
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bahasa yang baik dan tepat penggunaannya dapat memudahkan seseorang

untuk memaknai secara benar berdasarkan fungsi atas bentuk-bentuk bahasa

yang disajikan sesuai situasi dan kondisi. Bahasa menjadi sebuah representasi

budaya dalam menggambarkan pandangan dunia, kepercayaan, nilai,

pengetahuan, dan pengalaman yang bersifat dinamis. Bahasa berkembang seiring

perkembangan zaman. Bahasa merupakan produk budaya sebagai

aspirasi sosial, kegiatan, cerminan bahkan perilaku masyarakat sebagai

pemakai bahasa (Sumarsono dan Pataina Partana, 2004: 20).

Bahasa bernuansa humor atau permainan bahasa menjadi tren dalam

perkembangan bahasa Indonesia akhir ’90-an. Salah satunya dengan maraknya

beberapa perusahaan yang menampilkan pabrik kata-kata unik atau kartun

dalam produk-produk seperti pakaian, tas, dan asesoris-asesoris yang dikemas

semenarik mungkin. Selain itu, terdapat beberapa wisata kuliner yang

menyuguhkan produk-produknya dengan paduan permainan bahasa untuk

menarik konsumen sehingga penasaran untuk berkunjung dan mencoba.

Berbeda dengan bentuk permainan bahasa yang disajikan oleh industri di

bidang pangan atau fashion, di industri pertelevisian yang semakin berkembang

sekarang, telah menyajikan bentuk permainan bahasa berupa wacana humor

dari tayangan-tayangan bervariasi penuh inovasi dan menarik minat publik.

Semakin merebaknya tayangan-tayangan pertelevisian yang mengandung unsur
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humor atau parodi menjadi salah satu alasan penting agar para pemirsa tidak

bosan dengan tayangan-tayangan pertelevisian.

Tayangan Indonesia Lawak Klub (ILK) merupakan salah satu program

dari salah satu stasiun pertelevisian swasta yaitu Trans7 dengan konsep parodi

sebagai bentuk plesetan dari tayangan Indonesia Lawyer Club (ILC) di stasiun

televisi swasta TVOne. Keunikan humor yang disajikan tayangan ILK dengan

bentuk-bentuk wacana humor sebagai bentuk plesetan dari tayangan ILC di

TVOne yang berbau politik dan kritik atas sistem pemerintahan yang berlaku

di Indonesia. ILK dengan sajian yang dikemas ringan dengan slogan

“Mengatasi Masalah Tanpa Solusi” mengedepankan sajian yang berupa dialog

perdebatan dengan unsur humor didalamnya. Bentuk perdebatan tersebut

bukan hanya berunsur politik dan kritik atas sistem pemerintahan yang berlaku

di Indonesia, akan tetapi juga berupa tema pembahasan yang sedang ramai

diperbincangkan di ranah publik.

Terdapat prolog yang dituturkan oleh pemandu para panelis ILK pada awal

tayangan ILK yang sengaja dimunculkan untuk mengarahkan para panelis

mengenai tema diskusi yang akan dibahas. Para panelis telah memiliki script

yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk mengarahkan diskusi sesuai arah

tema. Antarpanelis tidak saling mengetahui pembahasan masing-masing script

yang disediakan masing-masing panelis dengan arahan tim kreatif tayangan

ILK, sehingga script ini disesuaikan khusus dengan gaya lawakan dan tema

ILK. Pada script yang dibuat oleh masing-masing panelis berisi pembentukan-
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pembentukan wacana humor seperti berupa akronim, singkatan, permainan

vokal/konsonan, dan sebagainya.

Salah satu contoh pada tayangan ILK dengan pemakaian akronim nama

lembaga yang sengaja diplesetkan seperti akronim tanaman hias yaitu pecinta

negara aman, hidup adil dan sejahtera; akronim bulukan yaitu gabungan

lembaga kesejahteraan anak negeri; akronim gendutan yaitu generasi

pendukung tanah air. Fenomena-fenomena yang muncul seperti contoh-contoh

di atas merupakan representasi bahwa wacana humor sudah mulai berkembang

dan dapat mempengaruhi gaya hidup atau pola pemikiran masyarakat.

Hal lain juga ditunjukkan dengan pemakaian kosa kata yang biasa muncul

dalam ranah ilmiah, misalnya seperti kata inflasi, fluktuatif, maincow, surveyor,

dan sebagainya. Pemakaian kosa kata bervariasi disesuaikan dengan tema yang

akan didiskusikan oleh para panelis. Pemakaian kosa kata tersebut

menunjukkan sebuah perkembangan dalam dunia komedi di Indonesia yang

semakin cerdas. Pada akhirnya, masyarakat Indonesia bukan hanya sebagai

penonton yang ingin melihat parodi semata, namun juga belajar berbagai

pemakaian kosa kata formal yang berbeda dengan tayangan-tayangan parodi

lainnya. Selain itu penonton juga dapat mengkritisi persoalan sosial dengan

nada serius tapi santai.

Para panelis ILK juga menampilkan keunikan dibanding acara komedian

lainnya. Para panelis ILK memiliki peran masing-masing dengan pemakaian

wacana humor dengan versi masing-masing yang hanya dipakai pada acara
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ILK saja. Seperti Ronald, dengan pembawaan humor yaitu pemakaian akronim

dari bahasa asing yang sengaja diplesetkan.

Ronald: Kapan inflasi akan terjadi dalam bahasa Belanda, mohon maaf kalau
tidak mengerti... minimal ada empat, yang pertama, Kethar
Hatrus Tambislikan

Deny : Biasanya Kethar Membahana
Ronald: Tolong ini bahasan serius, ini menentukan arah Indonesia dimasa

depan
Deny : Artinya apa itu?
Ronald: Ketika harga inflasi akan terjadi ketika harga meningkat terus tanpa

bisa dikendalikan
.....

(Sumber data: Indonesia Lawak Klub (ILK), data 8 episode 254-Harga
Oh Harga-siaran langsung)

Wacana di atas menjadi salah satu contoh keunikan pembentukan wacana

humor pada tayangan ILK. Munculnya akronim “Kethar Hatrus Tambislikan”

yang dituturkan seolah-olah adalah bahasa Belanda ini merupakan akronim

dari “Ketika harga inflasi akan terjadi ketika harga meningkat terus tanpa bisa

dikendalikan”. Bentuk akronim ini menjadi salah satu ciri khas keunikan

pembentukan humor ILK. Selain akronim, terdapat beberapa penyimpangan-

penyimpangan bahasa yang terbentuk dari penyimpangan beberapa maksim

seperti penyimpangan maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan pelaksanaan.

Selain dari unsur instrinsik di atas seperti pembentukan wacana humor

ILK berupa akronim dan penyimpangan bahasa, terdapat unsur ekstrinsik yang

menambah nilai tambah pada tayangan ILK. Munculnya settingan beberapa

audiens seperti para panelis ahli sebagai narasumber kritis dari perwakilan

kelompok atau tokoh, para model cantik dan ganteng sebagai pendamping para
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panelis sekaligus pemanis sebuah nilai estetika, dan sejumlah mahasiswa yang

merupakan perwakilan beberapa universitas di Indonesia.

Fenomena humor dengan berbagai bentuk permainan bahasa dan

penyimpangan bahasa disajikan pada tayangan ILK sebagai unsur intrinsik.

Kemudian adanya fungsi para panelis ahli, model, dan sejumlah mahasiswa

sebagai unsur ekstrinsik. Beberapa hal tersebut menjadi latar belakang penulis

untuk meneliti lebih dalam sesuai dengan ranah analisis wacana. Hal ini

berfungsi sebagai pisau analisis untuk mendapatkan hasil analisis sesuai yang

diharapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses pembentukan wacana humor yang terdapat

dalam tayangan Indonesia Lawak Klub (ILK) di Trans7?

2. Bagaimanakah analisis wacana humor pada tayangan Indonesia Lawak

Klub (ILK) di Trans7 berdasarkan penyimpangan prinsip

kerja sama Grice?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini tidak meluas pada semua wacana yang dihasilkan para

panelis ILK, akan tetapi hanya dibatasi pada cara pembentukan wacana humor
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dan situasi konteks yang melatarbelakangi pembentukan wacana humor pada

tayangan ILK.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan berkaitan dengan rumusan masalah yang

dikaji. Adapun tujuan tersebut adalah mendeskripsikan cara pembentukan

wacana humor yang terdapat dalam tayangan parodi ILK di Trans7 meliputi

cara-cara pembentukan seperti pemakaian wacana humor yang berbentuk

akronim, singkatan, permainan vokal/konsonan, nama, pepatah, analogi,

plesetan, sindiran, pantun, jargon, parodi lagu, menirukan gaya bahasa, campur

kode, meme, dan riset palsu. Selain itu untuk mendeskripsikan munculnya

bentuk-bentuk penyimpangan prinsip kerja sama Grice sebagai pembentukan

wacana humor pada tayangan ILK di Trans7.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoretis

maupun secara praktis sebagai berikut:

1.5.1  Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

keilmuan bidang bahasa khususnya dalam bahasa Indonesia tentang

bentuk dan makna pada wacana humor sebagai dampak penggunaan

bahasa yang semakin bervariasi. Selain itu, dapat bermanfaat sebagai

rujukan bagi peneliti sejenis selanjutnya untuk menganalisis
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perkembangan makna yang semakin dinamis oleh bentuk-bentuk leksikal

yang dihasilkan pada wacana humor.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi penutur bahasa,

pemerhati bahasa maupun semua lapisan masyarakat untuk mengetahui

atau menggunakan wacana-wacana humor yang digunakan dalam

tayangan ILK di Trans7. Penggunaan bahasa tersebut dimaksudkan untuk

mengalihkan bahkan menunggalkan makna dengan cara bermain-main

dengan bahasa. Pada akhirnya penggunaan wacana humor dapat

memunculkan kemajemukan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat.

1.6 Tinjauan Pustaka

Penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan peneliti yaitu penelitian

Handayani (2006) yang berjudul “Gejala Plesetan Sebagai Bentuk Realitas

Fenomena Berbahasa di Masyarakat”. Penelitian ini menunjukkan bahwa

penggunaan bahasa plesetan memutarbalikkan bahasa yang lazim sudah ada

menjadi bentukan-bentukan baru yang dikemas lebih menarik. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa (1) bentuk plesetan dapat menggunakan nama seseorang

dengan memanfaatkan nama selebriti atau akademisi; (2) bentuk plesetan

dengan menggunakan ungkapan dapat menggunakan idiom atau peribahasa

yang bersifat umum; (3) plesetan kalimat merupakan rangkaian kata-kata yang

membentuk jalinan kalimat yang sengaja diplesetkan; (4) plesetan pemendekan

kata atau akronim; (5) bentuk plesetan yang bersumber dari bahasa Jawa.
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Gejala-gejala plesetan yang berkembang di masyarakat mempunyai fungsi-

fungsi seperti humoris, sindiran, penggantian makna, kritik dan kontrol sosial,

penghinaan dan ejekan, permainan bahasa, pornografis, perubahan struktur,

perubahan terhadap lingkungan, dan eksploitasi bahasa. Penelitian ini menjadi

referensi untuk kerangka berpikir penulis untuk mengetahui gejala-gejala

pembentukan permainan bahasa yang semakin berkembang di masyarakat luas.

Selanjutnya, penelitian Arifiana (2009) berjudul “Makna dan Fungsi

Plesetan pada Parodi Politik BBM (Benar-Benar Membangun) di RCTI”.

Penelitian ini menunjukkan bahwa makna dan fungsi plesetan dapat

disimpulkan menjadi: (1) mempunyai fungsi sebagai sarana humor; (2) sarana

penyampaian pesan moral; (3) sarana protes terhadap pemerintahan; dan (4)

sarana sindiran. Bentuk plesetan dapat diklarifikasikan menjadi lima bentuk,

yaitu: (1) plesetan pemendekan yang terbentuk atas singkatan dan akronim; (2)

plesetan menggunakan peribahasa dan ungkapan; (3) plesetan berbentuk

pantun; (4) plesetan berbentuk kalimat; (5) plesetan berbentuk nama.

Penelitian sebelumnya dengan penelitian ini hampir serupa namun penelitian

sebelumnya memiliki kekurangan dari segi bentuk permainan bahasa

dibandingkan penelitian ini. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan

penelitian ini ialah: (1) penelitian ini terdapat permainan bahasa ada yang

berbentuk akronim, singkatan, permainan vokal/konsonan, nama, pepatah,

analogi, plesetan, sindiran, pantun, jargon, parodi lagu, menirukan gaya

bahasa, campur kode, meme, riset palsu, dan penyimpangan prinsip kerja sama

Grice, sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya berbentuk akronim,
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singkatan, peribahasa, pantun, dan bentuk nama; (2) pada penelitian

sebelumnya hanya menirukan gaya berbicara dari para pelaku politik

sedangkan pada penelitian ini pemeran atau pelawak sebagai narasumber

menjadi perwakilan dari suatu lembaga (panelis).

Kemudian yang ketiga, penelitian Salisa (2014) berjudul “Pembentukan

Wacana Humor pada Acara Yuk Keep Smile (YKS) di Trans TV”. Penelitian

ini menyimpulkan bahwa acara tersebut memiliki beberapa cara untuk

membentuk wacana humor yaitu berupa permainan kata: (1) plesetan; (2)

pantun; (3) rayuan; (4) meniru gaya bicara; (5) sindiran; (6) menciptakan

singkatan baru; (7) kekhasan dalam pemakaian nama; (8) penggunaan campur

kode; (9) kemiripan kata; (10) parodi lagu; (11) kekhasan dalam penggantian

lirik lagu; (12) kecocokan dan penyimpangan dalam pemakaian kostum; dan

(13) pemanfaatan properti. Tuturan-tuturan pada acara YKS bersifat

menggoda, memancing, menyindir, menirukan gaya orang lain, dan berperan

seperti orang lain. Perbedaan penelitian sebelumnya ialah: penelitian

sebelumnya merupakan acara parodi yang berupa lawakan murni sedangkan

pada penelitian ini yaitu ILK, merupakan parodi dengan unsur debat

didalamnya karena ILK merupakan acara plesetan dari ILC (Indonesia

Lawyers Club) yang bernada serius, kritis, dan berbau politik.

Tinjauan pustaka keempat, Penelitian N Paramita (2014) yang berjudul

“Analisis Wacana Humor Bayu Skak”. Penelitian ini menunjukkan bahwa

wacana Bayu Skak menggunakan dua belas cara yaitu: (1) meniru gaya bicara,

(2) sindiran, (3) plesetan, (4) penciptaan singkatan baru, (5) kekhasan dalam
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penggunaan kata kotor, (6) kekhasan dalam penggunaan bahasa daerah, (7)

pemanfaatan properti, (8) parodi lagu, (9) parikan, (10) penggunaan campur

kode, (11) pornografi, dan (12) slapstick. Pembentukan humor Bayu Skak

selalu terikat dengan konteks yang menjadi latar belakang terbentuknya

wacana humornya. Tuturan-tuturan yang diujarkan oleh Bayu Skak bersifat

menyindir, menggoda, menirukan gaya berbicara orang lain, dapat menghibur,

dan menghidupkan suasana dalam setiap pembentukan humornya. Penelitian

yang dilakukan N Paramita menjadi sumber referensi pada penulis mengenai

cara pembentukan wacana humor melalui permainan bahasa. Namun, pada

penelitian tersebut memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian ini yaitu:

(1) penelitian ini berbentuk bahasa Indonesia dan bentuk permainan bahasa yang

disajikan tidak mengandung kata-kata kotor sedangkan penelitian

sebelumnya menggunakan bahasa Jawa dialek Suroboyoan dan mengandung

kata-kata kotor dan (2) penelitian ini menggunakan dialog sebagai sarana

berkomunikasi sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan monolog.

Penelitian terbaru dengan objek yang sama (tayangan ILK), yaitu

penelitian dari Syarifudin (2015) yang berjudul “Penyimpangan Prinsip Kerja

Sama dalam Tayangan Variety Show Indonesia Lawak Klub di Trans7: Kajian

Pragmatik”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tayangan ILK memiliki

konteks yang berbeda dengan konteks yang berbeda dengan percakapan biasa

karena sengaja dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Hal tersebut

ditunjukkan dengan munculnya penyimpangan terhadap prinsip kerja sama

Grice. Penyimpangan prinsip kerja sama yang ditemukan ialah penyimpangan
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maksim kuantitas, penyimpangan maksim kualitas, penyimpangan maksim

pelaksanaan, dan penyimpangan maksim relevan. Penyimpangan terhadap

prinsip kerja sama Grice tersebut memunculkan kelucuan pragmatis yang

menghibur penonton. Penyimpangan prinsip kerja sama yang paling banyak

keluar pada tayangan ILK adalah penyimpangan maksim relevan. Penelitian

yang dilakukan oleh Syarifudin ini merupakan salah satu pembentukan wacana

humor yang terdapat pada penelitian ini.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Wacana Humor

Wacana merupakan satuan bahasa yang paling lengkap dan

memiliki kedudukan paling tinggi dari klausa dan kalimat, berkohesi dan

berkoherensi dengan baik, jelas, berkesinambungan, dan disampaikan secara

lisan maupun tertulis (Tarigan, 1987: 27).

Wacana adalah suatu gabungan kalimat yang berkaitan dan

menghubungkan proposisi yang satu dengan yang lain menjadi satu kesatuan

sehingga melahirkan pernyataan dalam bentuk kalimat atau wacana

(Djajasudarma, 1994: 1).

Menurut definisi beberapa ahli, wacana merupakan komunikasi

berupa lisan atau tulisan yang berkohesi dan berkoherensi dengan baik dengan

menggabungkan proporsi satu dengan proporsi yang lain menjadi satu kesatuan

yang utuh dan jelas. Wacana yang dikaitkan dengan humor memiliki sajian

komunikasi secara menarik yang memenuhi fungsi kebahasaan secara
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informatif, ekspresif, dan diektif yang tidak dapat digantikan oleh bahasa

resmi.

Menurut Danandjaja (1989: 498), humor akan menimbulkan tawa bagi

pendengarnya apabila mempunyai sifat-sifat :

1. Mengandung kejutan yang tidak terduga

2. Melanggar hal tabu sehingga menimbulkan ambiguitas

3. Menampilkan yang aneh-aneh karena tidak biasa

4. Tidak masuk akal dan tidak logis

5. Kontradiktif dengan kenyataan

6. Mengandung kenakalan untuk mengganggu orang lain

7. Dapat mengecoh orang

8. Mempunyai arti ganda bagi suatu kata yang sama, biasanya terjadi

pada humor teka-teki yang bersifat permainan kata.

Oleh karena itu, analisis wacana humor dapat dikatakan menjadi

suatu kajian yang berkaitan dengan penggunaan bahasa baik secara lisan

maupun tertulis yang berfungsi untuk menyelaraskan keberterimaan

pembentukan baru berisikan humor-humor yang menyimpang dari bahasa

resmi, bersifat menghibur, mengkritik, bahkan dapat mengobati stres.

1.7.2 Plesetan

Plesetan memiliki keterkaitan erat dengan permainan bahasa.

Permainan bahasa merupakan eksploitasi unsur (elemen) bahasa seperti bunyi,

suku kata, kata, frasa, kalimat, dan wacana sebagai pembawa makna sehingga
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secara gramatikal, semantik, maupun pragmatis akan hadir tidak seperti

semestinya (Wijana, 2006: 58-59).

1.7.3 Pragmatik

Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur

bahasa secara eksternal, yaitu mengenai pemakaian satuan kebahasaan di

dalam berkomunikasi (Wijana, 1996: 1). Pragmatik merupakan cabang ilmu

bahasa yang semakin dikenal pada masa sekarang ini walaupun pada sekitar

dua dasa warsa silam, ilmu ini jarang atau hampir tidak pernah disebut oleh

para ahli bahasa. Hal ini dilandasi oleh semakin sadarnya para linguis bahwa

upaya menguak hakikat bahasa tidak akan membawa hasil yang diharapkan

tanpa didasari pemahaman terhadap pragmatik, yaitu mengenai pemakaian

bahasa dalam berkomunikasi (Leech, 1983: 1; Wijana, 1995: 46 dalam Wijana,

1996: 3-4).

Ilmu pragmatik mengakibatkan munculnya teori-teori yang

dicetuskan oleh ahli-ahli bahasa dari Eropa dan Amerika. Teori tindak tutur

diciptakan oleh Austin pada karyanya yang berjudul How to Do Things with

Words pada tahun 1962 (Rustono, 1998: 11).

1.7.4 Prinsip Kerja Sama Grice

Grice mengemukakan bahwa di dalam rangka melaksanakan

prinsip kerja sama, setiap penutur harus mematuhi 4 maksim percakapan, yaitu

maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim
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pelaksanaan (Grice, 1975: 45-47; Parker, 1986: 23; Wardaugh, 1986: 202;

Sperber & Wilson, 1986: 33-34 dalam Wijana, 1996: 46).

Maksim kuantitas merupakan maksim yang menghendaki setiap

penutur memberikan kontribusi respon yang secukupnya atau sebanyak yang

dibutuhkan oleh lawan bicaranya. Selanjutnya, maksim kualitas merupakan

maksim yang mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang

sebenarnya disertai bukti-bukti yang memadai. Ketiga, maksim relevansi

merupakan maksim yang mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan

kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Maksim yang terakhir

ialah maksim pelaksanaan, yaitu maksim yang mengharuskan setiap peserta

percakapan berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak

berlebihan, serta runut (Wijana, 1996: 46-50).

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian linguistik

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dilakukan dengan

memanfaatkan sumber data dari fakta atau fenomena yang kemudian dianalisis

dan dideskripsikan sesuai sumber data dari fakta atau fenomena yang ada.

Pendekatan kualitatif melibatkan data lisan di dalam bahasa yang

diinformasikan oleh penutur asli bahasa yang diteliti.

Metode penelitian linguistik deskriptif dengan menggunakan pendekatan

kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara

fundamental yang bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya
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sendiri dan berhubungan dengan masyarakat tersebut melalui bahasa dan

peristilahan. Adapun sumber data yang digunakan sebagai berikut:

1.8.1 Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber pada tayangan parodi ILK

(Indonesia Lawak Klub) di Trans7 yang ditayangkan setiap hari senin-sabtu

pada pukul 21.00-23.00 WIB. Namun tidak pada semua episode, sumber data

yang diambil secara acak hanya pada bulan Oktober, November, dan Desember

2014 hanya pada episode-episode dengan tema berunsur kritik pemerintahan.

Adapun data-data tersebut diambil pada tanggal:

a. 24 Desember 2014 dengan tema “Harga Oh Harga”, episode

254 (siaran langsung)

b. 4 Desember 2014 dengan tema “Peraturan Baru PNS”, episode

241 (siaran langsung)

c. 19 November 2014 dengan tema “Pemimpin Masa Kini”,

episode 230 (siaran tunda)

d. 18 November 2014 dengan tema “BBM Jadi Naik”, episode

229 (siaran tunda)

e. 21 Oktober 2014 dengan tema “Pemerintahan Baru Harapan

Baru”, episode 206 (siaran tunda)

Adapun metode deskriptif kualitatif ini dilakukan melalui 3

tahapan, yakni: (1) metode pengumpulan data, (2) metode analisis data, (3)
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metode penyajian data. Langkah-langkah metode tersebut dapat dijabarkan

sebagai berikut:

1.8.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode yang ditempuh

peneliti untuk mengumpulkan data sebagai sumber analisis. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan, maka metode dan beberapa macam teknik yang

akan digunakan adalah sebagai berikut:

1.8.2.1 Metode Simak

Penelitian ini menggunakan metode simak atau observasi. Pada

metode ini terdapat tiga macam yaitu teknik sadap, teknik simak libat cakap,

dan teknik simak bebas libat cakap. Namun pada penelitian ini menggunakan

teknik simak bebas libat cakap saja. Teknik bebas libat cakap yaitu teknik

dengan menyimak penggunaan bahasa tanpa ikut berpartisipasi dalam proses

pembicaraan. Data dapat berupa sumber lisan atau tertulis. Pada teknik ini,

peneliti tidak dilibatkan langsung untuk ikut menentukan pembentukan dan

pemunculan calon data kecuali hanya sebagai pemerhati-pemerhati terhadap

calon data yang terbentuk dalam sebuah peristiwa kebahasaan yang berada di

luar dirinya (Sudaryanto, 1998:4).

1.8.2.2 Teknik catat

Penelitian ini menggunakan teknik catat. Teknik catat adalah teknik

penjaringan data dengan mencatat hasil penyimakan data pada kartu data.

Teknik catat merupakan kelanjutan dari teknik rekam. Teknik penjaringan data
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ini dapat dilakukan menggunakan salah satu dari tiga jenis transkripsi, yaitu

transkripsi fonetis, fonemis, dan ortografis.

Transkripsi fonetis merupakan transkripsi yang memanfaatkan

lambang-lambang fonetis. Data yang ditranskripsikan diapit dengan tanda

kurung siku [...]. Transkripsi fonemis merupakan transkripsi yang

menggunakan lambang-lambang fonemis. Data yang ditranskripsikan diapit

dengan tanda garis miring /.../. Sedangkan transkripsi ortografis merupakan

transkripsi yang menggunakan ejaan. Data yang ditranskripsikan diberi garis

bawah (...).

1.8.2.3 Data Pustaka

Pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan menggunakan

studi pustaka, yaitu dengan data-data pendukung dari buku-buku atau jurnal

terkait dengan penelitian.

1.8.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan tahapan penting dalam suatu

penelitian karena akan dianalisis dan diolah sesuai dengan rumusan masalah.

Penelitian ini mengkaji mengenai bentuk, makna, dan fungsi wacana humor

pada tayangan parodi ILK di Trans7. Selain itu juga mengkaji beberapa

penyimpangan prinsip kerja sama Grice yang muncul pada tayangan ILK di

Trans7. Adapun tahapan analisis data pembentukan wacana humor tayangan

ILK di Trans7 dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: (1)

mendeskripsikan bentuk-bentuk wacana humor yang digunakan pada tayangan
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ILK berdasarkan tipe dan klarifikasinya, (2) mengungkapkan makna wacana

humor pada tayangan ILK, (3) serta menjelaskan fungsi pembentukan wacana

humor dan situasi konteks yang melatarbelakangi pembentukan wacana humor

pada tayangan ILK. Kemudian analisis data penyimpangan prinsip kerja sama

Grice yang muncul pada tayangan ILK di Trans7, dilakukan melalui tiga tahapan,

yaitu: (1) mendeskripsikan bentuk-bentuk penyimpangan prinsip kerja

sama Grice yang muncul pada tayangan ILK di Trans7 berdasarkan tipe dan

klarifikasinya, (2) mengungkapkan makna penyimpangan prinsip kerja sama

Grice pada tayangan ILK di Trans7, (3) serta menjelaskan fungsi

penyimpangan kerja sama Grice dan situasi konteks yang melatarbelakangi

munculnya penyimpangan prinsip kerja sama Grice pada tayangan ILK di

Trans7.

1.8.4 Metode Penyajian Analisis Data

Penyajian hasil analisis data dapat dilakukan melalui dua cara yaitu

metode formal dan informal. Penyajian hasil analisis data secara formal adalah

penyajian hasil analisis data dengan menggunakan kaidah. Penyajian hasil

analisis data dengan data secara informal adalah penyajian hasil analisis data

dengan menggunakan kata-kata biasa. (Sudaryanto, 1993:145). Pada penelitian

ini menggunakan metode penyajian data secara informal, yaitu menuliskan

kembali dengan kata-kata biasa tanpa disertai lambang-lambang tertentu.
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1.9 Operasionalisasi Konsep

1.9.1 Humor

Humor atau parodi merupakan rangsangan verbal dan, atau visual

yang secara spontan dimaksudkan dapat memancing senyum dan tawa

pendengar atau orang yang melihatnya.

1.9.2 Wacana Humor

Wacana humor merupakan jenis wacana yang memiliki sajian

komunikasi secara menarik berisikan unsur-unsur humor yang memenuhi

fungsi kebahasaan secara informatif, ekspresif, dan direktif yang tidak dapat

digantikan oleh bahasa resmi.

1.9.3 Indonesia Lawak Klub (ILK)

Indonesia Lawak Klub (ILK) merupakan tayangan salah satu

televisi swasta (Trans7) yang mengandung unsur humor dengan memanfaatkan

permainan bahasa sebagai ranah hiburan dan disisipkan kritik-kritik sosial yang

berkaitan dengan topik bahasan yang sedang hangat-hangatnya

diperbincangkan di masyarakat luas. Tayangan ini merupakan tayangan plesetan

atau versi parodi dari tayangan salah satu televisi swasta lainnya yang

bernuansa politik yaitu Indonesia Lawyer Club (ILC) yang ditayangkan oleh

TVOne.
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1.10 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pergeseran

masalah dalam melengkapi dan menganalisa suatu penelitian. Pada penelitian

ini, cara kerja penelitian dibagi menjadi empat bab, yaitu:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, operasionalisasi

konsep, sumber data dan korpus data, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan gambaran umum dan deskripsi kebahasaan objek

penelitian yang berisi tentang pengertian ILK dan para panelis ILK.

BAB III merupakan hasil analisis data yang berisi tentang pembahasan

yang disajikan berdasarkan tiap objek penelitian.

BAB IV merupakan penutup yang berisi tentang simpulan dan saran.
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