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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Istilah novel sudah tidak asing lagi.  Novel dianggap sebagai media yang 

mampu menarik minat baca para generasi muda, ini dikarenakan isi dari novel  

tersebut mudah dicerna, apalagi isinya memuat cerita yang lucu (Setiawan dalam 

Sobur, 2004: 137), dan memberi nasehat kepada pembacanya. Selain itu, novel 

melalui pemakaian bahasanya juga dapat mengajak para pembacanya untuk ikut 

atau merasakan situasi yang disampaikan penulis melalui cerita yang dibuatnya.   

Terkait dengan penelitian bahasa, maka 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, 
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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). 

Novel My Stupid Boss 4 karya Chaos@work diterbitkan pertama  kali 

tahun 2009. Sampai saat ini novel My Stupid Boss 4 karya Chaos@work sudah 

dicetak ulang sebanyak  lima kali.  Berikut contoh bahasa humor yang ada dalam 

novel My Stupid Boss 4 karya Chaos@work adalah sebagai berikut: 
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Di pintu masuk, kami stop dan membaca papan nama pasien. 

Bossman: ga usah pake baca-baca segala deh. Langsung aja. Tok tok tok! 

Sikin ada? Hallo… Selamat sore tok tok tok! Sikin ada? 

Ni orang minta diwantek apa ye. Masalahnya kalo dia ngetok pintu ya ga 

papa. Ini dia buat suara tok tok tok tuh pake mulutnya! 

Bossman: Hallo .. tok tok tok tok holla… spada… tok .. tok.. tok..  

Gue: Pak! Please! Jangan berisik! 

Bossman: Lah, yang berisik itu kamu yang lagi ngebentak bentak saya! 

Udah deh, langsung cari aja satu persatu 

(MSB/60/5-8) 

Pada kutipan dari novel My Stupid Boss 4 tersebut di atas, dapat 

diketahui sikap dan ulah Bossman yang serampangan tanpa pikir panjang 

langsung nylonong mengetuk pintu dengan suara tok tok tok dari mulutnya dan 

berteriak mencari seseorang.  Setelah itu muncul respon dari Gue yang nyletuk 

dengan nada kesal yang menimbulkan unsur humor karena kekesalannya yaitu 

“Ni orang minta diwantek apa ye. Masalahnya kalo dia ngetok pintu ya ga papa. 

Ini dia buat suara tok tok tok tuh pake mulutnya!”  

Sifat kelucuan pada kutipan tersebut di atas merupakan kejutan karena 

mengungkapkan sesuatu yang tidak terduga. Ungkapan tak terduga dari gue 

yang mengumpat kepada bossnya, yang seharusnya umpatan tersebut tidak 

sopan diucapkan dari karyawan kepada bossnya. Umpatan yang ga nyambung, 

dengan akan mewantek bossnya karena kesrampangannya. 

Kelucuan-kelucuan dalam novel merupakan sebuah wacana sebagai 

dasar dalam pemahaman teks. Wacana tersebut sangat diperlukan oleh 

masyarakat bahasa dalam komunikasi yang utuh. Para ahli bahasa umumnya 

berpendapat sama tentang wacana dalam hal satuan bahasa yang terlengkap 

(utuh), tetapi dalam hal lain ada perbedaannya terletak pada wacana sebagai 

unsur  gramatikal tertinggi yang direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh 
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dengan amanat lengkap dan dengan koherensi serta kohesi tinggi (Djajasudarma, 

dalam Sumarlam, 2008: 134). 

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”. 

 

 

B. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada karakteristik percakapan humor yang 

mengandung wujud dan maksud pelanggaran prinsip kesantunan dan prinsip 

kesopanan dalam wacana novel My Stupid Boss 4 karya Chaos@work. 

 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas ada dua masalah penelitian yang akan 

dibahas. 

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? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ada dua.  

1. Mendeskripsikan 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. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan 

pengetahuan tentang analisis pertuturan wacana dalam novel My Stupid Boss 

4 melalui pendekatan pragmatik 

2. Manfaat praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam melihat dan 

mengamati hal-hal yang terungkap dalam wacana khususnya novel My 

Stupid Boss 4. 

b. Dapat menjadikan bahan rujukan ataupun pertimbangan untuk landasan 

kajian yang serupa dengan penelitian selanjutnya. 

 

 




