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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

      Humor adalah segala rangsangan mental yang menyebabkan orang tertawa. 

Cerita penghibur hati pada umumnya mengisahkan kejenakaan atau kelucuan 

akibat kecerdikan, kebodohan, kemalangan, dan keberuntungan tokoh utama. 

Tokoh utama sangat bodoh, dan tidak dapat menangkap maksud orang lain 

sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Humor tidak mengenal kelas sosial dan 

dapat bersumber dari berbagai aspek kehidupan. Humor bisa digunakan sebagai 

cara melahirkan pikiran, baik dengan kata-kata 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 

(Gunarwan, 2001: 70-71). 

      Kesantunan berbahasa merupakan salah satu aspek kebahasaan yang dapat 

meningkatkan kecerdasan emosional penuturnya karena di dalam komunikasi, 

penutur dan petutur tidak hanya dituntut menyampaikan kebenaran, tetapi harus 

tetap berkomitmen untuk menjaga keharmonisan hubungan. Keharmonisan 

hubungan penutur dan petutur tetap terjaga apabila masing-masing peserta tutur 

senantiasa tidak saling memalukan (Wibowo, dalam Markhamah dan Miftakhul 

(ed), 2012:71). 

      Seorang penyiar radio harus menguasai kesantunan berbahasa di bidang 

kepenyiaran radio. Kesantunan berbahasa pada penyiar radio ini akan muncul 

akibat adanya ketenangan, intonasi, dan emosi yang terkontrol dalam diri seorang 

penyiar radio. Penyiar radio di dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang 

penyiar radio, dalam menyampaikan informasi kepada pendengar radio 

menggunakan intonasi (suara) dalam perut. Siaran radio yang diinformasikan 

kepada pendengar radio, informasinya benar-benar terjadi, dan beritanya pun tidak 

diulang-ulang. 
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      Penyiar radio selalu bertutur humor, sebab penyiar radio memiliki suatu tujuan 

tertentu. Tujuan utama dari penyiar radio adalah untuk menghibur para pendengar 

radio. Radio adalah alat komunikasi yang hanya bisa didengar, yang berisi 

hiburan, musik, dan berita. Penyiar radio, harus memunculkan humor di setiap 

acara yang sedang berlangsung. Humor ini membuat pendengar radio merasa 

senang karena di dalam humor ini ditemukan penyimpangan-penyimpangan 

dalam berbahasa. Penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam dialog 

penyiar radio Pop Fm Solo ini berupa jenis humor.  

      Wijana dan Rohmadi (2009:139) menyatakan bahwa dalam konsepsi Raskin 

ada perbedaan mendasar antara wacana biasa dan wacana humor. Wacana biasa 

terbentuk dari proses komunikasi yang bonafit (bonafide process of 

communication), sedangkan wacana humor terbentuk dari proses komunikasi 

yang sebaliknya, yakni proses komunikasi yang tidak bonefit (non-bonafide of 

communication). Sehubungan dengan itu wacana humor seringkali menyimpang 

dari aturan berkomunikasi yang digariskan oleh prinsip-prinsip pragmatik, baik 

yang bersifat tekstual maupun interpersonal. Dengan demikian dapat diasumsikan 

bahwa wacana humor sering diwarnai dengan penyimpangan prinsip-prinsip 

kesopanan. Wacana itu secara jelas tidak mengindahkan kaidah kesopanan, atau 

hanya berpura-pura sopan, tetapi sebenarnya tidak sopan sebagai salah satu 

perwujudan dari interferensi resiprokal sebagai salah satu cara yang utama di 

dalam penciptaan humor, disamping repetisi dan permutasi. Berdasarkan 

pernyataan-pernyataan di atas, terdapat maksud dan hal yang menarik dari tuturan 

dialog penyiar radio. Humor dalam dialog penyiar radio sangat menarik  untuk 

diteliti. 
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B. Perumusan Masalah 

1. Apa saja jenis humor yang terdapat pada dialog penyiar radio Pop Fm Solo? 

2. Bagaimana analisis pragmatik ”penyimpangan maksim kualitas sebagai 

pembentuk wacana humor” pada dialog penyiar radio Pop Fm Solo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan jenis humor yang terdapat pada dialog penyiar radio Pop 

Fm Solo. 

2. Mendeskripsikan penyimpangan maksim kualitas sebagai pembentuk 

wacana humor pada dialog penyiar radio Pop Fm Solo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini memberikan pengetahuan dan masukan bagi ilmu bahasa 

yang berkaitan dengan jenis humor dan penyimpangan maksim kualitas 

pada dialog penyiar radio Pop Fm Solo. 

b. Memperjelas pemahaman kepada peneliti lain dan pembaca mengenai 

jenis humor dan penyimpangan maksim kualitas pada dialog penyiar 

radio Pop Fm Solo. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini memberikan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman 

dalam bidang pragmatik mengenai jenis humor dan penyimpangan 

maksim kualitas pada dialog radio Pop Fm Solo. 

b. Sebagai bahan acuan bagi pembaca dan calon peneliti lain untuk 

melakukan penelitian pada objek yang berkaitan dengan jenis humor dan 

penyimpangan maksim kualitas pada dialog penyiar radio Pop Fm Solo. 
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E. Daftar Istilah 

1. Penyimpangan  

      Penyimpangan merupakan tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang 

terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang 

ada dalam masyarakat. 

 

2. Maksim kualitas  

      Maksim kualitas, seorang peserta tutur diharapkan dapat menyampaikan 

sesuatu yang nyata dan sesuai dengan fakta sebenarnya di dalam bertutur. Fakta 

itu harus didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang jelas. Komunikasi antara 

penutur dan mitra tutur sangat lazim menggunakan tuturan dengan maksud yang 

tidak nyata dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang jelas. Bertutur yang secara 

langsung dan tanpa basa-basi dengan disertai bukti-bukti yang jelas dan apa 

adanya justru akan membuat menjadi tuturan kasar dan tidak sopan. 

Kesimpulannya, untuk bertutur yang santun maksim kualitas ini seringkali tidak 

dipatuhi dan tidak terpenuhi. 

 

3. Wacana humor 

      Wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas 

kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan 

yang mempunyai awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan atau tulis. 

Humor merupakan suatu yang penting dan menyenangkan karena dengan humor 

orang yang sedih dapat tertawa. 

 

4. Radio  

      Radio adalah media yang bersifat auditif (hanya bisa didengar) karenanya 

apapun yang disajikan dalam bentuk produk audio akan menjadi penyumbang 

kontribusi terbesar bagi kemajuan sebuah stasiun radio. 
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F. Sistematika Penulisan Skripsi 

      Rancangan penelitian diperlukan guna untuk mempermudahkan peneliti untuk 

memecahkan permasalahan yang diteliti. Selain itu, rancangan penelitian juga 

bertujuan agar cara kerja penelitian menjadi lebih terarah, runtut, dan jelas. 

Rancangan penelitian ini tersusun atas lima bab.  

      Bab pertama Pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang 

menggambarkan pentingnya melakukan penelitian di bidang kajian pragmatik 

khususnya penyimpangan maksim kualitas sebagai pembentuk wacana humor 

pada dialog penyiar radio Pop Fm Solo. Rumusan masalah tersebut menjelaskan 

tujuan penelitian dan manfaat-manfaat yang diperoleh dari penelitian. Selain itu, 

dipaparkan mengenai daftar istilah yang digunakan dalam penelitian. 

      Bab dua Landasan Teori. Landasan teori merupakankajian teori, penelitian 

yang relevan, kerangka pemikiran. Kajian teori berisi teori-teori yang dijadikan 

sumber acuan atau landasan dalam melakukan penelitian. Penelitian yang relevan 

berisi tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 

Kerangka pemikiran berisi tentang konsep dalam melakukan suatu penelitian. 

      Bab tiga Metode Penelitian. Metode penelitian tersebut yaitu tempat dan 

waktu penelitian, jenis dan strategi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber 

data, teknik dan instrumen pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis 

data. 

      Bab empat Hasil Pembahasan. Hasil pembahasan berisi pembahasan, temuan 

dan pembahasan. Bab lima Penutup. Penutup berisi simpulan dan saran. 


