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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa sebagai alat komunikasi yang paling utama bagi manusia. 

Kehidupan sehari-hari manusia menggunakan bahasa sebagai sarana untuk 

berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dengan berinteraksi, manusia dapat 

memenuhi kebutuhan sebagai makhluk sosial dengan bekerja sama untuk 

menyampaikan pikiran dan pendapatnya. 

Menurut Kridalaksana (2001:50) bahasa mempunyai dua pengertian, 

sebagai alat komunikasi verbal dan sistem lambang bunyi yang arbiter. 

Digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan 

mengidentifikasi diri. Bahasa adalah salah satu ciri pembeda utama manusia 

dari makhluk hidup yang lainnya di dunia ini. Bahasa mempunyai fungsi 

yang penting bagi manusia, termasuk fungsi komunikatif. 

Masyarakat sebagai pemakai bahasa dalam berkomunikasi dengan orang 

lain. Sebagai bentuk komunikasi, mereka menggunakan media yang berbeda-

beda. Selain digunakan sebagai sarana dan media komunikasi antar anggota 

masyarakat, bahasa juga dapat digunakan dalam berbagai bidang. Salah satu 

bidang yang memakai bahasa tulis adalah surat kabar. Surat kabar Meteor 

adalah surat kabar harian yang memuat berita-brita factual yang 

jangkauannya meliputi Solo dan Yogyakarta. Sebagian besar masyarakat 
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berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi 

mengenai berbagai peristiwa yang terjadi. 

Cara manusia dalam berbahasa tidak hanya secara lisan, tetapi juga 

secara tertulis. Mereka mengemukakan pendapat dan ide kreatifnya dalam 

bentuk tulisan. Salah satu tempat kegiatan di atas adalah dengan 

menggunakan media massa atau surat kabar. Dalam komunikasi melalui 

media massa, penutur harus mampu menyampaikan maksudnya secara benar 

dan tepat, yaitu dengan cara menginformasikan kepada lawan tuturnya. 

Tak dapat dipungkiri dengan semakin maraknya bisnis jurnalistik tentu 

saja secara langsung akan membawa konsekuensi semakin gigihnya usaha 

berbagai media massa untuk menarik atau paling tidak mempertahankan 

jumlah pembaca atau pelanggannya, untuk ini pihak-pihak yang terlibat di 

dalam usaha penerbitan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas 

penerbitannya dengan berbagai upaya. 

Penciptaan rubrik agaknya merupakan salah satu usaha para redaktur 

untuk meningkatkan kualitas penerbit itu. Berkaitan dengan hal itu kolom 

atau rubrik “Sontoloyo” dalam surat kabar Meteor. Kehadirannya merupakan 

upaya para pengasuh surat kabar Meteor untuk memikat para penggemarnya. 

Boleh jadi, kolom ini merupakan salah satu kolom andalah yang menjadikan 

media ini memiliki daya tarik tersendiri bagi pembacanya. 

Pada kenyataannya memang banyak pembaca harian ini yang terlebih 

dahulu membaca rubrik atau kolom ini sebelum membaca berita lainnya. 

Alasannya, mereka telah jenuh membaca berita yang berkisar pada berita 
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kriminal dan permainan politik belaka. Mereka menginginkan bacaan yang 

ringan, tidak membebani serta segar dan menghibur. Dengan membaca rubrik 

ini, mereka terhibur, meski hanya sesaat. 

Berhumor adalah salah satu bentuk aktivitas yang sering kali dicapai 

dengan penyimpngan prinsip-prinsip kesantunan. Kelucuan sebuah wacana 

sering kali terbentuk karena adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip 

kesantunan. Dengan demikian, pemahaman dan penguasaan terhadap teori 

kesantunan merupakan syarat mutlak yang harus dikuasai di dalam upaya 

memahami wacana humor. 

Humor termasuk salah satu sarana komunikasi, seperti untuk 

menyampaikan informasi, menyatakan rasa senang, marah, jengkel, simpati 

dan sebagainya. Sebagai sarana komunikasi apabila dipergunaan secara tepat 

humor dapat mengemban beragam fungsi. Diantaranya: 1) Humor dapat 

mengendurkan ketegangan atau berfungsi sebagai katup penyelamat, 

misalnya apabila terjadi perselisihan dalam suatu kelompok, humor dapat 

menyelamatkan mereka dari lantaran kata-kata kasar atau pertikaian secara 

fisik. 2) Dalam pertemuan ilmiah, bisnis atau ceramah, humor pun dapat 

menjadi “bumbu penyedap” sehingga peserta yang lelah karena 

mendengarkan topik-topik yang berat dalam pertemuan tersebut dapat merasa 

lebih santai dan terhibur. 3) Humor yang dapat berfungsi sebagai alat kritik 

yang ampuh. Semacam komik “Dwi Koen” (Panji Koming) atau Oom 

Pasikomnya GM Sidarta di harian Kompas (minggu) yang merupakan kritik 

terselubung dalam humor. 
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Konsepsi Raskin (dalam Wijana, 2009: 139) ada perbedaan mendasar 

antara wacana biasa dan wacana humor. Wacana biasa terbentuk dari proses 

komunikasi yang bonafid (bonafide process of communication) sedangkan 

wacana humor terbentuk dari proses komunikasi yang sebaliknya, yakni 

proses komunikasi yang tidak bonafid (non-bonafide process of 

communication). Sehubungan dengan itulah wacana humor seringkali 

menyimpang dari aturan-aturan berkomunikasi yang digariskan oleh prinsip-

prinsip pragmatik, baik yang bersifat tekstual maupun interpersonal. 

Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa wacana humor sering 

diwarnai dengan penyimpangan prinsip-prinsip kesopanan. Wacana itu 

mungkin secara jelas-jelas tidak mengidahkan kaidah kesopanan, atau hanya 

berpura-pura sopan, tetapi sebenarnya tidak sopan sebagai salah satu 

perwujudan dari interferensi resiprokal sebagai salah satu cara yang utama di 

dalam penciptaan humor, di samping repetisi dan permutasi (Bergson, dalam 

Wijana 2009: 140). 

Berikut ini Fenomena wacana humor dalam kolom “Sontoloyo” di surat 

kabar Meteor yang kelucuanya terbentuk dari penyimpangan kaidah-kaidah 

berbicara secara sopan: 

(1.a)  : Darmo Munyuk  
Eksplikatur TK  : Pak aku meh takok, kiro-kiro piro to 

biaya sing kudu ditokne kanggo rabi? 
Pemarkah Lingual  : Intonasi Tanya 
Penanda Nonlingual  : - Suasana sedang santai dan seorang anak 

yang dihinggapi perasaan ingin tau. 
- Seorang anak yang bertanya pada 
ayahnya mengenai biaya pernikahan. 

Implikatur : Pn tidak mengerti berapa jumlah 
mengenai biaya pernikahan 
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Maksud TK : Tindak tutur Representatif 
Maksud Sub-TK : menanyakan 
Status sosial : Keluarga, Pn anak, Mt Ayah 
 
(1.b) :Sruntul  
Eksplikatur TK : Mbuh yo Le, soale nganti sak iki 

bapakmu iki iseh mbayar trus ning 
ibumu...! 

Pemarkah Lingual : Ø [kontekstual] 
Penanda Nonlingual : - Suasana sedang santai 

- Ayah sedang menjawab pertanyaan anak 
Implikatur : Mt menjawab pertanyaan Pn 
Maksud TK : Tindak tutur Representatif 
Maksud Sub-TK : menegaskan 
Status sosial : Keluarga, Pn anak, Mt Ayah 
 

Dalam wacana (1.a) tersebut Sruntul yang bertanya kepada ayahnya 

dengan pertanyaan yang kurang santun mengenai biaya pernikahan. Namun, 

(1.b) Darmo Munyuk mengeluh kepada Sruntul dan menegaskan dengan 

kesal tiap hari ia harus membayar uang terus kepada istrinya. 

Prinsip kesantunan yang dilanggar yaitu maksim kebijaksanaan yang 

menyatakan ketidakterimaannya kepada istri yang tiap hari meminta uang 

kepada Darmo Munyuk. Permintaan istri dianggapnya sebagai sebuah 

maskawin yang harus ia bayar selama hidup bersama dengan istri. 

(2.a) : Sruntul  
Eksplikatur TK : Kamu tahu nggak, aku selalu bangun 

ketika sinar matahari mulai menyinari 
jendela kamar ku. 

Pemarkah Lingual : Ø [kontekstual] 
Penanda Nonlingual : - Suasana ketika jam istirahat di 

Sekolahan. 
-  Pn Sruntul anak dari Darmo 

Munyuk. Mt Poltak teman Pn 
Implikatur : Pn memberitahu Mt mengenai jam 

bangun tidurnya. 
Maksud TK : Tindak tutur Representatif 
Maksud Sub-TK : memberitahu 
Status sosial : Pn dan Mt adalah seorang mahasiswa 
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(2.b) :Poltak  
Eksplikatur : Hebatlah kau ini…. Kalau begitu kau 

tidak pernah kesiangan dong? 
Pemarkah Lingual : Pujian dan intonasi Tanya 
Penanda Nonlingual : - Poltak memuji temannya Sruntul 

- Poltak meyakinkan Sruntul dan 
bertanya, apakah benar pernyatan 
tersebut? 

Implikatur : - Pn memberikan pujian kepada Mt 
- Pn meminta kejelasan Mt mengenai 

pernyatan Mt 
Maksud TK : Tindak tutur Ekspresif 
Maksud Sub-TK : memuji 
Status sosial : Pn dan Mt adalah seorang mahasiswa 

 
Dalam wacana (2.a) Sruntul yang sombong dan bercerita kepada Poltak 

mengenai jam bangun tidurnya. Ia bangun ketika sinar matahari menyinari 

jendela kamarnya. (2.b) Poltak memuji Sruntul mengenai jam bangun 

tidurnya dan meminta kejelasan Sruntul. Prinsip kesantunan yang terlihat 

yaitu maksim Kesimpatian. Poltak memaksimalkan rasa simpatinya kepada 

Sruntul yang rajin bangun pagi.  

Dari fenomena di atas tidak lebih dari adanya kenyataan bahwa berbagai 

bentuk tuturan yang dipilih oleh para penutur di dalam berinteraksi dengan 

lawan tuturnya pada hakikatnya secara konvensional selalu mencerminkan 

bentuk hubungan sosial antara penutur dan lawan tuturnya. Sehubungan 

dengan itu, pada umumnya di dalam berinteraksi penutur dan lawan tutur 

mempertimbangkan secara bersama-sama agar tuturan-tuturan yang 

dihasilkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip kesantunan yang telah 

digariskan dalam retorika interpersonal. Hanya saja, untuk tujuan-tujuan 

tertentu prinsip-prinsip pertuturan itu disimpangkan. 
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Berdasarkan fenomena tersebut timbul ide peneliti untuk mengetahui 

secara mendalam mengenai Realisai Kesantunan Berbahasa pada Wacana 

Humor Rubrik “Sontoloyo” di Surat Kabar Meteor Edisi Desember 2010-

Februari 2011. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar peneliti lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulis membatasi 

ruang lingkup permasalahan hanya mengenai Realisai Kesantunan Berbahasa 

pada  Wacana Humor Rubrik “Sontoloyo” di Surat Kabar Meteor Edisi 

Desember 2010-Februari 2011. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah ditemukan di atas, 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk realisasi kesantunan berbahasa pada wacana 

humor rubrik “Sontoloyo” di Surat Kabar Meteor edisi Desember 

2010 - Februari 2011? 

2. Bagaimana skala kesantunan berbahasa pada wacana humor rubrik 

“Sontoloyo” di Surat Kabar Meteor edisi Desember 2010-Februari 

2011? 
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D. Tujuan 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan bentuk realisasi kesantunan berbahasa pada 

wacana humor rubrik “Sontoloyo” di Surat Kabar Meteor edisi 

Desember 2010-Februari 2011. 

2. Mendeskripsikan skala kesantunan berbahasa pada wacana humor 

rubrik “Sontoloyo” di Surat Kabar Meteor edisi Desember 2010-

Februari 2011.  

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoretis 

Sebagai sumber informasi dan tambahan ilmu pengetahuan bidang 

linguistik khususnya mengenai Realisasi Kesantunan Berbahasa pada 

Wacana Humor Rubrik “Sontoloyo” di Surat Kabar Meteor Edisi 

Desember 2010 – Februari 2011. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat memberikan bahan 

inspirasi bagi pembaca dan calon peneliti lain untuk melakukan 

penelitian. 

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat  menambah pengetahuan 

mengenai Realisasi Kesantunan Berbahasa pada Wacana Humor 

Rubrik “Sontoloyo” di Surat Kabar Meteor. 

 


