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Pene1itian 10i mencoba memahami dan mendiskripsikan 
tentang Wit dan Humor yang dipergunakan oleh pengarang S.H. 

M1otardja, khusuanya dalam karyanya yang ber;judul Api Di 

Buki t Menoreh I. Di samp10g i tu juga diberikan batasan yang 
menje1askan pengertian secara umum tentang Wit dan Humor, 

sehingga terdapat suatu pemisah antara Iii t dan Humor serta 

fungsinya da1am dunia rekaan, juga keterkai tannya dengan ko

de-kode yang ada. 

Se1ain bersi!at diskripti! pene1itian ini juga membnat 

10terpretasi dan ulasan teoritis pada data yang dipero1eh 

da1am cerita. Untuk memperoleh analisis yang memadai dalam 

duni.a ilmu, maka dipergunakan tahapan-tahapan pemahaman-pema-. 

haman yang me1iputi tahap 1oterpretasi, apresiasi, baru ke

mudian eva1uasi pada jenis dan !ungsi maupun keterkaitan ko

de-kode dengan Wit dan Humor da1am buku cerita Api Di Bukit 

Menoreh karya S.H. M10tardja 

Sete1ah diana1isas Wit dan Humor yang dipergunakan S.H. 
M10tardja da1am karangannya didapat suatu jenis-jenis humor 
da1am cerita bersambung Api Di Bukit Menoreh 
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Jenis-jenis tersebut adalah jenis peristlwa lueu dan jenis 

dialog lucu. Pe~istiwa dan dialog dapat dipahami kelueuan- ' 

nya apabila memah8llli kode-kode yang terdapat dalam masy." ' 

rakat pendukung komunikasl da18lll hal ini masyarakat yang di
lukiskan oleh pengarang S.H. MintardJa. Kode-kode tersebut 

mellputi kode bahasa kode budaya dan kode sastra. Kode-kode 

sepert;i tersebut nantinya dapat bertungsi mengantarkan BWIIOr 
dan Wit pada peranannya terhadap struktur cerita. 

:Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh kemudian di
analisis dal8lll penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan. 

Kesimpulan-kes1mpulan tersebut adalah : Pertama wit dan Hu
mor yang terdapat dal8lll cerita bersambune; Api di Bukit Me

noreh mempergunakan dialog lucu dan peristiwa lueu. Kedua 

Wi t dan Humor yang dikemukakan oleh S.H. Mintardja dapat ber
rungsi pada karya yang diciptakan. Fungsi wit dan Humor ter

sebut antara lain teriladap penokohan, setting, alur serta ba
hasa atau gayanya. Ketiga bentuk yang dipakai oleh pengarang 
da18lll karyanya adalah menggunakan bentuk verbal dan bentuk 
fisik tokoh. Keempat wi t dan Humor yang dikelllukakan oleh pe

ngarang berkaitan dengan kode-kode seperti yang dil;em.lkakan 

oleh A.Teeuw yang lIIeliputi kode bahasa, kode budaya dan ko
de sastra. Dan masing-masing'kode tersebut seringkali bersa

ma-s8lIla membentuk humor lIIelalui kejadian-kejadian yang di 

alami tokoh ataup.un dialog yang dikemukakan tokoh dal8lll ceri
tao Kelima da18lll carita bersambuDg Api Di Bukit Menorah wit 
dan Humor yang dikemukakan pengarang tidak berbasil dikelom
pokkan seperti penjenisan di Berat karena kecenderungan pe

ngarang terbatas pada Ironi, sarkasme, sinisllle dan Wit. wit 

dan Humor yang dikelllukekan oleh S.H. MiDtardja dalam cerita 

bers8lllbung Api Di Bukit Menorah seri I dapat mengikat pem
baca untuk menikmati jalan cerita dengan balk, dapat mengu
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rangi ketegangan dan kebosanan atau kejelluhan. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa, dengan Wit dan Humor pengarang ber
hasil mengikat pembaca untuk. membaca jilid-jilid berikut
nya ialah seri II dan seri III yang masing-masing seri 
berjumlah 100 jilid t dan masing-masing jilid dengan teng
gang waktu satu bulan. 
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