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ABSTRAK 

Karakteristik Percakapan Humor dalam Wacana  

Novel My Stupid Boss 4 Karya Chaos@Work 

 

 Tenik Primasari, A310 080 295, Jurusan Pendidikan Bahasa, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 73 

halaman. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendiskripsikan bentuk-bentuk 

karakteristik percakapan humor pada novel My Stupid Boss 4 karya Chaos@work 

(2) Menganalisis pemakaian bahasa humor pada novel My Stupid Boss 4 karya 

Chaos@work. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, Sifat 

kualitatif penelitian ini mengarah pada pembahasan tentang bentuk-bentuk 

penyimpangan atau pelanggaran percakapan secara pragmatik dan karakteristik 

kebahasaan yang digunakan sebagai sarana untuk menciptakan kelucuan dalam 

Novel My Stupit Boss 4. Sumber data ada dua yaitu sumber data primer dan sumber 

data sekunder.   Teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak dan teknik 

catat.  Analisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kualitatif 

karena dalam hal ini  peneliti terlebih dahulu membaca dan mendeskripsikan 

(memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci). 

Novel  “My Stupit Boss 4” lalu menganalisis teks novel yang mengandung prinsip 

kesantunan dan prinsip kesopanan. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan, bahw karakteristik percakapan humor pada Novel My Stuied Boss 4 

karya Chaos@work dilihat dari pragmatik meliputi prinsip kesopanan dan prinsip 

kesantunan. Pada prinsip kesopanan terdiri atas 6 maksim, namun dari hasil 

penelitian prinsip kesopanan hanya ditemukan 5 maksim,  yaitu: (1) maksim 

kebijaksanaan terdapat 5 (lima) data, (2) maksim kemurahan terdapat 1 (satu) data, 

(3) maksim penerimaan terdapat 3 (tiga) data, (4) maksim kecocokan ada 11 data, 

dan (5) maksim kesimpatian ada 1 (satu) data. Sementara pada prinsip kesantunan 

terdapat 6 maksim. Dari keenam maksim tersebut adalah (1) Maksim kebijaksanaan 

terdapat 3 maksim, (2) Maksim kedermawanan terdapat 6 maksim, (3) Maksim 

penghargaan terdapat 5 maksim, (4) Maksim kesederhanaan terdapat 2 maksim, (5) 

Maksim permufakatan terdapat 8 maksim, dan (6) Maksim kesimpatisan terdapat 2 

maksim. 

 

Kata kunci : prinsip kesopanan, dan prinsip kesantunan 

iii 
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I. PENDAHULUAN 

Terkait dengan penelitian bahasa, perlu penelitian mengenai ragam bahasa 

humor. Bahasa humor sengaja diciptakan oleh peserta tutur untuk menghindari 

kekakuan dalam kontek percakapan yang sedang dilakukan. Rasa humor muncul 

karena peserta tutur dengan sengaja menyampaikan tuturannya yang menyimpang 

dari tuturan komunikasi yang serius. Asim (2001: 70-71) yang memandang humor 

dari segi linguistik, yang meliputi: (1) teori pembahasan, bahwa lelucon tidak lain 

adalah tipu daya emosional yang seolah mengancam namun ternyata tidak ada apa-

apanya, (2) teori konflik, menerima tekanan pada implikasi perlakuan antara 

dorongan yang saling bertentangan, dan (3) teori ketidakselarasan, yakni adanya dua 

makna atau intepretasi yang tidak sama dan digabungkan dalam satu makna 

gabungan yang komplek.  

Humor tidak mengenal kelas sosial dan dapat bersumber dari berbagai aspek 

kehidupan. Humor bisa digunakan sebagai cara melahirkan suatu pikiran, baik 

dengan kata-kata (verbal) atau dengan jalan lain yang melukiskan suatu ajakan yang 

menimbulkan simpati dan hiburan.  Ada humor yang berbentuk lisan, tulis, bahkan 

gambar yang biasa disebut karikatur. Humor yang berbentuk tulisan biasanya 

disampaikan dalam bentuk cerita dan teka-teki, seperti pada novel yang akan di 

bahas pada studi ini yaitu humor pada novel My Stupid Boss 4 karya Chaos@work. 

Pada humor tulis ini dapat dilihat aspek kebahasaan (verbal) yang meliputi frase, 

klausa, dan kalimat. Penggunaan bahasa seperti humor, dalam berbagai konteks 

komunikasi menyebabkan munculnya bentuk humor. Humor sebagai suatu bentuk 

atau jenis wacana, maka wacana humor ini dapat diteliti dengan analisis wacana.  

Berbagai bentuk humor diatas digunakan pada novel dengan tujuan untuk 

membuat pembaca lebih santai, sehingga akan tercipta hubungan antara pembaca dan 

alur cerita dan secara tidak langsung juga terhadap penulisnya. Akan tetapi, dengan 

dimasukkannya unsur humor dalam novel ini mempunyai tujuan semata-mata hanya 

untuk menjalin keakraban secara psikologis antara pembacan dan isi cerita dan 

bukanlah keadaan di mana seolah-olah penulis ingin menjadi pelawak melalui 

novelnya (Ruslianto dan Mulyono, 2000: 115). 
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Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, peneliti tertarik untuk 

mengkaji karakteristik percakapan humor dalam novel My Stuied Boss 4 karya 

Chaos@work tersebut. Adapun judul dalam penelitian adalah “Karakteristik 

Percakapan Humor Dalam Wacana Novel My Stuied Boss 4 karya Chaos@work”. 

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, dapatlah dirumuskan pokok 

permasalahan, sebagai berikut:  (1) Bagaimana bentuk-bentuk karakteristik 

percakapan humor dalam wacana novel My Stupid Boss 4 karya Chaos@work? (2) 

Bagaimana pemakaian bahasa humor pada novel My Stupid Boss 4 karya 

Chaos@work? 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk-bentuk karakteristik 

percakapan humor pada novel My Stupid Boss 4 karya Chaos@work, dan 

menganalisis pemakaian bahasa humor pada novel My Stupid Boss 4 karya 

Chaos@work. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode 

deskriptif. Sifat kualitatif penelitian ini mengarah pada pembahasan tentang bentuk-

bentuk penyimpangan atau pelanggaran percakapan secara pragmatik dan 

karakteristik kebahasaan yang digunakan sebagai sarana untuk menciptakan 

kelucuan dalam Novel My Stupit Boss 4. 

Strategi dan bentuk penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini yang 

dilakukan menyarankan bahwa semata-mata berdasarkan fakta-fakta yang ada pada 

cerita dalam novel tersebut. Fakta-fakta tersebut dihasilkan atau dicatat berupa perian 

bahasa yang bisa dikatakan sifatnya sebagai potret (Sudaryanto, 2001). Data-data 

yang berwujud verbal dan kemudian dapat dianalisis secara cermat atau mendapat 

kesimpulan secara umum. 

Data adalah semua informasi atau bahan yang disediakan alam yang harus 

dicari dan dikumpulkan oleh pengkaji untuk memberikan jawaban terhadap masalah 

yang dikaji (Subroto dalam Imron, 2003: 112).  Data dalam penelitian ini adalah 

novel My Stupid Boss 4 karya Chaos@work.  
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Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber utama 

penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa lewat perantara (Siswanto, 

2005: 54). Sumber data dalam penelitian ini adalah novel My Stupid Boss 4 karya 

Chaos@work yang terdiri dari 134 halaman.  Sumber data sekunder yaitu sumber 

data yang diperoleh secara tidak langsung atau lewat perantara tetapi masih 

berdasarkan pada kategori konsep (Siswato, 2005: 54). Data sekunder dalam 

penelitian ini adalah sumber-sumber dari buku acuan yang berhubungan dengan 

permasalahan dan artikel dari internet. 

Pengumpulan data dilakukan pada analisis percakapan dalam Novel “My 

Stupit Boss 4” karya Chaos@work. Membagi teknik pengumpulan data menjadi 

beberapa teknik, antara lain: teknik simak, teknik catat dan teknik simak disebut 

“metode simak” atau “penyimaan” karena memang berupa penyimakan: dilakukan 

dengan menyimak, yaitu menyimak menggunakan bahasa. Ini dapat disejajarkan 

dengan metode pengamatan atau observasi dalam ilmu sosial, khususnya antropologi. 

Sedangkan teknik catat yaitu pencatatan itu dapat dilakukan langsung ketika teknik 

pertama atau kedua selesai digunakan atau sesudah menyimak dilakukan, dan dengan 

mudah menggunakan alat tulis tertentu. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kualitatif karena dalam hal 

ini  peneliti terlebih dahulu membaca dan mendeskripsikan (memaparkan atau 

menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci). Novel  “My Stupit 

Boss 4” lalu menganalisis teks novel yang mengandung prinsip kesantunan dan 

prinsip kesopanan.  Langkah-langkah yang akan peneliti ambil meliputi pertama, 

membaca teks wacana novel My Stupid Boss 4. Kedua, menandai data yang 

mengandung unsur wacana humor dalam novel. 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Novel My Stupid Boss 4 karya Chaos@work merupakan salah satu novel 

yang berisikan lelucon atau humor.  Humor adalah rangsangan verbal dan, atau 

visual yang secara spontan dimaksudkan dapat memancing senyum dan tawa 
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pendengar atau orang yang melihatnya. Humor merupakan suatu cara untuk 

mengurangi beban pikiran. Hal ini terjadi karena humor memberikan efek 

kelucuan yang menyebabkan akan berkurangnya ketegangan.  

Pemakaian Bahasa Humor Dalam Novel My Stupid Boss 4 karya 

Chaos@work 

Pemakaian bahasa sebagai wujud dari proses komunikasi antara penutur 

dengan mitra tutur. Proses komunikasi penutur dan mitra tutur dapat berjalan 

dengan baik dan lancar, perlu mempertimbangkan prinsip kesopanan maupun 

prinsip kesantunan. Dari prinsip kesopanan dan prinsip kesantunan terdapat 

beberapa maksim. Adapun prinsip kesopanan dan prinsip kesantunan pada 

Novel My Stupid Boss 4 karya Chaos@work, sebagai berikut:  Pertama, prinsip 

kesopanan. Prinsip kesopanan dalam Novel My Stupid Boss 4 karya 

Chaos@work, diketahui terdapat 5 maksim, yaitu: (1) maksim kebijaksanaan 

terdapat 5 (lima) data, (2) maksim kemurahan terdapat 1 (satu) data, (3) maksim 

penerimaan terdapat 3 (tiga) data, (4) maksim kecocokan ada 11 data, dan (5) 

maksim kesimpatian ada 1 (satu) data.  

Kedua, prinsip kesantunan. Prinsip kesantunan yang sampai dengan saat 

ini dianggap paling lengkap, paling mapan, dan relatif paling komprehensif. 

Rumusan itu selengkapnya tertuang dalam enam maksim interpersonal, sebagai 

berikut: (1) Maksim kebijaksanaan. Maksim kebijaksanaan dalam prinsip 

kesantunan adalah bahwa peserta pertuturan hendaknya berpegang pada prinsip 

untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan 

keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Dalam Novel My Stupid Boss 4 

karya Chaos@work, diketahui terdapat 3 maksim kebijaksanaan. (2) Maksim 

kedermawanan. Maksim kedermawanan atau maksim kemurahan hati, para 

peserta pertuturan diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan 

terhadap orang lain akan terjadi apabila orang dapat mengurangi keuntungan 

bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain.  

Dalam Novel My Stupid Boss 4 karya Chaos@work, diketahui terdapat 6 

maksim kedermawanan. (3) Maksim penghargaan. Maksim penghargan 

dijelaskan bahwa orang akan dapat dianggap santun apabila dalam bertutur 
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selalu berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain. Dengan maksim 

ini, diharapkan agar para peserta pertuturan tidak saling mengejek, saling 

mencaci, atau saling merendahkan pihak lain. Dalam Novel My Stupid Boss 4 

karya Chaos@work, diketahui terdapat 5 maksim penghargaan. (4) Maksim 

kesederhanaan. Maksim kesederhanaan atau maksim kerendahan hati, peserta 

tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian 

terhadap dirinya sendiri. Orang akan dikatakan sombong dan congkak hati 

apabila di dalam kegiatan bertutur selalu memuji dan mengunggulkan dirinya 

sendiri.  

Dalam Novel My Stupid Boss 4 karya Chaos@work, diketahui terdapat 2 

maksim kesederhanaan. (5) Maksim permufakatan. Maksim permufakatan 

seringkali disebut dengan maksim kecocokan. Di dalam maksim ini, ditekankan 

agar para peserta tutur dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan di 

dalam kegiatan bertutur. Apabila terdapat kemufakatan atau kecocokan antara 

diri penutur dan mitra tutur dalam kegiatan bertutur, masing-masing dari mereka 

akan dapat dikatakan bersikap santun. Dalam Novel My Stupid Boss 4 karya 

Chaos@work, diketahui terdapat 8 maksim permufakatan. (6) Maksim 

kesimpatisan. Maksim kesimpatisan, diharapkan agar para peserta tutur dapat 

memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. 

Sikap antipasti terhadap salah seorang peserta  tutur akan dianggap sebagai 

tindakan tidak santun. Dalam Novel My Stupid Boss 4 karya Chaos@work, 

diketahui terdapat 2 maksim kesimpatisan. 

2. Pembahasan 

Penelitian serupa mengenai karakteristik percakapan humor, sebelumnya 

pernah dilakukan oleh (1) Kajian Feri Yuniar Indrisari (2000) yang berwujud 

wacana sindiran politik pada kartun humor panji korning pada kompas (suatu 

tinjauan pragmatik). (2)  Agus Rinto Basuki (2002) dalam tesisnya “Tindak 

ilokasi dalam seni pertunjukan ketoprak”. (3) Adi Sumanti (2004) yaitu “Tindak 

tutur Dalam Kartun Editorial pada media Masa Cetak”.  

Penelitian terdahulu yang relevan seperti tersebut di atas dengan 

penelitian sekarang ini, tentunya ada persamaan maupun perbedaan. Adapun 
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persamaan maupun perbedaan dari masing-masing penelitian tersebut, yaitu: (1)  

Penelitian yang dilakukan Kajian Feri Yuniar Indrisari (2000), letak 

persamaannya yaitu sama-sama bertujuan mendiskripsikan analisis karakteristik 

pemakaian bahasa humor. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek 

penelitian, dimana penelitian terdahulu pada kartun humor panji korning pada 

kompas, sedang penelitian sekarang pada novel My Stupid Boss 4 karya 

Chaos@work. (2) Penelitian yang dilakukan Agus Rinto Basuki (2002), 

persamaannya yaitu sama-sama mendiskripsikan analisis prinsip kesopanan yang 

dibahas secara singkat hal tersebut di lakukan untuk mengetahuai kesantunan 

berbahasa antara penutur dengan lawan tuturnya. Perbedaannya kalau penelitian 

Agus obyek penelitian pada seni pertunjukan Ketoprak, sedangkan penelitian 

sekarang obyek penelitian pada Novel  My Stupid Boss 4 karya Chaos@work. 

(3) Penelitian yang dilakukan Adi Sumanti (2004), persamaan dengan penelitian 

ini yaitu sama-sama membahas analisis prinsip kesopanan. Sedang 

perbedaannya terletak pada obyek penelitian, di mana penelitian terdahulu pada 

Kartun Editorial pada media Masa Cetal, sedang penelitian sekarang pada Novel  

My Stupid Boss 4 karya Chaos@work.  

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, yang paling relevan penelitian 

ini yaitu penelitian yang dilakuka oleh Kajian Feri Yuniar Indrisari (2000) yang 

mendiskripsikan analisis karakteristik pemakaian bahasa humor kartun dari 

berbagai segi antara lain: (1) aspek-aspek wacana yang terdiri dari realitas 

wacana media komunikasi wacana, dan pemaparan wacana, (2) peristiwa 

campur kode (3) system penulisan (atografis), dan (4) gaya bahasa. Hasil 

penelitian terdahulu ini mendukung hasil penelitian sekarang. 

 

IV. SIMPULAN 

Karakteristik percakapan humor pada Novel My Stuied Boss 4 karya 

Chaos@work dilihat dari pragmatik meliputi prinsip kesopanan dan prinsip 

kesantunan. Pada prinsip kesopanan terdiri atas 6 maksim, namun dari hasil 

penelitian prinsip kesopanan hanya ditemukan 5 maksim,  yaitu: (1) maksim 

kebijaksanaan terdapat 5 (lima) data, (2) maksim kemurahan terdapat 1 (satu) data, 
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(3) maksim penerimaan terdapat 3 (tiga) data, (4) maksim kecocokan ada 11 data, 

dan (5) maksim kesimpatian ada 1 (satu) data.  

Sementara pada prinsip kesantunan terdapat 6 maksim. Dari keenam maksim 

tersebut adalah (1) Maksim kebijaksanaan terdapat 3 maksim, (2) Maksim 

kedermawanan terdapat 6 maksim, (3) Maksim penghargaan terdapat 5 maksim, (4) 

Maksim kesederhanaan terdapat 2 maksim, (5) Maksim permufakatan terdapat 8 

maksim, dan (6) Maksim kesimpatisan terdapat 2 maksim.  
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