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ABSTRAK 

KARAKTERISTIK PERCAKAPAN RAYUAN GOMBAL PADA ACARA 
SITKOM DI TELEVISI (TINJAUAN PRAGMATIK) 

 

Annisah Nur Baiti, A 310080257, Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia, dan Daerah.  Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan.Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

Tujuan penelitian ini adalah (1) mendiskripsikan karakteristik kebahasaan 
yang digunakan dalam menciptakan kelucuan komedi rayuan gombal, dan (2) 
mendiskripsikan maksud tuturan rayuan gombal dalam acara SITKOM di televisi. 

Data penelitian ini berupa kalimat dalam rayuan gombal yang ada di 
acara SITKOM di televisi yang mempunyai karakteristik kebahasaan. Sumber 
data dalam penelitian ini adalah rayuan gombal di acara sitkom di televisi yang 
tayang bulan Januari- April 2012. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan metode simak, metode lanjutan, dan metode catat. Analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan padan pragmatis. 

Hasil penelitian ini ada dua hal. Pertama, karakteristik percakapan 
rayuan gombal dalamacara SITKOM di televisi meliputi (1) penyisipan bunyi 
(kecapai → kucapai, serigala → segala), (2) penambahan bunyi (putusin → 
putus, satukan → satu), (3) pelesapan bunyi (meramu → merahmu, nambah → 
enambah,), dan (4) ambiguitas (Surat Izin Mencintai → SIM, Benar-Benar 
Mencintai → BBM, sepasang tapi menyatu → sepatu). Kedua, maksud tuturan 
dalam rayuan gombal meliputi  (1) permintaan (mau minumpahkan cintaku, 
moldicintain sama kamu, tempelin hati aku buat kamu), (2) pernyataan (nama 
panjangnya tarsanjung cintamu, kamu itu pangkalan hatiku, deada yang lain 
selain kamu dihatiku), (3) harapan (abang pengen cepat-cepat putusin tanggal 
pernikahan kita Neng!, jodoh kamu Insya Allah), (4) perintah (kosongin hati 
kamu buat aku dan komporin hati bapak neng biar kita jadi nikah, (5) ajakan 
(jalani hidup bersamaku), dan (6) berjanji (kucingta kamu selamanya, buahagiain 
kamu, serigalanya akan kuberikan untukmu). 

 

Kata kunci: Karakteristik Percakapan, Rayuan Gombal 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

Pemakaian bahasa dalam masyarakat meliputi berbagai bidang kehidupan, 

salah satunya dapat ditemukan dalam media elektronika televisi. Televisi sebagai 

salah satu alat komunikasi mempunyai sistem penyiaran gambar yang obyeknya 

bergerak dan disertai audio yang digunakan untuk menyiarkan pertunjukkan 

berita, informasi, hiburan dan sebagainya. 

Perkembangan pertelevisian di Indonesia sangat pesat, televisi-televisi 

swasta bermunculan melengkapi dan memperkaya TV yang sudah ada. Tercatat 

terlebih dari 17 TV yang ada di Indonesia adalah TVRI, RCTI, SCTV, MNC TV, 

ANTV, Indosiar, Trans TV, TV One, Trans 7, Global TV, dan Metro TV 

ditambah TV-TV lokal seperti TATV Solo, Jogja TV, Bandung TV, dan 

sebagainya. Fenomena itu tentu saja menggembirakan karena  idealnya 

masyarakat Indonesia memiliki alternatif dalam memilih suguhan program acara 

televisi. 

Rayuan adalah ajakan atau bujukan dengan kata-kata yang lemah lembut 

menyenangkan yang mampu menggerakkan diri kita dengan senang hati 

melakukan segala sesuatu yang semula enggan melaksanakannya. Gombal 

(bahasa jawa) artinya semua bahan yang terbuat dari kain, biasanya kain dan 

celana, yang sudah lusuh, robek, jelek serta sama sekali berbeda dari wujud dan 

kegunaan aslinya. Jadi arti kata rayuan gombal adalah ajakan atau bujukan dengan 

kata-kata yang lemah lembut menyenangkan disertai pujian-pujian yang seringkali 

terdengar norak dan sama sekali tidak sesuai dengan kenyataannya yang membuai 

perasaan serta mampu membuat kita dengan suka hati menerima dan melakukan 

segala sesuatu yang sebelumnya tidak sukai sama sekali. 

Sebagai insan yang menyukai keindahan, wanita akan berbunga-bunga 

hatinya jika dipuji. Walaupun tahu bahwa pujian itu benar-benar “gombal” dan 

tidak sesuai dengan kenyataan pada dirinya tetapi wanita sangat menyukainya dan 

ingin digombali terus. Itu dikarenakan rasio akal sehatnya sudah tertutup oleh 

perasaannya yang sudah melambung tinggi akibat rayuan gombal. Rayuan gombal 



bila disertai kontak mata. Saat melontarkan rayuan gombal, bersikap sewajar 

mungkin. Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengangkat judul “Karakteristik 

Percakapan Rayuan Gombal pada Acara SITKOM di Televisi (Tinjauan 

Pragmatik)”. 

Pragmatik sebagai bagian dari analisis linguistik fungsional memiliki 

unsur-unsur eksternal bahasa secara komprehensif. Konsep pragmatik tidak boleh 

dipisahkan dengan sosiolinguistik pragmatik mempelajari tuturan seseorang yang 

tersirat dibalik tuturannya. Sedangkan sosiolinguistik lebih menekankan pada 

pemakaian bahasa dengan hubungannya dengan masyarakat. Antara pragmatik 

dan sosiolinguistik dalam praktinya tidak dapat dilepaskan dari konteks tururan 

yang digunakan. 

Pragmatik merupakan salah satu cabang linguistik yang mempelajari 

struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana bahasa itu digunakan dalam 

komunikasi. Yang lebih dipentingkan dalam studi pragmatik adalah maksud 

pembicara (speaker sense) bukan makna satuan lingual yang bersangkutan 

(linguistic sense). 

Apabila seseorang hendak berbicara, terlebih dahulu terbentuklah suatu 

pesan (message) di dalam benak orang lain. Jika saatnya tiba, maka pesan itu di 

lontarkan menjadi ujaran yang dapat didengar oleh banyak orang yang diajak 

bicara. Pelontaran ujaran atau pengkodean (encoding) ini sebetulnya dipengaruhi 

oleh banyak faktor antara lain ialah penutur (speaker), lawan bicara (hearer), 

pokok pembicaraan (topic), tempat bicara (setting), suasana bicara (situation 

scene), dan sebagainya. Saat seseorang melakukan tindak tutur, ada aspek tertentu 

yang membuat tuturnya menjadi berarti  yaitu sebagai berikut 

1) Yang menyapa (penyapa) atau yang disapa (pesapa) 
Di dalam beberapa literatur, khususnya dalam, lazim dilambangkan 

dengan S (speaker) yan berarti pembicara atau penutur dan H (hearer) 
yang dapat diartikan pendengar atau mitra tutur. Digunakannya lambang 
dan S dan H itu tidak dengan sendirinya membatasi cakupan pragmatik 
semata-mata hanya pada bahasa ragam lisan saja, melainkan juga dapat 
mencakup ragam bahasa tulis. 



2) Konteks sebuah tuturan 
Telah diartikan bermacam-macam oleh paralinguis. Konteks dapat 

mencakup aspek-aspek tuturan yang relevan baik secara fisik maupun 
nonfisik. Konteks dapat pula diartikan sebagai semua latar belakang 
pengetahuan yang diasumsikan sama-sama dimiliki penutur dan mitra 
tutur serta yang mendukung interpretasi mitra tutur atas apa yang 
dimaksudkan penutur itu dalam proses bertutur. 

3) Tujuan sebuah tuturan 
Berkaitan erat dengan bentuk tuturan seseorang. Dikatakan 

demikian, karena pada dasarnya tuturan itu terwujud karena 
dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan tutur yang jelas dan tertentu 
sifatnya. Secara pragmatik, suatu bentuk tutur dapat memiliki maksud dan 
tujuan yang bermacam-macam. Demikian sebaliknya, satu maksud atau 
tujuan tutur dapat diwujudkan dengan bentuk tuturan yang berbeda-beda. 
Di sinilah dapat dilihat perbedaan mendasar antara pragmatik yang 
berorientasi fungsional dengan tata bahasa yang berorientasi formal atau 
struktural.  

4) Tuturan sebagai bentuk tindakan atau kegiatan: tindak ujar 
Merupakan bidang yang ditangani pragmatik. Karena pragmatik 

mempelajari tindak verbal yang terdapat dalam situasi tutur tertentu, dapat 
dikatakan bahwa yang dibicarakan di dalam pragmatik itu bersifat konkret 
karena jelas keberadaan siapa peserta tuturnya, di mana tempat tuturnya, 
dan seperti apa konteks situasi tuturnya secara keseluruhan. 

5) Tuturan sebagai produk tindak verbal 
Dapat dikatakan demikian, karena pada dasarnya tuturan yang ada 

di dalam sebuah pertuturan itu adalah hasil tindak verbal para peserta tutur 
dengan segala pertimbangan konteks yang melingkupi dan mewadahinya 
(Rahardi, 2010:51-52). 

 
Fungsi bahasa adalah sebagai sarana komunikasi. Setiap anggota 

masyarakat dan komunitas selalu terlibat dalam komunikasi, baik dia bertindak 

sebagai komunikator (pembicara atau penulis) maupun sebagai komunikan (mitra 

bicara, penyimak, pendengar, atau pembaca). Berkaitan dengan fungsi bahasa, 

banyak ahli bahasa yang membahas dan menjabarkan secara rinci. Halliday 

(dalam Sumarlam, 2008:1-2) mengemukakan tujuh fungsi bahasa sebagai berikut. 

1) Fungsi instrumental (the instrumental function). Dalam hal ini bahasa 
berfungsi menghasilkan kondisi-kondisi tertentu dan menyebabkan 
terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu. Fungsi yang pertama ini 
mengingatkan pada apa yang secara umum dikenal dengan perintah atau 
imperatif. 



2) Fungsi regulasi (the regulatory function). Dalam hal ini bahasa berfungsi 
sebagai pengawas, pengendali, atau pengatur peristiwa atau berfungsi 
untuk mengendalikan serta mengatur orang lain.  

3) Fungsi pemerian atau fungsi representasi (the representation function). 
Dalam hal ini bahasa berfungsi untuk membuat pernyataan-pernyataan, 
menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, menjelaskan, atau 
melaporkan realitas yang sebenarnya yang dilihat atau dialami orang. 

4) Fungsi interaksi (the interactional function). Dalam hal ini bahasa 
berfungsi menjamin dan memantapkan ketahanan dan keberlangsungan 
komunikasi serta menjalin interaksi sosial. 

5) Fungsi perorangan (the personal function). Fungsi ini memberi 
kesempatan kepada pembicara untuk mengekspresikan perasaan, emosi 
pribadi, serta reaksi-reaksi yang mendalam. 

6) Fungsi heuristik (the heuristic function). Fungsi ini melibatkan 
penggunaan bahasa untuk memperoleh ilmu pengetahuan sebanyak-
banyaknya dan mempelajari seluk-beluk lingkungannya. 

7) Fungsi imajinatif (the imaginative function). Dalam hal ini bahasa 
berfungsi sebagai pencipta sistem, gagasan, atau kisah yang imajinatif. 
 

 
Para peserta tutur berusaha memanfaatkan berbagai aspek kebahasaan 

sebagai sumber kreasinya dalam menciptakan kelucuan. Sehubungan dengan hal 

tersebut, Wijana (2003: 127) mengemukakan bahwa terdapat tataran aspek-aspek 

kebahasaan yang dapat dimanfaatkan dalam pertuturan humor, diantaranya 

fonologi, ambiguitas, sinonimi, antonimi. 

a. Fonologis 
Verhaar (2008: 70) aspek fonologis berhubungan dengan bunyi 

bahasa yang diujarkan. Bunyi merupakan kesatuan bahasa yang paling 
kecil. Secra garis besar bunyi bahasa yang dapat dibedakan atas dua jenis 
yaitu fond an fonem. Fon merupakan semua bunyi bahasa yang tidak 
mempertimbangkan kapasitas sebagai pembeda makna. Sedangkan jumlah 
fon yang dimiliki potensi untuk membedakan makna disebut fonem. 

Teknik pemanfaatan fonologis di dalam penciptaan rayuan gombal 
antara lain penyisipan bunyi, penambahan bunyi, dan pelesapan bunyi. 

 
1) Penyisipan Bunyi  

Penyisipan bunyi terjadi apabila satu atau beberapa unsur 
diselipkan di dalam atau di tengah kata yang diucapkan. Dengan 
adanya penyisipan bunyi tersebut maka terjadi perbedaan makna 
dalam sebuah kata. Dalam bahasa humor penyisipan bunyi sering 



dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suasana humor yang 
lucu. Misalnya dapat ditujukan pada contoh berikut ini: 

A : “Marilah kita menyanyikan lagu kebangsatan kita” 
Kata kebangsatan tuturan diatas seharusnya kebangsaan. 

Bunyi /t/ diselipkan untuk memperoleh makna baru sebagai 
ungkapan ekspresinya terhadap suatu hal tertentu. 

2) Penambahan Bunyi 
Gejala penambahan bunyi dengan cara menambahkan huruf 

pada awal atau akhir sebuah kata. Adanya penambahan bunyi 
itumenimbulkan makna baru yang berbeda dari katta yang 
sebelumnya. Bentuk penambahan bunyi terdapat pada contoh 
pertuturan berikut ini yaitu kata edan menjadi sedan. 

A: “Aku ini petani kecil, kamu minta berlian, edan!” 
B: “Apa? Sedan? Mau-mau…” 

3) Pelesapan Bunyi 
Sebuah kata memungkinkan mempunyai makna yang sama 

sekali berbeda apabila salah satu atau beberapa bunyi merupakan 
unsur elemen pembentuk dilesapkan atau dihilangkan. Dalam 
bahasa humor pelesapan bunyi juga sering dilakukan oleh 
penuturnya. 

b. Ambiguitas 
Ambiguitas dapat timbul dalam berbagai variasi tulisan atau 

tuturan. Ambiguitas ini muncul bila kita sebagai pendengar atau pembaca 
sulit untuk menangkap pengertian yang kit abaca atau yang kita dengar.  

Bahasa lisan sering menimbulkan ambiguitas sebab apa yang kita 
belum tentu tepat benar yang dimaksudkan oleh si pembicara atau si 
penulis. Di dalam tulisan kita mengenal tanda baca yang akan 
memperjelas maknanya. Dalam komedi humor sering terjadi bentuk 
kebahasaan yang bersifat ambiguitas: 

A: “Saya ini pemain gitar Solo” 
B: “ Kebetulan saya orang Solo. Coba hibur saya dengan lagu-

lagu daerah Solo” 
Untuk memperoleh efek humor kata Solo yang bermakna ‘tunggal’ 

disalahtafsirkan oleh B menjadi’nama salah satu kota di Jawa Tengah’. 
Hal ini jarang terjadi di dalam tuturan yang wajar selalu terjadi proses 
disambiguasi sepanjang konteks pemakaian kalimat dipertimbangkan 
secara cermat. 

c. Sinonimi 
Wijana dan Rohmadi (2011: 20) mengemukakan bahwa sinonim 

adalah hubungan atau relasi persamaan makna. Jadi, bentuk kebahasaan 
yang satu memiliki kesamaan makna dengan bentuk kebahasaan yang lain. 
Bentuk-bentuk kebahasaan yang memiliki makna disebut bersinonim. 
Dalam bahasa Indonesia, kata ayah bersinonim dengan bapak, papa, papi, 
dan babe. Kata melihat bersinonim dengan kata memandang, ,menonton, 
memeriksa, mengintip, mengintai, menengok, membesuk. Walaupun kata-
kata bersinonim tersebut memiliki kesamaan makna, tetapi makna itu tidak 



bersifat menyeluruh (total). Kesinoniman yang menyeluruh (complete 
synonim) tidak pernak dijumpai. 

d. Antonimi 
Wijana dan Rohmadi (2011: 25) menjelaskan antonimi adalah 

perlawanan makna. Kata laki-laki berantonim dengan perempuan, mati 
berantonim dengan hidup, utara berantonim dengan selatan, jauh 
berantonim dengan dekat, adik berantonim dengan kakak. 

 

Penelitian terdahulu mengenai percakapan dilakukan oleh Yanti (2001) 

dengan judul penelitian “Tindak Tutur Maaf di dalam Bahasa Indonesia di 

Kalangan Penutur Minangkabau”. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan 

bahwa tindak tutur maaf yang paling banyak muncul adalah tindak tutur maaf 

yang menggunakan fatis ya, penggunaannya ya ini menyiratkan makna agar 

permintaan maaf si penutur diterima, sedangkan penggunaan interjeksi wah, aduh 

menyiratkan rasa sesal atas perbuatan itu. Adapun strategi tindak tutur maaf (a) 

tindak tutur maaf langsung yang dilontarkan tanpa basa-basi (bald on record); 

tindak tutur maaf seperti ini ada dua jenis, yaitu langsung dengan kesantunan 

positif [K+] dan langsung dengan kesantunan negatif [K-]; (b) tindak tutur maaf 

tidak dilontarkan, tapi secara tersirat, (c) tindak tutur maaf tidak menyatakan maaf 

(diam). 

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Yanti (2001) yaitu menganalisis tentang tindak tutur. Adapun perbedaannya 

terletak pada sumber data yang diteliti.  

Penelitian Afifianti (2004) dengan judul Variasi Tutur Penerimaan dan 

Penolakan Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Batik di Pasar Grosir Setomo 

Pekalongan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam variasi tutur 

penerimaan dan penolakan pembeli di Pasar Grosir Pekalongan ditemukan 



berbagai variasi tutur penerimaan langsung dan penerimaan tidak langsung. 

Dalam variasi tutur penerimaan langsung ini dipengaruhi oleh efek pragmatis 

tertarik, senang, dan simpatik. Adapun dalam variasi tutur penerimaan secara 

tidak langsung menggunakan fungsi pragmatis yaitu: membujuk, mendorong, dan 

meyakinkan. Ditemukan juga variasi tutur penolakan pembeli baik secra langsung 

maupun tidak langsung. Penolakan secara langsung menggunakan tutur ora/ tidak/  

ora wis/ tidak usah/ pralah/ tidak lah. Penolakan pembeli secara tidak langsung 

dibedakan atas: (1) penolakan tanpa kata penolakan, (2) penolakan dengan 

interjeksi, (3) penolakan dengan alternatif, (4) penolakan dengan alasan. Adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penerimaan dan penolakan pembeli 

dalam transaksi jual beli batik di Pasar Grosir Pekalongan antara lain (1) tempat 

dan situasi, (2) peserta tutur, (3) keadaan peserta tutur. 

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Afifianti (2004) yaitu menganalisis tentang tindak tutur serta memakai kajian 

yang sama yaitu menggunakan kajian pragmatik. Adapun perbedaannya terletak 

pada sumber data yang diteliti.    

Susanti (2007) dengan judul skripsinya “Analisis Tindak Tutur Direktif 

pada Wacana Khotbah Jumat di Desa Suruh Kidul Kabupaten Klaten” hasil dari 

penelitian ini berisikan tentang ajakan dan perintah kepada para jamaah untuk 

menjalankan ajaran agama yang dalam ilmu pragmatik dikategorikan dalam 

tuturan direktif. Adapun bentuk-bentuk tuturan direktif yang berkaitan dengan isi 

Khotbah Jumat di Desa Suruh Kidul yaitu berupa tuturan perintah, tuturan ajakan, 

tuturan anjuran, tuturan larangan, dan tuturan nasihat. Penelitian ini juga berisikan 



tentang strategi tuturan direktif yaitu strategi langsung dan strategi tidak langsung 

serta teknik bertutur literal dan teknik bertutur non literal. Perbedaan penelitian 

Susanti dengan peneltian ini yaitu penelitian Susanti menganalisis wacana 

Khotbah Jumat sedangkan penelitian ini menganalisis percakapan rayuan gombal 

yang bersifat menghibur. 

  

B. METODE PENELITIAN 

Objek penelitian merupakan sasaran atau target yang akan dicapai dalam 

sebuah penelitian. Objek kajian dalam penelitian ini yaitu karakteristik 

percakapan rayuan gombal. 

Data penelitian ini berupa kalimat dalam rayuan gombal yang ada di acara 

SITKOM di televisi yang mempunyai karakteristik kebahasaan. Selanjutnya, 

sumber data dalam penelitian ini adalah rayuan gombal di acara sitkom ditelevisi 

yaitu Opera Van Java, Raja Gombal, dan Comedy Project yang tayang pada bulan 

Januari- April 2012. 

Dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan data diperlukan suatu teknik. 

Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulakan data adalah 

metode simak. Metode simak disebut juga metode penyimakan, karena cara yang 

digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan menyimak penggunaan 

bahasa (Mahsun, 2005:90). 

Selanjutnya, teknik lanjutan yang digunakan adalah teknik catat. Menurut 

Mahsun (2005:92) teknik catat merupakan teknik lanjutan dati teknik simak libat 

cakap. Teknik catat berarti mencatat beberapa percakapan rayuan gombal yang 

sesuai dengan penelitian ini dari bahasa lisan ke bahasa tulis berdasarkan teori 

tertentu dengan penguji teknik tertentu pula (Sudaryanto, 1993:6). Dalam analisis 

data ini penulis menggunakan padan pragmatis, yaitu metode yang alat 

penentunya mitra tutur (Sudaryanto, 1993:13-15). Mitra tutur dalam hal ini adalah 

lawan bicara penutur. 



Analisis data menggunakan metode padan pragmatis ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan karakteristik kebahasaan yang digunakan dalam menciptakan 

kelucuan komedi rayuan gombal dan kategori fungsi bahasa pada karakteristik 

percakapan dalam rayuan gombal. Metode ini digunakan sebagai penunjang 

metode penelitian deskriptif yang digunakan oleh peneliti. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Pemanfaatan Karakteristik Kebahasaan dalam Wacana Acara 

SITKOM di Televisi 

Karakteristik kebahasaan dalam wacana acara SITKOM di televisi 

meliputi (a) penyisipan bunyi, (b) penambahan bunyi, (c) pelesapan bunyi, 

(d) ambiguitas. 

a. Penyisipan bunyi 

Penyisipan bunyi terjadi apabila satu atau beberapa unsur 

diselipkan di dalam atau di tengah kata yang diucapkan. Dengan 

adanya penyisipan bunyi tersebut maka terjadi perbedaan makna dalam 

sebuah kata. Penyisipan bunyi pada rayuan gombal acara SITKOM di 

televisi adalah sebagai berikut. 

A: Kamu tau gak kucing apa yang paling manis? 
B: Gak tau. Kucing apa?  
A: Kucingta kamu tuk selamanya. 

(Raja Gombal: 4/3/2012) 

Penyisipan bunyi terlihat pada pertuturan di atas. Pertutur (a) 

menyisipkan bunyi /g/ di tengah kata kucinta yang sebenarnya tidak 

ada sehingga menjadi kata kucingta. Kata kucingta dan kucinta 

memiliki kemiripan bentuk sehingga dalam percakapan tersebut 

minumpahkan. 

Adanya penyisipan bunyi tersebut menimbulkan dampak 

terhadap kelucuan sebuah percakapan humor. Dampak tersebut berupa 

perubahan makna pada kata kucinta. Kata menumpahkan mendapatkan 

penyisipan /g/ sehingga menjadi kata kucingta. Penyisipan bunyi 



tersebut mengakibatkan perubahan makna yang semula kata kucinta 

bermakna nama kerajaan setelah mendapatkan penyisipan menjadi 

kata kucingta.  

Dialog terakhir yang dituturkan (a) “kucingta kamu tuk 

selamanya” maksud kucingta menjadi kucinta berarti penutur (a) 

mencintai penutur (b) untuk selamanya. 

b. Penambahan bunyi 

Gejala penambahan bunyi dengan cara menambahkan huruf 

pada awal atau akhir sebuah kata. Adanya penambahan bunyi itu 

menimbulkan makna baru yang berbeda dari kata yang sebelumnya. 

Bentuk penambahan bunyi dalam rayuan gombal pada acara SITKOM 

dapat ditemukan pada kutipan tuturan berikut: 

A: Neng, pokoknya Abang pengen cepat-cepat putus! 
B: Kamu kenapa sih Bang? 
A: Pokonya Abang pengen putus! 
B: Pengen putus gimana Bang? 
A: Abang pengen cepat-cepat putusin tanggal pernikahan 
kita Neng! 

                                                                                                       (OVJ: 12/1/2012) 

Pada percakapan di atas terdapat karakteristik kebahasaan yaitu 

penambahan bunyi pada kata tertentu. Penambahan bunyi tersebut 

terlihat pada tuturan yang diungkapkan oleh (a). Pada pertuturan (a) 

menyebutkan putus, tetapi dalam percakapan selanjutnya penutur (a) 

menambahkan bunyi /in/ sehingga menjadi kata putusin.  

Adanya penambahan bunyi /in/ terhadap kata putus 

menimbulkan dampak kelucuan dalam sebuah percakapan humor 

tersebut, yaitu menjadi kata putusin. Dampak kelucuan tersebut berupa 

pelesetan bunyi dari kata putus menjadi kata putusin. Dialog terakhir 

yang dituturkan (a) “abang pengen cepat-cepat putusin tanggal 

pernikahan kita neng” maksudnya penutur (a) ingin memutuskan 

tanggal pernikahan dengan penutur (b). 

c. Pelesapan bunyi 



Sebuah kata memungkinkan mempunyai makna yang sama 

sekali berbeda apabila salah satu atau beberapa bunyi merupakan unsur 

elemen pembentuk dilesapkan atau dihilangkan. Dalam bahasa humor 

percakapan bunyi juga sering dilakukan oleh penuturnya. Data tuturan 

berikut ini adalah tuturan dalam rayuan gombal pada acara SITKOM 

yang menunjukkan adanya pelesapan bunyi. 

A: Kamu tau gak kalo cintaku kepadamu seperti angka 
enam? 
B: Gak tau, kok angka enam sih? 
A: Iya, maksudku ENAMbah terus.  

                                                                                         (Raja Gombal: 10/3/2012) 

Pertuturan pada menunjukkan adanya kata yang mengalami 

pelesapan bunyi. Pelesapan bunyi dilakukan dengan menghilangkan 

satu huruf pada awal kata. Penutur (a) melesapkan huruf /e/ pada kata 

enambah yang telah dituturkan oleh penutur (b). Tampak pada tuturan 

di atas bahwa kata enambah mengalami pelesapan huruf /e/ sehingga 

menjadi kata nambah. Kata nambah dalam konteks percakapan itu 

mempunyai pengertian memberikan rayuan kepada penutur (b). 

Dampak kelucuan pelesapan bunyi /e/ pada kata enambah 

menjadi kata nambah yaitu menimbulkan makna baru. Kata enambah 

yang berupa pelesetan bunyi dari kata nambah. Dengan timbulnya 

makna baru tersebut maka mengakibatkan sebuah percakapan menjadi 

lucu. Dialog yang dituturkan (a) “iya, maksudku enambah terus” kata 

enambah seharusnya menambah dan memiliki maksud cinta penutur 

(a) kepada penutur (b) menjadi lebih banyak. 

d. Ambiguitas 

Ambiguitas dapat timbul dalam berbagai variasi tulisan atau 

tataran. Terutama dalam wacana percakapan yang menggunakan 

bahasa lisan sering menimbulkan ambiguitas karena apa yang 

didengarkan belum tentu benar dengan apa yang dimaksud lawan 



tuturnya. Berikut ini merupakan wacana tuturan data yang 

menunjukkan adanya kebahasaan yang bersifat ambiguitas.  

A: IPS apa artinya, Neng? 
B: Ilmu Pengetahuan Sosial, Bang.  
A: Kalo IPA? 
B: Ilmu Pengetahuan Alam. 
A: Kalo KPK? 
B: Komisi Pemberantasan Korupsi. 
A: Salah,  itu artinya, Kamu Punya Ku. 

                                                                                           (OVJ: 17/1/2012) 

Pada percakapan di atas terjadi perbedaan persepsi antara 

penutur (a) dan penutur (b). Kata “KPK” yang dimaksudkan penutur 

(b) adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi dalam situasi 

percakapan di atas mengartikan Kamu Punya Ku. Bentuk makna ganda 

atau ambiguitas inilah yang menyebabkan pembicaraan dalam 

percakapan kurang jelas menjadi kabur. Percakapan di atas 

penggunaan kata ambiguitas bertujuan untuk membuat situasi humor 

yang lucu dan dapat menghibur.  

Dampak adanya ambiguitas terhadap efek kelucuan yaitu 

adanya makna ganda dalam sebuah percakapan. Makna ganda tersebut 

yaitu KPK yang berarti Kamu Punya Ku dan KPK yang berarti Komisi 

Pemberantasan Korupsi. Adanya makna ganda tersebut maka suasana 

percakapan humor menjadi lucu.   

2. Maksud Rayuan Gombal pada Acara SITKOM di Televisi 

Maksud tuturan rayuan gombal dapat berupa: (1) permintaan (mau 

minumpahkan cintaku, moldicintain sama kamu, tempelin hati aku buat 

kamu), (2) pernyataan (nama panjangnya tarsanjung cintamu, kamu itu 

pangkalan hatiku, deada yang lain selain kamu dihatiku), (3) harapan 

(abang pengen cepat-cepat putusin tanggal pernikahan kita Neng!, jodoh 

kamu Insya Allah, kan kita berdua hatinya sudah menyatu), (4) perintah 

(kosongin hati kamu buat aku dan komporin hati bapak neng biar kita jadi 

nikah, (5) ajakan (jalani hidup bersamaku, merahmu resep-resep cinta kita 

berdua, ini satu ini dua kalo disatuin hatikita berdua), dan (6) berjanji 



(kucingta kamu selamanya, buahagiain kamu, serigalanya akan kuberikan 

untukmu). 

 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan analisis percakapan rayuan gombal dalam acara 

SITKOM di televisi telah ditemukan adanya bentuk percakapan rayuan 

gombal yang dapat dianalisis secara karateristik kebahasaan sejumlah 37 data. 

Adapun simpulan karakteristik bahasa dari 37 data tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Karakteristik percakapan rayuan gombal dalam acara SITKOM di 

televisi meliputi (1) penyisipan bunyi (mau dicintai → moldicintain, 

kecapai →  kucapai, serigala → segala, tersanjung → tarsanjung), (2) 

penambahan bunyi (putusin → putus, tempelin → tempel, satukan → 

satu, komporin → kompor), (3) pelesapan bunyi (meramu → 

merahmu, nambah → enambah, dalem → dualem), dan (4) ambiguitas 

(Surat Izin Mencintai → SIM, Benar-Benar Mencintai → BBM, 

sepasang tapi menyatu → sepatu, jodoh kamu Insya Allah  →  joki).                                  

2. Maksud tuturan rayuan gombal 

Maksud tuturan rayuan gombal dapat berupa: (1) permintaan (mau 

minumpahkan cintaku, moldicintain sama kamu, tempelin hati aku 

buat kamu), (2) pernyataan (nama panjangnya tarsanjung cintamu, 

kamu itu pangkalan hatiku, deada yang lain selain kamu dihatiku), (3) 

harapan (abang pengen cepat-cepat putusin tanggal pernikahan kita 

Neng!, jodoh kamu Insya Allah, kan kita berdua hatinya sudah 



menyatu), (4) perintah (kosongin hati kamu buat aku dan komporin 

hati bapak neng biar kita jadi nikah, (5) ajakan (jalani hidup 

bersamaku, merahmu resep-resep cinta kita berdua, ini satu ini dua 

kalo disatuin hatikita berdua), dan (6) berjanji (kucingta kamu 

selamanya, buahagiain kamu, serigalanya akan kuberikan untukmu).  
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