
91 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 

Pada penelitian ini, fokus kajiannya adalah transkip dari tayangan stand up 

comedy indonesia season 4 di kompas tv pada saat grand final. Berdasarkan 

analisis data dapat disimpulkan bahwa bentuk kategorisasi kritik sosial yang 

muncul dari transkip materi komika adalah :  

 

1) KSM (Kritik Sosial Masyarakat) Dengan Persentase 0.44 % 

P =      16   X 100% = 0.44 % 

  36 

 Dari Data tersebut diketahui bahwa Persentase munculnya materi dengan 

bentuk kategori kritik sosial pembangunan (KSP) dalam materi komika stand up 

Comedy season 4  adalah sebanyak 0,44 %. 

 

2) KSPOL (Kritik Sosial Politik) Dengan Persentase 0.25% 

P =      9   X 100% = 0.25 % 

 36 

 Dari Data tersebut diketahui bahwa Persentase munculnya materi dengan 

bentuk kategori kritik sosial pembangunan (KSP) dalam materi komika stand up 

Comedy season 4  adalah sebanyak 0,25 %. 

 

3) KSP (Kritik Sosial Pembangunan) Dengan Persentase 0.13% 

P =      5        X 100% = 0.13 % 

 36 

 Dari Data tersebut diketahui bahwa Persentase munculnya materi dengan 

bentuk kategori Kritik Sosial Pembangunan (KSP) dalam materi komika stand up 

Comedy season 4 adalah sebanyak 0,13 %. 

 

4) KSA (Kritik Sosial Agama) Dengan Persentase 0.08% 

P =      3   X 100% = 0.08 % 

 36 
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 Dari Data tersebut diketahui bahwa Persentase munculnya materi dengan 

bentuk kategori kritik sosial pembangunan (KSP) dalam materi komika stand up 

Comedy season 4  adalah sebanyak 0,08 % 

 

5) KSH.( Kritik Sosial Hukum) Dengan Persentase  0.05%  

P =        2  X 100% = 0.05 % 

  36 

 Dari Data tersebut diketahui bahwa Persentase munculnya materi dengan 

bentuk kategori Kritik Sosial Pembangunan (KSP) dalam materi komika stand up 

Comedy season 4 adalah sebanyak 0,05 %. 

 

6) KSE (Kritik Sosial Ekonomi) Dengan Persentase 0.2% 

P =      1   X 100% = 0,02 % 

 36 

 Dari Data tersebut diketahui bahwa Persentase munculnya materi dengan 

bentuk kategori kritik sosial pembangunan (KSP) dalam materi komika stand up 

Comedy season 4 adalah sebanyak 0,2 %. 

 

Bentuk kategori kritik sosial yang paling dominan dalam transkip materi 

komika grandfinalis season 4 adalah Kritik sosial masyarakat (KSM) dengan 

persentase 0.44 % dan kategori kritik sosial yang paling rendah adalah Kritik 

sosial ekonomi (KSE) dengan persentase 0.2 % 

 

B. Saran 

Penelitian ini memiliki kekuarangan di dalamnya. Harapan peneliti di 

waktu mendatang adalah :  

1. Adanya penelitian sejenis yang mengeksplor lebih dalam tidak hanya isi pesan 

yang terdapat dalam naskah Stand Up Comedy namun banyak sisi lain dari 

program acara ini yang bisa diteliti lebih lanjut karena Stand Up Comedy sarat 

akan pesan-pesan terhadap masalah sosial salah satunya pesan kritik.  

2. Ada upaya pengembangan materi oleh komika terkait isu –isu ekonomi yang 

dalam penelitian ini mendapatkan persentase yang paling rendah. Hal ini 
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menjadi penting karena melalui media komedi, seseorang dapat melakukan 

kritik terhadap masalah-masalah ekonomi dan menjadi pemicu masalah yang 

kerap muncul di masyarakat misalnya perampokan, pencurian dan lain 

sebagainya.  

3. Dapat dijadikan bahan rujukan kajian manajemen konflik sederhana, karena 

stand up comedy memungkinkan orang mengkritik secara santun dan juga 

mengedukasi serta mempersuasi penonton untuk bersama-sama membuka 

pikiran dan menertawakan lingkungan sekitar bahkan diri sendiri tanpa harus 

tersinggung melalui materi yang dibawakan.  

 

 


