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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  

 

 Hiburan adalah segala sesuatu yang dapat menjadi penghibur atau pelipur 

lara. Pada umumnya hiburan dapat berupa musik, film, opera, drama ataupun 

berupa permainan bahkan olahraga. Fungsi hiburan cukup penting,  karena  

manusia  membutuhkannya di sela-sela kehidupannya yang serba serius. Salah 

satu hiburan yang banyak diminati adalah hiburan yang bisa membuat tertawa 

atau memuat komedi di dalamnya.  

 Humor atau komedi adalah suatu imitasi dari kejelekan-kejelekan manusia 

yang didramatisi sehingga menimbulkan tawa. Humor pada dasarnya adalah  

imajinasi  dan  kemampuan otak menemukan asosiasi yang baru. Humor atau 

komedi dapat leluasa memasuki semua wilayah yang ada di dalam masyarakat. 

Dimensi keseriusan dalam sebuah komedi tampak dalam fungsi komedi itu 

sendiri.  

 Humor atau komedi erat kaitannya  dengan  kritik. Hal  itu  terkait  dengan  

fungsi komedi, yaitu sebagai  media  untuk  melakukan  kritik  sosial.  Melalui  

media komedi, seseorang  dapat  melakukan  kritik  terhadap  masalah-masalah  

politik atau apa saja  yang sedang  terjadi  di  masyarakat. Komedi memungkinkan  

orang  mengkritik  secara  santun. Karena  kritik  yang  tercipta  meskipun  sangat  

keras  dan  tajam,  namun  tetap  menghibur. Selain itu, komedi merupakan media 

efektif untuk membuat orang tertawa. Tertawa itu penting untuk mendewasakan 

masyarakat dalam menghadapi kenyataan. Kritik merupakan sebuah upaya untuk 

menegaskan sesuatu, dan dengan demikian memelihara  kebenaran  yang  terdapat  

dalam  sesuatu.  Tanpa  adanya  kritik,  berarti  tidak ada yang menjalankan fungsi 

kontrol terhadap sesuatu. Dalam dunia sastra dan seni, kritik diperlukan untuk 

menjaga kualitas karya seni atau sastra. 
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 Alan undes
1
  mengatakan  bahwa  fungsi komedi yang  tergolong  penting  

adalah sebagai alat untuk melakukan kritik sosial. Dengan fungsi tersebut, komedi 

bisa dilihat sebagai alat untuk melihat realita di masyarakat. Bisa dikatakan 

komedi dapat juga menjadi media dalam  menjembatani  kepentingan  pemerintah  

kepada  rakyatnya,  maupun  rakyat  kepada pemerintahnya. Komedi juga dapat  

dipakai  melihat  kualitas  demokrasi  suatu  bangsa. Semakin berkembang komedi 

dalam suatu masyarakat, maka semakin dewasa masyarakat tersebut. Hal ini 

terkait dengan sikap suatu bangsa dalam menyikapi kritik, terutama kritik yang 

disampaikan melalui media komedi. 

 Di  Indonesia, dalam  etnis Jawa, dikenal dengan istilah punakawan  atau 

pembantu yang  selain  melayani  tuannya,  juga  bertugas  menghibur  dengan  

cara  membuat  lelucon atau dagelan. Tidak berhenti sampai di situ, punakawan 

juga mengemban fungsi sebagai penasehat, pembimbing dan kontrol sosial 

terhadap setiap kebijakan para tuannya. Empat punakawan yang paling populer 

adalah Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Mereka siap membantu dan 

mendukung para ksatria.  

 Punakawan dan komedian bila diusut soal fungsi dan  peran  mereka  

dalam  beraktualisasi  diri,  akan  ditemukan  beberapa  kesamaan  yang menarik. 

Keduanya sama-sama  mengemban  kewajiban  sebagai  penghibur.  Sama-sama 

pemantul fenomena yang terjadi di masyarakat. Sama-sama  mengemban fungsi 

kontrol sosial. Sama-sama punya komitmen perlunya menjunjung muatan daya 

didik dan kobaran wabah optimism di masyarakat.
2
 

 Dalam konteks ini, komedian adalah sosok yang mampu menyampaikan 

kebenaran dengan  tertawa,  mampu  berdiri  dalam  garis  besar  bebas  tekanan,  

dan  mampu  menjadi jembatan antara rakyat atau penguasa. Sebut saja Srimulat, 

Warkop DKI, Bagito, Patrio, P-Project,  Lenong Rumpi  adalah  nama-nama  grup  

komedi  yang  baik  pertunjukan  di media  maupun  di  panggung  tanpa  tersorot  

media, yang cukup aktif dalam berkomedi yang sarat dengan kritik-kritik terhadap 

fenomena yang ada di masyarakat.   

                                                 
 

1
 Komika Stand Up Komedi terkenal dari Amerika Serikat 
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 Komedi  juga  seperti  musik,  didesain  untuk  menghibur, tapi di tangan 

beberapa orang tertentu bisa menjadi sebuah kritik  sosial.
3
 Banyak komedi yang 

datang dan menjadi bagian dalam sebuah  komunitas  yang tertekan.  Seperti  

musik,  dengan  lagu sebagai bentuk ekspresi jiwa, komedi juga jadi jalan keluar 

seseorang untuk melakukan protes, tanpa harus menjadi gila karena protes 

tersebut.  

 Komedi bisa muncul di mana saja, begitupun kritik sosial bahkan dalam 

kehidupan sehari hari. Hal tersebut yang kemudian mendasari munculnya 

pemikiran-pemikiran kritis dan dibawa  ke  panggung  komedi.  Sebut  saja ludruk  

dan ketoprak, adalah contoh pertunjukan komedi yang  materi  komedinya  adalah  

keresahan sehari-hari  pelakonnya yang  dituangkan  dalam  komedi.  Namun  saat  

ini,  panggung  komedi  tersebut  mulai berkurang.  Panggung  Srimulat,  ludruk,  

ketoprak  sudah  tidak  lagi  ada  di  tengah masyarakat. Sarana kritik sosial pun 

berkurang. Memang kita masih bisa menjumpai kritik sosial di media lain, seperti 

koran, buku, film  dan  lain-lain.  Tetapi  segmentasi  mereka  lebih  sempit  dari 

pada panggung hiburan komedi. Semakin banyaknya persoalan yang ada di 

masyarakat, ketidak percayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, serta  

dominasi media oleh berita-berita yang berat sebelah semakin menunjukkan 

bahwa perlu saluran-saluran lain yang lebih luas dan menjangkau berbagai macam 

pihak. Selain itu perlu pula membuka saluran-saluran yang sebelumnya telah 

tertutup. 

 Komedi dengan kritik sosial dianggap segmented dan masyarakat 

dianggap masih sekedar  membutuhkan  humor  sebagai  ekspresi  hiburan.  Tidak  

mengherankan  jika  para komedian  menempatkan  diri  sebagai clown (badut)  

yang menjadi pusat tertawaan. Dan pada akhirnya komedian mereproduksi 

banyolan verbal dan slapstick yang tak jauh dari gaya ledekan, eksploitasi fisik 

dan bumbu-bumbu erotik. Apalagi melalui media televisi, komedi  hanya  

mengabdi  kepada  kepentingan  industri  hiburan,  tanpa  mampu merefleksikan 

realitas sosial yang terdapat dalam masyarakat. 
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 Komedi  yang  mengandung  kritik  sosial  memang  telah  berkembang  di 

panggung-panggung  teater  kontemporer.  Teater  Koma  dan  Teater  Gandrik  

boleh  disebut  sebagai kelompok yang meyakini  komedi  sebagai  salah  satu  

pilihan ekspresi pemanggungan mereka. Di ranah televisi, kritik sosial pernah 

mewarnai program-program komedi lewat Republik BBM, Republik Mimpi, 

Democrazy dan News dot Com. Komedi sempat dilihat sebagai suatu peluang 

untuk menyampaikan kritik melalui media parodi dan ironi, tidak semata-mata 

sebagai hiburan belaka. 

 Dalam  perkembangan dunia komedi di televisi, konsep kritik dan  melihat  

secara berbeda sebenarnya bukan hal yang baru. Seperti yang terlihat dari 

Srimulat, kita sering melihat hal-hal yang tidak biasa tersebut, seperti pembantu 

memarahi majikan. Komedi yang mengandung kritik sebenarnya memperoleh  

momentum yang pas untuk menjadi oase tontonan yang sedikit banyak bisa 

mencerdaskan, hingga industri komedi di negeri ini bisa meningkat, tidak hanya 

sekedar industri tawa, tetapi juga mulai ikut turut serta dalam mendistribusikan 

kecerdasan dalam perubahan sosial. 

 Saat ini, satu saluran yang dirasa sedang berkembang di masyarakat adalah 

stand up comedy. Ia adalah format komedi yang  membebaskan  individu-individu  

untuk berbagi tentang keresahan-keresahannya. Stand up comedy adalah sebuah 

genre komedi one man show yang melakukan monolog yang lucu dan 

memberikan pengamatan, pendapat atau pengalaman pribadinya. Mengutarakan  

keresahan, mengangkat kenyataan, memotret kehidupan sosial masyarakat, dan  

menyuguhkan kembali kepada masyarakat dengan jenaka. Stand up sendiri artinya 

bukan berdiri, melainkan lebih kepada mengutarakan dan membela opini serta 

pandangannya.
4
 

 Di Amerika, stand up comedy sangat kental dengan pembicaraan politik. 

Tidak hanya dilakukan oleh komika-komika yang memang concern terhadap  isu-

isu politik, tetapi stand up comedy juga dilakukan oleh pejabat-pejabat yang 

melakukan sindiran atau menyerang lawan politiknya. Stand up comedy dipilih  
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karena meski ia berniat untuk menyerang lawannya, namun tidak ada yang dapat 

dilakukan oleh lawannya, karena ini adalah komedi.  

 Stand up Comedy di  Indonesia  sebenarnya  bukanlah  hal  yang  baru.  

Warkop DKI sudah menggunakan komedi  jenis ini, namun beberapa  tahun  ini 

mulai dipopolerkan kembali. Berawal dari Kompas TV yang  membuat  program  

pencarian bakat stand up comedy kemudian disusul Metro TV yang membuat 

program stand up comedy tiga kali dalam satu minggu. Program yang dibuat oleh 

kedua televisi sudah berjalan rutin selama empat tahun. Stand  up comedy menjadi  

ramai dibicarakan di  media  yang  lain, salah satunya adalah internet.  

 Dalam waktu singkat berbagai komunitas stand up pun banyak berdiri, 

baik di kota besar maupun kota kecil. Secara rutin tiap minggu mereka 

menyelenggarakan openmic (acara non profit stand up comedy). Komunitas-

komunitas tersebut terus berkembang, bahkan semakin banyak bermunculan 

komunitas baru dan kemudian bergabung menjadi satu komunitas nasional  

“Stand Up Indo”. Dalam  kurun  waktu  tertentu  mereka mengadakan “Stand  Up  

Nite”, “Stand Up Special” dan “Tour” yaitu acara komersial stand up comedy 

yang dipergunakan untuk membawanya ke arah professional. 

 Stand up comedy mulai dikenal sebagai komedi cerdas, karena materi-

materi yang digunakan adalah materi yang mengandung keresahan komikanya. 

Selain ia harus berdiri sendiri, ia juga harus membuat tawa dari keresahan 

tersebut. Pada awal kemunculannya, stand up comedy selalu  sarat  dengan  kritik  

sosial.  Keresahan  terhadap  lingkungan, pemerintah  dan  hal-hal  lain  dikemas  

dengan  baik  oleh  komika  dan  sedikit  banyak kemudian membuat masyarakat 

membuka mata. Keresahan yang dirasakan oleh komika tersebut disampaikan dan 

kemudian menimbulkan reaksi dari penonton. Reaksi tersebut beragam, mulai  

dari  menolak  sampai  menerimanya  kemudian  menyebarluaskan  ide tersebut.  

 Banyaknya  komunitas komunitas stand up comedy di  daerah  juga  

membuat keresahan yang disampaikan oleh komika semakin berkembang di 

masyarakat. Pada perkembangannya, stand up comedy tidak selalu berisi tentang 

keresahan dan Kritik sosial. Seperti  komedi  pada  umumnya juga  mengalami  

pergeseran. Hanya sekedar mengundang tawa tanpa harus memasukkan  
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keresahan dan kritik sosial dalam materinya. Memang tidak semua komika seperti 

itu, namun karena jumlah komika terus bertambah dan persaingan semakin besar, 

hal tersebut tidak terlelakkan lagi. Tetapi bukan berarti  tidak  ada  komika  yang  

masih  memegang  idealismenya  untuk  tetap  bersuara terhadap keresahan yang 

ada di dalam dirinya. 

 Stand up comedy Indonesia adalah salah satu program acara  televisi  yang 

ditayangkan oleh Kompas TV. Acara ini mengusung format kompetisi untuk  

mencari komika terbaik di Indonesia. Sampai saat ini program ini terus berjalan 

setiap tahunnya dan  sudah  sampai  season 4.  Animo  masyarakat  terhadap stand 

up comedy terus meningkat, terbukti dengan  semakin  banyaknya  program  acara  

lain yang bertemakan stand up comedy lahir di Kompas TV setelah setiap 

seasonnya berakhir. Program acara televisi tersebut diisi oleh berbagai macam 

karakter dan latar belakang komika. Banyak diantara mereka yang mengusung 

idealismenya dengan tetap membawakan materi-materi yang bertamakan kritik 

sosial, namun banyak juga diantara mereka yang menggunakan materi-materi 

yang hanya untuk mengundang tawa penonton. Tidak  jarang  juga  komika  yang  

menggabungkan kedua jenis materi dalam pertunjukkannya. Seperti dijelaskan 

sebelumnya, komedi berbentuk stand up comedy juga banyak  bergeser dari 

mulanya. Tidak banyak  komika  yang  tetap  mengusung  keresahan dan kritik 

sosial dalam materi-materinya. 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti ingin  

mengetahui bentuk kategori pesan kritik yang terdapat dari materi komika pada 

saat grand final suci 4 di kompas tv serta siapa saja yang menjadi sasaran kritik 

komika. Kemudian peneliti mengambil judul “Analisis Isi Pesan Kritik Sosial 

Komika Stand Up Comedy Indonesia Di Kompas TV” 

 

B. Penegasan istilah 
 

 Penulis perlu memberikan penegasan istilah tentang istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, adapun istilah tersebut yaitu :  
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1. Komika (Comic) 

Pelaku stand up comedy ini biasa disebut dengan "stand up comic" atau 

secara singkat disebut dengan "Comic". Para comic ini memberikan beragam 

cerita humor, lelucon pendek atau kritik-kritik berupa sindiran terhadap sesuatu 

hal yang sifatnya cenderung umum dengan berbagai macam sajian gerakan dan 

gaya. Beberapa comic pun bahkan menggunakan alat peraga untuk meningkatkan 

performa mereka di atas panggung. Dan tak mustahil jika terdapat lelucon yang 

berbau cabul, rasis dan vulgar di stand up comedy. Mereka biasanya membuat 

script dan catatan-catatan kecil dalam rangka untuk mempermudah mereka dalam 

berkomedi. 

 

2. Stand up comedy 

Stand Up Comedy merupakan bentuk dari seni komedi atau melawak 

yang disampaikan secara monolog kepada penonton.
5
 Biasanya ini dilakukan 

secara live dan komedian akan melakukan one man show. Meskipun disebut 

dengan Stand Up Comedy, komedian tidaklah selalu berdiri dalam menyampaikan 

komedinya. Ada beberapa komedian yang melakukannya dengan duduk dikursi 

persis seperti orang yang sedang bercerita. Dalam masalah penampilan, 

pertunjukan ini bisa dikatakan tidaklah terlalu susah mengaturnya. Begitu 

sederhananya bentuk pertunjukan ini, seorang komedian bisa tampil meski dengan 

hanya memakai t-shirt dan celana pendek. Meski demikian, tetaplah tidak mudah 

untuk menjadi pelaku stand up comedy. 

 Selain faktor harus bisa melucu, tekanan mental juga pasti akan hadir 

selama penampilan. Jika lelucon yang diberikan tidak dimengerti atau bahkan 

tidak dianggap lucu, para audiens tentu tidak akan tertawa dan yang lebih parah 

mereka malah mencibir komedian yang tampil. Dalam sejarahnya, stand up 

comedy sendiri telah ada di abad ke delapan belas di Eropa dan Amerika. Disana 

pelaku komedian ini biasa disebut dengan “stand up comic” atau secara singkat 

disebut dengan “comic”. 

                                                 
 

5
Panji Nugroho. Potret Stand Up Comedy: Strategi Menjadi Comedian Handal. 

Yogyakarta: Pustaka Baru Press. hal. 1-4.   
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3. Pesan Kritik Sosial 

Menurut  Akhmad  Zaini  Akbar, Kritik sosial  adalah  salah  satu  bentuk 

komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol 

terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat.
6
 Kritik sosial  

juga berarti sebuah inovasi sosial. Dalam arti bahwa kritik sosial dapat menjadi 

sarana komunikasi gagasan-gagasan baru (sembari menilai gagasan-gagasan lama) 

untuk suatu perubahan sosial. Sedangkan menurut Astrid Susanto
7
, yang  

dimaksud dengan  kitik sosial  adalah  suatu  aktivitas  yang  berhubungan  dengan  

penilaian (judging), perbandingan (comparing), dan pengungkapan (revealing)  

mengenai kondisi sosial suatu masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai yang  

dianut ataupun nilai-nilai yang dianut ataupun nilai-nilai yang dijadikan pedoman. 

 

C. Rumusan Masalah 

 

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah Apa saja Bentuk Kategori Kritik 

Sosial yang ditemukan pada Materi Komika Pada Saat Grandfinal Suci 4? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
 

1. Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bentuk Kategori Kritik 

Sosial dari Materi Komika Pada Saat Grandfinal Suci 4. 

 

2. Kegunaan penelitian 

a) Secara teoritis 

  Hasil penelitian diharapkan dapat menambah kajian pemikiran bagi 

pengembangan komunikasi terutama broadcasting yang berkaitan dengan 

analisis isi, terutama dalam hal kritik sosial dengan media humor. 

b) Secara praktis 

                                                 
 

6
 Moh. Mahfud MD dkk, op. cit., hlm. 48 
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 Sepriana Yolandi Ataupah, Loc. Cit., hlm. 9 
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Menambah wawasan pengetahuan bagi khalayak mengenai kritik sosial 

yang terdapat dalam humor, terutama stand up comedy, sehingga dapat 

bermanfaat bagi masyarakat  luas,  dan  masyarakat  bisa  lebih  kritis  dalam  

mengidentifikasi  pesan kritik sosial yang terdapat dalam komedi. 

c) Secara akademis 

  Untuk memperoleh gelar sarjana S1 Komunikasi (S.Kom) pada 

fakultas dakwah dan komunikasi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Untuk memudahkan menyusun tulisan ini,maka peneliti membuat 

sistematika penulisan sebagai berikut :  

BAB I  : PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, penegasan 

istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Pada bab ini akan diuraikan tentang kajian teori, kajian terdahulu 

dan konsep operasional 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab Ini Berisikan Tentang Jenis Dan Pendekatan Penelitian, 

Lokasi Dan Waktu Penelitian, Populasi Dan Sampel, Teknik 

Pengumpulan Data, Validitas Dan Teknik Analisis Data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

Gambaran Umum Lokasi Penelitian Terdiri Dari Sejarah  

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab Ini Berisikan Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan  

BAB VI : Kesimpulan dan Saran  

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


