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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Wacana dan masyarakat merupakan hal yang memiliki hubungan erat. 

Segala hal yang terjadi pada masyarakat merupakan hasil dari pengaruh wacana 

yang beredar. Hal ini bisa terjadi karena hampir di seluruh sudut dan bagian dari 

kehidupan sehari-hari manusia dikelilingi oleh wacana. Wacana itu sendiri 

terdapat pada banyak hal, mulai dari papan pengumuman, poster, media massa 

baik cetak maupun elektronik dan masih banyak lagi. Jadi bisa disimpulkan 

bahwa masyarakat selama ini hidup dikelilingi oleh berbagai bentuk wacana. 

Wacana di sini memiliki acuan yang lebih luas daripada sekadar bacaan, bisa juga 

berbentuk lisan atau yang dikenal dengan wacana lisan. Wacana lisan ini 

mencakup segala macam tuturan yang muncul dalam setiap aktifitas komunikasi 

di masyarakat. 

Kemunculan wacana yang mengelilingi kehidupan masyarakat saat ini 

menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat sangat butuh akan informasi. 

Maka tidak heran jika banyak media cetak dan media elektronik berlomba-lomba 

memunculkan wacana yang bisa memberikan sebuah informasi pada masyarakat. 

Informasi-informasi ini disuguhkan dalam bentuk dan format yang berbeda-beda 

sehingga pada akhirnya informasi yang disampaikan lewat media massa tersebut 

memiliki nilai rasa tersendiri ketika sampai di masayarakat. 
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Informasi-informasi yang didapat, kemudaian dikembangkan dengan 

kreatifitas manusia itu sendiri sehingga akhirnya menciptakan variasi baru dalam 

bahasa. Variasi-variasi yang muncul akibat proses kreatif tersebut dibutuhkan 

sebagai salah satu sarana untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Salah satu 

variasi bentuk wacana yang muncul akibat proses kreatif manusia adalah humor. 

 Humor merupakan sebuah tuturan atau tindakan yang dapat membuat orang 

lain tertawa. Dalam keseharian, humor tidak hanya digunakan sebagi hiburan saja, 

namun kadang kala humor digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan sebuah 

informasi. Sebuah pesan kesenangan, amarah, kejengkelan dan juga simpati bisa 

disampaikan lewat humor. Menyampaikan sebuah informasi lewat sebuah humor 

dianggap akan lebih efektif karena sebuah informasi akan lebih mudah diterima 

lewat cara yang menyenangkan.  

Banyak cara untuk memunculkan sebuah unsur humor dalam proses 

berkomunikasi. Kelucuan bisa muncul dari gaya bahasa, bentuk sindiran, pantun, 

plesetan, tindakan dan lain-lain. Humor bisa muncul dan terjadi dimana saja dan 

tidak memandang latar belakang masyarakat. Segala aspek sosial dan segala kelas 

sosial mengenal humor dan dapat menciptakan sebuah humor dalam proses 

komunikasinya. 

Melihat sifat humor yang ringan dan mudah untuk masuk dalam segala 

lapisan masyarakat serta segala situasi konteks, maka tidak heran jika banyak 

masyarakat yang menggunakan humor sebagai bagian dari mereka. Tidak 

terkecuali pada sebuah acara yang ditayangkan di televisi. Televisi saat ini 
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memang merupakan media elektronik yang paling digemari oleh masyarakat. 

Media ini merupakan media audiovisual yang menyuguhkan berbagai macam 

informasi yang mudah dan menarik untuk ditangkap oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Maka tidak heran jika banyak informasi yang sengaja disampaikan 

lewat media ini. Melalui menampilan visual berupa gambar dan ditunjuang oleh 

suara, media televisi ini dinilai paling banyak memberikan pengaruh pada 

masyarakat. 

Melihat besarnya pengaruh media televisi terhadap masyarakat, maka akan 

sangat menarik jika diadakan sebuah kajian yang bersangkutan dengan hal ini. 

Wacana yang ada pada media televisi menjadi objek kajian utama yang akan 

diteliti melalui analisis wacana. 

Media elektronik khususnya televisi bukan hanya sebagai saranan untuk 

menyebarkan informasi, namun juga bisa menjadi sebuah sarana hiburan untuk 

masyarakat. Banyak acara-acara menghibur yang ditayangkan di televisi. Salah 

satu aspek wacana yang paling banyak diminati oleh masyarakat saat ini adalah 

humor. Hampir semua masyarakat dari berbagai kelas sosial menyukai acara yang 

mengandung unsur humor di dalamanya. Maka tidak heran jika banyak stasiun 

televisi yang sengaja memasukkan unsur humor dalam program acaranya atau 

bahkan sengaja membuat program acara humor. 

Salah satu acara yang mengandung unsur humor di dalamnya dan akan 

menjadi objek kajian dalam penelitian kali ini adalah acara talk show Ini Talk 

Show yang tayang di NET. TV setiap hari pukul 19.30. Acara ini dipandu oleh 
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Sule sebagai Host, Andre Taulany sebagai Consultant-Host serta didukung oleh 

Yurike sebagai mami Sule, Sas Widjanarko sebagai Om Sule, Haruka JKT48 

sebagai keponakan Sule, Maya Septha sebagai asisten rumah tangga dan H. Bolot 

sebaga Ketua RT, Yudjeng sebagai coordinator penonton dan Parto sebagai 

security. 

Hal yang membuat acara ini menjadi menarik untuk dikaji adalah karena 

humor yang ada lahir dari sebuah acara televisi yang pada dasarnya memiliki 

konsep acara bincang-bincang. Hal ini menjadi menarik karena beberapa orang 

yang memandu acara tersebut memiliki latar belakang sebagai seorang komedian. 

Meskipun begitu, intisari dari konsep awal acara tersebut yaitu bincang-bincang 

tetap  bisa utuh dan tidak menjadi rusak karena humor yang muncul. Humor-

humor yang muncul adalah hasil dari spontanitas pemandu acara. Script yang 

mereka terima setiap harinya hanya berisi alur acara secara keseluruhan dan 

beberapa daftar pertanyaan. 

Dalam kajian kali ini, fokus yang akan banyak dibahas adalah cara 

pembentukan wacana humor yang ada dalama acara Ini Talk Show. Peneliti 

tertarik untuk mencoba menganalisis cara-cara yang digunakan oleh pemandu 

acara dalam membentuk suatu wacana humor yang dapat menghidupkan suasana 

santai selama acara tersebut. Selain menganalisis cara pembentukan humor oleh 

pemandu acara, peneliti juga mencoba mencari kekhasan dari humor yang muncul 

dalam acara Ini Talk Show tersebut.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

yang akan diteliti dalam penelitian kali ini adalah bagaimanakah pembentukan 

wacana humor pada acara Ini Talk Show di NET. TV? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pembentukan wacana 

humor yang ada dalam acara Ini Talk Show di NET. TV  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu linguistik khususnya pada analisis wacana. Selain itu juga 

diharapkan bisa berguna bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 

analisis wacana. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat 

mengenai cara pembentukan wacan humor yang ada dalam acara Ini Talk Show 

yang tayang di NET. TV. Sehingga masyarakat tidak semata-mata menonton 

acara tersebut namun juga nantinya bisa ikut memahami jenis wacana yang ada 

dalam acara tersebut. Selain itu juga bisa menjadi refrensi bagi para pelawak lain 

dalam proses penciptaan lawakan yang baru dan mampu menghibur masyarakat. 
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Kemudian untuk pihak yang terkait dengan acara Ini Talk Show ini juga bisa 

menjadikan hasil penelitian ini sebagai refleksi untuk menjadikan acara tersebut 

nantinya lebih baik dalam hal kebahasaannya. 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka memuat uraian yang sistematis mengenai hasil penelitian 

sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, baik hubungan secara 

langsung maupun yang tidak langsung. 

Salisa (2014) menulis “Pembentukan Wacana Humor Pada Acara Yuk Keep 

Smile (YKS) Di Trans TV. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

teknik simak yang digunakan sebagai alat untuk penjaringan data. Dari penelitian 

tersebut didapatkan hasil bahwa wacana humor pada acara Yuk Keep Smile (YKS) 

di TransTV dapat dilihat dari cara pemain Yuk Keep Smile (YKS) membentuk 

wacana humor serta situasi konteks yang melatarbelakangi terbentuknya wacana 

humor ketika para pemain berinteraksi dan berkmunikasi di panggung. Wacana 

humor pada acara Yuk Keep Smile (YKS) memiliki beragam cara dalam 

membentuk wacana humor. Dengan cara yang beragam tersebut, pemain Yuk 

Keep Smile (YKS) mampu berinteraksi dan berkomunikasi di panggung dengan 

menghasilkan tuturan-tuturan yang memiliki kedekatan pada para penikmat acara 

Yuk Keep Smile (YKS). Cara-cara terbentuknya wacana ini terlihat pada 

permainan kata yang dapat diistilah sebagai berikut: (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 
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kata; (10) parodi lagu; (11) kekhasan dalam penggantian lirik lagu; (12) 

kecocokan dan penyimpangan dalam pemakaian kostum; (13) pemanfaatan 

properti. Hal-hal yang melatarbelakangi timbulnya wacana humor dapat 

membentuk situasi kontekas yang mendukung terbentuknya wacana humor. 

Tuturan yang diujarkan oleh pemain bersifat menggoda, memancing, menyindir, 

menirukan gaya orang lain, dan berperan seperti orang lain. Hal-hal inilah yang 

membuat pemain mampu menghasilkan humor yang bervariatif dan kreatif. 

Bellianawati (2011) menulis  “Wacana Humor Pada Tayangan Opera Van 

Java Di Trans7”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai cara 

pembentukan wacana humor antar para pemain OVJ. Dari penelitian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa ada beberapa cara dalam pembentukan wacana humor 

oleh pemain OVJ. Para pemain OVJ banyak bermain pada permainan kata, 

penggunaan istilah pelesetan, meniru gaya bicara, sindiran, parodi lagu, 

penciptaan singkatan, kehkasan dalam pemakaian nama, kekhasan dalam 

penggunaan gaya koreksiko, penggunaan campur kode, pantun, pemanfaatan 

properti, serta penyimpangan dalam penggunaan kostum. Adapun hal-hal yang 

melatarbelakangi timbulnya wacana humor tersebut adalah tuturan-tuturan yang 

diujarkan oleh para pemainnya. Para pemain OVJ banyak menggunakan ujaran 

yang bersifat menggoda, menyindir, memancing, bergaya seperti waria, dan 

seringkali menirukan gaya bicara orang lain. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghasilkan humor yang variatif dan kreatif. 

Paramita (2014) menulis “Analisis Wacana Humor Bayu Skak”. Dalam 

penelitian ini membahasa mengenai cara pembentukan wacana humor pada 
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tayangan humor monolog Bayu Skak. Dalam tayangan video monolog Bayu Skak 

ini dapat disimpulkan bahwa ada 12 cara dalam pembentukan wacana humor yaitu 

: (1) meniru gaya bicara, (2) sindiran, (3) plesetan, (4) penciptaan singkatan baru, 

(5) kekhasan dalam penggunaan kata kotor, (6) kekhasan dalam penggunaan 

bahasa daerah, (7) pemanfaatan properti, (8) parodi lagu, (9) parikan, (10) 

penggunaan campur kode, (11) pornografi, (12) slapstick. Selain 12 cara tersebut, 

humor yang diciptakan oleh Bayu Skak juga selalu dipengaruhi oleh konteks yang 

melatarbelakanginya. Misalnya, ketika membahas mengenai kasus Eyang Subur, 

maka Bayu Skak menggunakan konteks kejadian nyatanya sebagai latar 

belakangnya dengan memposisikan dirinya sebagai Arya Wiguna serta menirukan 

gaya bicaranya. Kemudian Bayu Skak yang memberikan contoh perilaku seorang 

bapak di rumahnya menggunakan sapu untuk memukul anaknya, dia juga 

menggunakan konteks tersebut sebagai latara belakangnya dalam membantuk 

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

menyindir, menggoda, menirukan gaya bicara orang lain dapat menghibur dan 

menghidupkan suasana dalam setiap pembentukan wacana humornya. 

Dari ketiga penelitian yang dikaji tersebut, penelitian ini memiliki sisi 

kesamaan dan juga perbedaan. Kesamaan terletak pada teori kajian yang 

digunakan. Keempatnya sama-sama menggunakan teori analisis wacana untuk 

membahas mengenai pembentukan wacana humor. Namun yang menjadi 

pembeda diantara ketiga kepustakaan dengan penelitian ini adalah jenis objeknya. 

Jika ketiga penelitian sebelumnya menggunakan objek berupa sebuah acara yang 

memang bersifat acara humor yang murni, maka penelitian ini menjadikan sebuah 
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acara talk show sebagai objeknya. Acara ini bukan merupakan acara yang 

memang sengaja menyuguhkan humor sebagai bahan utamanya. Humor yang 

muncul bukanlah humor yang sudah dituliskan secara garis besar dalam script 

acara. Justru humor yang banyak muncul dalam acara tersebut adalah hasil 

spontanitas MC dan juga bintang tamu. Kemampuan pemandu acara dalam 

menemukan sela untuk menciptakan sebuah humor menjadi sangat penting di sini. 

Sehingga inilah yang membedakan objek ini dengan objek penelitian sebelumnya. 

Karena karakteristik objek yang berbeda dengan objek penelitian sebelumnya 

inilah, yang akhirnya memberikan aspek penelitian yang berbeda pula dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya. 

1.6 Landasan Teori 

Kerangka atau landasan teori membantu dalam proses penelitian untuk 

menentukan tujuan dan arah penelitian serta membantu seorang peneliti dalam 

memilih konsep yang tepat untuk membentuk hipotetsis mengenai topik yang 

dibahas.  

1.6.1 Wacana  

Menurut Richard, dkk (dalam Djajasudarma, 2006:3) wacana adalah salah 

satu istilah umum dalam contoh pemakaian bahasa, yakni bahasa yang dihasilkan 

oleh tindak komunikasi. Jadi wacana adalah rangkaian ujaran lisan maupun tulisan 

yang mengungkapkan suatu hal, disajikan secara teratur (memiliki kohesi dan 

koherensi), dibentuk oleh unsur segmental dan nonsegmental bahasa. 
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Cook (dalam Eriyanto, 2006:9) mengatakan bahwa ada tiga hal yang sentral 

dalam pengertian wacana, yaitu teks, konteks, dan wacana. Teks adalah semua 

bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas, tapi juga 

semua jenis ekspresi komunikasi ucapan, musik, gambar, efek suara, dan 

sebagainya. Konteks adalah semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan 

mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, situasi tempat 

teks tersebut diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan sebagainya. Wacana 

adalah gabungan antara teks dan konteksnya. 

1.6.2 Pragmatik 

Penafsiran pragmatik yang paling luas adalah bahwa pragmatik merupakan 

studi pemahaman terhadap tindakan manusia yang disengaja. Jadi studi ini 

melibatkan penafsiran tindakan-tindakan yang diasumsikan dilakukan untuk 

mendapatkan beberapa tujuan (Elbaum dalam Yule, 2006: 153). Semua jenis alat 

komunikasi baik itu berupa tuturan, gerakan, dan juga tindak simbolik atau isyarat 

digunakan dalam usaha untuk mengurai sebuah proses komunikasi antar individu.  

Yule (2006: 5) mengatakan bahwa pragmatik adalah studi tentang hubungan 

antara bentuk-bentuk linguistik dan pemakai bentuk-bentuk itu. Pragmatik 

memasukkan orang atau manusia ke dalam analisisnya karena tujuan dari ilmu ini 

adalah untuk memahami makna yang dimaksudkan orang, asumsi mereka, 

maksud dan tujuan mereka, dan jenis-jenis tindakan yang mereka perlihatkan 

ketika sedang berbicara. 
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Salah satu bahasan yang ada dalam pragmatik adalah prinsip kerjasama. 

Penutur dan lawan tutur yang terlibat dalam sebuah percakapan terikat oleh 

sebuah kerjasama. Bentuk kerjasama ini ialah kerjasama yang sederhana, yaitu 

orang-orang yang sedang berbicara umumnya tidak diasumsikan untuk berusaha 

membingungkan, mempermainkan, atau menyembunyikan informasi yang relevan 

satu sama lain (Yule, 2006: 60) 

Wijana (1996: 45) penutur selalu berusaha agar tuturannya selalu relevan 

dengan konteks, jelas, dan mudah dipahami, padat dan ringkas, dan selalu pada 

persoalan sehingga tidak menghabiskan waktu lawan bicaranya. Grice dalam 

Wijana, (1996: 6) mengemukakan bahwa dalam rangka melakukan prinsip 

kerjasama itu, setiap penutur harus mematuhi 4 maksim percakapan, yakni 

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

Keempat maksim yang diungkapkan oleh Grice tersebut memiliki peran penting 

dalam terciptanya sebuah komunikasi yang baik antara penutur dan lawan tutur. 

Maksim kuantitas menghendaki setiap peserta percakapan untuk 

memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh 

lawan bicaranya. Cukup memberikan jawaban atau penjelasan yang ringkas sesuai 

dengan yang diharapkan oleh lawan tuturnya dan tidak menambahkan dengan 

sesuatu yang tidak penting yang sebenarnya tidak dibutuhkan sebagai sebuah 

jawaban atau penjelasan. 
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Maksim kualitas mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal 

yang sebenarnya. Kontribusi peserta percakapan hendaknya didasarkan pada 

bukti-bukti yang memadai, bukan sesuatu yang dibuat-buat. 

Maksim relevansi mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan 

kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Perkataan yang diucapakan 

oleh peserta percakapan harus sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan. 

Maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara 

secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan, serta runtut. 

Dengan maksim ini, seorang penutur juga diharuskan menafsirkan kata-kata yang 

digunakan oleh lawan tuturnya secara taksa berdasarkan konteks pemakaiannya.  

1.6.3 Humor 

Humor merupakan sebuah tuturan atau tulisan yang didalamnya berisi hal 

lucu yang dapat membuat orang tertawa dan terhibur. 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 kerena 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, yang biasanya terjadi pada 

humor teka-teki yang bersifat permainan kata. 

Humor dapat berfungsi untuk: (1) melaksanakan segala keinginan dan 

segala tujuan gagasan atau pesan, (2) menyadarkan orang bahwa dirinya tidak 
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selalu benar, (3) mengajar orang melihat persoalan dari berbagai sudut, (4) 

menghibur, (5) melancarkan pikiran, (6) membuat orang mentoleransi sesuatu, 

dan (7) membuat orang memahami soal pelik. (Rahmanadji, 2007:2018) 

1.6.4 Sosiolinguistik 

Sosiolinguistik merupakan gabungan antara sosiologi dan linguistik. Chaer 

(2010:2) mengatakan bahwa sosiolinguitik merupakan bidang ilmu antardisiplin 

yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu dalam 

masyarakat. Sosiolinguistik lazim didefiniskan sebagai ilmu yang mempelajari 

cirri pelbagai variasi bahasa, serta hubungan di antara para bahasawan dengan 

cirri fungsi variasi bahasa itu di dalam suatu masyarakat bahasa (Kridalaksana 

dalam Chaer 2010:3) 

Objek dari penelitian sosiolinguitik adalah bahasa. Sebagai objek penelitian, 

bahasa tidak hanya dipandang dan didekati sebagai bahasa, melainkan dilihat atau 

didekati sebagai sarana interaksi atau komunikasi di dalam masyarakat. 

1.6.5 Campur Kode dan Alik Kode 

Di dalam berbahasa, ada kemungkinan seseorang atau kelompok masyarakat 

mengalami hal yang disebut dengan bilingualisme. Bilingualisme adalah salah 

satu masalah sosiolinguistik yang ada dalam masyarakat yang multilingual atau 

memahami beberapa bahasa lain selain bahasa ibunya. Hal yang berkaitan dengan 

bilingualisme adalah campur kode dan alih kode. Pada peristiwa campur kode dan 

alih kode berhubungan dengan dua bahasa atau lebih dalam sebuah percakapan 

seseorang.  
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Secara sederhana campur kode dapat diartikan sebagai peristiwa tutur ketika 

seseorang mencampur dua kode bahasa yang berbeda di dalam satu kalimat 

ujarannya. Unsur-unsur bahasa yang dimasukkan dalam bahasa yang lain tersebut 

tidak lagi mempunyai fungsi sendiri. Di dalam campur kode ada sebuah kode 

utama atau kode dasar yang digunakan dan memiliki fungsi utama dan 

keotonomiannya. Sedangkan kode-kode lain yang terlibat dalam peristiwa tutur 

itu hanyalah berupa serpihan-serpihan saja tanpa fungsi atau keotonomiannya 

sebagai sebuah kode. 

Appel dalam Chaer (2010:107) mendefinisikan alih kode sebagai gejala 

peralihan pemakaian bahasa kerena berubahnya situasi. Misalnya ketika seseorang 

sedang bercakap-cakap dengan dua orang atau lebih yang memiliki latarbekalang 

bahasa yang berbeda. Ketika A berbicara dengan B menggunakan bahasa 

Indonesia, namun ketika berbicara dengan C pada saat yang bersamaa, maka A 

akan berlaih menggunakan bahasa Jawa karena latar belakang bahasa C adalah 

bahasa Jawa. Peristiwa peralihan A yang awalnya berbahasa Indonesia menjadi 

berbahasa Jawa itulah yang disebut dengan peristiwa alih kode.  

Terkadang ada kesulitan dalam membedakan antara peristiwa alih kode dan 

campur kode. maka Thelander dalam Chaer (2010:115) mengatakan bahwa untuk 

membedakan campur kode dan alih kode, bila di dalam suatu peristiwa tutur 

terjadi peralihan dari satu klausa suatu bahasa ke klausa bahasa lain, maka 

peristiwa yang terjadi adalah campur kode.  
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1.7 Metode Penelitian 

Metode secara harfiah memiliki arti cara atau jalan (Hassan dan 

Koentjadiningrat dalam Kesuma, 2007: 1) Sehingga metode penelitian merupakan 

alat, prosedur, dan teknik yang digunakan dalam sebuah penelitian. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan 

menggunakan metode ini, acara Ini Talk Show di NET. TV yang menjadi bahasan 

dalam penelitian ini digambarkan secara cermat jenis-jenis wacana yang ada 

dalam acara tersebut. Pengamatan tersebut dilakukan semata-mata berdasarkan 

fakta yang ada atau fenomena yang memang secara empiris ada pada penutur-

penuturnya, sehingga yang dihasilkan atau yang dicatat berupa pemberian bahasa 

yang bisa dikatakan sifatnya seperti potret , paparan seperti apa adanya. 

(Sudaryanto 1992: 62) 

Melalui metode deskripsi tersebut, segala masalah kebahasaan yang 

berhubungan dengan pembentukan wacana humor yang muncul dalam acara Ini 

Talk Show di NET. TV dijelaskan dengan jelas dan terperinci. 

Menurut Rakhmad (2001: 25), penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk : 

(1) mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang mendeskripsikan gejala 

yang ada. Penelitian deskriptif bersifat mengumpukan informasi aktual selengkap-

lengkapnya dan mendetail, sehingga terlihat jelas gambaran fenomena yang 

terjadi; (2) mengidentifikasi masalah, yakni mengenali, mengamati, dan 

mengidentifikasi setiap fenomena berdasarkan informasi yang didapatkan, 

sehingga dapat ditemukan adanya penyimpangan dan permasalahan, dan 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMBENTUKAN WACANA HUMOR.... QOLBINA ISLAMI



16 
 

penelitian deskriptif ini dapat dijadikan bukti tindakan yang sifatnya memecahkan 

permasalahan (solutif); (3) membuat sebuah perbandingan-perbandingan untuk 

dijadikan bahan evaluasi menuju ke arah perbaikan. 

Istilah deskriptif menyarankan bahwa penelitian yang dilakukan semata-

mata berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang memang secara empiris ada 

pada penuturnya, sehingga yang dihasilkan atau yang dicatat berupa perian bahasa 

yang sifatnya seperti potret; paparan apa adanya. Di samping itu, penelitian 

deskriptif juga tidak mempertimbangkan benar atau salahnya penggunaan bahasa 

penutur-penuturnya. (Sudaryanto 1992: 62) 

1.7.1 Sumber Data 

 Data yang digunakan sebagai sumber data penelitian ini adalah tiga episode 

yang tayang mulai dari Januari 2015 sampai dengan Maret 2015. Pada setiap 

bulan dipilih masing-masing satu episode yang dianggap paling menarik. Episode 

yang diambil sebagai data dianngap sudah menjelaskan semua cara pembentukan 

humor yang ada dalam acara Ini Talk Show. Episode yang dianggap sudah 

mewakili keseluruhan cara pembentukan humor adalah episode tanggal 22 Januari 

2015, 17 Februari 2015, dan 28 Maret 2015. Setiap detail wacana humor yang 

muncul dicatat dan dijelaskan sebagai bahan data penelitian. 

1.7.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode simak, yaitu dengan menyimak semua wacana humor yang muncul pada 

acara Ini Talk Show di NET. TV dengan seksama dan teliti. Penelitian ini juga 
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menggunakan teknik rekam dan dilajutkan dengan tektik catat. Perekaman 

dilakukan ketika acara Ini Talk Show di NET. TV tayang. Setelah mengumpulkan 

data dalam bentuk rekaman melalui teknik rekam, selanjutnya pengumpulan data 

dilanjutkan dengan teknik catat. Pada tahap ini, data bahasa yang telah didapatkan 

dalam bentuk video rekaman kemudian dicatat sesuai dengan yang ada dalam 

video rekaman.  

1.7.3 Metode Analisis Data 

Tahap selanjutnya setelah semua data terkumpul adalah tahap identifikasi 

dan analisis data. Semua data yang telah terkumpul diidentifikasi untuk melihat 

cara dalam pembentukan humornya. Setelah diketahui cara pembentukan humor 

dari wacana tersebut, kemudian data-data bahasa tersebut dikelompokkan 

berdasarkan jenis pembentukan humornya, sehingga dapat menjawab rumusan 

masalah. 

1.7.4 Metode Pemaparan Hasil Analisis 

Tahap yang dilaksanakan sesudah data selesai dianalisis adalah menyajikan 

hasil analisis data. Dalam pelaksanaan hasil analisis data itu dapat disajikan secara 

informal dan formal (Kesuma, 2007: 71). Penyajian secara informal adalah 

penyajian hasil analisis data dengan menggunakan kata-kata biasa (Sudaryanto 

dalam Kesuma, 2007: 71). Sedangkan penyajian secara informal adalah penyajian 

data dengan menggunakan kaidah (Kridalaksana dalam Kesuma, 2007: 73). 
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Hasil dari penelitian ini disajikan dalam bentuk informal yaitu semua hasil 

disajikan menggunakan kata-kata. Lambang, tanda, rumus dan kaidah semuanya 

dijelaskan dalam bentuk kata-kata yang mudah dipahami. 

1.8 Operasionalisasi Konsep 

Operasionalisasi konsep adalah bagian dari sebuah penelitian yang berisi 

penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Supaya tidak 

menimbulkan salah tafsir dalam menelaah, maka konsep-konsep yang ada dalam 

penelitian ini dijabarkan sebagi berikut: 

1. Wacana adalah seluruh tuturan yang terdapat dalam acara Ini Talk Show 

di NET. TV dan merupakan satu kesatuan. 

2. Pelanggaran terhadap prinsip kerjasama adalah seluruh tuturan dalam 

acara Ini Talk Show di NET. TV yang melanggar dan tidak sesuai dengan 

prinsip kerjasama. 

3. Humor adalah tuturan atau hal lucu yang membuat orang tertawa dalam 

acara Ini Talk Show di NET. TV. 

4. Wacana humor adalah wacana yang didalamnya berisi hal lucu yang dapat 

membuat orang tertawa dan terhibur yang ada dalam acara Ini Talk Show 

di NET. TV. 

5. Cara pembentukan wacana humor oleh pelaku humor (komedian) adalah 

cara atau proses dalam pembentukan sebuah humor oleh pelaku humor 

melalui interaksi atau komunikasi dengan pelaku humor lainnya yang 

dapat mengundang gelak tawa. Dalam hal ini adalah interaksi dan 
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komunikasi yang dilakukan antar pemandu acara Ini Talk Show di NET. 

TV yang dapat mengundang gelak tawa penikmatnya. 

6. Ini Talk Show di NET. TV adalah program talk show yang tayang setiap 

hari pukul 19.30 di NET. TV dan dipandu oleh Sule sebagai host, Andre 

Taulany sebagai consultant-host dan juga didukung oleh Yurike sebagai 

mami Sule, Sas Widjanarko sebagai om Sule, Haruka JKT48 sebagai 

keponakan Sule, Maya Septha sebagai asisten rumah tangga dan H. Bolot 

sebagai ketua RT. 
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