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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  
 

A. Tinjauan Studi Terdahulu 

Penelitian dengan menggunakan ancangan pragmatik sudah pernah 

dilakukan. Beberapa penelitian dilakukan dengan sumber data tertulis, akan tetapi 

penelitian pragmatik tentang humor politik yang bersumber data dari media 

komunikasi audio visual atau televisi masih jarang dilakukan. Beberapa studi 

terdahulu yang penulis temukan dan masih relevan dengan penelitian ini disajikan 

sebagai berikut. 

 Penelitian humor politik dengan judul “Wacana Humor Politik” yang 

dibahas oleh Yulinda Ekawati (2002) mendeskripsikan bahwa “Wacana Humor 

Politik” dibangun oleh beberapa gaya bahasa (figure of speech atau trope) 

berdasarkan ketidaklangsungan makna untuk menimbulkan kelucuan dan 

menyampaikan maksud. Beberapa gaya bahasa tersebut adalah gaya bahasa retoris 

yang terdiri atas gaya bahasa aliterasi, asonansi, apofasis atau preterisio, 

eufemismus, hiperbol, dan erotesis atau pertanyaan retoris, serta gaya bahasa 

kiasan yang terdiri atas persamaan atau simile, alegori, satire, ironi, sinisme, 

sarkasme, dan pun atau paronomasia. Selain gaya tersebut ada beberapa aspek 

kebahasaan lain di antaranya penggunaan repetisi, akronim dan dialek yang 

dipergunakan untuk membangun kelucuan. Gaya bahasa dan aspek-aspek 

kebahasaan yang terdapat dalam “Wacana Humor Politik” tulisan Yulinda 

Ekawati ini kadang kala ditemukan dua gaya bahasa yang ikut membangunnya. 
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Selain itu penelitian berjudul “Wacana Sindiran Politik Kartun Humor 

Cakil Rakyat pada Harian Jawa Pos (Tinjauan Sosiolinguistik dan Pragmatik)” 

yang ditulis oleh Jimi Sutantyo (2007) mendeskripsikan analisisnya sebagai 

berikut:  (1) maksud dan tujuan yang terkandung dalam kartun Cakil Rakyat 

adalah menyindir dengan memanfaatkan jenis sindiran berkategori ironi, sinisme, 

sarkasme, dan satire serta memanfaatkan jenis implikatur percakapan dan 

implikatur konvensional; (2) bahasa kartun Cakil Rakyat memanfaatkan ragam 

informal yaitu campur kode dan interferensi; (3) aspek-aspek situasi yang 

berperan adalah kartunis sebagai penyapa, pembaca sebagai orang yang disapa, 

memanfaatkan topik politik yaitu masalah pemilu, gambar jenaka sebagai konteks 

ekstralingual dan tujuan kartun Cakil Rakyat adalah menyindir dan menghibur 

pembaca. 

Penelitian lain dilakukan oleh Bambang Pamudji Raharjo (2008) dalam 

skripsinya yang berjudul “Implikatur Tuturan Humor Politik dalam Acara News 

Dot Com di Metro TV: Pendekatan Pragmatik”. Penelitian tersebut 

mendeskripsikan tindak tutur dari tinjauan pragmatik, mendeskripsikan 

pelanggaran prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan, serta mendeskripsikan 

maksud implikatur percakapan yang terdapat dalam acara News Dot Com. Hasil 

kajian penelitian tersebut yaitu (1) tindak tutur yang digunakan adalah tindak tutur 

asertif/representatif untuk melaporkan dan menyombongkan diri, tindak tutur 

direktif yang berfungsi untuk menyarankan dan menolak, tindak tutur komisif 

yang berfungsi menawarkan dan menjanjikan, serta tindak tutur ekspresif yang 

berfungsi untuk mengkritik, menyindir, mengejek, dan menyatakan keluhan; (2) 
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tindak tutur berimplikatur terjadi karena adanya pelanggaran prinsip kerja sama 

dan prinsip kesopanan; (3) implikatur yang terkandung dalam News Dot Com 

bermaksud untuk menyindir pemerintah, mengingatkan pemerintah, menawarkan 

penonton, mengejek tokoh News Dot Com, melaporkan pemerintah, menolak atau 

menyatakan ketidakinginan, menyombongkan diri sendiri, dan mengkritik 

pemerintah. 

Penelitian yang penulis lakukan kali ini berbeda dengan penelitian-

penelitian di atas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak 

pada sumber data. Penelitian ini merupakan penelitian mengenai pelanggaran 

prinsip sopan santun dan aspek-aspek kebahasaan dalam parodi politik di televisi 

yang dimanfaatkan untuk menciptakan humor. Dari beberapa tinjauan kajian di 

atas terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya lebih difokuskan pada pendeskripsian gaya bahasa dan 

implikatur dalam humor politik, sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada 

pendeskripsian pelanggaran prinsip sopan santun dan aspek-aspek kebahasaan 

yang dimanfaatkan untuk menciptakan humor. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pragmatik 

Istilah pragmatik pertama kali muncul dari seorang filsuf yang bernama 

Charles Morris yang membagi ilmu tanda menjadi tiga cabang, yaitu sintaksis, 

semantik dan pragmatik. Morris mengartikan pragmatik sebagai ilmu yang 
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mempelajari relasi antara tanda dan penafsirannya. Tanda yang dimaksud adalah 

bahasa (dalam Rustono, 1999:4). 

Yule (2006:3) menyebutkan empat definisi pragmatik. Pertama, pragmatik 

adalah kajian tentang maksud tuturan. Artinya studi tentang makna yang 

disampaikan oleh penutur/penulis dan ditafsirkan oleh pendengar/pembaca. 

Sebagai akibatnya studi ini lebih banyak berhubungan dengan analisis tentang apa 

yang dimaksudkan orang dengan tuturan-tuturannya daripada dengan makna 

terpisah dari kata/frasa yang ada dalam tuturan itu sendiri. 

Kedua, pragmatik diartikan sebagai studi tentang makna kontekstual, yaitu 

studi yang melibatkan penafsiran tentang apa yang dimaksudkan orang di dalam 

konteks khusus dan bagaimana konteks itu berpengaruh terhadap apa yang 

dikatakan. Ketiga, pragmatik juga sebagai studi tentang bagaimana agar lebih 

banyak yang disampaikan daripada yang dituturkan. Pendekatan ini menyelidiki 

bagaimana cara pendengar dapat menyimpulkan tentang apa yang dituturkan agar 

dapat sampai pada suatu interpretasi makna yang disampaikan oleh penutur. 

Keempat, pragmatik adalah studi tentang ungkapan dari jarak hubungan (Yule, 

2006:3-4). 

Thomas (1995:2) menyebutkan kecenderungan dalam pragmatik terbagi 

menjadi dua bagian yaitu: (1) dengan menggunakan sudut pandang sosial, 

menghubungkan pragmatik dengan makna pembicara (speaker meaning) dan (2) 

dengan menggunakan sudut pandang kognitif, menghubungkan pragmatik dengan 

interpretasi ujaran (utterance interpretation). Selanjutnya Thomas (1995:22) 

mendefinisikan pragmatik sebagai bidang yang mengkaji makna dalam interaksi 
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(meaning in interaction) dengan mengandaikan bahwa pemaknaan merupakan 

proses dinamis yang melibatkan negosiasi antara pembicara dan pendengar serta 

antara konteks ujaran (fisik, sosial, dan linguistik) dan makna potensial dari 

sebuah tuturan. 

Definisi mengenai pragmatik juga dikemukakan oleh ahli lain. Leech 

(1993:8) menyatakan bahwa “pragmatik adalah studi tentang makna dalam 

hubungannya dengan situasi-situasi ujar (speech situations)”, sementara itu I 

Dewa Putu Wijana (1996:1) berpendapat bahwa pragmatik adalah cabang ilmu 

bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana 

satuan kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi, jadi makna yang dikaji 

adalah makna yang terikat oleh konteks. Di sisi lain Rustono (1999:17) 

menyatakan bahwa pragmatik mengungkapkan maksud suatu tuturan di dalam 

peristiwa komunikasi, oleh karena itu analisis pragmatis berupaya menemukan 

maksud penutur, baik yang diekspresikan secara tersurat maupun yang 

diungkapkan secara tersirat di balik tuturan. Maksud tuturan dapat 

diidentifikasikan dengan mempertimbangkan komponen situasi tutur yang 

mencakupi penutur, mitra tutur, tujuan, konteks, tuturan sebagai hasil aktivitas, 

dan tuturan sebagai tindakan verbal. 

2. Teori Pragmatik Humor 

Menurut Grice (dalam Wuri Soedjatmiko, 1992:76) ada dua jenis 

implikatur yaitu konvensional dan tindak ujaran. Dalam implikatur yang 

konvensional, makna ditentukan oleh bentuk linguistik, sedangkan dalam tindak 

ujaran (co-operative = CP) makna ditentukan oleh sejumlah elemen wacana. 
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Menurut Leech, komunikasi tidak selalu harus mengikuti prinsip kerja 

sama. Dalam pragmatik, komunikasi merupakan gabungan antara fungsi ilokusi 

dan fungsi sosial (dalam Wuri Soedjatmiko, 1992:77). Leech (1993:22) juga 

membedakan jenis retorik menjadi dua yaitu retorik interpersonal dan retorik 

tekstual. Dalam retorika interpersonal ditambahkan Politeness Principle = PP 

(prinsip sopan santun) dan Ironical Principle = IP  (Prinsip Ironi) yang sering kali 

harus berlawanan dengan prinsip kerja sama. IP merupakan penyimpangan dari 

prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun, karena IP memungkinkan pembicara 

bersikap tidak sopan dengan berpura-pura sopan. IP seolah-olah mendukung 

prinsip kerja sama tetapi sekaligus menolaknya (Wuri Soedjatmiko, 1992:78).  

Menurut Raskin terdapat perbedaan mendasar antara wacana biasa dan 

wacana humor. Wacana biasa terbentuk dari proses komunikasi yang wajar 

sedangkan wacana humor terbentuk dari proses komunikasi yang sebaliknya 

(tidak wajar). Humor di tingkat wacana memanfaatkan pelanggaran terhadap 

prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun sebagai sumber kreativitasnya (Wuri 

Soedjatmiko, 1992:78). Pelanggaran prinsip sopan santun sebagai salah satu cara 

yang utama di dalam penciptaan humor sehingga pemahaman dan penguasaan 

terhadap teori sopan santun merupakan syarat mutlak yang harus dikuasai di 

dalam upaya memahami wacana humor (I Dewa Putu Wijana, 2004:9). 

3. Situasi Tutur 

Situasi tutur adalah situasi yang melahirkan tuturan. Pernyataan ini sejalan 

dengan pandangan bahwa tuturan merupakan akibat, sedangkan situasi tutur 

merupakan sebabnya. Di dalam komunikasi tidak ada tuturan tanpa situasi tutur. 
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Memperhitungkan situasi tutur sangat penting di dalam pragmatik. Maksud 

tuturan yang sebenarnya hanya dapat diidentifikasi melalui situasi tutur yang 

mendukungnya (Rustono, 1999:25). 

Tidak selamanya tuturan itu secara langsung menggambarkan makna yang 

dikandung oleh unsur-unsurnya. Bermacam-macam maksud dapat diekspresikan 

dengan sebuah tuturan, atau sebaliknya, bermacam-macam tuturan dapat 

mengungkapkan sebuah maksud. Menyangkut kemungkinan bemacam-macam 

maksud yang dapat diekspresi oleh penutur, aspek situasi tutur berikut ini dapat 

dipakai sebagai kriteria (Leech, 1993:19-21). 

a.   Yang menyapa (penyapa) atau yang disapa (pesapa) 

Simbol yang menyatakan orang yang menyapa yaitu dengan n (penutur) 

dan orang yang disapa dengan t (petutur). Simbol-simbol ini merupakan singkatan 

untuk penutur/penulis dan petutur/pembaca. Jadi pengunaan n dan t tidak 

membatasi pragmatik pada bahasa lisan saja. Istilah-istilah ‘penerima’ (orang 

yang menerima dan menafsirkan pesan) dan ‘yang disapa’ (orang yang seharusnya 

menerima dan menjadi sasaran pesan) perlu dibedakan. Bisa saja si penerima 

seorang yang kebetulan lewat dan mendengar pesan, dan bukan yang disapa. 

Sebaliknya ‘yang disapa’ atau ‘si petutur’ selalu menjadi sasaran tuturan dari n 

dan selalu ditandai oleh simbol t. 

b.  Konteks sebuah tuturan 

Konteks diberi berbagai arti antara lain sebagai aspek-aspek yang gayut 

dengan lingkungan fisik dan sosial sebuah tuturan. Leech mengartikan konteks 
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sebagai pengetahuan latar belakang yang sama-sama dimiliki oleh n dan t dan 

yang membantu t menafsirkan maksud tuturan. 

c. Tujuan sebuah tuturan 

Istilah tujuan lebih netral daripada maksud, karena tidak membebani 

pemakainya dengan kemauan atau motivasi yang sadar, sehingga dapat digunakan 

secara umum untuk tindakan-tindakan yang berorientasi tujuan. Untuk tindakan 

yang terakhir ini penggunaan istilah maksud dapat menyesatkan. 

d. Tuturan sebagai bentuk tindakan atau kegiatan: tindak tutur 

 Pragmatik berurusan dengan tindak-tindak atau performansi-performansi 

verbal yang terjadi dalam situasi dan waktu tertentu. Dengan begitu pragmatik 

menangani bahasa pada tingkatan yang lebih konkret daripada tata bahasa. 

e. Tuturan sebagai produk tindak verbal 

Selain sebagai tindak tutur atau tindak verbal itu sendiri, dalam pragmatik 

kata ‘tuturan’ dapat digunakan dalam arti yang lain, yaitu sebagai produk suatu 

tindak verbal (bukan tindak verba itu sendiri). Sebuah tuturan dapat merupakan 

suatu contoh kalimat atau tanda kalimat tetapi bukanlah sebuah kalimat. Dalam 

artinya yang kedua ini tuturan-tuturan merupakan unsur-unsur yang maknanya 

dikaji oleh pragmatik, sedangkan semantik mengkaji makna kalimat. Namun ini 

tidak berarti bahwa semua tuturan merupakan tanda kalimat. Ada tuturan yang 

terlalu pendek atau terlalu panjang untuk dikategorikan sebagai kalimat. 

4. Tindak Tutur 

 Tindak tutur adalah satuan analisis pragmatik. Menurut Rustono (1999:31) 

tindak tutur (speech act) merupakan entisitas yang bersifat sentral dalam 
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pragmatik. Karena sifatnya yang sentral itulah, tindak tutur bersifat pokok di 

dalam pragmatik. Di sisi lain, Yule (2006:239) mengartikan tindak tutur sebagai 

suatu tindakan yang ditujukan dengan menggunakan tuturan untuk 

berkomunikasi. Mengujarkan sebuah tuturan tertentu bisa dipandang sebagai 

melakukan tindakan (mempengaruhi, menyuruh) di samping memang 

mengucapkan atau mengujarkan tuturan itu. 

 Tindak tutur sebagai gejala individual, bersifat psikologis dan ditentukan 

oleh kemampuan berbahasa penutur dalam menghadapi situasi tutur tertentu. 

Tindak tutur lebih menitikberatkan kepada makna atau arti tindak (act) dalam 

tuturan (Suwito, 1996:39-40). Menurut Searle (dalam Suwito, 1996:40), dalam 

semua komunikasi linguistik terdapat tindak tutur. Ia berpendapat bahwa setiap 

komunikasi bukan sekedar lambang, kata atau kalimat, tetapi akan lebih tepat 

apabila disebut produk atau hasil dari lambang, kata atau kalimat yang berwujud 

perilaku tindak tutur. Lebih tegasnya bahwa tindak tutur adalah hasil dari suatu 

kalimat dalam kondisi tertentu dan merupakan kesatuan terkecil dari komunikasi 

linguistik yang berwujud pernyataan, pertanyaan, dan perintah. 

Austin (dalam Leech, 1993:317) mengemukakan bahwa secara pragmatis 

setidak-tidaknya ada tiga jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang 

penutur, yakni tindak lokusi (locutionary act), tindak ilokusi (ilocutionary act), 

dan tindak perlokusi (perlocutionary act). 

a. Tindak Lokusi 

 Tindak lokusi adalah tindak tutur yang digunakan untuk menyatakan 

sesuatu. Dengan kata lain tindak tutur lokusi tidak memiliki maksud selain 
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menginformasikan sesuatu. Tindak tutur ini disebut sebagai the act of saying 

something (I Dewa Putu Wijana, 1996:17). 

Contoh: Katak adalah hewan amfibi. 

 Tuturan yang diutarakan oleh penuturnya semata-mata untuk 

menginformasikan sesuatu tanpa tendensi untuk melakukan sesuatu apalagi 

mempengaruhi mitra tuturnya. Informasi yang diutarakan adalah katak merupakan 

jenis hewan amfibi. 

b. Tindak Ilokusi 

 Selain untuk mengatakan/menginformasikan sesuatu, sebuah tuturan dapat 

juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu. Tindak tutur yang demikian itu 

disebut tindak tutur ilokusi (I Dewa Putu Wijana, 1996:18). Tindak ini disebut 

sebagai the act of doing something. Mengenai tindak ilokusi, Searle (dalam Leech, 

1993:164-165)  mengklasifikasikannya ke dalam kategori berikut yaitu: 

1)   Asertif (assertives): pada ilokusi ini penutur terikat pada kebenaran 

proposisi yang diungkapkan, misalnya menyatakan, mengusulkan, 

membual, mengeluh, mengemukakan pendapat, melaporkan. Dari segi 

sopan santun tindak tutur ini cenderung netral, tetapi ada beberapa 

perkecualian misalnya membual biasanya dianggap tidak sopan. Dari 

segi semantik, ilokusi asertif bersifat proposional. 

2) Direktif (directives): tindak tutur ini bertujuan menghasilkan suatu efek 

berupa tindakan yang dilakukan oleh petutur, misalnya yang 

dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan yang 

disebutkan di dalam tuturan itu. Tuturan memesan, memerintah, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 20 

memohon, menuntut, memberi nasihat. Agar istilah directive ini tidak 

dikacaukan dengan ilokusi langsung dan tidak langsung, digunakan 

istilah impositif (impositive) khususnya untuk mengacu pada ilokusi 

kompetitif dalam kategori direktif ini. 

3) Komisif (commissives): pada ilokusi ini penutur (sedikit banyak) terikat 

pada suatu tindakan di masa depan, misalnya menjanjikan, menawarkan, 

dan berkaul. Jenis ilokusi ini cenderung berfungsi menyenangkan kurang 

bersifat kompetitif karena tidak hanya mengacu pada kepentingan 

penutur tetapi pada kepentingan petutur. 

4)  Ekspresif (expressives): tindak tutur ini bertugas untuk mengungkapkan 

atau mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang 

tersirat dalam ilokusi, misalnya mengucapkan terima kasih, 

mengucapkan selamat, memberi maaf, mengecam, memuji, 

mengucapkan belasungkawa, dsb. Ilokusi ini cenderung bersifat 

menyenangkan, karena itu secara intrinsik ilokusi ini sopan kecuali 

ilokusi ekspresif ‘mengecam’ dan ‘menuduh’. 

5) Deklarasi (declarations): berhasilnya pelaksanaan ilokusi ini akan 

mengakibatkan adanya kesesuaian antar proposisi dengan realitas, 

misalnya mengundurkan diri, membaptis, memecat, memberi nama, 

menjatuhkan hukuman, mengucilkan/membuang, mengangkat (pegawai), 

dsb. Tindakan-tindakan ini merupakan kategori ujar yang sangat khusus, 

karena tindakan-tindakan ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang 
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dalam sebuah kerangka acuan kelembagaan mempunyai kewenangan 

untuk melakukannya. 

c. Tindak Perlokusi 

 Tindak perlokusi adalah tindak tutur yang pengutaraannya dimaksudkan 

untuk mempengaruhi mitra tutur. Tindak tutur ini mempunyai daya pengaruh 

(perlocutionary force) atau efek bagi yang mendengarkannya. Daya pengaruh ini 

dikreasikan oleh penuturnya dengan sengaja/tidak sengaja. Tindak ini disebut the 

act of affecting someone (I Dewa Putu Wijana, 1996:19-20). 

 Selain tindak tutur di atas, terdapat pula jenis tindak tutur langsung, tindak 

tutur tidak langsung, tindak tutur literal, dan tindak tutur tidak literal. Tindak tutur 

langsung adalah tindak tutur yang terjadi karena adanya kesesuaian antara modus 

tuturan dan fungsinya secara konvensional. Secara formal berdasarkan modusnya, 

kalimat dibedakan menjadi kalimat berita (deklaratif), kalimat tanya (interogatif), 

dan kalimat perintah. Kalimat berita untuk memberitakan informasi, kalimat tanya 

untuk menanyakan sesuatu, dan kalimat perintah untuk menyatakan perintah, 

ajakan, permintaan, atau permohonan merupakan tindak tutur langsung. 

Sebaliknya tindak tutur yang antara modus tuturan dan fungsinya secara 

konvensional tidak sesuai, seperti halnya kalimat berita untuk bertanya atau 

memerintah tuturan itu merupakan tindak tutur tidak langsung (I Dewa Putu 

Wijana, 1996:30). 

 Tindak tutur literal adalah tindak tutur yang mempunyai makna yang sama 

dengan kata-kata yang menyusunnya, sedangkan tindak tutur tidak literal adalah 

tindak tutur yang maksudnya tidak sama dengan atau berlawanan dengan makna 
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kata-kata yang menyusunnya (I Dewa Putu Wijana, 1996:32). Bila jenis tindak 

tutur langsung dan tidak langsung digabungkan dengan tindak tutur literal dan 

tidak literal akan diperoleh empat macam tindak tutur interseksi yaitu tindak tutur 

langsung literal, tindak tutur tidak langsung literal, tindak tutur langsung tidak 

literal, dan tindak tutur langsung tidak literal (I Dewa Putu Wijana, 1996:33). 

5. Prinsip Sopan santun 

  Menurut I Dewa Putu Wijana (1996:55), komunikasi tidak selamanya 

berkaitan dengan masalah tekstual saja, tetapi sering kali berhubungan dengan 

masalah interpersonal. Sebagai retorika interpersonal, pragmatik masih 

memerlukan prinsip lain yakni prinsip sopan santun.  

  Prinsip sopan santun (politeness principle) secara umum mengatur cara-

cara peserta tindak ucap berinteraksi dalam upaya menghormati mitra tuturnya. 

Leech (1993:170) menggambarkan sopan santun sebagai “usaha untuk membuat 

kemungkinan adanya keyakinan-keyakinan dan pendapat-pendapat tidak sopan 

menjadi sekecil mungkin”. Selanjutnya Leech (1993:206) menyatakan bahwa 

sopan santun berkenaan dengan hubungan antara dua peserta yang dinamakan diri 

dan lain. Penutur juga dapat menunjukkan sopan santun kepada pihak ketiga yang 

hadir ataupun tidak hadir dalam peristiwa tutur. Oleh karena itu nama lain tidak 

hanya berlaku untuk peserta yang disapa tetapi juga untuk mereka yang ditandai 

dengan kata ganti persona. Menurut Leech (1993:206-207) maksim-maksim 

prinsip sopan santun cenderung berpasangan sebagai berikut. 

a. Maksim Kearifan (Tact Maxim) 
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Maksim kearifan terdapat dalam ilokusi-ilokusi impositif dan komisif. 

Adapun submaksimnya yaitu (a) buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin, (b) 

buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin. Contoh:  

(1) A:  Mari saya masukkan surat Anda ke kotak pos. 
      B:  Jangan, tidak usah! 
 
(2) A:  Mari saya masukkan surat Anda ke kotak pos. 
 B: Ni, itu baru namanya teman. 
 
 

 Tuturan (1) B berbeda dari tuturan (2) B. Hal itu demikian karena tuturan 

(1) B meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan kepada mitra tutur. 

Sementara itu, tuturan (2) B sebaliknya yaitu memaksimalkan kerugian kepada 

mitra tutur sehingga tuturan tersebut dikatakan melangar maksim kearifan.  

b. Maksim Kedermawanan (Generosity Maxim) 

Maksim kedermawanan terdapat dalam ilokusi-ilokusi impositif dan 

komisif. Adapun submaksimnya yaitu (a) buatlah keuntungan diri sendiri sekecil 

mungkin, (b) buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin. Contoh: 

(3) A:  Pukulanmu sangat keras. 
      B: Saya kira biasa saja, Pak. 
 
(4) A:  Pukulanmu sangat keras. 
      B:  Siapa dulu? 
 

Tuturan (3) B mematuhi maksim kedermawanan sedangkan tuturan (4) B 

melanggarnya. Hal itu demikian karena tuturan (3) B meminimalkan keuntungan 

kepada diri sendiri, sementara tuturan (4) B sebaliknya, yaitu memaksimalkan 

keuntungan kepada diri sendiri.  

c. Maksim Pujian (Approbation Maxim) 
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Maksim pujian terdapat dalam ilokusi-ilokusi ekspresif dan asertif. 

Adapun submaksimnya yaitu (a) kecamlah orang lain sesedikit mungkin, (b) 

pujilah orang lain sebanyak mungkin. Contoh: 

(5) A:  Mari Pak, seadanya! 
      B:  Terlalu banyak, sampai-sampai saya susah memilihnya. 
 
(6) A:  Mari Pak, seadanya! 
      B:  Ya, segini saja nanti kan habis semua. 
 
 

Tuturan (5) B mematuhi maksim pujian karena penutur meminimalkan 

kecaman terhadap pihak lain dan memaksimalkan pujian terhadap pihak lain. 

Sementara itu, tuturan (6) B melanggar maksim pujian karena meminimalkan 

penjelekan kepada diri sendiri dan memaksimalkan pujian kepada diri sendiri.  

 

 

d. Maksim Kerendahan hati (Modesty Maxim) 

Maksim kerendahan hati terdapat dalam ilokusi-ilokusi ekspresif dan 

asertif. Adapun submaksimnya yaitu (a) pujilah diri sendiri sesedikit mungkin, (b) 

kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin. Contoh: 

(7) Maaf, saya ini orang kampung. 
     
(8) Saya bisa lebih dari kehebatan Bapak.  
 
 

Tuturan (7) merupakan tuturan yang mematuhi prinsip sopan santun 

maksim kerendahan hati karena tuturan tersebut memaksimalkan kecaman kepada 

diri sendiri dan meminimalkan pujian kepada diri sendiri. Sementara itu, tuturan 

(8) melanggar prinsip sopan santun karena tidak sejalan dengan maksim 

kerendahan hati.  
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e. Maksim Kesepakatan (Agreement Maxim) 

Maksim kesepakatan terdapat dalam ilokusi asertif. Adapun 

submaksimnya yaitu (a) usahakan agar ketaksepakatan antara diri dan orang lain 

terjadi sesedikit mungkin, (b) usahakan agar kesepakatan antara diri dan orang 

lain terjadi sebanyak mungkin. Contoh: 

(9)    A: Bagaimana kalau lemari ini kita pindah? 
B: Saya setuju. 

 
(10)  A: Bagaimana kalau lemari ini kita pindah? 

    B: Jangan, sama sekali saya tidak setuju. 
 

Tuturan (9) B merupakan tuturan yang meminimalkan ketidaksepakatan 

dan memaksimalkan kesepakatan antara diri sendiri dan orang lain, sedangkan 

tuturan (10) B justru memaksimalkan ketidaksepakatan dan meminimalkan 

kesepakatan antara diri dan orang lain.  

 

f. Maksim Simpati (Sympathy Maxim) 

Maksim simpati terdapat dalam ilokusi asertif. Adapun submaksimnya 

yaitu (a) kurangilah rasa antipati antara diri dengan orang lain hingga sekecil 

mungkin, (b) tingkatkan rasa simpati sebanyak-banyaknya antara diri dengan 

orang lain. Contoh: 

(11)  A : Pak, ibu saya meninggal. 
         B : Aku turut berduka cita. 
 
(12)  A : Pak, ibu saya meninggal. 
         B : Semua orang akan meninggal. 
 
 

Tuturan (11) B merupakan tuturan yang mematuhi maksim simpati karena 

memberikan rasa simpati sebanyak-banyaknya kepada mitra tutur, sedangkan 
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tuturan (12) B merupakan tuturan yang melanggar maksim simpati karena 

memaksimalkan rasa antipati dan meminimalkan rasa simpati kepada mitra tutur.  

Sementara itu, Cruse dalam bukunya yang berjudul Meaning in Language: 

An Introduction to Semantics and Pragmatics menyatakan bahwa ada maksim 

ketujuh dari prinsip sopan santun Leech yaitu maksim pertimbangan 

(consideration maxim). Adapun maksim ini adalah (a) meminimalkan 

ketidaknyamanan/ketidaksenangan orang lain, (b) memaksimalkan 

kenyamanan/kesenangan orang lain (Cruse, D. Alan, 2000:366). Contoh:  

(13)  Selamat atas kemenangan Anda di dalam lomba yang diikuti oleh artis-artis 
yang hebat-hebat itu. 

(14)  Saya mendengar kabar mengenai suami Anda yang meninggal tertabrak 
kereta api sampai terseret seratus meter. 

Tuturan (13) merupakan tuturan yang mematuhi maksim pertimbangan  

karena keterangan rinci mengenai hal-hal yang menyenangkan itu 

memaksimalkan kesenangan orang lain. Sementara itu, pengungkapan rinci pada 

tuturan (14) berpotensi menambah rasa tidak senang orang lain karena diingatkan 

kepada hal-hal yang mengerikan.  

6. Aspek-Aspek Kebahasaan Sumber Penciptaan Humor 

 Humor diciptakan melalui pelanggaran dari wacana yang wajar. 

Pelanggaran tersebut terbentuk dengan memanfaatkan berbagai aspek kebahasaan 

sebagai sumber kreasinya. Aspek-aspek kebahasaan itu dari tataran yang rendah 

diikuti dengan tuturan yang setingkat lebih tinggi dan seterusnya. Sehubungan 

dengan hal itu, I Dewa Putu Wijana (2004:127) mengemukakan aspek-aspek 

kebahasaan yang dapat dimanfaatkan dalam penciptaan humor di antaranya aspek 

fonologis, ketaksaan, metonimi, hiponimi, sinonimi, antonimi, eufemisme, nama, 
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deiksis, kata ulang, pertalian kata dalam frasa, pertalian elemen intraklausa, 

konstruksi aktif pasif, pertalian antarklausa, dan pertalian antaproposisi. 

Pemanfaatan aspek-aspek kebahasaan tersebut akan diuraikan di bawah ini. 

6.1. Aspek Fonologis 

 Aspek fonologis berhubungan dengan bunyi bahasa yang dituturkan. 

Bunyi merupakan satuan kebahasaan terkecil dalam hierarki gramatikal. Secara 

garis besar bunyi-bunyi bahasa dibedakan menjadi 2 yaitu fon (phone) dan fonem 

(phoneme). Fon adalah semua bunyi bahasa dengan tidak mempertimbangkan 

kapasitasnya sebagai pembeda makna sedangkan fonem adalah sejumlah fona 

yang memiliki potensi sebagai pembeda makna. I Dewa Putu Wijana (2004:131) 

menyatakan bahwa terdapat berbagai teknik pemanfaatan aspek fonologis di 

dalam penciptaan humor yaitu subsitusi bunyi, permutasi bunyi, penyisipan bunyi, 

penambahan bunyi, dan pelesapan bunyi. Berikut penjelasan mengenai aspek 

fonologis tersebut. 

6.1.1 Subsitusi bunyi 

 Dalam memperoleh efek lucu ada kalanya digunakan cara 

mensubsitusikan bunyi sebuah kata dengan bunyi yang lain sehingga 

tercipta sebuah kata yang mempunyai makna berbeda (I Dewa Putu 

Wijana, 2004:131). Contoh:  

A: “Babi kau ya!!” 
B: “Kau babunya babi, jadi kau babuku.”  
 

 

Jawaban B pada tuturan di atas dalam upaya mengimbangi (mengalahkan) 

umpatan mitra tuturnya /i/ menjadi /u/. Dalam hal ini kata babi dibalas 
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dengan babu. Pemilihan kata babu di samping konotasinya rendah juga 

karena kemiripan bentuknya dengan babi. 

6.1.2 Permutasi bunyi 

Permutasi bunyi dalam penciptaan humor merupakan gejala yang 

mirip dengan gejala ucap yang menyangkut proses mental yang sangat 

kompleks, tetapi permutasi bunyi sifatnya khas. Dikatakan khas karena 

kata-kata yang mengalami pertukaran bunyi yang diucapkan bila 

dipikirkan secara seksama sulit terjadi secara kebetulan (I Dewa Putu 

Wijana, 2004:133). Adanya gejala permutasi bunyi dapat ditunjukkan pada 

contoh di bawah ini yang mempermutasikan bunyi /l dan /d/ pada kata 

kedelai dan keledai. 

A: “Pak, lagi tanam kedelai ya?” 
B: “Bukan kedelai tolol! Aku sedang mengubur keledaiku yang mati (I 

Dewa Putu Wijana, 2004:135). 
 

6.1.3 Penyisipan bunyi 

Penyisipan bunyi terjadi apabila terdapat penambahan bunyi di 

tengah kata. Contoh: Astangga! 

Kata yang dipergunakan sebagai dasar asosiasinya adalah astaga. Secara 

pragmatis kata ini diutarakan untuk mengungkapkan keterkejutan 

seseorang melihat/mendengar suatu peristiwa yang tidak berkenan 

dihatinya. Astaga dimanfaatkan dengan teknik penyisipan bunyi nasal 

dorsovelar /n/ sehingga menjadi astangga. 

6.1.4 Penambahan bunyi 
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Penambahan bunyi bersangkutan dengan penambahan bunyi di 

depan atau di belakang kata (I Dewa Putu Wijana, 2004:138). Penambahan 

bunyi ini menimbulkan makna baru dari kata yang sebelumnya. Contoh: 

A: “Aku ini pegawai negeri golongan 4, kau mintain kalung berlian, 
edan!” 

B:  “Apa? Sedan? Boleh, ngga usah kalung, sedan juga mau. Twin Cam, 
ya?” 

 
 

Bentuk penambahan bunyi pada contoh pertuturan di atas yaitu kata edan 

menjadi sedan. 

6.1.5 Pelesapan bunyi 

Sebuah kata akan memungkinkan memiliki makna yang sama 

sekali berbeda bila salah satu atau beberapa bunyi yang merupakan elemen 

pembentuknya dilesapkan atau dihilangkan (I Dewa Putu Wijana, 

2004:139). Contoh: 

A:  “Di mana kau simpan emas permatamu” 
B :  “Mas saya mas Sastro lagi ke Solo mata saya lha ini.” 

 

 Secara ortografis kata emas ‘logam mulia’ akan memiliki 

perbedaan makna bila bunyi awal pembentukan /ә/ dilesapkan. Kata mas 

secara ortografis cenderung dihubungkan dengan ‘kakak’ (bahasa Jawa) 

walaupun secara fonologis berhomonim dengan makna ‘logam mulia’ itu. 

Demikian pula kata permata ‘batu mulia’ memiliki makna yang berbeda 

dengan mata ‘alat penglihatan’. 

6.2 Ketaksaan 

 Ada sejumlah bentuk-bentuk kebahasaan, kata, frasa, atau kalimat yang 

bila diikuti dari konteks pemakaiannya memiliki potensi secara aksidental bersifat 
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taksa (ambiguous) dengan bentuk-bentuk kebahasaan yang lain. Di dalam 

berhumor sering ditemui pemerlakuan bagian bentuk-bentuk kebahasaan lain 

hanya berdasarkan kesamaan bunyi. Ketaksaan di dalam berhumor memiliki 

kedudukan yang sentral sehubungan dengan potensinya untuk mengacaukan mitra 

tutur. Ketaksaan yang dapat dimanfaatkan dalam berhumor dibedakan atas 

ketaksaan leksikal dan ketaksaan gramatikal, seperti yang dijabarkan berikut ini (I 

Dewa Putu Wijana, 2004:141). 

6.2.1 Ketaksaan Leksikal 

Ketaksaan leksikal terbentuk karena bentuk-bentuk yang memiliki 

dua makna atau lebih. Perbedaan makna itu memungkinkan satu sama lain 

masih bertalian dan memungkinkan tidak berkaitan sama sekali. Sifat 

hubungan makna yang pertama tersebut dinamakan polisemi sedangkan 

sifat hubungan yang kedua dinamakan homonimi (I Dewa Putu Wijana, 

2004:141). 

6.2.1.1 Polisemi 

Polisemi berasal dari kata poly yang berarti banyak dan sema yang 

berarti tanda (Gorys Keraf, 2004:36). Kata polisemi berarti bahwa satu 

bentuk mempunyai beberapa makna. Sejauh yang berhubungan dengan 

penciptaan humor verbal, polisemi merupakan salah satu sumber yang 

cukup penting (I Dewa Putu Wijana, 2004:144). Pemanfaatan polisemi di 

dalam humor yakni berupa pemaduan makna pergeseran pemakaian serta 

pemaduan makna figuratif dan literal seperti yang dijelaskan berikut ini. 

6.2.1.1.1 Pemaduan makna pergeseran pemakaian 
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 Jumlah makna yang mungkin dimiliki oleh sebuah kata 

tidaklah terbatas. Secara pragmatik kebanyakan kalimat 

dipergunakan untuk menyatakan berbagai maksud yang tidak 

terbatas jumlahnya sehingga representasi semantisnya tidak dapat 

dikatakan berkorespondensi erat dengan makna kata-kata yang 

membentuknya (I Dewa Putu Wijana, 2004:146). Contoh:  

A: “Sarung apa yang hanya dipakai kalau untuk berkelahi?” 
B: “Sarung tinju. (I Dewa Putu Wijana, 2004: 144).” 

 

Tuturan di atas memadukan makna primer kata sarung yang 

diasumsikan oleh A dengan makna sekundernya ’pembungkus’ 

sebagai jawaban dari B. 

6.2.1.1.2 Pemaduan makna figuratif dan literal 

 Butir-butir leksikal di dalam masing-masing bahasa 

memiliki makna primer dan makna sekunder. Di antara makna-

makna sekunder, ada yang bersifat metaforis. Makna metaforis 

terwujud karena adanya perluasan pemakaian berdasarkan 

kesamaan-kesamaan tertentu seperti kesamaan bentuk, letak, 

fungsi, sifat, dan sebagainya (I Dewa Putu Wijana, 2004:146). 

Metafora yang digunakan sebagai lambang kias dimanfaatkan di 

dalam humor dengan memadukannya dengan makna literalnya baik 

secara langsung maupun pembalikan konteks. Contoh: 

A: “Pepes jamur kuping, kok baunya begini sih, Bu?” 
B: “Maklum pak, kuping congekan.” 
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Jamur (kuping) pada tuturan di atas adalah metafora yang lambang 

kiasnya diambil dari flora (kuping). 

6.2.1.2 Homonimi 

Di dalam bahasa sering ditemui adanya hubungan dua kata atau 

lebih yang memiliki ucapan yang sama, tetapi memiliki makna yang 

berbeda atau tidak berhubungan satu sama lain. Bentuk ini dinamakan 

homonimi (Allan, Keith, 1986:150). Lebih lanjut Allan (1986:151) 

mengklasifikasikan homonimi menjadi homofoni yang relasinya 

menyangkut kesamaan ucapan dan homografi yang relasinya menyangkut 

kesamaan ortografis. Dengan demikian berarti bahwa Allan memasukkan 

homografi sebagai bagian dari homonimi. 

  6.2.1.2.1 Homofoni 

Di dalam bahasa Indonesia ada kecenderungan bahwa 

setiap pasangan homofoni juga merupakan homografi, namun tidak 

sebaliknya. Maka yang dibicarakan di sini adalah homonimi 

menyeluruh (menurut konsep Allan) yaitu homofoni yang juga 

merupakan homografi. Homofoni sebagai salah satu jenis 

ketaksaan merupakan sumber humor yang cukup penting karena 

homofoni adalah satuan-satuan lingual yang relasinya menyangkut 

kesamaan ucapan. Homofoni yang sering dimanfaatkan yakni 

homofoni kata biasa dan homofoni akronim dan abreviasi (I Dewa 

Putu Wijana, 2004:164).  
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Homofoni kata biasa dalam humor dikreasikan dengan 

berbagai macam cara seperti pemaduan kata-kata yang memang 

berhomofoni, pemaduan dengan nama orang, pemaduan dengan 

nama tempat, dan pemaduan dengan kata pungut (asing atau 

daerah). Contoh: 

  A:  “Masak Peru ibukotanya Lima, banyak amat?” 
B: “Bukan jumlahnya tapi namanya.” (I Dewa Putu Wijana, 

2004:164). 
 

Tuturan di atas berisi pemaduan kata dengan nama tempat, yakni 

kata Lima ’nama bilangan’ dengan Lima nama ibukota Peru (salah 

satu negara di Amerika Latin). 

Akronim dan abreviasi dalam bahasa dimanfaatkan oleh 

para penutur untuk mengungkapkan tuturan dengan semudah-

mudahnya (I Dewa Putu Wijana, 2004:167). Akronim adalah 

pemendekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau 

bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang sesuai 

dengan kaidah fonotaktik bahasa bersangkutan (Harimurti 

Kridalaksana, 2001:5). Banyak dan berkembangnya jumlah 

akronim dalam Bahasa Indonesia tidak jarang menimbulkan 

pasangan homonim yang baru karena secara aksidental akronim 

yang diucapkan seperti kata biasa itu memiliki bentuk yang sama 

dengan kata-kata yang telah ada (I Dewa Putu Wijana, 2004:170). 

Berbeda dengan akronim, abreviasi merupakan proses 

morfologis berupa penggalan satu atau beberapa bagian dari 
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kombinasi leksem sehingga terjadi bentuk baru yang berstatus kata 

(Harimurti Kridalaksana, 2001:1). Abreviasi sering juga 

menimbulkan pasangan homonim seperti halnya akronim. Contoh: 

A: “Kok tanda P, apa komplek wanita P?” 
B: “Ngawur itu tanda tempat parkir.” 

 

P singkatan dari parkir. Dalam tuturan di atas tanda P 

dikacaukan dengan singkatan ’pelacur’. Jadi wanita P dalam 

tuturan di atas referennya adalah wanita pelacur. 

6.2.1.2.2 Homografi 

Homografi merupakan elemen-elemen bahasa yang hanya 

memiliki perbedaan makna atau konsep secara ortografis. Tuturan 

di bawah ini, kata ‘air’ zat cair yang biasa diminum dikacaukan 

dengan air ‘udara’ dalam bahasa Inggris hanya karena ejaan yang 

sama. 

A: “Jual air zam-zam ya, Bang?” 
B: “Sini kan toko buku! Adanya cuma air bush dan air 

mail...he...he!”(I Dewa Putu Wijana, 2004:180). 
 

6.2.2 Ketaksaan gramatikal 

Ketaksaan tidak hanya dapat terbentuk karena leksem yang 

memiliki dua arti atau lebih sehubungan dengan luas pemakaiannya, atau 

secara aksidental identik bentuk dan ejaannya namun dapat pula terbentuk 

karena penggabungan dengan leksem atau leksem-leksem lain. Ketaksaan 

yang terjadi karena penggabungan dua atau beberapa leksem ini disebut 

ketaksaan gramatikal. Pemanfaatan ketaksaan gramatikal untuk 
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memunculkan efek humor yang meliputi frasa amfibologi, idiom, dan 

peribahasa, dijelaskan sebagai berikut. 

 

6.2.2.1 Frasa Amfibologi 

Frasa amfibologi adalah kelompok kata yang ketaksaannya 

terbentuk karena gabungan kata-kata yang membentuknya. Dalam hal ini 

kata-kata pembentuknya tidak taksa secara individual, tetapi gabungan 

unsur-unsurnya yang menyebabkan berperilaku demikian (I Dewa Putu 

Wijana, 2004:181). Contoh: 

A: “Oo..., jadi ini Tanah Abang, ya?” 
B:  “Nyindir, ya? Abang ini melarat! Mana bisa punya tanah seluas ini?” 
  

Frasa tanah abang ’tanah milik kakak’ secara kebetulan taksa dengan 

nama daerah di Jakarta yakni Tanah Abang. 

6.2.2.2 Idiom 

Idiom pasti dimiliki oleh setiap bahasa. Idiom adalah pola-pola 

struktural yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa secara umum, 

biasanya berupa frasa, sedangkan artinya tidak bisa diterangkan secara 

logis atau secara gramatikal dengan bertumpu pada makna kata-kata yang 

membentuknya (Gorys Keraf, 2004:109). Contoh: 

A:  “Marilah kita singsingkan lengan baju!!!” 
B:  “Wah, lha baju saya tanpa lengan itu!!.” 
 

Dari contoh di atas dapat dijelaskan bahwa frasa singsingkan lengan baju 

yang dimaksud adalah ’mengucapkan atau menulis seruan guna mengajak 

pendengar atau pembacanya untuk bekerja keras’. Himbauan yang 
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mengajak untuk bekerja keras sama sekali tidak ada sangkut pautnya 

dengan bentuk baju (kaos) dalam tak berlengan yang dikenakannya. 

 

 

6.2.2.3 Peribahasa 

Peribahasa merupakan kalimat atau penggalan kalimat yang telah 

membeku bentuk, makna, dan fungsinya dalam masyarakat, dipergunakan 

untuk penguat maksud karangan, pemberi nasihat, pengajaran atau 

pedoman hidup (Harimurti Kridalaksana, 2001:169). Contoh: 

A: “Besar pasak daripada tiang.” 
B: “Besar orangnya besar pula utangnya.” (I Dewa Putu Wijana, 

2004:199). 
 
 Pemanfaatan peribahasa tersebut adalah dengan menyimpangkan 

secara semena-mena makna peribahasa yang bersifat konvensional. 

Peribahasa yang bermakna kias ‘lebih besar pengeluaran daripada 

penghasilan’ dimaksudkan untuk memperoleh efek lucu di samping untuk 

menyindir orang-orang yang kelihatannya kaya tetapi memiliki hutang 

yang banyak. 

6.3 Metonimi 

 Metonimi diturunkan dari kata Yunani meta yang artinya menunjukkan 

perubahan dan anoma yang artinya nama. Metonimi merupakan gaya bahasa yang 

mempergunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal lain karena mempunyai 

pertalian yang sangat dekat (Gorys Keraf, 2004:142). Pertalian pada metonimi 

dapat berupa pertalian spasial, temporal, logikal, dan sebagian keseluruhan (part-
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whole relation) (I Dewa Putu Wijana dan Muhammad Rohmadi, 2008:69). Di 

dalam kaitannya dengan penciptaan humor, jenis pertalian yang dapat 

dimanfaatkan adalah hubungan sebagian keseluruhan sebab sifat pertaliannya 

mudah dipahami. Perubahan makna yang terbentuk karena hubungan sebagian-

keseluruhan disebut pars pro toto, sedangkan perubahan makna yang terbentuk 

karena hubungan keseluruhan untuk sebagian disebut totem pro parte. Contoh: 

Ayah! Burungnya sudah saya kerek ke atas (I Dewa Putu Wijana, 2004:207). 

Mengerek burung dalam tuturan tersebut secara implisit dan logis menyarankan 

bahwa yang dikerek bukan hanya burungnya, tetapi termasuk sangkarnya. 

Mengerek burung secara pars pro toto menunjuk burung itu sendiri beserta 

sangkarnya. 

6.4 Hiponimi 

 Hiponimi merupakan semacam pertalian antarkata yang berwujud atas 

bawah, atau dalam suatu makna terkandung sejumlah komponen lain. Kelas atas 

yang mencakup sejumlah komponen yang lebih kecil disebut superordinat, 

sedangkan sejumlah kelas bawah yang merupakan komponen-komponen yang 

tercakup dalam kelas atas disebut hiponim (Gorys Keraf, 2004:142). Bentuk 

pertuturan yang memanfatkan aspek kehiponimian dapat dilihat pada contoh 

berikut. 

A: “Ibumu ada di rumah nak?” 
B: “Nggak ada bu, eh nyonya, eh tante.” 
 

Kata-kata bu, nyonya, tante merupakan subordinat dari sapaan untuk wanita 

yang telah dewasa.  

6.5 Sinonimi 
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 Di dalam kosa kata suatu bahasa sering ditemui dua kata atau lebih yang 

maknanya sama atau hampir sama. Pasangan-pasangan kata yang demikian 

disebut bersinonim. Kesamaan makna di antara kata-kata bersinonim bersifat 

parsial atau sebagian yaitu di samping berbagai aspek kesamaan yang ada, kata-

kata bersinonim memiliki pula aspek-aspek perbedaan bagaimanapun kecilnya (I 

Dewa Putu Wijana, 2004:207). Bentuk pertuturan yang memanfaatkan aspek 

kesinonimian dapat dilihat pada contoh berikut. 

A: “Kalau mau beli enam biarlah saya kasih harga Rp 6000, kalau setengah lusin 
Rp 7.500,-” 

B:  “Enam sama setengah lusin apa bedanya?” 
 

Frasa setengah lusin memiliki makna yang sama dengan enam buah. Dalam hal 

ini enam buah memiliki pemakaian yang lebih umum bila dibandingkan dengan 

setengah lusin. 

6.6 Antonimi 

 Gorys Keraf (2004:39) menyatakan bahwa antonimi adalah relasi antar 

makna yang wujud logisnya sangat berbeda atau bertentangan seperti benci 

dengan cinta, panas dengan dingin, barat dengan timur, suami dengan istri, dsb). 

Contoh: 

A: “Jawab pertanyaanku ini dengan jujur!” 
B: “Mana mungkin Pak, profesi saya kan penipu yang selalu tidak jujur.” 
 
6.7 Eufemisme 

 Kata eufemisme diturunkan dari kata Yunani euphemizein yang 

mempunyai arti “mempergunakan kata-kata dengan arti yang baik atau dengan 

tujuan yang baik”. Gaya bahasa ini berupa ungkapan-ungkapan halus untuk 
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menggantikan acuan-acuan yang dirasa mensugesti sesuatu yang tidak 

menyenangkan (Gorys Keraf, 2004:132). Contoh: 

A: “Apa maksudnya kau ngajak damai?” 
B: “Bapak petugas baru, ya? Kok, belum pengalaman.” (I Dewa Putu Wijana, 

2004:221). 
 

Tuturan di atas tidak menggunakan kata memberi uang, menyogok, dsb yang 

dinilai memiliki konotasi negatif diganti dengan eufemisme lain yakni ngajak 

damai. 

6.8 Nama 

 Pada umumnya semua kata mempunyai makna. Dalam hal ini kata-kata 

nama termasuk kekecualian, seperti Andri, Dicky Zulkarnain, dsb tidak memiliki 

makna. Frasa bintang film memiliki makna aktor atau aktris pada dunia perfilman 

sehingga dapat menunjuk setiap orang yang berprofesi sebagai bintang film atau 

orang-orang yang secara ironis atau humoris memungkinkan mendapat sebutan 

itu. Bintang film dapat menunjukkan orang-orang yang memiliki profesi tersebut 

seperti Dicky Zulkarnain, tetapi bintang film tidak memiliki makna yang sama 

dengan salah satu nama di atas. Pemanfaatan kata-kata nama dalam penciptaan 

humor tidak terbatas pada nama-nama individu, badan usaha, dan nama tempat 

tetapi juga pada nama-nama lain seperti nama tarian, nama surat-surat berharga, 

nama obat, dsb (I Dewa Putu Wijana, 2004:222). Pemanfaatan nama di dalam 

peristiwa pertuturan dapat ditunjukkan pada contoh di bawah ini. 

A: “Udin, coba kau jawab! Di manakah Patih Gajah Mada dilahirkan?” 
B: “Di jalan Gajah Mada, Pak.” 
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Tidak seorang pun menolak bahwa jalan Gajah Mada dinamakan untuk 

mengenang jasa mahapatih Majapahit itu mempersatukan nusantara, tetapi semua 

orang akan membantah bila dikatakan patih yang gagah berani itu lahir di sana. 

6.9 Deiksis 

 Deiksis (bahasa Yunani) adalah istilah teknis untuk salah satu hal 

mendasar yang dilakukan dengan tuturan. Deiksis adalah ”penunjukan” melalui 

bahasa. Deiksis digunakan untuk menunjuk orang, tempat, dan waktu (Yule, 

2006:13). Berdasarkan batasan tersebut, deiksis dibedakan menjadi deiksis 

persona, deiksis lokatif, dan deiksis temporal. Bentuk deiksis temporal dapat 

ditunjukkan pada contoh berikut. 

Sekarang membayar 
Besok gratis 
 
Sekarang dan besok memiliki referen yang berpindah-pindah. Bila ujaran tersebut 

diungkapkan kemarin, maka sekarang memiliki referen ‘kemarin’ dan besok 

memiliki referen ‘hari ini’. 

6.10 Kata ulang 

 Kata ulang selain memiliki variasi bentuk, makna yang diucapkannya pun 

bermacam-macam. Menurut I Dewa Putu Wijana (2004:232) ada dua tipe 

reduplikasi yang dimanfaatkan yakni reduplikasi tipe (D + R) dan (D + R) + -an. 

Kedua tipe ini dimanfaatkan sehubungan dengan jauhnya konsep makna bentuk 

dasarnya bentuk kata ulangnya. Misalnya antara konsep kapal-kapalan di 

samping bentuk reduplikasi itu sendiri ada yang bersifat taksa seperti obat-obatan 

yang dapat bermakna ”bermacam-macam” atau ”serupa”. Agar lebih jelas, berikut 

ini adalah contoh pertuturan yang memanfaatkan kata ulang. 
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A: “Suamimu kapten kapal pasti sering keluar negeri, dong, ya!” 
B: “Kapal-kapalan kok, ya!” (I Dewa Putu Wijana, 2004:233). 
 

6.11 Pertalian kata dalam frasa 

 Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang 

tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Artinya frasa itu selalu terdapat dalam 

satu fungsi unsur klausa yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan 

(M. Ramlan, 2001:139). 

 Berdasarkan tipe konstruksinya, frasa dibedakan menjadi frasa endosentrik 

dan frasa eksosentrik. Frasa endosentrik adalah frasa yang berdistribusi paralel 

dengan unsur pusatnya, sedangkan frasa eksosentrik adalah frasa yang 

berdistribusi komplementer dengan semua unsur langsungnya (I Dewa Putu 

Wijana, 2004:236). Frasa endosentrik dibedakan menjadi 3 golongan yaitu frasa 

endosentrik yang koordinatif, frasa endosentik yang atributif, dan frasa 

endosentrik yang apositif (M. Ramlan, 2001:141). Dalam humor, frasa yang 

memungkinkan untuk dimanfaatkan hanyalah konstruksi frasa endosentrik 

atributif dan koordinatif. 

6.11.1 Frasa endosentrik atributif 

Atributif dalam frasa endosentrik pada hakikatnya adalah elemen 

pembatas yang memodifikasi makna generik unsur pusatnya sehingga 

makna unsur pusatnya lebih spesifik. Sifat atributif tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk mengacaukan persepsi dari suatu yang besar kepada 

sesuatu yang sifatnya remeh atau sesuatu yang menyimpang dari 

konteksnya semula (I Dewa Putu Wijana, 2004:236). Berikut ini contoh 
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yang membandingkan antara kapten kapal dengan kapten kapal keruk 

sehingga dirasakan tidak mewah. 

A: “Enak jadi kapten kapal, sering ke luar negeri.” 
B: “Ke luar negeri apanya...orang saya kapten kapal keruk” (I Dewa 

Putu Wijana, 2004:237). 
 

6.11.2 Frasa endosentrik koordinatif 

Ada berbagai hubungan makna yang dapat ditimbulkan oleh pertemuan 

elemen-elemen pembentuk tipe konstruksi frasa endosentrik koordinatif. 

Dari berbagai kemungkinan yang ada, hanya hubungan alternatif yang 

ditemui pemanfaatannya. (I Dewa Putu Wijana, 2004:238). Contoh: 

A: “Siapa namamu?” 
B: “Nama yang mana, Pak..? Saya punya 37 nama asli dan samaran” 

(I Dewa Putu Wijana, 2004:240). 
 
 
 

6.12 Pertalian elemen intraklausa 

 Klausa adalah satuan kebahasaan yang bersifat predikatif yang masih 

memungkinkan untuk diperluas dengan satuan-satuan fungsional. Perluasan ini 

pada hakikatnya secara semantik membatasi ruang lingkup makna predikat yang 

merupakan inti klausa. Dalam hubungannya dengan penciptaan efek humor, ada 

dua jenis elemen pembatas inti klausa yakni elemen pembatas pengalam dan 

elemen pembatas komparatif (I Dewa Putu Wijana, 2004:242). 

6.12.1  Elemen pembatas pengalam 

Elemen pembatas pengalam adalah satuan pemerluas yang membatasi 

ruang lingkup makna verba inti klausa dan secara sematik berperan 

pengalam (I Dewa Putu Wijana, 2004:243). Contoh: 
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A: “Gimana Pak usaha mobil sewaannya?” 
B: “Wah banyak yang macet.” 
A: “Lhoh kenapa nggak dibawa ke bengkel saja?” 
B: “Lhah setorannya yang macet total.’ 
 

 Sebelum elemen pembatas pengalam disebutkan kata macet dalam 

konteks tuturan ditafsirkan sebagai mobil yang rusak. Kemudian 

kehadiran kata setoran mengubah persepsi bahwa yang macet adalah 

pemasukan uang. 

6.12.2  Elemen pembatas komparatif 

Elemen pembatas komparatif ini mempergunakan ungkapan perbandingan 

yang tidak biasa dipergunakan di dalam pertuturan yang wajar. Berikut ini 

contoh tuturan yang memperbandingkan mobil dengan perawan tua. 

A:  “Mobil itu sama saja dengan anak perawan, ya perawan tua.” 
B: “Tambah tahun, tambah turun harganya...tapi makin banyak  

peminatnya.” (I Dewa Putu Wijana, 2004:242) 
 

 

6.13 Konstruksi aktif  pasif 

 Konstruksi aktif pasif dimanfaatkan dengan berbagai modifikasi. 

Modifikasi tersebut dapat dilakukan dengan subsitusi objek, dengan tetap 

mempertahankan subjek sehingga membentuk klausa relatif, dengan 

mempermutasikan subjek dan objek kalimat aktif sehingga dihasilkan bentuk-

bentuk yang memiliki makna yang berlawanan, dengan mengubah kata kerja 

tanpa permutasi subjek dan objek, dan dengan subsitusi objek. Pertuturan di 

bawah ini adalah contoh konstruksi aktif pasif yang mengubah kata kerja tanpa 

permutasi subjek dan objek (I Dewa Putu Wijana, 2004:246-248). 

“Koreksi dulu Pak! Tidak mungkin saya mencari Bapak. Pasti saya 
dicari Bapak! Ini trend, Pak!” 
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6.14 Pertalian antarklausa 

 Pertalian antarklausa dilakukan dengan pembatasan ruang lingkup klausa 

pertama dengan klausa kedua yang dikacaukan maknanya. Beberapa jenis 

pertalian antarklausa yang dimanfaatkan dalam humor di antaranya adalah 

pertalian perlawanan, syarat, dan pengandaian.  

6.14.1 Pertalian perlawanan 

Perlawanan-perlawanan yang diajukan di dalam pertuturan humor 

biasanya tidak logis dan tidak dapat diterima oleh pihak-pihak yang 

terlibat di dalam percakapan (I Dewa Putu Wijana, 2004:249). Contoh: 

A: “Gimana tampangku, macam koboi?” 
B: “Ya, tapi naiknya kuda nil.” (I Dewa Putu Wijana, 2004:253) 
 

6.14.2 Pertalian syarat 

Persyaratan dalam wacana humor dibentuk sedemikian rupa sehingga 

tidak diperhitungkan atau diduga sebelumnya oleh mitra tutur. Persyaratan 

yang diajukan itu mungkin aneh, terlalu berat, atau sama sekali sudah jelas 

sehingga kalau hanya demikian persyaratannya, penanya tidak perlu 

bertanya (I Dewa Puu Wijana, 2004:253). 

A: “Katanya di Arab panas, kalau naik haji apa kita boleh bawa kulkas?” 
B: “Boleh asal jangan bawa ganja.” (I Dewa Putu Wijana, 2004:254) 

 

6.14.3 Pertalian pengandaian 

Peristiwa pada klausa inti tidak hanya mungkin memprasyaratkan sesuatu, 

tetapi dapat mengandaikan terjadinya peristiwa tertentu (I Dewa Putu 

Wijana, 2004:255). Contoh: 

A: “Apakah peluru kendali selalu tepat mengenai sasaran?” 
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B: “Lihat-lihat kalau kau yang mengendalikan pasti sering meleset” (I 
Dewa Putu Wijana, 2004:255). 

 

6.15 Pertalian antarproposisi 

 Dalam humor hubungan antarproposisi sering dikacaukan. Hubungan antar 

proposisi ini terdiri atas analogi, implikatur, dan entailment. 

6.15.1 Analogi 

Secara linguistik, analogi adalah proses perluasan penggunaan kaidah-

kaidah tata bahasa melampaui penggunaan yang telah umum dipakai oleh 

penutur bahasa yang bersangkutan. Secara lebih luas analogi dapat pula 

menyangkut cara-cara menginterpetasikan hubungan semantis satuan-

satuan kebahasaan, baik hubungan yang terbentuk dari dua unsur/lebih (I 

Dewa Putu Wijana, 2004:256). Contoh:  

A:  “Kalau kita mengangkat anak, namanya anak angkat”. 
B: “Kalau kita mengangkat presiden, presiden kita namanya presiden 

angkat” (I Dewa Putu Wijana, 2004:256). 
 

Secara aksidental memilih dan menjadikan seseorang menjadi presiden 

disebut mengangkat presiden. Hanya saja presiden itu kemudian disebut 

presiden terpilih, bukan presiden angkat yang tidak ada di dalam bahasa 

Indonesia seperti halnya anak angkat. 

6.15.2 Implikatur 

Di dalam pertuturan, penutur dan mitra tutur cenderung tidak 

mengemukakan semua maksud tuturannya dalam ujaran. Sebagian maksud 

yang disampaikan sering diimplikasikan saja. Hubungan antara makna 

tuturan dengan sesuatu yang diimplikasikannya itu disebut implikatur (I 

Dewa Putu Wijana, 2004:260). Grice membedakan implikatur menjadi dua 
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macam yaitu implikatur konvensional dan implikatur 

nonkonvensional/implikatur percakapan (dalam Rustono, 1999:78). 

Implikatur konvensional adalah implikatur yang diperoleh langsung dari 

makna kata dan bukan dari prinsip percakapan, sedangkan implikatur 

percakapan adalah proposisi yang diimplikasikan dalam tuturan (Rustono, 

1999:80). Implikatur percakapan selanjutnya dibedakan atas implikatur 

percakapan umum dan implikatur percakapan khusus. Implikatur 

percakapan umum adalah implikatur yang kehadirannya di dalam 

percakapan tidak memerlukan konteks khusus, sedangkan implikatur 

percakapan khusus adalah implikatur yang kemunculannya memerlukan 

konteks khusus. Contoh:  

A: “Kasihani Nyah Tuna netra”. 
B: “Sory Pak! Hari ini saya tuna harta” (I Dewa Putu Wijana, 2004:260). 
 

Di dalam konteks budaya Indonesia dengan mengatakan tuna netra 

terimplikasi maksud pengemis yang buta bahwa ia tidak mempunyai uang 

(tuna harta). Cacat fisik yang disandangnya tidak memungkinkan untuk 

bekerja mencari nafkah selayaknya orang normal. Maksud yang 

terimplikasikan dimanfaatkan oleh B untuk menolak permintaan A. 

6.15.3 Entailment 

Entailment merupakan pertalian makna (sense relation). Dalam entailment 

pernyataan pertama membuat konsekuensi mutlak bagi pernyataan kedua. 

Jika pernyataan pertama benar, maka pernyataan kedua juga benar. Jika 

pernyataan pertama salah, maka pernyataan kedua pun juga salah (I Dewa 

Putu Wijana, 2004:261). Contoh: 
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A:  “Sungguh saya belum punya suami”. 
   B: “Belum punya suami kok punya anak...apa tiap hari kau makan   

makanan ayam negeri” (I Dewa Putu Wijana, 2004:261). 
 

Mempunyai seorang anak secara mutlak selalu berkonsekuensi bahwa 

seseorang telah mempunyai suami, kendati pun hubungan perkawinan itu 

tidak sah sifatnya. 

7. Humor  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:316) humor adalah 

kemampuan merasai sesuatu yang lucu atau yang menyenangkan, keadaan yang 

menggelikan hati, kejenakaan, dan kelucuan. Sementara itu dalam Ensiklopedi 

Indonesia Jilid III (1991:1351-1352) humor didefinisikan sebagai kualitas yang 

menghimbau rasa geli atau lucu karena keganjilan atau ketidakpantasan yang 

menggelikan, paduan antara rasa kelucuan yang halus di dalam diri manusia dan 

kesadaran hidup yang iba dengan kesimpatisan, memaklumi dan toleransi. 

Kejengkelan dapat menghapuskan humor. Pada lelucon yang membangkitkan 

kejengkelan dan kemarahan, humor dapat berubah menjadi sarkasme/satire, 

sedangkan tawa yang seharusnya ditimbulkan berubah menjadi serangai. 

Humor merupakan salah satu sarana komunikasi yang dimanfaatkan untuk 

menyampaikan informasi, menyatakan perasaan senang, marah, jengkel, ataupun 

simpati. Sebagai sarana komunikasi, humor dapat berfungsi bermacam-macam 

apabila digunakan secara tepat. Humor dapat mengendurkan ketegangan atau 

berfungsi sebagai katup penyelamat dan sebagai alat kritik yang ampuh karena 

yang dikritik tidak merasakannya sebagai suatu konfrontasi (Wuri Soedjatmiko, 

1992:69). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 48 

Wuri Soedjatmiko (1992:80) membedakan humor menurut sasaran yang 

dijadikan lelucon menjadi humor etnis, humor seksual, dan humor politik. Humor 

etnis memanfaatkan ciri khas mengangkat segi-segi yang mencolok dan dianggap 

sebagai kekurangan suatu kelompok etnis seperti bahasa (logat), perilaku (kasar, 

lembut berlebihan), sikap (pelit, boros, curang). Menurut Raskin, humor seksual 

adalah humor tentang alat kelamin, hubungan seks atau hal-hal yang menyerempet 

hubungan seks sebagai target humor (dalam Wuri Soedjatmiko, 1992:80). Humor 

politik menjadikan pimpinan politik politikus, lembaga kelompok, partai dan 

gagasan-gagasan politik sebagai sasaran. Humor politik dapat berbentuk halus 

tetapi dapat  pula agresif-terbuka (Wuri Soedjatmiko, 1992:81-82). 

8. Parodi 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parodi adalah karya sastra atau 

seni yang dengan sengaja meniru gaya atau kata penulis atau penciptaan lain 

dengan maksud mencari efek kejenakaan (1989:649). Sementara itu parodi dalam 

penggunaan umum juga dapat diartikan sebagai suatu hasil karya yang 

dipergunakan untuk memplesetkan, memberi komentar atas karya asli, judulnya 

ataupun tentang pengarangnya dengan cara yang lucu atau dengan bahasa satire 

(http://id.wikipedia.org). 

9. Politik 

 Pengertian politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:694) 

adalah (1) pengetahuan mengenai ketatanegaraan/kenegaraan (seperti tentang 

sistem pemerintahan), (2) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) 

mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, (3) kebijakan cara 
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bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Menurut Ensiklopedi 

Indonesia Jilid V (1991:2739) politik adalah hal-hal yang berhubungan dengan 

pemerintahan, lembaga-lembaga dan proses-proses politik, pressure groups, 

hubungan-hubungan internasional dan tata pemerintahan.  
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