 

mengecilkan kenyataan yang sebenarnya dan menyatakan kritik dengan sugesti 

yang tidak langsung, dan seringtampaknya tidak menyakiti hati kalau dilihat 

sambil lalu (Keraf, 2009: 144). Menurut Ratna (2013:447) majas inuendo adalah 

mengecilkan keadaan yang sesungguhnya. 

Contoh:“Setiap kali ada pesta, pasti ia akan mabuk karena terlalu 

banyak minum”. 

 

Pada kalimat majas inuendo minum adalah suatu kegiatan yang selalu kita 

lakukan setiap hari.Namun, minum yang dimaksud di sini adalah minum alkohol 

yang dapat menyebabkanorang bisa menjadi mabuk. 
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2.3 Stand Up Comedy 

Stand up  comedy  adalah  salah satu sajian komedi baru  yang  muncul  di 

Indonesia,  yang sering diistilahkan dengan fresh  from  the  oven.  Meskipun  

masih  baru,  komedi ini  telah  menarik  banyak  orang  untuk  menggelutinya.  

Mulai  dari  artis,  mahasiswa, dokter,  hingga  buruh  telah  menjajal,  bahkan  ada  

yang  menjadikan  komedi  ini sebagai  sebuah  pekerjaan  full-time.  Menurut   

Papana (2012),  seorang  ahli  dan pelopor  stand up  comedy  di  Indonesia. Stand 

up  comedy  adalah  sebuah  bentuk pertunjukan  seni  yang  menampilkan  

komedian di  depan  para  penonton dan  berbicara  langsung  kepada  mereka.  

Stand up comedy merupakan seni melawak atau komedi tunggal (bahasa 

inggris: stand up comedy) secara harfiah yaitu "komedi berdiri" merupakan 

bentuk dari seni komedi atau melawak yang disampaikan secara monolog kepada 

pemirsa langsung mengenai suatu topik, biasanya ini dilakukan secara live dan 

komedian akan melakukan one man show.  

Meskipun disebut dengan stand up comedy, komedian tidaklah selalu 

berdiri dalam menyampaikan komedinya. Kadang-kadang mereka memakai alat 

bantu untuk menyampaikan lelucon mereka. Ada beberapa komedian yang 

melakukannya dibantu dengan menggunakan alat musik seperti biola, gitar dan 

bass. Para pelaku stand up comedy umum disebut comic atau komika. Para 

komika ini biasanya memberikan beragam cerita humor lelucon pendek atau 

kritik-kritik berupa sindiran terhadap sesuatu hal yang sifatnya cenderung umum 

dengan sajian gerakan yang penuh ekspresi dan gaya bertutur yang sering kali 

cepat.  
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Dalam stand up comedy, komika harus memiliki konsep materi sebagai bahan 

untuk lawakannya, dan bukan hal yang tidak mungkin jika ada lawakan yang berbentuk 

rasis, jorok serta vulgar hadir dalam materi stand up comedy. Seorang komika biasanya 

membuat skrip dan catatan-catatan kecil, tujuan tersebut dilakukan komika agar dapat 

mempermudah pada saat berkomedi di atas panggung. 

Stand up comedy adalah komedi berbasis cerita yang megangkat tema 

tema umum yang dihumorkan berdasarkan cara pandang seseorang (Dean, 2012: 

209). Saat seorang geli, risih, aneh dengan suatu hal tertentu dia mengangkat tema 

tersebut menjadi sebuah komedi cerdas. Dengan pembentukan tema yang cerdas 

komika akan menghidupkan acara stand up comedy dengan baik. Stand up 

comedy merupaka sesuatu yang aneh dan kontroversial, karena suatu kritik sosial, 

pendapat, dan hal-hal tabu dapat disampaikan melalui cara yang berbeda dan 

dapat membuat orang tertawa. 

Stand up comedy memiliki perbedaan dengan komedi terdahulu. 

Berdasarkan pendapat Papana (2012:4) dijelaskan setidaknya ada lima perbedaan 

dengan komedi lainnya, (1) komedi ini disampaikan secara langsung dihadapan 

penonton, (2) penyampaian dilakukan secara monolog di atas panggung, (3) 

pertunjukan stand up comedy biasanya dilakukan di sebuah gedung pertunjukan, 

cafe atau comedy club, (4)stand up comedy merupakan jenis komedi pintar, 

maksudnya adalah komika harus menuliskan materinya sendiri dari suatu 

keresahan hatinya atau seperti fenomena yang terjadi di sekelilingnya untuk 

diolah dan dijadikan materi dalam komedi. Hal tersebut akan dikatakan berhasil 

apabila mendapatkan respon tawa dari penonton atau pendengarnya. 
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Di Indonesia stand up comedy mulai diperkenalkan oleh Papana dalam lomba 

pidato humor pada tahun 1992-an. Setelah itu open mic mulai diadakan di cafe 

comedy dengan menamakan acara tersebut “bintang baru” yang mempersilahkan 

siapapun untuk melucu di atas panggung. Bahkan Papana menyediakan hadiah untuk 

penampil open mic. Hal tersebut ditujukan untuk meramaikan dan mempopulerkan 

stand up comedy di Indonesia. Pada tahun 2000 comedy cafe pindah lokasi ke area 

taman Ria Remaja Senayan. Sejak saat itu comedy cafe rutin mengadakan acara open 

mic setiap minggunya (Papana, 2012:12). 

Pada saat komika tampil diatas panggung, seorang komika sebenarnya 

tidak hanya semata-mata tampil dengan membawakan komedi begitu saja. 

Namun,komika juga menggunakan strategi untuk menyampaikan inti dari komedi 

yang dibawakannya. Adapun strategi yang dapat digunakan dalam stand up 

comedy antara lain, point ofview, set-up, punch line,personaldan Self bullying. 

Adapun pengertian dari istilah-istilah tersebut: 

1) Point of view  ialah sudut pandang komika terhadap perihal tertentu. 

2) Set-up ialah bagian penjelas dari suatu topik dalam materi komedi yang 

dibawakan oleh seorang komika. Selain itu  set-up merupakan bagian yang tidak 

lucu, karena hanya menjelaskan saja dan tidak ada unsur humor. 

3) Punch line ialah bagian lucu dari sebuah joke. Pada bagian ini, biasanya 

penonton tertawa dan bagian ini biasanya diucapkan setelah set-up. 

4) Personal ialah strategi penyampaian yang digunakan komika dalam menirukan 

karakter tokoh yang terdapat dalam materi komedi yang dibawakannya. 

5) Self bullying  ialah teknik menjelek-jelekkan diri sendiri dengan tujuan 

untuk membuat penonton tertawa. 


