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BAB I 

 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi salah satunya sebagai alat 

komunikasi dalam sebuah percakapan pementasan ludruk Jawa. Ludruk 

merupakan  sebuah hiburan yang garis besarnya untuk menghibur orang lain 

yang sedang menyaksikan. Pada ludruk Jawa para pelakunya tidak hanya asal 

berbicara, tetapi membutuhkan kekreatifan dalam berbicara atau bertutur. 

Kekreatifan ini dibutuhkan karena untuk membuat sebuah lelucon atau 

humor, membuat sebuah lelucon yang menarik penonton terhibur dan 

tersenyum. Ludruk selain menghibur juga memberikan sebuah 

keanekaragaman berbahasa. Ludruk dapat dinikmati dari video, televisi dan 

radio atau media lainnya. 

Dalam percakapan ludruk kebanyakan menggunakan tuturan dengan 

berbagai gaya bahasa dan keragaman bahasa misalnya dalam bertutur bahasa 

Jawa tetapi juga ada bahasa Indonesia. Sebuah ludruk pasti terdapat 

percampuran bahasa yang disebut campur kode. Campur kode merupakan 

sebuah percampuran bertutur atau berbahasa lisan maupun tertulis. Campur 

kode digunakan dalam percakapan ludruk untuk membuat para penonton 

terhibur. Selain untuk membuat para penonton terhibur, dalam sebuah 

pementasan ludruk diperlukan kepandaian para pemainnya menggunakan 

bahasa. Pementasan ludruk Kirun ini sangat terlihat kekreatifan dan 
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keunikannya misalnya pada bahasa yang digunakannya saat berdialog atau 

bertutur.  

Dalam percakapan atau interaksi di pementasan ludruk juga muncul 

bahasa yang kasar. Sebagai ungkapan perasaannya atau sebuah sindiran yang 

sedang dialami saat bertutur di atas panggung. Ungkapan-ungkapan tersebut 

disebut gaya bahasa sarkasme sebagai luapan emosi atau sebuah sindiran 

dengan kata-kata kasar. Kata-kata kasar tersebut justru membuat penonton 

menjadi terhibur, karena sebuah lelucon bila disangkutkan dengan kata-kata 

kasar atau sebuah celaan dianggap lucu di sebuah pementasan ludruk yang 

bernuansa humor. Apalagi dalam lelucon di ludruk Jawa seperti ludruk 

Kirun. 

Salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan dalam sebuah 

ludruk atau lelucon yang bernuansa humor adalah sebuah kreatifitas untuk 

menciptakan sesuatu yang dapat membuat orang tertawa. Selain kreatifitas 

juga bisa berupa spontanitas atau sudah dibuat terlebih dahulu. Lelucon atau 

humor merupakan sebuah alat untuk menghibur, mengobati rasa jenuh 

seseorang. Melalui sebuah pementasan ludruk dapat menghibur dan 

menghilangkan stress yang mungkin sedang dialami oleh seseorang. Karena 

sebab itu seseorang melihat pementasan yang sekiranya menghibur yaitu 

berupa pementasan ludruk Jawa. Salah satu dari sekian banyak hiburan di 

Indonesia yaitu pementasan ludruk Kirun Campursari Gobyok yang berasal 

dari Jawa Timur.  
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Sasaran utama ludruk ini adalah secara umum untuk menghibur 

masyarakat banyak agar terhibur. Selain dapat menghibur ludruk juga sebagai 

alat untuk mengangkat kebudayaan di Indonesia agar dinikmati oleh 

masyarakat Indonesia. Ludruk Kirun ini biasanya memberikan sebuah pesan 

atau amanat dari berbagai cerita yang sudah disajikan. Pesan dan amanat 

yang disampaikan tergantung pada judul cerita yang ditampilkan.  

Pementasan ludruk Jawa humor yang berupa ludruk Kirun ini sudah 

terlihat jarang. Ludruk ini memiliki ciri yaitu pertama bahasa yang digunakan 

beragam, ungkapan-ungkapan sepontanitas, gaya bahasa yang digunakan. 

Dalam tuturan percakapan ludruk Kirun Campursari Gobyok sangat beragam 

campur kode dan gaya bahasa yang digunakan berbeda-beda.  

Dari berbagai ludruk Kirun dengan cerita yang berbeda-beda yang 

menarik perhatian penulis adalah ludruk Kirun yang berjudul Campursari 

Gobyok. Alasan memilih judul ini sebagai bahan kajian penelitian karena 

bahasa yang digunakan para pemain ludruk Kirun yang berjudul Campursari 

Gobyok sangat menarik dengan campur kode dan gaya bahasa sarkasmenya. 

Serta untuk mengkaji sebuah bahasa kebudayaan Jawa agar tidak tertinggal 

dengan budaya yang lain.  

Penulis hanya meneliti pementasan ludruk Kirun Campursari Gobyok 

dengan pertimbangan bahwa dalam percakapan atau penuturan dalam sebuah 

ludruk atau lelucon memiliki sebuah keragaman bahasa. Objek yang 

digunakan ludruk Kirun yang berjudul Campursari Gobyok yang dalam 
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percakapan saat pementasan menggunakan beragam bahasa, menggunakan 

bahasa- bahasa yang kasar yang lebih bervariasi dari pada ludruk yang lain. 

    

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam suatu penelitian sangat berperan penting. 

Dengan adanya pembatasan masalah ini permasalahan yang akan diteliti tidak 

meluas, sehingga bisa fokus pada permasalahan yang akan diteliti. Penelitian 

ini membatasi permasalahan pada penggunaan campur kode dan gaya bahasa 

sarkasme dalam pementasan ludruk Kirun Campursari Gobyok. 

 

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana campur kode pada percakapan pementasan ludruk Kirun 

Campursari Gobyok? 

2.  Bagaimana penggunaan gaya bahasa sarkasme pada percakapan 

pementasan ludruk Kirun Campursari Gobyok? 

 

D.  Tujuan Penelitian  

1.  Mendeskripsikan campur kode pada percakapan pementasan ludruk Kirun 

Campursari Gobyok. 

2.  Mendeskripsikan gaya bahasa sarkasme pada percakapan pementasan 

ludruk Kirun Campursari Gobyok. 
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E.  Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang campur kode dan gaya 

bahasa sarkasme. 

b. Sebagai bentuk penerapan dan penjelasan secara sederhana tentang 

teori 

yang berkaitan dengan campur kode dan gaya bahasa sarkasme. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengkajian 

atau dasar tentang campur kode dan gaya bahasa sarkasme pada 

penelitian selanjutnya.  

b. Penelitian ini dapat diperdalam pengetahuan mengenai campur kode 

dan gaya bahasa sarkasme dalam sebuah percakapan 

 

 

 

 

 

 

 


