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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peran bahasa dalam kehidupan manusia tidak dapat tergantikan. Peran 

bahasa sebagai media komunikasi telah masuk ke seluruh sendi kehidupan 

manusia. Peran bahasa sebagai media komunikasi merasuk di berbagai bidang 

antara lain bidang pendidikan, politik, keagamaan, perniagaan termasuk 

dalam dunia komedi. Bahasa mempunyai peran penting dalam komedi, yaitu 

sebagai media interaksi komedi, antara komedian dan penonton. Melalui 

media bahasa, penonton yang melihat atau mendengar komedi akan tertawa. 

Dalam memanfaatkan bahasa, komedian memanipulasi bahasa sesuka 

hatinya, dengan tujuan penonton tertawa. Manipulasi bahasa yang dilakukan, 

seperti penggunaan akronim, gaya bahasa, bahasa slang dan sebagainya.  

Pemakaian gaya bahasa sangat mendominasi dalam beberapa komedi. 

Menurut Al-Ma’ruf (2009:9) “gaya bahasa adalah cara mengungkapkan 

gagasan dan perasaan dengan bahasa khas sesuai dengan kreativitas, 

kepribadian, dan karakter pengarang untuk mencapai efek tertentu, yakni efek 

estetik atau efek kepuitisan dan efek penciptaan makna pemakaian”. Gaya 

bahasa dipakai agar bahasa yang digunakan tidak kaku dan lebih santai. Gaya 

bahasa memberikan efek keindahan serta kemudahan mitra komunikasi 

memahami bahasa yang diujarkan. Gaya bahasa tersebut misalnya hiperbola, 

metafora, ironi dan sebagainya, termasuk sarkasme. 
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Gaya bahasa sarkasme adalah gaya bahasa yang kasar, tetapi dalam 

pentas komedi sering digunakan. Menurut Keraf (2000: 144) kata sarkasme 

diturunkan dari kata Yunani sarkasmos, yang lebih jauh diturunkan dari kata 

kerja sakasein yang berarti “merobek-robek daging seperti anjing”, “mengigit 

bibir karena marah”, “berbicara karena kepahitan”. Gaya bahasa sarkasme 

biasa dipakai untuk menghina orang lain sebagai bahan komedinya. 

Pemanfatan gaya bahasa sarkasme hampir digunakan oleh seluruh jenis 

komedi, mulai dari Ludruk yang berkembang di Jawa Timur, Ketoprak yang 

berkembang di Jawa Tengah, Lenong dari Betawi, termasuk dalam Stand up 

comedy ( Komedi tunggal). 

Komedi tunggal atau Stand up comedy adalah komedi yang dilakukan 

oleh seseorang secara individu di depan penoton secara langsung tanpa 

menggunakan atribut-atribut melucu, komedi hanya sebatas materi yang 

dibawakan melalui pembicaraannya. Pelaku Stand up comedy disebut dengan 

comic. Komedi tunggal atau Stand up comedy awalnya berkembang di Eropa 

dan Amerika pada abad ke-18. Ketenaran Stand up comedy mengalami 

pasang surut.  Walaupun mengalami pasang surut Stand up comedy tetap 

bertahan,  hingga terus menyebar sampai di Indonesia pada abad ke-20an.   

Pada awal abad ke-20 Stand up comedy mengalami perkembangan 

yang sangat cepat di Indonesia. Perkembangan itu tidak lepas dari banyaknya 

kompetisi Stand up comedy yang diselengarakan oleh komunitas-komunitas 

Stand up comedy di Indonesia. Melalui kompetisi Stand up comedy di 

berbagai tempat, melahirkan comic-comic baru yang lebih kreatif. 
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Perkembangan pesat ini juga tidak lepas dari dukungan stasiun TV yang 

menyiarkankan Stand up comedy secara nasional, salah satunya Kompas TV. 

Kompetisi Stand up comedy yang cukup handal melahirkan comic-

comic baru adalah SUCI. Kompetisi SUCI biasa tayang setiap hari Kamis 

pukul 22.00 WIB. SUCI Kepanjangan dari Stand Up Comedy Indonesia. Pada 

tahun 2014 Kompas TV telah menyelenggarakan kompetisi SUCI season  4. 

Peserta yang mengikuti SUCI season 4 berasal dari berbagai kota di 

Indonesia.  

Stand up comedy merupakan jenis komedi yang sulit untuk dilakukan, 

sebab menuntut wawasan dan kecerdasan comic. Walaupun Stand up comedy 

menuntut kecerdasan, penggunaan gaya bahasa sarkasme atau  pemakaian 

bahasa kasar dalam komedinya tetap tidak bisa ditinggalkan. Dalam 

kompetisi SUCI season 4, pemakaian gaya bahasa sarkasme yang kasar untuk 

mencela orang lain tetap tidak bisa ditinggalkan. Pemakaian gaya sarkasme 

tidak membuat orang yang dicela marah, bahkan membuat orang tersebut ikut 

tertawa. Hal ini merupakan suatu keanehan yang patut untuk dilakukan 

penelitian. Bardasarkan fenomena tersebut, maka penelitian ini mengambil 

judul “Penggunaan Gaya Bahasa Sarkasme pada Kompetisi Stand Up 

Comedy  Indonesia (SUCI) Season 4 di Kompas TV Episode Bulan Maret-

Mei 2014”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan dalam penelitian ini, agar penelitian 

tidak meluas dan hanya terfokus pada objek penelitian saja. Penelitian ini 

hanya terfokus pada penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kompetisi Stand 

Up Comedy Indonesia (SUCI) season 4 di Kompas TV episode bulan Maret-

Mei 2014. 

 

C. Rumusan Masalah 

Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalah. Dalam 

penelitian ini ada dua permasalahan yang perlu dibahas. 

1. Bagaimana bentuk gaya bahasa sarkasme pada kompetisi Stand Up 

Comedy Indonesia (SUCI) season 4 di Kompas TV episode bulan Maret-

Mei 2014? 

2. Bagaimana makna gaya bahasa sarkasme pada kompetisi Stand Up 

Comedy Indonesia (SUCI) season 4 di Kompas TV episode bulan Maret-

Mei 2014? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang muncul dari 

perumusan masalah. Ada dua tujuan penelitian yang telah dicapai. 

1. Mendeskripsikan bentuk gaya bahasa sarkasme pada kompetisi Stand Up 

Comedy Indonesia (SUCI) season 4 di Kompas TV episode bulan Maret-

Mei 2014. 



5 

 

 

 

2. Mendeskripsikan makna gaya bahasa sarkasme pada kompetisi Stand Up 

Comedy Indonesia (SUCI) season 4 di Kompas TV episode bulan Maret-

Mei 2014. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoretis maupu 

praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah. 

a) Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bertambahnya khasanah 

ilmu pengetahuan Bahasa Indonesia, khususnya kajian gaya bahasa 

sarkasme. 

b) Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan tentang kajian 

gaya bahasa sarkasme dalam Stand up comedy.  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diambil dalam penelitian ini. 

a) Pembaca  

Menambah wawasan para pembaca tentang penggunaan gaya bahasa 

sarkasme. 

b) Peneliti  

Sebagai bahan tinjauan pustaka dan acuan berikutnya, khususnya 

tentang penelitian gaya bahasa sarkasme. 


