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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Humor merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang tidak dapat 

dipungkiri keberadaannya. Pada dasarnya humor berkaitan erat dengan segala sesuatu 

hal yang lucu dan menyenangkan bagi kondisi psikologis seseorang. Hal tersebut 

menandakan humor sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia untuk 

mengembalikan kondisi psikologis menjadi stabil.  Adanya humorbisa menghilangkan 

rasa penat dan rasa jenuh dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Manusia juga butuh 

hiburan utuk menghilangkan beban dan rasa penat yang dihadapinya. 

Kehadiran humor merupakan salah suatu kebutuhan yang diinginkan dalam 

kehidupan sehari-hari, terlebih dalam perkembangan dunia yang semakin maju pada 

jaman sekarang ini. Di sela-sela kesibukan dan kepenatan, humor sangat diperlukan 

dalam memperbaiki kondisi psikologi seseorang. Teknologi yang majuseperti jaman 

sekarang ini, humor dapat disampaikan melalui berbagai jenis media. 

Tayangan wayang di televise adalah salah satu bentuk media yang digunakan 

sebagai sarana untuk menyampaikan humor. Sebagai sebuah tayangan yang berwujud 

wayang, tidak hanya sekeda rmemuat unsure budaya jawa pada pewayangan, tetapi di 

dalamnya juga terdapat bahasa percakapan atau dialog antar tokoh wayang yang 

dibawakan oleh seorang dalang yang bias dikaji lebih mendalam. Hal ini menjadikan 

tayangan wayang sebagai bahan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. 

Penyampaian humor yang diutarakan oleh tokoh wayang tidak hanya berupa bentuk 

humor tetapi didalamnya juga terdapat maksud atau tujuan dari humor tersebut. 

Salah satu tayangan wayang yang cukup terkenal adalah “Wayang Kampung 

Sebelah”. Acara tersebut dimuat dalam salah satu tayangan televisi. Dalam alur cerita 

yang dibawakan sering mengangkat cerita sebuah fenomena hangat yang dikemas atau 
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disajikan dengan humor. Tidak jarang cerita yang disampakanoleh para tokoh wayang 

banyak mengundang tawa bagi para penonton. 

Pada tayangan “Wayang Kampung Sebelah” merupakan salahsatucontoh 

pewayangan yang mengikuti perkembangan jaman. Tokoh wayang yang berada 

didalamnya juga berbentuk seperti manusia pada umunya, dan para tokohwayang juga 

memiliki sebuah desa dalam cerita wayang. Desa tersebut adalah desa Bangun Jiwo 

yang mempunyai arti membangun jiwa muda yang positif. 

Perkembangan pertunjukan wayang tidak hanya mengangkat cerita-cerita 

jaman nenek moyang, tetapi pada jaman sekarang sudah mengalami perkembangan 

yang sangatmaju. Cerita yang disampaikan juga merupakan cerita yang baruatau hadir 

ditengah-tengah masyaraka tluas. Tayanga wayang ini disiarkan di televise pada setiap 

hari sabtu dan senin pukul 22:00 WIB di MNC TV. 

Segala bentuktayangan yang didalamnya memuat sebuah cerita yang dimainkan 

oleh para tokoh wayang pasti ada unsure pragmatis yang melatar belakanginya.Bahasa 

yang mendasari tuturan percakapan antara wayang sangat menarik sekali untuk diteliti, 

karena di dalamnya terdapat pelangaggaran maksim serta bentuk lain yang bisaditeliti 

lebih mendalam pada pembentukan nilai humor. Percakapanantartokohwayang tidak 

terlepas dari penggunaan penyimpangan tersebut dalam membentuk nilai humor di 

dalamnya. Adapun bentuk penyimpangan yang dimaksud adalah adanya kesengajaan 

penyimpangan terhadap maksim sebagai salah satu prinsip mutlak pragmatis. 

Para tokoh wayang tersebut dalam berdialog terkadang memakai bahasa jawa 

untuk menciptkan situasi dimana terdapat sebuah humor yang munculakibatadanya 

pelanggaran prinsip kerjasama. Tuturan bahasa Jawa yang melanggar maksim tersebut 

memberikan kontribusi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia khususnya dalam 

pembentukan teks anekdot, Karen atuturan wayang yang memakai bahasa Jawa 

tersebut bias membentuk wacana humor. Bahasa Jawa mempunyai kekayaan atau  
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ragam bentuk bahasa Jawa tetapi dalam bermacam-macam bentuk bahasa Jawa dapat 

dirubah kedalam bentuk bahasa Indonesia khususnya pada pelanggaran yang terjadi 

dalam tayangan Wayang Kampug Sebelah. Pelanggaran yang membentuk humor 

tersebut nantinya akan digunakan untuk pembentukan teks anekdot dan akan dijadikan 

sebagai bahan ajar. 

 

A. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam judul “Pelanggaran Prinsip Kerja Sama sebagai 

Pembentuk Wacana Humor pada  Tuturan Dialog Wayang Kampung Sebelah di MNC 

TV dan Implikasi Pembentuk Teks Anekdot Sebagai Bahan Ajar di SMA”adatiga. 

1. Bagaimana gambaran umum terhadap penelitian yang dilakukan? 

2. Bagaimana bentuk dan maksud dari penyimpangan maksim serta bentuk 

implikasi pembentuk teks anekdot sebagai bahan ajar? 

3. Bagaimana hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti? 

 

B. TUJUAN PENELITIAN 

Ada duatujuan yang ingindicapaidalampenelitianini, antara lain sebagaiberikut. 

1. Mendeskripsikan bentukpelanggaranprinsipkerjasama. 

2. Mendeskripsikan maksud dari penyimpangan maksim serta bentuk implikasi pembentuk 

teks anekdot sebagai bahan ajar. 

3. Mendeskripsikan temuan penelitian. 

 

C. MANFAAT PENELITIAN 

Ada dua manfaat yang ingin disampaikan oleh peneliti dalam penelitian yang 

dilakukan.  
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1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pemahaman terkait dengan penyimpangan maksim sebagai 

pembentuk humor, khususnya pada tuturan dialog wayang kampong sebelah.  

b. Memberikan pengetahuan mengenai maksud dan tujuan humor yang terkandung 

dalam tuturan antar tokoh wayang kampong sebelah. 

 

2. ManfaatPraktis 

a. Sebagai referensi bagi penelitian, khususnya yang mengangkat masalah humor. 

b. Memperkenalkan pembentuk wacana humor berdasar tuturan yang melanggar 

maksim pada cara wayang kampug sebelah di MNC TV yang bernilai humor, 

sekaligus pemanfaatan humor untuk membentuk teks anekdot sebagai bahan ajar 

di SMA. 


