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ABSTRAK 

 

Farkhatun Zahroh. “Kajian Humor pada Wacana Humor Apa Tumon dalam 

Majalah Panjebar Semangat Tahun 2015”. Skripsi. Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Jawa. FKIP. Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2016 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) jenis-jenis humor pada 

wacana humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2015, (2) 

pelanggaran maksim kerja sama dan sopan-santun pada wacana humor Apa 

Tumon dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2015.  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber 

data penelitian ini adalah wacana humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar 

Semangat tahun 2015. Data penelitian adalah berupa kutipan-kutipan percakapan 

atau kalimat yang mengandung jenis humor dan pelanggaran maksim pada 

wacana Apa Tumon dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2015.Penelitian ini 

menggunakan teknik pustaka, teknik simak, dan teknik catat.Instrumen penelitian 

adalah berupa kartu data.Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik ketekunan.Data yang dianalisis menggunakan teknik content analysis atau 

analisis isi.Penjelasan hasil analisis menggunakan teknik penyajian informal. 

Teknik penyajian informal tersebut digunakan untuk menjelaskan jenis-jenis 

humor dan pelanggaran maksim pada wacana humor Apa Tumon dalam majalah 

Panjebar Semangattahun 2015. 

Hasil penelitian ini ditemukannya (1) Jenis-jenis humor meliputi humor 

mahasiswa, humor seksual, humor jual-beli, humor agama, humor psikiater, 

humor percintaan, humor keluarga, humor rumah tangga, humor tingkah laku 

manusia, humor pendidikan, humor hutang-piutang, komik, humor dokter, olok-

olok, humor pembantu, humor pencuri, humor intelektual, dan supresi. (2) 

Pelanggaran maksim kerja sama meliputi pelanggaran maksim kuantitas, 

pelanggaran maksim kualitas, pelanggaran maksim cara, dan pelanggaran maksim 

relevansi (hubungan). Selanjutnya, pelanggaran maksim sopan-santun meliputi 

pelanggaran maksim kesepakatan, pelanggaran maksim kedermawanan, 

pelanggaran maksim pujian, pelanggaran maksim simpati, pelanggaran maksim 

kerendahan hati, dan pelanggaran maksim kearifan. 

 

Kata kunci: humor, wacana Apa Tumon 
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SARIPATI 

 

 
Farkhatun Zahroh. “Kajian Humor pada Wacana Humor Apa Tumon dalam 

Majalah Panjebar Semangat Tahun 2015”. Skripsi. Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Jawa.FKIP. Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2016 

 

Ancasipun panaliten punika ngandharaken jinis-jinising humor wonten ing 

wacana humor Apa Tumon wonten kalawarti Panjebar Semangat taun 2015, (2) 

pelanggaran maksim kerja sama lan sopan-santun wonten ing wacana humor Apa 

Tumon wonten kalawarti Panjebar Semangat taun 2015. 

Jinising panaliten punika dipunginakaken inggih punika panaliten 

deskriptif kualitatif. Sumber data ing panaliten inggih punika wacana humor Apa 

Tumon wonten kalawarti Panjebar Semangat taun 2015. Data panaliten punika 

awujud ukara utawa pacelathon ingkang ngandhut jinising humor lan pelanggaran 

maksim wonten ing wacana Apa Tumon wonten ing kalawarti Panjebar Semangat 

taun 2015. Datanipun ingkang dipunkempalaken wonten panaliten punika 

dipunginakaken kanthi teknik pustaka, teknik simak, lan teknik serat. Instrumen 

panaliten inggih punika dipunginakaken kartu data. Keabsahan datanipun wonten 

panaliten punika dipunginakaken teknik ketekunan. Datanipun ingkang 

dipunanalisis dipunginakaken teknik content analysis utawi analisis isi. Kasil 

analisis dipunginakaken teknik penyajian informal. Teknik penyajian informal 

kasebut dipunginakaken kangge ngandaraken jinis-jinisipun humor lan 

pelanggaran maksim wonten humor Apa Tumon wonten ing kalawarti Panjebar 

Semangat taun 2015   

Kasil panaliten data ingkang dipunanalisis pikantuk data (1) jinis-jinising 

humor inggih punika humor mahasiswa, humor seksual, humor jual-beli, humor 

agama, humor psikiater, humor percintaan, humor keluarga, humor rumah tangga, 

humor tingkah laku manusia, humor pendidikan, humor hutang-piutang, komik, 

humor dokter, olok-olok, humor pembantu, humor pencuri, humor intelektual, lan 

supresi. (2) Pelanggaran maksim kerja sama inggih punika pelanggaran maksim 

kuantitas, pelanggaran maksim kualitas, pelanggaran maksim cara, lan 

pelanggaran maksim relevansi (hubungan). Kalajengaken, pelanggaran maksim 

sopan-santun inggih punika pelanggaran maksim kesepakatan, pelanggaran 

maksim kedermawanan, pelanggaran maksim pujian, pelanggaran maksim 

simpati, pelanggaran maksim kerendahan hati, lan pelanggaran maksim kearifan. 

 

Kata kunci: humor, wacana Apa Tumon 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan suatu alat yang digunakan untuk berkomunikasi 

dengan orang lain agar mendapatkan informasi yang disampaikan oleh lawan 

bicara. Secara umum, bahasa dibagi menjadi dua yaitu bahasa tulisan dan 

bahasa lisan. Bahasa berfungsi sebagai sarana komunikasi dan interaksi antara 

manusia satu dengan manusia yang lain. Dalam kehidupannya, manusia tidak 

akan lepas dari peristiwa komunikasi untuk dapat mengungkapkan ide, 

gagasan, isi pikiran, maksud, dan sebagainya. Komunikasi dapat berjalan 

dengan lancar dan komunikatif, tanpa adanya gangguan ataupun masalah 

maka diperlukan keterampilan dalam berkomunikasi yakni keterampilan 

berbahasa. 

Pentingnya fungsi bahasa yang dijadikan sebagai alat berkomunikasi, 

untuk itu bahasa tidak terlepas dengan adanya wacana. Menurut Mulyana 

(2005: 6) wacana merupakan satuan bahasa yang paling lengkap, lebih tinggi 

dari klausa dan kalimat, memiliki kohesi dan koherensi yang baik, mempunyai 

awal dan akhir yang jelas berkesinambungan, dan dapat disampaikan secara 

lisan atau tertulis. Wacana disini dapat dibagi menjadi dua yaitu wacana lisan 

dan wacana tulis. Wacana lisan dapat berupa pidato, siaran berita, khotbah, 

dan siaran iklan yang disampaikan secara lisan, sedangkan wacana tulis, 



2 
 

 
 

wacana tulis berupa buku-buku teks, surat, dokumen tertulis, koran, majalah, 

komik, wacana humor, bacaan kartun, dan lain sebagainya.  

Dari berbagai wacana yang ada, salah satu wacana tulis yaitu wacana 

humor. Wacana humor yang menjadi bahan kajian tulisan merupakan wacana 

hiburan karena penciptaanya ditujukan untuk menghibur pembaca. Namun 

selain digunakan sebagai sarana hiburan, wacana humor dapat menceritakan 

atau mengungkapkan kejadian atau peristiwa yang dialami oleh seseorang 

dalam kehidupannya. Dalam wacana humor ini, selain lebih memahami apa 

yang telah dan sedang terjadi di sekitar lingkungan, wacana humor dapat 

diciptakan sebagai sarana hiburan dan pendidikan. Melalui wacana humor 

manusia bisa menggunakannya sebagai sarana pendidikan yang dapat 

menghibur serta memperoleh pandangan untuk membedakan perkataan atau 

perbuatan mana yang baik dan buruk. Selain itu, wacana humor digunakan 

sebagai sarana untuk menghibur hati yang sedang merasakan kesedihan, 

kecemasan, bimbang, dan bahkan luka hati yang paling mendalam. 

Dewasa ini, beberapa media massa marak memunculkan sesuatu yang 

menghibur. Banyak sekali media yang digunakan untuk media hiburan berupa 

media elektronik dan media cetak. Salah satu contoh media cetak seperti 

majalah berbahasa Jawa yang mempunyai wacana humor yaitu majalah 

Panjebar Semangat, Djaka Lodang, Jaya Baya yang mempunyai wacana 

humor. Beberapa majalah berbahasa Jawa yang diterbitkan, Djaka Lodang 

terdapat wacana guyon yang mana dalam wacana guyon tersebut hanya ditulis 

oleh satu penulis saja dan bahasanya ditulis oleh pengarang yang sama. Selain 
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Djaka Lodang, ada Jaya Baya banyak juga wacana yang bertujuan untuk 

menghibur para pembaca. Dari beberapa majalah yang ada, peneliti memilih 

majalah Panjebar Semangat untuk dijadikan analisis penelitian karena 

majalah ini memiliki daya tarik tersendiri, yaitu adanya wacana humor Apa 

Tumon. Wacana Apa Tumon memiliki dialek yang berbeda-beda sesuai 

dengan asal dari pengirim wacana tersebut. Hal tersebut menambah 

pengetahuan untuk peneliti sendiri dan pembaca mengenai dialek yang ada di 

pulau Jawa. Selain itu, wacana tersebut berupa narasi yang menceritakan dari 

awal kejadian sampai akhir. 

Wacana humor Apa Tumon merupakan bacaan yang menggambarkan 

tentang kehidupan manusia serta hal-hal yang sebenarnya sederhana, namun 

terkadang mengesankan kebodohan, dan kelucuan. Dalam wacana humor Apa 

Tumon biasanya ditulis berbentuk percakapan atau paragraf singkat yang 

mengandung arti menyindir atau mengkritik, bahkan biasanya terjadi 

pelanggaran norma tuturan. Dalam norma tuturan kaitannya dengan 

percakapan pasti ada sebuah makna yang terkandung ketika berkomunikasi 

sehingga apa yang disampaikan bisa diketahui maksud dari apa yang 

dituturkan. Berbicara tentang makna sangatlah penting disampaikan ketika 

berkomunikasi. Jika makna yang kita ucapkan tidak benar atau tidak sesuai 

dengan maksud pembicaraan maka akan membingungkan lawan tutur dan 

makna yang disampaikan tidak dapat disimpulkan makna yang terkandung 

didalamnya. Lain halnya dengan makna dalam sebuah wacana humor yang 

sengaja diciptakan dengan melakukan pelanggaran prinsip kerja sama dan 
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prinsip sopan-santun pada lawan tutur. Dalam percakapannya dengan orang 

lain sengaja dilakukan pelanggaran norma tuturan agar tujuan humor dapat 

menimbulkan kelucuan bagi para pembacanya sehingga yang bersangkutan 

dapat membedakan sesuatu itu benar atau salah. 

Pelanggaran norma tuturan tidak memandang sedang berbicara dengan 

siapa dan dimana, tetapi lebih mengedepankan tujuan dari wacana humor yaitu 

menghibur. Wacana humor yang ada pada majalah Panjebar Semangat 

terkenal di berbagai media cetak dan berbeda dengan wacana-wacana yang 

lain. Pada umumnya dalam melakukan komunikasi antara penutur dan lawan 

tutur mempertimbangkan percakapan agar tidak melanggar prinsip percakapan 

sehingga dapat berjalan dengan lancar. Akan tetapi, jika terjadi pelanggaran 

dalam percakapan hanya bertujuan agar terciptanya humor.  

Dari banyaknya humor yang terdapat dalam wacana humor Apa Tumon 

setiap percakapan yang ada pada wacana humor Apa Tumon tersebut membuat 

para pembaca lebih memahami pelanggaran prinsip-prinsip yang terjadi agar 

lebih menarik dan lucu. Pelanggaran-pelanggaran yang digunakan untuk 

menganalisis wacana humor Apa Tumon sebagai sumber kelucuan seperti 

pelanggaran prinsip kerja sama meliputi (1) pelanggaran maksim kualitas; (2) 

pelanggaran maksim kuantitas; (3) pelanggaran maksim cara; (4) pelanggaran 

maksim relevansi. Pelanggaran sopan-santun meliputi (1) pelanggaran maksim 

kearifan (2) pelanggaran maksim kedermawanan; (3) pelanggaran maksim 

pujian; (4) pelanggaran maksim kerendahan hati; (5) pelanggaran maksim 

kesepakatan; (6) pelanggaran maksim simpati. 
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Dalam wacana humor pasti memiliki perbedaan antara wacana humor  

yang satu dengan wacana humor yang lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat 

dari berbagai jenis-jenis humor dalam wacana humor. Untuk itu, dalam 

menganalisis wacana humor dalam majalah Panjebar Semangat menggunakan 

jenis-jenis kajian humor seperti humor pendidikan, humor rumah tangga, 

humor percintaan, humor seksual, humor mahasiswa, dan lain-lain. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis wacana 

berbahasa Jawa salah satunya wacana humor Apa Tumon berbahasa Jawa yang 

terdapat dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2015 karena wacana 

tersebut memiliki beberapa jenis-jenis humor serta pelanggaran prinsip kerja 

sama dan prinsip sopan-santun pada percakapan atau kalimat yang berbeda-

beda. Untuk itu, penulis mengambil “Kajian Humor pada Wacana Humor Apa 

Tumon dalam Majalah Panjebar Semangat tahun 2015” sebagai judul 

penelitian ini.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut: 

1. Maraknya media massa yang memunculkan bacaan yang mengandung 

unsur humor. 

2. Banyaknya wacana humor yang bertujuan untuk menyindir atau mengejek. 

3. Banyaknya jenis humor dalam wacana humor Apa Tumon sehingga bisa 

menyebabkan pembaca kebingungan dalam berasumsi. 
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4. Adanya pelanggaran prinsip kerja sama dan prinsip sopan-santun yang 

terjadi dalam wacana humor Apa Tumon yang menimbulkan kelucuan.  

5. Pelanggaran prinsip kerja sama dan pelanggaran prinsip sopan-santun 

dilakukan dengan sengaja agar menciptakan humor. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis membatasi 

masalah yang akan diteliti sebagai berikut. 

1. Jenis-jenis humor pada wacana humor Apa Tumon dalam majalah 

Panjebar Semangat tahun 2015. 

2. Pelanggaran prinsip kerja sama dan pelanggaran prinsip sopan-santun pada 

wacana humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2015.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas, penulis merumuskan masalah agar 

penelitian ini terarah dan mengacu pada tujuan. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apa saja jenis-jenis humor pada wacana wacana humor Apa Tumon dalam 

majalah Panjebar Semangat tahun 2015? 

2. Apa saja pelanggaran prinsip kerja sama dan pelanggaran prinsip sopan-

santun pada wacana humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar Semangat 

tahun 2015? 
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E. Tujuan Penelitian  

Suatu penelitian dilakukan untuk mempunyai tujuan, untuk itu tujuan 

penelitian tersebut akan memberikan arah yang benar untuk permasalahan 

dibawa. Tujuan penelitian itu sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan jenis-jenis humor pada wacana humor Apa Tumon 

dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2015. 

2. Untuk mendeskripsikan pelanggaran prinsip kerja sama dan pelanggaran 

prinsip sopan-santun pada wacana humor Apa Tumon dalam majalah 

Panjebar Semangat tahun 2015. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian di atas, penulis mengaharapkan dapat 

bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis, di antaranya sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

memperkaya khasanah karya sastra Jawa, khususnya penelitian mengenai 

bahasa yaitu tentang wacana humor Apa Tumon. 

2. Manfaat Praktis 

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap dalam melakukan 

penelitian ini ada manfaat praktis yang dapat digunakan sebagai berikut. 

a. menambah wawasan dan pengetahuan tentang sastra Jawa, khususnya 

yang ada di Indonesia; 
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b. meningkatkan pengetahuan dan memahami tentang jenis-jenis humor, 

pelanggaran prinsip kerja sama dan pelanggaran prinsip sopan-santun 

pada wacana humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar Semangat 

tahun 2015; 

c. sebagai acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang masih berkaitan 

dengan objek dibidang bahasa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian 

sebelumnya yang bisa dijadikan referensi dan acuan. Dengan hasil penelitian 

yang ada, peneliti bisa mencari persamaan dan perbedaan antara penelitian 

sebelumnya dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan. Adapun 

beberapa hasil penelitian sebelumnya yang peneliti temukan sebagai berikut. 

1. Nur Latifah (2015) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo 

jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, dengan judul “Kajian 

Humor Pada Wacana Guyon dalam Majalah Djaka Lodang edisi Bulan 

Januari-Bulan Juni Tahun 2014”. Dalam penelitian ini, Nur Latifah 

mengkaji jenis-jenis humor dan teknik penciptaan humor pada wacana 

guyon dalam majalah Djaka Lodang edisi bulan Januari-bulan Juni tahun 

2014. 

Nur Latifah mendeskripsikan jenis-jenis humor dan teknik 

penciptaan humor pada wacana guyon dalam majalah Djaka Lodang edisi 

bulan Januari-bulan Juni tahun 2014. Jenis-jenis humor yang ada dalam 

wacana guyon tersebut meliputi humor pendidikan, humor rumah tangga, 

humor mahasiswa, humor percintaan, humor tukang becak, humor 

dagang. Teknik yang digunakan dalam penciptaan humor meliputi teknik 

9 
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penciptaan humor ketaksaan, teknik penciptaan humor anatomi, teknik 

penciptaan humor nama, teknik penciptaan humor pertalian antar klausa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Latifah dengan penelitian yang 

akan dilakukan mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan dari 

penelitian Nur Latifah dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni 

sama-sama mengkaji jenis-jenis humor seperti humor pendidikan, humor 

rumah tangga, humor percintaan, dan seterusnya. Perbedaan dari 

penelitian Nur Latifah, yakni mengkaji teknik penciptaan humor, 

sedangkan peneliti mengkaji pelanggaran prinsip kerja sama dan prinsip 

sopan-santun. Penelitian Nur Latifah tidak menggunakan teknik 

keabsahan data, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan 

teknik keabsahan data yakni teknik ketekunan. Selain itu, perbedaan lain 

terdapat pada objek penelitian. Objek yang dilakukan Nur Latifah, yakni 

pada wacana guyon dalam majalah Djaka Lodang edisi bulan Januari-

bulan Juni tahun 2014, sedangkan peneliti menggunakan wacana humor 

Apa Tumon dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2015. 

2. Lutfiana Indah Permata (2014) mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Purworejo jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, dengan judul 

“Kajian Humor pada Wacana Guyon dalam Majalah Djaka Lodang 

Edisi Juni-Desember Tahun 2013” 

Lutfiana Indah Permata mendeskripsikan jenis-jenis humor dan 

teknik penciptaan humor pada wacana guyon dalam majalah Djaka 

Lodang edisi Juni-Desember tahun 2013. Jenis-jenis humor yang ada 
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dalam wacana guyon tersebut meliputi humor seksual, humor pendidikan, 

humor keluarga, humor rumah tangga,  humor politik, humor etnis. 

Teknik yang digunakan dalam teknik penciptaan humor meliputi teknik 

penciptaan humor ketaksaan, teknik penciptaan humor aspek fonologis. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lutfiana Indah Permata dengan 

penelitian yang akan dilakukan mempunyai persamaan dan perbedaan. 

Persamaan dari penelitian Lutfiana Indah Permata dengan penelitian 

yang akan dilakukan, yakni sama-sama mengkaji jenis-jenis humor 

seperti humor pendidikan, humor rumah tangga, humor percintaan, dan 

seterusnya. Perbedaan pada peneliti Lutfiana Indah Permata mengkaji 

teknik penciptaan humor, sedangkan peneliti mengkaji pelanggaran 

prinsip kerja sama dan prinsip sopan-santun. Penelitian Lutfiana Indah 

Permata tidak menggunakan teknik keabsahan data, sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan menggunakan teknik keabsahan data yakni teknik 

ketekunan Selain itu, perbedaan lain terdapat pada objek penelitian. 

Objek yang dilakukan Lutfiana Indah Permata, yakni pada wacana guyon 

dalam majalah Djaka Lodang edisi Juni-Agustus Tahun 2013, sedangkan 

peneliti menganalisis wacana humor Apa Tumon dalam majalah 

Panjebar Semangat tahun 2015.  

3. Yuli Mahmudah Sentana (2012) mahasiswa Universitas Negeri 

Yogyarkarta, dengan judul “Humor Berupa Pelanggaran Maksim Dalam 

Film Rrrrrr!!!! Karya Alain Chabat” 
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Penelitian Yuli Mahmudah Sentana menganalisis tentang bentuk 

humor dan kualitas humor berupa pelanggaran maksim dalam film 

RRRrrr!!! karya Alain Chabat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, 

(1) bentuk humor practical joke melanggar maksim kuantitas, kualitas, 

relevansi, cara, dan kesimpatian, 2) bentuk humor recovery melanggar 

maksim relevansi, 3) bentuk humor repartee melanggar maksim 

kecocokan dan penerimaan, 4) bentuk humor switching melanggar 

maksim relevansi dan kecocokan, 5) bentuk humor wisecrack melanggar 

maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan kemurahan, 6) kualitas humor 

absurd melanggar maksim kualitas, cara, dan penerimaan, 7) kualitas 

incongruous melanggar maksim kuantitas dan kualitas, 8) kualitas humor 

ridiculous melanggar maksim penerimaan, kerendahan hati, kecocokan, 

dan kesimpatian, 9) kualitas humor ludicrous melanggar maksim 

kuantitas, kualitas, dan cara, 10) kualitas humor funny melanggar maksim 

kuantitas, relevansi, cara dan kerendahan hati. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Mahmudah Sentana dengan 

penelitian yang akan dilakukan mempunyai persamaan dan perbedaan. 

Persamaan dari penelitian Yuli Mahmudah Sentana dengan penelitian 

yang akan dilakukan, yakni sama-sama mengkaji pelanggaran maksim 

kuantitas, maksim kualitas, maksim cara, maksim relevansi, maksim 

kecocokan, maksim kerendahan hati, maksim kesimpatian, dan maksim 

penerimaan. Perbedaan pada peneliti Yuli Mahmudah Sentana mengkaji 

bentuk dan kualitas humor pada pelanggaran maksim kuantitas, maksim 
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kualitas, maksim cara, maksim relevansi, maksim kecocokan, maksim 

kerendahan hati, maksim kesimpatian, dan maksim penerimaan, 

sedangkan peneliti mengkaji jenis-jenis humor yakni humor pendidikan, 

humor mahasiswa, humor Agama, humor percintaan, humor seksual, 

humor rumah tangga, humor jual beli, humor politik, humor suku bangsa, 

humor intelektual, komik, keluarga, olok-olok, supresi, dan seterusnya.. 

Selain itu, perbedaan lain terdapat pada objek penelitian. Objek yang 

dilakukan Yuli Mahmudah Sentana, yakni pada objek penelitian. Objek 

yang dilakukan oleh Yuli Mahmudah Sentana berupa film RRRrrr!!! 

karya Alain Chabat, sedangkan peneliti dalam objek penelitian berupa 

majalah Panjebar Semangat tahun 2015. 

 

B. Kajian Teori  

1. Wacana 

a. Pengertian wacana 

Douglas (dalam Mulyana 2005: 3) mengemukakan bahwa 

istilah “wacana” berasal dari bahasa Sansekerta wac/wak/vak yang 

mempunyai arti ‘berkata’, ‘berucap’. Bila dilihat dari jenisnya, kata 

wac dalam lingkup morfologi jika pada bahasa Sansekerta termasuk 

kata kerja golongan III parasmaepada (m) yang bersifat aktif, yaitu 

melakukan tindakan ujar. Kata tersebut kemudian mengalami 

perubahan menjadi wacana. Saat ini istilah wacana banyak 

bermunculan dan digunakan dalam berbagai aspek. Di dunia 
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pewayangan misalnya, dikenal istilah wacana-pati (dewa yang 

bertugas sebagai juru bicara), anta wacana (karakter/pola ucapan 

wayang). 

Pengertian wacana tidak hanya ada pada sebuah tindakan ujar, 

akan tetapi masuk ke dalam masalah bahasa. Berhubungan dengan 

bahasa, maka wacana merupakan satuan pembentukan bahasa seperti 

paragraf, percakapan, dan wawancara (interview). Sebagaimana 

pendapat Jack Richards (dalam Sumarlam 2009: 6) sebagai berikut. 

Wacana (discourse) merupakan contoh umum bagi contoh-

contoh penggunaan bahasa, yakni bahasa yang diproduksi 

sebagai hasil dari suatu tindak komunikasi. Apabila tata bahasa 

mengacu pada pemakaian kaidah-kaidah bahasa dalam 

membentuk satuan-satuan  gramatikal seperti klausa, frasa, dan 

kalimat, maka wacana mengacu pada satuan-satuan bahasa 

yang lebih besar seperti paragraf, percakapan (konversasi), dan 

wawancara (interview). 

 

Dari pernyataan di atas, bahwa penggunaan bahasa dalam 

berkomunikasi harus memperhatikan kaidah bahasa agar bahasa yang 

diproduksi membentuk gramatikal. Penggunaan bahasa yang terdapat 

dalam wacana memiliki jenis wacana yaitu wacana lisan dan wacana 

tulis. Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat Tarigan (dalam 

Mulyana 2005: 6) bahwa “wacana adalah satuan bahasa yang paling 

lengkap, lebih tinggi dari klausa dan kalimat, memiliki kohesi dan 

koherensi yang baik, mempunyai awal dan akhir yang jelas, 

berkesinambungan, dan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.” 

Pendapat di atas mengatakan bahwa banyak sekali jenis 

wacana yang harus diperhatikan kohesif dan koherensinya. Dari istilah 
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“wacana” muncul konsep wacana yang dapat dibedakan dalam 

konteks yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan karena 

banyaknya percakapan tentang wacana tetapi penggunaanya sendiri 

masih sembarangan atau tanpa dijelaskan terlebih dahulu. Penyataan 

tersebut sesuai dengan pendapat Jorgersen dan Phillips (2010: 1) 

sebagai berikut. 

Kebanyakan kasus yang mendasari penggunaan kata “wacana” 

adalah gagasan umum bahwa bahasa ditata menurut pola-pola 

yang berbeda yang diikuti oleh ujaran para pengguna bahasa 

ketika mereka ambil bagian dalam domain-domain kehidupan 

sosial yang berbeda, misalnya dalam domain “wacana medis” 

dan “wacana politik”. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa wacana adalah satuan bahasa yang paling lengkap dan 

diwujudkan di atas kalimat atau di atas klausa dalam bentuk karangan 

yang utuh, paragraf, kalimat yang disampaikan dalam bentuk lisan 

atau tulisan yang memperhatikan kaidah kebahasaan. 

b. Jenis-jenis Wacana 

Sumarlam (2009: 15) mengatakan bahwa wacana dapat 

diklasifikasikan menjadi berbagai jenis menurut dasar 

pengklasfikasiannya. Misalnya berdasarkan bahasanya, media yang 

dipakai untuk mengungkapkan, jenis pemakaian, bentuk, serta cara 

dan tujuan pemaparannya. 

Berdasarkan bahasa yang dipakai sebagai sarana untuk 

mengungkapkan wacana, Sumarlam, (2009: 15) mengklasifikan 

menjadi empat yaitu: 
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1) Wacana bahasa nasional (Indonesia) 

2) Wacana bahasa lokal atau daerah (bahasa Jawa, Bali, Sunda, 

Madura, dan sebagainya) 

3) Wacana bahasa Internasional (Inggris) 

4) Wacana bahasa lainnya, seperti bahasa Belanda, Jerman, Perancis, 

dan sebagainya. 

Menurut Mulyana (2005: 51) berdasarkan media yang 

digunakannya, wacana dapat dibedakan menjadi dua yakni wacana 

tulis, dan wacana lisan. Wacana tulis (written discourse) adalah jenis 

wacana yang disampaikan melalui tulisan sedangkan wacana lisan 

(spoken discuorse) adalah  jenis wacana yang disampaikan secara 

lisan atau langsung dengan bahasa verbal. Pendapat tersebut diperkuat 

oleh pendapat Sumarlam (2009: 16) sebagai berikut. 

Apabila jenis wacana berdasarkan media ini dihubungkan 

dengan jenis wacana berdasarkan bahasa yang digunakan 

untuk mengungkapkannya, maka akan didapatkan jenis 

wacana bahasa Indonesia tulis ragam baku (misalnya wacana 

surat-menyurat resmi), wacana bahasa Indonesia tulis ragam 

takbaku (misalnya surat-surat pribadi), wacana bahasa 

Indonesia lisan ragam baku (seperti pidato kenegaraan), dan 

wacana bahasa Indonesia ragam takbaku (seperti obrolan 

santai, wacana ketoprak humor, dsb). 

 

Jenis wacana berdasarkan bentuknya, Sumarlam (2009: 17) 

mengklasifikasikan wacana menjadi tiga bentuk yakni, wacana prosa, 

puisi, drama. Wacana prosa yaitu wacana yang disampaikan dalam 

bentuk prosa. Selain itu, wacana puisi ialah wacana yang disampaikan 

dalam bentuk puisi sedangkan wacana drama ialah wacana yang 
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disampaikan dalam bentuk drama, dalam bentuk dialog, baik berupa 

wacana tulis maupun wacana lisan.  

Berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya, menurut Sumarlam 

(2009: 17) wacana dapat dibedakan antara wacana monolog dan 

wacana dialog. Wacana monolog (monologue discourse) artinya 

wacana yang disampaikan oleh seorang diri tanpa melibatkan orang 

lain untuk ikut berpartisipasi secara langsung. Wacana dialog 

(dialogue discourse) yaitu wacana atau percakapan yang dilakukan 

oleh dua orang atau lebih secara langsung.  

Berdasarkan cara dan tujuan pemaparannya, Sumarlam (2009: 

17) mengklasifikasikan jenis wacana menjadi lima macam yaitu 

wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. 

Wacana narasi yaitu wacana yang mementingkan urutan waktu, 

dituturkan oleh pesona pertama atau ketiga dalam waktu tertentu. 

Wacana deskripsi adalah wacana yang bertujuan melukiskan, 

menggambarkan atau memerikan sesuatu menurut apa adanya. 

Wacana eksposisi yaitu wacana yang tidak mementingkan waktu dan 

perilaku. Wacana argumentasi yaitu wacana yang berisi ide atau 

gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti, dan 

bertujuan meyakinkan pembaca akan kebenaran ide atau gagasannya.  

Wacana persuasi ialah wacana yang isinya bersifat ajakan atau 

nasihat, biasanya ringkas dan menarik, bertujuan untuk mempengaruhi 
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secara kuat pada pembaca atau pendengar agar melakukan nasihat 

atau ajakan tersebut.   

Dari penjelasan di atas, peneliti mengklasifikasikan wacana 

Apa Tumon berdasarkan bentuknya, maka wacana Apa Tumon masuk 

kedalam wacana drama karena terdapat percakapan atau dialog 

dengan lawan tutur. Dilihat dari media yang digunakan wacana Apa 

Tumon masuk ke dalam wacana tulis karena wacana tersebut 

menyampaikan dengan bahasa tulis dan menggunakan media tulis. 

Selain termasuk wacana tulis, wacana Apa Tumon jika dilihat dari 

bahasa menggunakan wacana bahasa lokal atau daerah. Berdasarkan 

caranya, wacana tersebut termasuk ke dalam wacana naratif karena 

menceritakan dari awal sampai akhir peristiwa yang dialami. 

Berdasarkan sifatnya, wacana Apa Tumon masuk ke dalam wacana 

dialog karena wacana tersebut berisi percakapan antara penutur 

dengan lawan tutur dua orang atau lebih. 

 

2. Humor 

a. Pengertian Humor 

Menurut Encyclopedia Britanica dalam Pradopo, dkk. (1987: 

1) pada mulanya humor merupakan istilah yang berasal dari bahasa 

latin dan berarti ‘cairan’ atau ‘kelembapan’. Dengan demikian, humor 

tidak dapat dilepaskan dari masalah ketidaknormalan dan gelak tawa 

sebagai efeknya sebagai sumber kelucuan. Herawati (2007: 1) 
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menyatakan bahwa humor merupakan aktivitas kehidupan yang sangat 

digemari oleh sebagian anggota masyarakat yang tidak hanya 

berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi humor dapat mengungkapkan 

kenyataan-kenyataan hidup yang mereka alami sehari-hari. Humor 

tidak hanya dijadikan sebagai sarana penghibur, akan tetapi bisa 

dijadikan sebagai sarana pendidikan untuk masyarakat. Pendapat 

tersebut diperkuat oleh pendapat Herawati (2007: 2) sebagai berikut. 

Humor merupakan sarana pendidikan karena kehadirannya 

dapat mendidik masyarakat untuk tanggap melihat apa yang 

telah, akan, dan sedang terjadi di tengah masyarakat. 

Kenyataan di atas dapat diketahui bahwa aktivitas humor 

mempunyai kedudukan yang sangat penting jika dibandingkan 

dengan aktivitas lain. 

 

Menurut Encyclopedia Britanica Inc dalam Pradopo, dkk. 

(1987: 2) bahwa humor didefinisikan sebagai segala bentuk 

rangsangan yang cenderung secara spontan menimbulkan senyum dan 

tawa para pendengar atau pembacanya. Selain Pradopo, dkk. menurut 

Herawati (2007: 7) humor adalah suatu  rangsangan yang dapat 

menyentuh perasa penikmat. Humor tidaklah sekadar berupa 

penyebab munculnya reaksi tersenyum atau tertawa, tetapi dapat juga 

berupa kemampuan menghibur dan menggelikan melalui ujaran atau 

tulisan. Selain kedua pendapat di atas, ada pendapat lain menurut Aple 

(dalam Astuti 2006: 10) humor adalah segala bentuk rangsangan, baik 

verbal maupun noverbal, yang berpotensi memancing senyum 

dan/atau tertawa penikmatnya. Rangsangan itu merupakan segala 
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bentuk tingkah laku manusia yang menimbulkan rasa gembira, geli, 

atau lucu pihak pendengar, penonton, dan pembaca.  

Pradopo, dkk. (1987: 5) mengatakan bahwa teori mengenai 

humor memang cukup banyak jumlahnya di antaranya terdapat teori 

Bergson, Freud, dan Koestler meskipun demikian, semua teori 

berhasil dirangkum dan dibedakan menjadi tiga kelompok. Teori-teori 

itu adalah teori tentang superioritas dan degradasi, teori tentang 

penyimpangan frustasi dalam harapan dan bisosiasi, dan teori tentang 

pelepasan ketegangan dan pembebasan. Penjelasan tersebut sebagai 

berikut. 

Teori superioritas mengatakan bahwa humor merupakan 

aktivitas menertawakan sesuatu yang dianggap lebih rendah, 

lebih jelek, dan sebagainya. Teori yang kedua menyatakan 

bahwa humor terjadi karena adanya penyimpangan dari 

sesuatu yang diharapkan, adanya penyimpangan antara konsep 

dengan objeknya, peloncatan secara tiba-tiba dari satu konteks 

ke konteks yang lain, dan adanya penggabungan dua peristiwa 

atau makna yang sesungguhnya saling terpisah. Teori ketiga 

menyatakan bahwa humor terjadi karena adanya pembebasan 

dari ketegangan dan tekanan psikis. (Pradopo, dkk. 1987: 5) 

 

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa humor 

merupakan suatu aktivitas yang menimbulkan kelucuan, kejenakaan 

yang bertujuan menghibur bagi pembaca atau pendengar. Humor tidak 

hanya menimbulkan kelucuan saja akan tetapi, humor dapat 

disebabkan oleh tingkah laku manusia yang sengaja atau tidak sengaja 

menimbulkan kegelian dan dapat digunakan sebagai sarana 

pendidikan ditengah masyarakat. 
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b. Jenis-jenis Humor 

Menurut Rustono (1998: 293) tipe-tipe humor verbal lisan yang 

pengungkapannya ditunjang oleh implikatur percakapan dibagi 

menjadi tiga, yakni berdasarkan kriteria motivasi, topik, dan teknik 

penciptaannya. Berikut ini, tipe humor verbal lisan menurut kriteria 

motivasi, topik, dan teknik penciptaannya. 

a) Tipe Humor Verbal Lisan Menurut Motivasinya 

Menurut Rustono (1998: 293) berdasarkan motivasinya, 

humor verbal lisan dapat dibedakan menjadi tiga, yakni komik, 

humor, humor intelektual. Berikut ini tiga jenis humor 

berdasarkan motivasinya. 

(1) Komik  

Komik adalah humor verbal lisan yang tidak 

mengandung motivasi untuk mengejek, mencemooh, dan 

menyinggung orang lain. Humor seperti ini berwujud teka-

teki, permainan kata, atau akronim. 

(2) Humor 

Tipe humor ini adalah humor verbal lisan yang 

mengandung motivasi untuk mengejek, mencemooh, atau 

menyinggung perasaan.  

(3) Humor intelektual  

Humor intelektual adalah humor verbal lisan yang 

bermotivasi intelektual. Karena kandungan motivasi 
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intelektualnya itu, dapat saja tipe ini tidak dipahami oleh 

semua orang atau pemahamannya dibutuhkan waktu lama. 

b) Tipe Humor Verbal Lisan Menurut Topiknya 

Menurut Rustono (1998: 301) humor verbal lisan menurut 

topiknya dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, yakni humor 

seksual, etnik atau suku bangsa, politik, agama, rumah tangga, 

keluarga, hutang-piutang, jual beli, tingkah laku manusia, dan 

humor pembantu. Selain jenis humor yang telah disebutkan di 

atas, dalam penelitian Astuti (2006: 20) bahwa ada tambahan 

empat jenis humor lainnya yang belum ada dalam penelitian 

Rustono, yakni humor pendidikan, humor pengacara, humor 

dokter, dan humor mahasiswa. Berikut ini, penjelasan mengenai 

tipe humor verbal lisan menurut tipenya sebagai berikut 

(1) Humor Seksual 

Humor seksual adalah humor verbal lisan yang bertopik 

seksual.  

(2) Humor Suku Bangsa 

Humor suku bangsa adalah homor yang bertopik suku 

bangsa. 

(3) Humor Politik 

Humor politik adalah humot verbal lisan yang bertopik 

politik. 
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(4) Humor Agama 

Humor agama adalah humor yang bertopik agama atau 

kepercayaan. 

(5) Humor Rumah Tangga 

Humor yang bertopik rumah tangga, yakni yang menyangkut 

hubungan suami istri, adalah humor rumah tangga. 

(6) Humor Percintaan 

Humor yang  bertopik percintaan adalah humor yang bertopik 

masalah cinta. Di dalam humor ini biasanya berisi masalah 

curahan kasih sayang, kerinduan, kekasih, kenangan, dan 

kemesraan. 

(7) Humor Keluarga 

Humor yang bertopik masalah keluarga seperti hubungan 

antara bapak dan anak, ibu dan anak adalah humor keluarga 

humor keluarga. 

(8) Humor Hutang-Piutang 

Humor hutang-piutang adalah humor yang bertopik masalah 

hutang piutang. Humor tipe ini biasanya berisi masalah 

tentang tagihan, rencana pelunasan, ancaman atas 

keterlambatan pelunasan.  
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(9) Humor Jual Beli 

Humor yang bertopik masalah jual beli barang seperti 

menawarkan barang, menawarkan harga, memberikan 

kembalian adalah humor jual beli.  

(10) Humor Tingkah Laku Manusia 

Humor tingkah laku manusia adalah humor yang bertopik 

tingkah laku manusia yang tidak dapat digeneralisasi ke 

dalam lingkup tertentu. Humor tipe ini biasanya berisi 

masalah ulah manusia karena egonya.  

(11) Humor Pembantu 

Humor yang bertopik pembantu seperti kesombongannya, 

cita-citanya, sifat irinya adalah humor pembantu.  

(12) Humor Pendidikan  

Humor pendidikan adalah humor tulis yang bertopik 

pendidikan. 

(13) Humor Dokter 

Humor dokter adalah humor yang bertopik masalah dokter, 

seperti kepintarannya, kecongkakannya, kariernya, atau 

tingakh lakunya. 

(14) Humor pencuri 

Humor pencuri adalah humor yang bertopik pencurian, baik 

tingakh laku pencuri maupun barang curianya.  
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(15) Humor Pengacara 

Humor pengacara adalah humor bertopik masalah profesi 

pengacara. 

(16) Humor Psikiater 

Humor psikiater adalah humor yang bertopik masalah 

kejiwaan seseorang, seperti kejiwaan seseorang yang sedang 

tidak labil. 

(17) Humor Mahasiswa 

Humor mahasiswa adalah humor yang bertopik tentang 

mahasiswa, kampus, dosen, lingkungan indekostnya, atau 

hubungan diantaranya. 

c) Tipe Humor Verbal Lisan Menurut Tekniknya 

Menurut Rustono (1998: 316) humor verbal lisan menurut 

tekniknya dapat dikelompokkan menjadi lima, yakni olok-olok, 

teka-teki bukan permainan kata, teka-teki permainan kata, 

permainan kata, dan supresi. Akan tetapi, di dalam wacana humor 

verbal lisan hanya pengungkapan tipe olok-olok, permainan kata 

dan supresi yang di dalamnya mengandung pelanggaran prinsip 

percakapan, baik prinsip kerja sama maupun prinsip kesantunan. 

Berikut ini, tipe humor verbal lisan menurut tekniknya sebagai 

berikut. 
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(1) Olok-olok  

Humor tipe olok-olok adalah humor yang dimaksudkan untuk 

mengejek atau mencemooh pihak lain. Di dalam humor 

verbal lisan pihak sasaran ejekan atau cemoohan adalah mitra 

tutur atau orang lain yang dipercakapkan. 

(2) Permainan Kata 

Humor yang berupa permainan kata, tetapi bukan tipe teka-

teki disebut humor permainan kata.  

(3) Supresi 

Humor lain selain olok-olok dan permainan kata, ada humor 

tipe supresi, yaitu humor yang timbul akibat penekanan atau 

penindasan. 

Berdasarkan jenis-jenis humor di atas, penelitian yang akan 

dilakukan pada wacana Apa Tumon dalam majalah Panjebar 

Semangat tahun 2015 dapat dibatasi pada jenis humor berdasarkan 

motivasinya, topiknya, dan tekniknya.  

c. Pelanggaran Maksim 

Berkomunikasi antara penutur dan lawan tutur senantiasa 

berbicara relevan dengan konteks, ringkas dalam arti tidak berbelit-

belit sehingga tidak menghabiskan waktu sia-sia dengan lawan 

bicaranya. Berkomunikasi harus memperhatikan aspek-aspek yang 

menjadikan pelanggaran maksim kerja sama dan maksim sopan-

santun. Astuti (2006: 58) menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran 
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yang menimbulkan humor antara lain pelanggaran prinsip kerja sama 

dan pelanggaran prinsip sopan-santun sebagai berikut. 

1. Pelanggaran Prinsip Kerja Sama  

Astuti (2006: 58) menyatakan bahwa prinsip kerja sama 

adalah prinsip percakapan yang mengarahkan peserta tutur agar 

melakukan percakapan secara kooperatif dengan menggunakan 

bahasa secara efektif dan efisien. Pendapat lain menurut Grice 

(dalam Herawati, 2007: 78) wacana yang wajar terbentuk karena 

kepatuhan terhadap prinsip kerja sama komunikasi (cooperative 

principles). Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa prinsip kerja sama merupakan prinsip yang menjadi dasar 

dalam percakapan karena adanya hubungan kedekatan antara 

penutur dengan lawan tutur agar berjalan efektif dan efisien. 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, prinsip kerja sama mencakup 

empat maksim, yaitu maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim 

cara, maksim, dan hubungan (relevansi). Berikut ini, penjelasan 

empat maksim pada prinsip kerja sama sebagai berikut. 

a) Pelanggaran Maksim Kuantitas 

Astuti (2006: 58) menyatakan bahwa maksim kuantitas 

menghendaki setiap peserta percakapan memberikan 

kontribusinya yang secukupnya atau sebanyak yang 

dibutuhkan oleh lawan bicaranya. Submaksim yang 

diturunkannya dari maksim ini adalah berikanlah sumbangan 
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seinformatif mungkin dalam percakapan sesuai dengan 

keperluan. Di dalam wacana humor yang disajikan secara 

tertulis terdapat tuturan, baik yang mematuhi maksim 

kuantitas maupun tuturan yang melanggar maksim kauntitas. 

Pendapat lain dari Rustono (1999: 54) menyatakan bahwa 

maksim kuantitas di dalam pembicaraan ini menyangkut 

jumlah kontribusi terhadap koherensi percakapan. Maksim ini 

mengarahkan kontribusi yang cukup memadai dari seseorang 

penutur dan lawan tutur dalam suatu percakapan. Jadi, 

peneliti dapat disimpulkan bahwa maksim kuantitas adalah 

maksim yang memberikan kontribusi antara penutur dan 

lawan tutur sehingga tercipta koherensi dalam percakapan. 

b) Pelanggaran Maksim Kualitas 

Astuti (2006: 60) mengatakan bahwa maksim kualitas 

ini berisi anjuran nasihat yang berkenaan dengan bukti-bukti 

yang benar atau dengan kata lain, yang salah jangan 

disumbangkan untuk menjaga koherensi sebuah percakapan. 

Pendapat lain, menurut Herawati (2007: 80) maksim kualitas 

terkait dengan kualitas kontribusi yang diberikan oleh peserta 

tutur dalam peristiwa berbahasa. Maksim ini mengharapkan 

kepada setiap peserta tutur mengatakan sesuatu yang 

sebenarnya. Selain kedua pendapat tersebut, ada pendapat 

lain menurut Rustono (1999: 56) maksim kualitas berisi 
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nasihat untuk memberikan kontribusi yang benar dengan 

bukti-bukti tertentu. Dengan demikian, peneliti 

menyimpulkan bahwa maksim ini melibatkan penutur dan 

lawan tutur yang mempunyai maksud harus sesuai bukti-

bukti yang nyata sebagai dasar tuturan.  

c) Pelanggaran Maksim Cara  

Astuti (2006: 63) menyatakan maksim cara 

mengharuskan peserta percakapan berbicara secara langsung, 

tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan, serta 

runtut. Tekanan maksim ini ada pada kejelasan tuturan. 

Pematuhan maksim di dalam wacana humor tertulis tidak 

memberikan kontribusi terhadap penciptaan humor. Di pihak 

lain, pelanggaran maksim cara cenderung berfungsi sebagai 

penunjang pengungkapan kelucuan karena melalui inferensi 

atas pelanggaran maksim ini dapat diketahui adanya 

implikatur tertentu yang menggelikan sehingga menyebabkan 

reaksi tertawa dari para penikmatnya (pembacanya). 

Pendapat lain menurut Rustono (1999: 57) mengatakan 

bahwa maksim cara sebagai bagian prinsip kerja sama 

menyarankan penutur untuk mengatakan sesuatu dengan 

jelas. Jadi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa maksim cara 

merupakan maksim yang mengharuskan penutur dan lawan 
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tutur mengatakan yang sejelas-jelasnya, serta langsung 

sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar.  

d) Pelanggaran Maksim Relevansi (Hubungan) 

Herawati (2007: 83) mengatakan bahwa maksim 

relevansi dari prinsip kerja sama mengharapkan peserta tutur 

untuk memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah 

pembicaraan. Pendapat lain menurut Astuti (2006: 63) 

maksim relevansi (hubungan) menyarankan penutur untuk 

mengatakan apa-apa yang relevan. Submaksim yang 

diturunkan dari maksim ini adalah (1) hindarkan 

ketidakjelasan tuturan, (2) hindarkan ketaksaan, (3) 

hindarkan uraian panjang lebar yang berlebihan, dan (4) 

tertib, teratur. Maksim ini menekankan keterkaitan isi tuturan 

antar peserta percakapan.  

Selain kedua pendapat di atas, menurut Rustono (1999: 

56) maksim relevansi menyarankan penutur untuk 

mengatakan apa-apa yang relevan. Jadi, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa makism relevansi merupakan maksim 

yang digunakan dalam percakapan dengan mengatakan 

sesuatu yang relevan yang menghasilkan tuturan yang 

kooperatif. 
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2. Pelanggaran Maksim Sopan-Santun 

Menurut Leech (dalam Astuti 2006: 67) prinsip sopan-

santun adalah prinsip percakapan yang menyarankan agar peserta 

tutur sedikit mungkin menggunakan tuturan yang 

mengungkapkan pendapat yang tidak sopan. Prinsip sopan santun 

harus menjaga keseimbangan sosial dan keramahan hubungan 

karena hanya dengan hubungan-hubungan yang demikian itu kita 

dapat mengharapkan bahwa peserta yang lain dapat bekerja sama. 

Jadi, prinsip sopan santun itu berkenaan dengan aturan tentang 

hal-hal yang bersifat sosial, estetis, dan moral di dalam bertindak 

tutur. Prinsip sopan-santun itu mencakup enam maksim, yakni (1) 

maksim kearifan, (2) maksim kedermawanan, (3) maksim pujian, 

(4) maksim kerendahan hati, (5) maksim kesepakatan, (6) maksim 

simpati. Berikut ini, penjelasan enam maksim pada prinsip sopan-

santun sebagai berikut. 

1) Pelanggaran Maksim Kearifan 

Astuti (2006: 68) menyatakan maksim kearifan adalah 

maksim yang berisi anjuran yang menyangkut pembebanan 

biaya kepada pihak lain yang seringan-ringannya dengan 

keuntungan sebesar-besarnya. Maksim ini terdiri atas (a) 

buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin dan (b) buatlah 

keuntungan orang lain sebesar mungkin. Pendapat lain, 

menurut Herawati (2007: 88) maksim kearifan atau 
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kebijaksanaan ini mengharapkan setiap peserta tutur untuk 

mengusahakan keuntungan yang sebesar mungkin bagi lawan 

tuturnya. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan maksim 

kearifann atau kebijaksanaan, yakni anjuran untuk membuat 

lawan tutur mendapatkan keuntungan yang sangat besar 

dalam melakukan pembebanan biaya oleh peserta tutur. 

2) Pelanggaran Maksim Kedermawanan 

Astuti (2006: 70) menyatakan maksim kedermawanan 

berkenaan dengan sifat dermawan atau murah hati yang 

diharapkan dari penutur. Agar memenuhi prinsip sopan-

santun, maksim kedermawanan, penutur harus mematuhi 

anjuran yakni meminimalkan keuntungan kepada diri sendiri 

dan memaksimalkan keuntungan kepada pihak lain. Pendapat 

lain, menurut Herawati (2007: 91) maksim  kedermawanan 

atau murah hati mengharapkan kepada setiap peserta tutur 

untuk sebanyak mungkin memberikan rasa hormat kepada 

lawan tuturnya atau mengusahakan seminimal mungkin rasa 

tidak hormat kepada orang lain. Jadi, peneliti menyimpulkan 

bahwa maksim kedermawanan merupakan maksim yang 

berhubungan dengan sifat yang dermawan dan hormat kepada 

lawan tuturnya meminimalkan keuntungan diri sendiri dan 

memaksimalkan keuntungan orang lain.  
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3) Pelanggaran Maksim Pujian 

Astuti (2006: 72) menyatakan maksim pujian adalah 

maksim yang berisi anjuran yang berkenaan dengan masalah 

penjelekan dan masalah pujian. Maksim pujian dapat diberi 

nama lain yang kurang baik, yakni maksim rayuan, tetapi 

istilah makism rayuan ini biasanya digunakan untuk pujian 

yang tidak tulus. Pada maksim ini aspek negatifnya yang 

lebih penting, yaitu jangan mengatakan hal yang tidak 

menyenangkan mengenai orang lain, terutama mengenai 

penutur. Selain itu, menurut Rustono (1999: 68) maksim 

pujian atau maksim keperkenanan adalah petunjuk untuk 

meminimalkan penjelekan terhadap pihak lain dan 

memaksimalkan pujian kepada pihak lain. Berdasarkan 

pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa maksim 

pujian adalah maskim yang semaksimal mungkin 

memberikan pujian kepada lawan tutur dan berusaha 

meminimalkan penjelekan kepada pihak lain.  

4) Pelanggaran Maksim Kerendahan Hati  

Astuti (2006: 74) menyatakan bahwa maksim 

kerendahan hati berisi anjuran yang harus dipatuhi oleh 

penutur dan mitra tutur. Prinsip yang harus dipenuhi dalam 

maksim ini adalah meminimalkan pujian kepada diri sendiri 

dan maksimalkan penjelekan kepada diri sendiri. Seorang 
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yang tahu sopan-santun biasanya tidak mengagungkan 

kemampuan yang dimilikinya. Pendapat lain, menurut 

Rustono (1999: 67) maksim kerendahan hati bahwa pihak 

lain di dalam tuturan hendaknya diupayakan mendapatkan 

keuntungan yang sebesar-besarnya, sementara itu diri sendiri 

atau penutur hendaknya berupaya mendapatkan keuntungan 

yang sekecil-kecilnya. Dengan demikian, maksim kerendahan 

hati merupakan maksim yang berusaha memberikan 

keuntungan kepada pihak lain sehingga antara penutur dan 

lawan tutur dapat mematuhi maksim kerendahan hati. 

5) Pelanggaran Maksim Kesepakatan 

Astuti (2006: 77) menyatakan maksim kesepakatan ini 

berisi anjuran yang berkenaan dengan kesepakatan atau 

kesetujuan dan ketaksepakatan atau ketaksetujuan antara diri 

sendiri dan pihak lain terhadap hal yang sedang 

dipercakapkan. Maksim ini dijabarkan menjadi dua 

submaksim, yakni (1) usahakan ketaksepakatan antara diri 

sendiri dan orang lain terjadi sesedikit mungkin dan (2) 

usahakan kesepakatan antara diri sendiri dan orang lain 

terjadi sebanyak mungkin.  Selain Astuti, Rustono (1999: 69) 

memberikan penjabaran mengenai maksim kesepatakan. 

Maksim kesepakatan atau kesetujuan adalah memberikan 

nasihat untuk meminimalkan ketidaksetujuan antara diri 
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sendiri dan pihak lain. Jadi, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa maksim kesepakatan berkenaan dengan penutur dan 

lawan tutur yang melakukan percakapan dengan 

memperhatikan kesepakatan antara diri sendiri dan pihak 

lain.  

6) Pelanggaran Maksim Simpati 

Astuti (2006: 80) menyatakan maksim ini 

mengharapkan kepada setiap penutur untuk memaksimalkan 

rasa simpati kepada lawan tutur atau berusaha untuk 

meminimalkan rasa antipati terhadap lawan tutur. Dengan 

demikian suatu tuturan akan dikatakan sopan apabila isi 

tuturan itu berisi ucapan selamat ketika lawan tutur 

menyampaikan suatu kebahagiaan atau berupa ucapan turut 

berduka cita ketika lawan tutur menyampaikan kesedihannya. 

Pendapat lain, menurut Rustono (1999: 70) maksim simpati 

hendaknya meminimalkan antipati antara antara diri sendiri 

dan pihak lain dan memaksimalkan simpati antara diri sendiri 

dan pihak lain. Jadi, peneliti simpulkan maksim simpati 

merupakan maksim yang dilakukan dengan memperhatikan 

percakapan antara penutur dan lawan tutur untuk 

meminimalkan antipati dan memaksimalkan simpati terhadap 

orang lain. 
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d. Fungsi Humor 

Mahmud. dkk. (1994: 93) dalam cerita humor yang ada pada 

setiap cerita humor pasti memiliki fungsi dan tujuannya. Fungsi 

humor tersebut dapat kita lihat fungsi humor menurut tujuan dan 

pesannya, yaitu sebagai berikut.  

1) Humor sebagai rekreasi 

Humor sebagai rekreasis adalah humor yang berfungsi 

menghilangkan kejenuhan dalam hidup sehari-hari yang bersifat 

rutin. Jadi, humor itu hanya bersifat hiburan semata. 

2) Humor Sebagai Alat Meringankan Beban 

Humor meringakan beban adalah humor yang membijaksanakan 

atau menyegarkan seseorang. Tujuannya ialah membuat orang 

mampu memusatkan perhatian untuk waktu yang lama atau tanpa 

disadari suatu yang berat terasa ringan.  

3) Humor Sebagai Pembawa Amanat 

Di dalam humor terdapat hal-hal yang berhubungan dengan nilai-

nilai moral yang disampaikan melalui gambaran watah tokoh, 

hubungan antar tokoh, dan gerak setiap tokoh yang terdapat 

dalam cerita. Suatu karya humor juga dapat pula menyampaikan 

sindiran, kritik sosial, bahkan dapat dijadikan sarana persuasi 

untuk mempermudah masuknya informasi, gagasan, pandangan, 

dan pesan yang ingin disampaikan.  
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3. Wacana Humor pada Rubrik Apa Tumon 

Rubrik Apa Tumon merupakan rubrik yang menggunakan bahasa 

Jawa. Rubrik Apa Tumon diciptakan oleh berbagai pengarang yang 

berbeda pada setiap bacaan. Rubrik tersebut menceritakan berbagai 

permasalahan sehari-hari yang ada di lingkungan masyarakat baik bidang 

pendidikan, keluarga, percintaan, dan ekonomi. Selain itu, rubrik Apa 

Tumon terkadang juga menyindir atau mengkritik sosial yang berfungsi 

sebagai sarana hiburan,dan dapat menghilangkan kejenuhan. Rubrik Apa 

Tumon yang terdapat di media cetak khususnya pada majalah Panjebar 

Semangat tahun 2015 mengandung gurauan (lelucon). Rubrik Apa Tumon 

terdapat disetiap halaman 41 dan terdiri dari tiga wacana. Rubrik  Apa 

Tumon disajikan dalam bentuk percakapan atau paragraf singkat dan salah 

satu wacana ada yang disertai dengan gambar lucu.  

Menurut Poerwadarminta (1939: 153) apa adalah kanggo ing ukara 

pitakon (untuk kalimat tanya) sedangkan tumon adalah weruh, ndeleng 

(kelihatan). Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa rubrik 

Apa Tumon merupakan suatu wacana yang berisikan percakapan yang 

mengandung kelucuan, dan terkadang mengkritik sosial dengan tujuan 

menghibur pembaca dan ditulis dalam bentuk percakapan atau paragraf 

yang singkat. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu  

penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Ismawati (2011: 112) menyatakan 

bahwa data kualitatif yakni penelitian yang menggambarkan dengan kata-kata 

atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan. 

Menurut Arikunto (2010: 3) istilah “deskriptif” berasal dari bahasa 

Inggris to descripe yang mempunyai arti menjelaskan atau menggambarkan 

sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-

lain. Berdasarkan pendapat di atas, penelitian deskriptif kualitaitf adalah 

penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal 

lain-lain yang hasilnya dipaparkan berupa kata-kata tanpa harus ada rumusan 

hipotesis .  

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian yang akan dilakukan pada 

majalah Panjebar Semangat dalam wacana humor Apa Tumon tahun 2015 

menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena data yang akan dianalisis 

menggunakan kata-kata atau kalimat yang mengandung jenis-jenis humor dan 

pelanggaran maksim, yaitu maksim kerja sama dan maksim sopan-santun.  
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B. Sumber Data dan Data Penelitian 

Menurut moleong (2011: 157) sunber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya data-data tambahan seperti 

dokumentasi dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini yaitu wacana 

humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2015. 

Data adalah hasil pencatatan dalam penelitian, baik yang berupa fakta 

ataupun angka untuk menyusun suatu informasi  (Arikunto, 2010:161). Data 

yang diperoleh dalam penelitian ini adalah kutipan-kutipan percakapan atau 

kalimat yang mengandung jenis humor dan pelanggaran maksim pada wacana 

Apa Tumon dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2015.  

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2011: 224) teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian jika tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai 

dengan yang diinginkan. 

Dalam melaksanakan penelitian ini, teknik pengumpulan data ini 

menggunakan teknik pustaka, teknik simak, dan teknik catat.  

1. Teknik pustaka berkaitan dengan kajian teoretis dan referensi lain yang 

berhubungan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada 

situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2011: 291). Dalam teknik pustaka, 

referensi sumber data yang diperoleh berupa wacana humor Apa Tumon 
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dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2015. Peneliti dalam kajian 

teorinya menggunakan teori tentang jenis-jenis humor dan pelanggaran 

maksim serta referensi lain yang relevan sebagai acuan penelitian 

2. Teknik simak adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data 

dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. Istilah menyimak tidak 

hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan, tetapi juga 

penggunaan bahasa secara tertulis (Mahsun, 2011: 92). Teknik ini 

dilakukan dengan memahami dan mempelajari dengan seksama objek 

yang diteliti yaitu wacana humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar 

Semangat tahun 2015. Setelah itu mengklasifikasikan wacana-wacana 

yang dianggap masuk ke dalam jenis humor dan pelanggaran maksim 

sehingga dinilai bisa dijadikan data penelitian. Dengan demikian teknik 

simak dilakukan dengan menyimak atau membaca satu persatu setiap 

teks percakapan atau kalimat secara cermat, terarah, dan teliti pada 

wacana humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar Semangat tahun 

2015. 

3. Teknik catat adalah pencatatan terhadap data kebahasaan yang sesuai 

dengan transkripsi tertentu menurut kepentingannya (Subroto, 1992: 42). 

Dalam teknik ini, peneliti mencatat data-data yang ditemukan pada 

percakapan atau kalimat pada wacana humor Apa Tumon. Pencatatan 

data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kartu data sesuai dengan 

jenis-jenis humor dan pelanggaran prinsip kerja sama dan pelanggaran 
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prinsip sopan-santun yang terdapat pada wacana humor Apa Tumon pada 

majalah Panjebar Semangat tahun 2015. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2011: 222) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, 

intrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti 

kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, 

memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat 

kesimpulan atas temuannya. Nasution (dalam Sugiyono, 2011: 223) 

menyatakan bahwa: 

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan 

manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, 

segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, 

fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, 

bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan 

secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu 

dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba 

tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti 

itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya. 

 

 Dari pernyataan di atas, bahwa peneliti sendiri sebagai alat yang 

digunakan dalam melakukan penelitian. Peneliti membutuhkan instrumen 

penelitian untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Hal ini menurut 

pendapat Arikunto (2010: 203) bahwa instrumen penelitian adalah alat yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan 

sistematis sehingga mudah diolah. Penelitian ini, peneliti menggunakan 
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instrumen bantu berupa kartu data untuk mengkategorikan jenis-jenis humor 

serta pelanggaran prinsip kerja sama dan pelanggaran prinsip sopan-santun 

pada wacana humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar Semangat tahun 

2015. 

Penelitian ini, peneliti berperan penting untuk perencanaan penelitian, 

pengumpulan data, analisis data, penyajian data, dan pelaporan data. Untuk 

itu, dalam penelitian ini kartu data sangat dibutuhkan untuk memudahkan 

peneliti itu sendiri. Berikut ini, kartu data yang digunakan dalam 

menganalisis kajian humor pada wacana humor Apa Tumon dalam majalah 

Panjebar Semangat tahun 2015.  

Tabel 1. 

Jenis-jenis Humor pada Wacana Humor Apa Tumon 

dalam Majalah Panjebar Semangat Tahun 2015 

No Jenis Humor Kutipan Terjemahan   

  

 

 

  

Keterangan Tabel 

a. Kolom pertama berisi nomor urut data. 

b. Kolom kedua berisi jenis humor 

c. Kolom ketiga berisi kutipan data 

d. Kolom keempat berisi terjemahan  
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Tabel 2. 

Pelanggaran Prinsip Kerja Sama pada Wacana Humor Apa Tumon  

dalam Majalah Panjebar Semangat  Tahun 2015 

No Pelanggaran 

Prinsip Kerja sama 
Konteks 

Percakapan/ 

Dialog 
Terjemahan  

  

 

 

   

Keterangan Tabel 

a. Kolom pertama berisi nomor urut data. 

b. Kolom kedua berisi pelanggaran prinsip kerja sama 

c. Kolom ketiga berisi konteks 

d. Kolom keempat berisi data maksim percakapan/dialog 

e. Kolom keempat berisi terjemahan 

Tabel 3. 

Pelanggaran Prinsip Sopan-Santun pada Wacana Humor Apa Tumon  

dalam Majalah Panjebar Semangat Tahun 2015 

No Pelanggaran Prinsip 

Sopan-Santun 
Konteks 

Percakapan/ 

Dialog 
Terjemahan  

   

 

 

  

Keterangan Tabel 

a. Kolom pertama berisi nomor urut data. 

b. Kolom kedua berisi jenis prinsip sopan-santun 

c. Kolom ketiga berisi konteks 

d. Kolom keempat berisi percakapan/dialog 

e. Kolom keempat berisi terjemahan 
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E. Teknik Keabsahan Data 

Pada penelitian ini, agar data penelitian dapat memperoleh hasil yang 

menunjukkan keabsahan datanya, maka data tersebut harus diuji kevalidanya 

agar dapat dipercaya. Arikunto (2010: 211) menyatakan bahwa validitas 

adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen data. Validitas data yang dilakukan oleh peneliti 

ini menggunakan validitas logis. Validitas logis adalah validitas yang 

diperoleh dengan suatu usaha hati-hati melalui cara-cara yang benar sehingga 

menurut logis akan dicapai suatu tingkat validitas yang dihendaki (Arikunto, 

2010: 212). Penelitian validitas diambil dengan cara tindakan yang berhati-

hati dari awal penyusunan sehingga dalam mengambil dan mengvalidkan data 

berupa kata-kata yang mengandung jenis-jenis humor serta pelanggaran 

prinsip kerja sama dan pelanggaran prinsip sopan santun. 

Sugiyono (2011: 272) menyatakan bahwa meningkatkan ketekunan 

berarti melakukan pengamatan yang dilakukan dengan lebih cermat dan 

berkesinambungan. Meningkatkan ketekunan dapat dilakukan pengecekan 

kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak, sehingga dapat 

memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang 

diamati. Selain Sugiyono, Andi (2012: 268) menyatakan bahwa 

meningkatkan ketekunan adalah cara pengujian derajat kepercayaan data 

dengan jalan melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. 

Melalui teknik ini, tingkat kepercayaan yang diperoleh akan dapat dibuktikan 

kevalidannya oleh peneliti sendiri.  
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Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji keabsahan data dengan 

cara meningkatkan ketekunan. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh 

oleh peneliti dalam melakukan uji keabsahan data menurut Sugiyono (2011: 

272) sebagai berikut. 

1. Peneliti mengamati objek yang akan dianalisis secara berulang-ulang dan 

terus-menerus secara cermat terhadap objek yang akan dimasukkan ke 

dalam kartu data. Peneliti melakukan pengamatan untuk uji keabsahan 

data pada objek yang akan diteliti dengan memfokuskan jenis-jenis 

humor dan pelanggaran maksim pada wacana humor Apa Tumon dalam 

majalah Panjebar Semangat tahun 2015 kemudian dimasukkan ke dalam 

kartu data yang telah diperoleh.  

2. Peneliti mengecek ulang serta menyimak kembali data yang telah 

diklasifikasikan ke dalam kartu data yang telah disediakan berupa jenis-

jenis humor dan pelanggaran maksim pada wacana humor Apa Tumon 

dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2015 sehingga data yang telah 

diperoleh dapat dibuktikan kebenarannya.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutan data ke 

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data 

(Ismawati, 2011: 20). Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan 

teknik Content analysis atau analisis isi. Content analysis adalah sebuah 
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teknik penelitian secara membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi 

secara sistematik dan objektif karakteristik-karakteristik khusus dalam sebuah 

teks (Ismawati, 2011: 81). Karakteristik yang digunakkan dalam penelitian ini 

berupa humor dalam percakapan atau kalimat yang terdapat pada wacana 

humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2015. Content 

analysis digunakkan untuk mengklasifikasikan dan menganalisis jenis-jenis 

humor serta pelanggaran maksim kerja sama dan pelanggaran maksim sopan-

santun yang terjadi pada percakapan atau kalimat dalam wacana humor Apa 

Tumon. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tahap-tahap penelitian 

content analysis untuk menganalisis data. Adapun tahap-tahap penelitian 

content analysis menurut Endraswara (2013: 162) sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan pembacaan secara cermat. 

Pembacaan berulang-ulang akan membantu peneliti mengadakan data. 

Dari mana bacaan, dipilah-pilah ke dalam kartu data agar mudah 

dianalisis. Unit-unit ini selanjutnya ditulis kembali ke dalam kartu data 

dan diberi terjemahannya. Terjemahan ini akan membantu peneliti dalam 

klasifikasi. Pendapat lain, Siswantoro (2014: 73) mengatakan 

pengumpulan data dalam aktivitas ini peneliti akan mencurahkan energi 

seluruh kemampuan, terutama penguasaan teori atau konsep struktur, 

untuk mengambil data yang dibutuhkan sesuai dengan parameter 

struktur. Keakuratan perolehan data bergantung sepenuhnya pada 
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peneliti, karena itu proses pengambilan data tidak berlangsung sekali 

jadi, akan tetapi terjadi proses pengulangan di mana peneliti akan 

bergerak mundur dan maju dalam usaha memperoleh tingkat akurasi 

data yang semakin baik.  

2. Pencatatan Data 

Pencatatan data dilakukan dengan disertai seleksi data atau reduksi 

data. Yakni, data-data yang tidak sesuai dengan penelitian tidak ditulis, 

sedangkan data yang sesuai diberi garis bawah/penebalan agar 

memudahkan peneliti menentukan data yang akan dianalisis. Pendapat 

lain, Ismawati (2011: 208) mengemukakan bahwa catatan itu berupa 

coretan seperlunya yang dipersingkat, berisi kata-kata kunci, frasa, 

pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan, mungkin gambar, 

sketsa, sosiogrma, diagram, dan lain-lain. 

3. Inferensi  

Inferensi disini menjelaskan bahwa yang membedakan dengan 

penelitian lain, dalam analisis konten inferensi dilakukan terlebih dahulu 

sebelum melakukan analisis. Pendapat lain, Ismawati (2011: 88) 

menjelaskan bahwa sebelum melakukan analisis data sebaiknya membuat 

inferensi-inferensi dalam analisis data agar mengetahui asa-usul data. 

4. Analisis 

Analisis terdiri dari penyajian data dan pembahasan secara 

kualitatif konseptual. Analisis data selalu dihubungkan dengan konteks 

dan konstruk analisis. Konteks berkaitan dengan wacana, sedangkan 
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konstruk berupa konsep analisis. Selain itu, menurut Siswantoro (2014: 

10) analisis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penelitian, 

sebab kegiatan menguraikan ini, yaitu memisah-misahkan sesuatu 

menjadi bagian-bagian yang lebih kecil di dalam suatu entitas dengan 

cara mengidentifikasi, membanding-bandingkan, menemukan hubungan 

berdasarkan parameter tertentu adalah suatu upaya menguji atau 

membuktikan kebenaran.   

Teknik analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis menurut Endraswara (2013: 162) yakni, teknik 

content analysis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam 

menganalisis data penelitian sebagai berikut. 

a. Pada tahap awal yang dilakukan untuk melakukan analisis terhadap 

suatu teks terlebih dahulu melakukan pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara cermat. Pembacaan secara berulang-ulang pada wacana 

humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2015, 

peneliti menganalisis teks yang berupa cerita disertai percakapan singkat 

dengan cara dipilah-pilah teks yang mengandung jenis humor dan 

pelanggaran maksim. Setelah itu, dimasukkan ke dalam kartu data sesuai 

dengan analisis yang dilakukan.  

b. Tahap selanjutnya, yakni pencatatan data. Pencatatan data dilakukan 

dengan cara menyeleksi setiap wacana humor Apa Tumon dalam majalah 

Panjebar Semangat tahun 2015 yang masuk ke dalam jenis-jenis humor 

dan pelanggaran maksim. Data-data yang dianalisis kemudian 
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dimasukkan kartu data dan diberi garis bawah/penebalan agar 

memudahkan peneliti menentukan data yang akan dianalisis. 

c. Tahap selanjutnya, yakni inferensi. Dalam penelitian ini, peneliti harus 

sensitif terdahap data yang akan dimasukkan ke dalam jenis-jenis humor 

dan pelanggaran maksim. Untuk itu, pada wacana humor Apa Tumon 

dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2015 akan dimasukkan ke 

dalam kartu data yang memuat jenis-jenis humor dan pelanggaran 

maksim harus menyimpulkan terlebih dahulu wacana mana yang masuk 

ke dalam jenis humor dan pelanggaran maksim. 

d. Tahap yang terakhir, yakni analisis. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan analisis data pada wacana humor Apa Tumon dalam majalah 

Panjebar Semangat tahun 2015. Analisis yang dilakukan oleh peneliti 

yakni untuk mengklasifikasikan wacana Apa Tumon yang dimasukkan 

ke dalam jenis-jenis humor dan pelanggaran maksim. 

 

G. Teknik Penyajian Hasil Analisis Data 

Teknik yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik penyajian 

dalam hasil analisis data. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

informal untuk menyajikan data. Metode informal adalah kata-kata biasa 

untuk merumuskan kaidah sesuai dengan domainnya, konstrain, dan 

hubungan antar-kaidah (Muhammad, 2014: 288). Dengan demikian, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa metode infomal digunakan untuk menjelaskan 

suatu hasil analisis dengan lebih jelas, detail, dan rinci yang menggunakan 
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kata-kata biasa sehingga dapat memberikan keabsahan pada penelitian yang 

dilakukan. Teknik informal digunakan untuk menyajikan hasil analisis humor 

pada wacana humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar Semangat tahun 

2015. Hasil analisis ini kemudian disajikan dengan deskripsi berupa kata-kata 

baik itu penyajian ataupun pembahasan data yang kemudian dimasukkan ke 

dalam kartu data. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN DATA 

 

A. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian ini berupa kartu data yang berisi 

pengklasifikasian jenis-jenis humor dan pelanggaran maksim.  Selain itu 

kartu data, ada juga pembahasan mengenai jenis-jenis humor dan pelanggaran 

prinsip berupa pelanggaran maksim pada wacana Apa Tumon dalam majalah 

Panjebar Semangat tahun 2015. Penyajian hasil pengolahan data yang telah 

peneliti lakukan sebagai berikut.  

1. Jenis-jenis Humor pada Wacana Apa Tumon dalam Majalah 

Panjebar Semangat Tahun 2015 

Tabel 4. 

Jenis-jenis Humor pada Wacana Humor Apa Tumon  

dalam Majalah Panjebar Semangat Tahun 2015 

No Jenis Humor Kutipan Terjemahan  

a. Humor 

Mahasiswa 

 

 

“Blaik tenan, urin panas kuwi 

langsung nyiprat tekan ngendi-

endi, untunge kok ora nyilakani. 

Kanca-kancane padha kaget lan 

kecipratan uga. Lah ambune 

laboratorium jan... arum 

jamban. Langsung kancaku 

sing jenenge Bela, nyuraki, 

“Wah bom jenis baru, bom 

urin”. Kabeh kanca langsung 

padha marabi Panji si Profesor 

Bom Urin.” 

 

(PS, Profesor Bom Urin, 03-

01-2015) 

 

‘Payah sekali, urin panas 

tadi langsung memercik 

sampai kemana-mana, 

untungnya tidak melukai. 

Teman-teman kaget dan 

terpercik juga. Baunya 

laboratorium wah… bau 

jamban. Langsung temanku 

yang bernama Bela, 

menyoraki. “Wah bom jenis 

baru, bom urin”. Semua 

teman langsung memberi 

nama Panji Si Profesor Bom 

Urin’.  

51 
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b. Humor 

Seksual 

“Sakiwise ditelusuri, jebule 

kalajengking mau sajake lagi 

santai ana njero siwur, rak 

krasa adhem, mergane cuacane 

pancen panas. Dheweke lagi 

santai menikmati suasana 

dingin ning jero siwur. Siwur 

dijupuk, dienggo nyidhuk 

banyu, banjur nggo ngabyuk 

anggone bubar pipis. Mula 

sang “kala” kaget banjur 

ngentub “daerah larangan” 

mau.” 

 

(PS, Siwur Bathok, 14-02-

2015) 

‘Setelah ditelusuri, ternyata 

kalajengking tadi sedang 

santai di dalam gayung, 

yang terasa dingin, karena 

cuacannya memang panas. 

Kalajengking sedang santai 

menikmati suasana dingin di 

dalam gayung. Gayung 

diambil, digunakan 

mengambil air, kemudian 

digunakan untuk menyiram 

setelah kencing. “Sehingga 

sang “Kala” kaget kemudian 

menyengat “Daerah 

larangan” tadi.’ 

 

  “Ora kanyana-nyana, angin 

lanang sing kurang ajar mau 

ngangkat roke Bu Guru sing 

cantik, nganti dhuwur. Mesthi 

wae (nuwun sewu) perangan 

intime Bu Guru cetha wela-

wela sanajan wis ngagem 

celana dalam. Bu Guru 

lingsem, mlayu ninggalake 

lapangan upacara.” 

 

(PS, Guruku Ayu Dadi 

Dirigen, 21-03-2015) 

‘Tidak disangka-sangka, 

angin pria yang kurang ajar 

tadi mengangkat roknya Bu 

Guru yang cantik, sampai 

atas. Pastinya (mohon maaf) 

barang intimnya Bu Guru 

jelas sekali walaupun sudah 

memakai celana dalam. Bu 

Guru malu, lari 

meninggalkan lapangan 

upacara.’ 

 

  “Putune rada rewel, dadi yen 

nggayuk rada suwe. Banjur 

sroot agemane clana mlorot 

nrutuh. Sing ngerti padha 

ngguyu, sing wong putri-putri 

padha mlengos merga ketok 

balone.” 

 

(PS, Balon, 07-03-2015) 

‘Cucunya agak tidak 

menurut, jadi kalau 

mencapai agak lama. 

Kemudian sroot pakaian 

celana turun. Yang 

mengetahui tertawa, putri-

putri menoleh karena 

kelihatan balonnya.’ 

 

  “Pak Ka banjur matur yen ora 

bisa pipis. Durung ditambani 

apa-apa karo perawat, ndilalah 

manuke dicekel perawat, 

sanalika tegang, banjur bisa 

pipis.” 

(PS, Obat Mujarab, 25-07-

2015) 

‘Pak Ka kemudian berbicara 

kalau tidak bisa kencing. 

Belum diobati apa-apa oleh 

perawat,kebetulan burungya 

dipegang perawat, langsung 

tegang, kemudian bisa 

kencing.’ 
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  “Bu Jum kaget lan ora menjep 

ora mesem spontan muni “i-

jengkol” lan diterusake muni 

pak, “Jengkole” sejinah regine 

pinten? Karo nudingi clanane 

bakule jengkol. Bakule jengkol 

ora semaur, ketungkul 

mbenerake clanane supaya 

“jengkole” ora ketok maneh.” 

 

(PS, Jengkole Sejinah Regine 

Pinten, 08-08-2015) 

‘Bu Jum kaget dan tidak 

senyum spontan berbicara 

“i-jengkol” dan diteruskan 

berbicara Pak, “Jengkolnya” 

sepuluh harganya berapa? 

Dengan menunjuk 

celananya penjual jengkol. 

Penjual jengkol tidak 

menjawab, kemudian 

membenarkan celananya 

supaya “Jengkolnya” tidak 

kelihatan lagi.’ 

  “Nanging sepira isinku rikala 

pungkasan aku kudu ngucap 

“Salam Merdeka!” sing seru 

banget. Aku krasa yen jarikku 

mlotrok, nanging aku PD wae 

amarga njerone aku wis 

nganggo kathok.” 

 

(PS, Jarike Mlotrok, 24-10-

2015) 

‘Tetapi seberapa maluku 

ketika selesai aku harus 

mengucapkan “Salam 

Merdeka!” yang keras 

sekali. Aku merasa kalau 

kain batikku jatuh, tetapi 

aku PD saja karena 

dalamnya aku sudah 

memakai celana.’ 

 

  “Ndhuk Rim, suk yen wis rabi 

aja KB lho!” “Enten napa, 

Bu?” pitakone Bu Rim. “Yen 

didelok saka wewangunane 

susumu, kowe mengko bakal 

angel duwe anak!”  

 

(PS, Katese Nggandhul, 12-12-

2015) 

‘Nak Rim, besok kalau 

sudah menikah jangan KB 

lho!” “Kenapa Bu?” 

pertanyaanya Bu Rim. 

“Kalau dilihat dari bentuk 

susumu, kamu nanti akan 

susah punya anak!’ 

 

c. Humor  

Jual Beli 

“Bareng wis cedhak aku 

nembung, bakule mandheg 

ngedhuke senik, mbukak 

godhong gedhang arep ngedol 

tape. Masya Alloh...!!! jebule 

sing digapit pring mau 

kodhok! Utawa sweike sing wis 

dibetheti, ketok resik lan 

meling-meling. Banyune trocos 

nibani tape kuwi, wong mung 

dileti godhong gedhang 

saklembar.”  

(PS, Tamba Weteng Banyu 

Swieke, 03-01-2015) 

‘Ketika sudah dekat aku 

meminta, penjualnya 

berhenti menurunkan 

tenggok, membuka daun 

pisang akan menjual tape. 

Masya Alloh…!!! ternyata 

yang dicapit bambu tadi 

katak! Atau swike yang 

sudah dibersihkan, terlihat 

bersih dan mengkilap. 

Airnya menetes jatuh di 

tape itu, hanya dibatasi daun 

pisang satu lembar.’ 
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  “Beli termos Bah, yang bagus 

yang dapat bunyi. Karo babahe 

dijupukake bungkusan dhus 

sing isi termos. Bareng dibukak 

termose langsung dicekel lan 

ditempelake nang kuping. “Lho 

kok tidak ada bunyinya Bah, 

katanya bagus.” Babahe kaget 

karo gedheg-gedheg. “Bapak 

ini gimana ya, itu tutup gabus 

dibuka dulu, baru didengerke! 

Bunyi gak? Bapake manut, 

dibukak tutupe, terus 

dirungokake saka bolongan 

dhuwur.”  

 

(PS, Termos Sing Isa 

Brengengeng, 04-04-2015) 

‘Beli termos Pak, yang 

bagus yang bisa bunyi. Oleh 

Bapaknya diambilkan 

bungkusan dus yang berisi 

termos. Ketika dibuka 

termosnya langsung 

dipegang dan ditempelkan 

di telinga.  “Lho kenapa 

tidak ada bunyinya Pak, 

katanya bagus.” Bapaknya 

kaget sambil geleng-geleng. 

“Bapak ini bagaimana ya, 

itu tutup gabus dibuka dulu, 

baru didengarkan! Bunyi 

tidak? Bapaknya menurut, 

dibuka tutupnya, kemudian 

didengarkan dari lubang 

atas.’ 

  “Mung wae regane beda, awit 

lomboke akeh. Yen biyasane 

sak porsi Rp. 15.000,- nanging 

merga mas-mas iku pesen 

sambel nganggo Lombok cah 

80, sak porsi diregani Rp. 

20.000,-.” 

 

(PS, Madhang Lawuh 

Lombok, 11-07-2015) 

‘Hanya saja harganya 

berbeda, karena cabainya 

banyak. Kalau biasanya satu 

porsi Rp. 15.000,- tetapi 

karena mas-mas ini pesan 

sambal dengan cabai 80 biji, 

satu porsi dihargai Rp. 

20.000,-‘ 

  “Nalika aku marani redaksine, 

diwangsuli yen crita bocahe 

ora ana honore… luwak 

mangan tales, awak yen lagi 

apes.” 

 

(PS, Tulisanku Ora Dibayar, 

12-09-2015) 

‘Ketika aku mendatangi 

redaksinya, dijawablah 

kalau crita bocah tidak ada 

honornya… luwak makan 

tales, badan kalau sedang 

apes’ 

 

  “Ngepasi pas bakule buka 

lapak, jenenge kang Diman. 

“Paklik Kodir, tulung hik ki 

tunggunen sik ya tak tinggal 

tuku gula sedilit ya Paklik.”. 

Wah dodolan kok ora 

persiapan, aja suwe suwe lho 

Man” jawab Paklik Kodir sak 

sak’e. paklik kodir gage 

lungguh kursi kayu karo 

‘Tepat ketika penjualnya 

buka lapak, namanya mas 

Diman. “Paklik Kodir, 

tolong ini ditunggu dulu ya, 

aku tinggal beli gula 

sebentar ya Paklik. “Wah 

jualan kenapa tidak ada 

persiapan, jangan lama-lama 

lho Man. Jawab Paklik 

Kodir yang bebas. Paklik 
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nggoleki sate keyong 

kesenengane.”  

 

(PS, Tragedi Sate Keyong, 19-

09-2015) 

Kodir sedang duduk di kursi 

kayu sambil mencari sate 

keong kesukaannya.’  

 

  “Bebek setunggal, Ayam 

setunggal, Es Jeruk kalih,” 

“Hmmm… 28 ewu mas,” 

kandhane bakule. ”Ooo njih 

kesupen..wau tambah tahu 

kalih, tempe kalih bu,” aku 

nambahi maneh.“Nggih berarti 

sedaya dados 22 ewu mawon 

mas..” wangsulane bakule karo 

nggoreng pesenan pelanggan 

liya. Aku sakloron kaget 

banjur takon, “Leres niku 22 

ewu? Mboten klentu? Bakule 

semaur rada seru, “Nggih 

mboten, pancen semanten.” 

 

(PS, Malah Saya Murah, 05-

12-2015) 

“Bebek satu, ayam satu, es 

jeruk dua” 

“Hmmm…28 ribu mas” 

kata penjual 

“Oooh ya lupa, tadi tambah 

tahu dua, tempe dua Bu.” 

Aku menambah lagi 

“Ya  berarti semua 22 ribu 

saja mas. Jawab penjual 

sambil menggoreng pesanan 

pelanggan lainnya. Aku 

langsung kaget kemudian 

bertanya, “Benar itu 22 

ribu? Tidak keliru? Penjual 

menjawab agak keras. “Ya 

tidak, memang segitu.” 

 

d. Humor 

Agama 

“Aku takon, “Pak kok imam 

Masjidil Haram saged salah 

ngitung raka’at nggih?” 

kancaku nyambung, “Nggih 

sholat Maghrib kok 4 raka’at”. 

Pak Ustadz mangsuli, 

“Astaghfirulloh, salah ngitung 

raka’at dos pundi ta? niki wau 

rak sholat Isya.” 

 

(PS, Sholat Maghrib 4 

Raka’at, 07-02-2015) 

‘Aku bertanya, “Pak  

kenapa imam Masjidil 

Haram bisa salah 

menghitung raka’at ya?” 

temanku menyambung, “Ya 

sholat Maghrib kenapa 4 

raka’at”. Pak Ustadz 

menjawab. “Astaghfirulloh, 

salah menghitung raka’at 

bagaimana? Ini tadi kan 

sholat Isya.’ 

 

  “Bareng wis rakaat kepapat 

jama’ahe padha lungguh 

tahiyat akhir. E....la kok imame 

ngadeg. Kira-kira nglirik 

jama’ahe kok lungguh? 

Imame terus noleh nengen, 

ngiwo karo ngguyu muni “O, 

aku salah ta?” jama’ah sakala 

gerrr. Batal deeh!” 

(PS, Batal Deh, 10-02-2015) 

‘Ketika sudah rakaat 

keempat jama’ahnya duduk 

tahiyat akhir. E…la kok 

imamnya berdiri. Kira-kira 

melirik jama’ahnya kenapa 

duduk? Imamnya kemudian 

menoleh kanan, kiri sambil 

tertawa berkata “O, aku 

salah ya?” jam’ah langsung 

gerr. Batal deeh!’ 



56 
 

 
 

   “Salamun...salamun...salamun, 

walah salamun... aku sak kanca 

kaget ana apa kae, banjur 

padha mbalik marani si Muhli. 

Jebul tengah kreteg sasak mau 

ana, ulane ijo ndengengek. Si 

Muhli kaget lan gugup. Karepe 

mono si ula ben lunga, ning 

dheweke lali piye mau unine 

donga mau, sing diapali mung 

“salamun,,”thok.” 

 

(PS, Salamun, 17-02-2015) 

‘Salamun…salamun... 

salamun..walaah salamun… 

aku dan teman kaget ada 

apa itu, kemudian kembali 

menghampiri si Muhli. 

Ternyata jembatan bambu 

anyam tadi ada ular hijau 

yang mendengak. Si Muhli 

kaget dan gugup. Tujuannya 

si ular supaya pergi, tetapi 

dia lupa bagaimana bunyi 

doa tadi, yang dihafal hanya 

“salamun” saja.’ 

  “Lamat-lamat mas F takon 

marang jaelangkung. “Sapa 

jenengmu?” Golekan mau nulis 

“Toni” Mas F takon maneh 

“Apa sebabe awakmu mati?” 

golekan mau nulis “Kacilakan” 

Njaluk sesajen apa kowe?” 

“Getih” Weruh tulisan mau, 

mas F sakaca padha bingung 

lan wedi. Pungkasane, golekan 

lan sesajen sing ana diangkat 

alon-alon lan byuur diguwang 

menyang sumur mburi 

omahe.” 

 

(PS, Diguwang Menyang 

Sumur, 08-08-2015) 

‘Samar-samar mas F 

bertanya dengan 

jaelangkung. “Siapa 

namamu?” jaelangkung lalu 

menulis “Toni” Mas F tanya 

lagi “Apa sebabnya kamu 

mati?” jaelangkung lalu 

menulis “Kecelakaan” 

Meminta sesajen apa 

kamu?” “Darah” melihat 

tulisan tadi, mas F jadi 

bingung dan takut. 

Akhirnya, mencari dan 

sesajen yang ada diangkat 

pelan-pelan dan byuur 

dibuang ke sumur belakang 

rumahnya.’ 

  “Tujune ibu olehe mangsak 

opor terong kepara akeh 

mulane ibu ya setuju menawa 

barteran malah bisa 

ngrasakake opor ayam. Kanthi 

barteran riyaya kuwi ngepasi 

Idul Fitri aku bisa ngrasakake 

opor ayam.”  

 

(PS, Opor Terong, 08-08-2015) 

‘Untungya ibu memasak 

opor terong lumayan banyak 

jadi ibu ya setuju kalau 

barteran malah bisa 

merasakan opor ayam. 

Dengan barteran hari besar 

itu pas sekali Idul Fitri aku 

bisa merasakan opor ayam.’ 

 

  “Nalika esuk, mbak Ni balik 

niliki panggone adus mau 

bengi. Jebul klambine isih ana 

lan isih cumenthel. Mbak Ni 

banjur mbengok “dhasar 

hantu jail”  

‘Ketika pagi, mbak Ni 

kembali melihat tempat 

mandi tadi malam. Ternyata 

bajunya masih ada dan 

masih tergantung. Mbak Ni 

lalu berteriak “Dasar hantu 
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(PS, Dhasar Hantu Jail, 21-11-

2015) 

jahil.’ 

 

e. Humor 

Psikiater 

“Lagi sadhar menawa sing 

dilakoni ora beda karo 

pemulung pinggir dalan, Pak M 

terus ngguwang larahan mau. 

Liya wektu, sawise ibadah inti 

wis rampung, Pak M crita yen 

kabeh sing ditindakake iku ora 

diniyati babar pisan, artine 

dheweke tumindak ora 

kelingan blas, persis wong lagi 

pikun.” 

 

(PS, Munggah Kaji Nyambi 

Dadi Pemulung, 17-10-2015) 

‘Baru sadar kalau yang 

dilakukan tidak berbeda 

dengan pemulung pinggir 

jalan, Pak M langsung 

membuang rongsok tadi. 

Lain hari, setelah ibadah inti 

sudah selesai, Pak M 

bercerita kalau semua yang 

dilakukan itu tidak ada niat 

sama sekali, artinya dia 

melakukan tidak ingat sama 

sekali, sama dengan orang 

yang pikun’ 

 

  “Krasa ora kepenak aku banjur 

takon Bu Bakul es cedhak kono. 

“Ngapunten Bu, lare niku napa 

ngeten?” driji panudinge dak 

tempeleke bathuk, miring. Bu 

bakul es mesem. “Nggih..” 

 

(PS, Crita Saka Babat, 19-12-

2015) 

‘Merasa tidak enak aku 

kemudian bertanya Bu 

penjual es dekat sana. 

“Maaf Bu, anak itu kenapa 

begitu?” jarinya menunjuk 

kemudian menempelkan di 

dahi, miring. Bu penjual es 

senyum.’ 

 

  “Bener iku dudu tamu saka 

Ngawi, uga dudu keluwargane 

lan uga dudu tanggane. 
Nanging wong edan sing kerep 

wira-wiri ana pasar kang ora 

adoh saka papan kono. “Asem 

kecut tenan, dhasar wong edan, 

gek kapan anggone mlebu kuwi 

mau,” grenenge Pak Dul 

jroning batin.” 

 

(PS, Wong Edan Melu 

Mangan, 24-01-2015) 

‘Benar itu bukan tamu dari 

Ngawi, juga bukan 

keluarganya dan juga bukan 

tetangganya. Tetapi orang 

gila yang sering berjalan 

mondar-mandir di pasar 

yang tidak jauh dari tempat 

situ. “Asem kecut sekali, 

dasar orang gila, sejak 

kapan mulai masuk itu 

tadi.” Batinnya Pak Dul di 

dalam batin.’  

 

  “Dancook!!! Ngapa nyawang-

nyawang?” panyerune 

pawongan mau karo 

mentheleng-mentheleng. Sakala 

Bu Likku ngunclung nitih 

sepeda motore karo ndingkluk. 

Ora wani nyawang pawongane 

mau. “Oalaah tibakna kuwi 

‘Dancook!!! Mengapa 

melihat-melihat?” jawabnya 

orang tadi sambil geleng-

geleng. Langsung tanteku 

terbirit-birit membawa 

sepeda motornya sambil 

menunduk. Tidak berani 

melihat orang tadi. “Oalaah 
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mau wong gendheng ta? Layak 

cetha yen pupurane merok-

merok?” 

 

(PS, Dipisuhi Wong 

Gendheng, 25-04-2015) 

ternyata itu tadi orang gila 

ya? Pantas jelas kalau 

bedakannya menor-menor?’ 

 

  “Sing Gamisri anggone ngluyur 

rada adoh, ya marik-marik 

wong pancen wong edan. 

Sawijining dina dolan nyang 

sekolahan panggonane anakku 

mulang ing desa rada adoh. La 

kok naruk (nyapa) anakku, 

“Mulang nang kene kowe?” 

anakku meneng wae, la kok 

muride nyletuk “Bu, kancane 

Bu?” apa tumon guru kancane 

wong edan. Anakku mulih 

wadul yen isin banget.” 

 

(PS, Wong edan, 05-09-2015) 

‘Gamisri bermainnya agak 

jauh, ya acak-acakan karena 

memang orang gila. Suatu 

hari bermain ke sekolahan 

tempat anakku mengajar di 

desa agak jauh. Kenapa 

menyapa anakku, 

“Mengajar di sini kamu?” 

anakku diam saja, la kenapa 

muridnya berbicara “Bu 

temannya, Bu?” apa ada 

guru temannya orang gila. 

Anakku pulang berbicara 

kalau malu sekali.’ 

 

  “Lho Pak? Ngapunten, bapak 

lepat mlebet, menika poli 

kandhungan. Bapak gerah 

napa?” pak Kamijo nembe 

sadhar lan mangsuli ”Jantung, 

oh ya, salah ya… aku arep 

maring poli dalam,” banjur 

diterake metu nuju poli dalam.” 

 

(PS, Salah Mlebu, 19-12-2015) 

‘Lho Pak? Maaf, bapak 

salah masuk, ini poli 

kandungan. Bapak sakit 

apa? Pak Kamijo baru sadar 

dan menjawab” jantung. Oh 

iya, salah ya.. aku mau ke 

poli dalam,” kemudian 

diantarkan keluar menuju 

poli dalam.’ 

f. Humor 

Percintaan 

“Merga pak Nyomat durung 

nate weruh “widodari” lagi 

adus ana sendhang, anggone 

raup lan wisuh banjur 

dikatogake. Sore iku anggone 

mbedhil ora entuk manuk 

emprit, ning malah kepencut 

marang salah sawijining 

“widodari” kang lagi adus ana 

sendhang kasebut.” 

 

(PS, Manuk Emprit, 17-01-

2015) 

‘Karena pak Nyomat belum 

pernah melihat wanita yang 

cantik sedang mandi di mata 

air, saat membasuh dan 

mencuci kemudian berhenti. 

Sore itu ketika menembak 

tidak mendapat burung 

emprit, tetapi malah 

terpincut pada salah satu 

wanita cantik yang sedang 

mandi di mata air tersebut.  
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  “Bu Asri banjur nyeluk putrane. 

We ladalah, putrane Bu Asri 

jebule si Arum, kanca SMA ku 

sing nate dadi pacarku. Wah ta 

bilahi tenan. Aku wes ora 

kesuwen banjur pamit.” 

 

(PS, Arjuna Desa, 07-03-2015) 

‘Bu Asri kemudian 

memanggil anaknya, 

weladalah, anaknya Bu Asri 

ternyata si Arum, teman 

SMA ku yang pernah jadi 

pacarku. Wah ya celaka 

sekali. Aku tidak lama 

kemudian pamit’ 

  “Bareng bulikku dakaturi 

nakokake salah sawijining putri 

sing  dak ‘cim’ pranyata siswi 

mau wis ana sing nyengker. 

Kapokmu kapan, aku! Jeneh 

kok aku ujas-ujus tur ge-er 

banget. Isih kelakon kaping 

papat maneh anggonku kesasar 

“Nasak grumbul ana macane”, 

mangkono mau. Jan ngongga-

ongga tenan rasaning driya, 

nanging uga isih rumangsa 

begja dene ora ngalami 

diswing dening calone putri-

putri sing kebacut dakayunake 

mau.” 

 

(PS, Arep Rabi Ketula-Tula, 

28-11-2015) 

‘Ketika tanteku disuruh 

menanyakan salah satu putri 

yang aku incar ternyata 

siswi tadi sudah ada yang 

punya. Menyesal  kapan, 

aku!  Kenapa aku terburu-

buru dan PD sekali. Masih 

terlaksana keempat lagi 

untuk tersesat “Melawan 

tradisi akan menemui resiko 

berat”, seperti itu. Batinku 

tidak enak sekali rasanya, 

tetapi juga masih merasa 

beruntung karena tidak 

terlena oleh calon putri-putri 

yang terlanjur 

menyukainya.’ 

g. Humor 

Keluarga 

“Loh kowe iki ora krasa pa 

piye?” ibune R melu nakoni 

R.“Boten Bu. Wis pokoke mau 

sahure enak ngonoi wae, 

“jawabe R. Eladalah ! jebul 

sahure R mau arupa sega 

campur bubur kacang ijo. “ 

 

(PS, Jangan Bubur Kacang 

Ijo, 17-01-2015) 

‘Loh kamu ini tidak merasa 

gimana? Ibunya R ikut 

bertanya R. “Tidak Bu. 

Sudah pokoknya tadi 

sahurnya enak begitu saja, 

“Jawabnya R. eladalah ! 

ternyata sahurnya R tadi 

berupa nasi campur bubur 

kacang hijau.’ 

 

  “Dhukun bayi wis miwiti mijet 

bayiku. Sakdurunge dipijet, 

dlamakan sikile anakku disuwuk 

kanthi disebul kaping telu. 

Mangerteni sikile adhiku 

disuwuk, anakku kang nomer 

siji takon: Bu, Bu, jempolku 

mengko ya diemut Mbah 

Dhukun?” pitakone lugu. 

‘Dukun bayi sudah mulai 

memijat bayiku.  Sebelum 

dipijat, telapak kaki anakku 

ditiup dengan tiupan tiga 

kali. Mengetahui kaki 

adekku ditiup, anakku  

berhenti yang nomer satu 

bertanya: Bu, Bu, jempolku 

nanti ya dihisap Mbah 
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Krungu pitakone lugune iku, 

saknalika aku lan bojoku 

ngguyu kepingkel-pingkel.” 

 

(PS, Ngemut Jempol Sikil, 14-

03-2015) 

dukun?” tanya lugu. 

Mendengar pertanyaan lugu 

itu, langsung aku dan 

suamiku tertawa terbahak-

bahak.’ 

 

  “Adhiku ya judheg piye carane 

supaya gelem meneng terus 

adhiku duwe akal, anaku ya 

dikandhani, kowe nangis terus, 

tiwas lha wong bapakmu ibu 

ora ngguyu. Aluwung saiki ayo 

turu, mengko yen bapakmu 

teka tak gugah nangisa 

maneh, kok bocahe ya nurut 

sinambi ura-ura akhire bocahe 

ya turu.” 
 

(PS, Nangis Kang Bisa Diatur, 

11-04-2015) 

‘Adekku ya susah dinasehati 

bagaimana caranya supaya 

mau diam lalu adekku 

punya akal, anakku ya 

dinasehati, kamu nangis 

terus, terlanjur bapak ibumu 

tidak mendengar. Mending 

sekarang ayo tidur, nanti 

kalau bapakmu sampai aku 

bangunkan menangislah 

lagi, kenapa anaknya ya 

nurut sambil jalan-jalan 

akhirnya anaknya tidur.’ 

 

  “Ana apa Buk...? takone 

anakku. Dheweke ora semaur 

ning malah gidro-gidro 

lambene dirubung semut. 

Lha... iki mau dudu kopi 

kuwalat, ning ibu kuwalat 

merga mrentah Bapak... 

celathune anakku karo ngguyu 

mekekelen.” 

 

(PS, Kopi Kuwalat, 14-02-

2015) 

‘Ada apa Buk..? Tanya 

anakku. Dia tidak menjawab 

tetapi malah melompat-

lompat bibirnya dikerumuni 

semut. Lha…ini tadi bukan 

kopi kuwalat, tetapi Ibu 

kuwalat karena menyuruh 

Bapak… jawabnya anakku 

sambil tertawa terbahak-

bahak’ 

 

  “Ana apa ta cah, kok padha 

ngguyu,” ngendikane Ibu. 

“Niku lho bu, bapak klentu 

nggene nyampirake andhuk. 

Sing diasta Bapak niku rak 

andhuk, sanes sajadah,” 
ucapku ngaturi katrangan 

amarga adhiku durung 

rampung anggone ngguyu.” 

 

(PS, Kleru Andhuk, 28-02-

2015) 

‘Ada apa iya nak, kenapa 

tertawa,” jawabnya ibu. “Ini 

lho bu, bapak keliru untuk 

meletakkan handuk. Yang 

dibawa bapak itu kan 

handuk, bukan sajadah,” 

jawabku member penjelasan 

karena adekku belum selesai 

tertawa.’ 
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  “Ora let suwi, Mn garwane Rd 

metu saka njero karo nggawa 

unjukan. Dumadakan Mn kaget 

terus ngguyu weruh pasuryane 

garwane sing pating cloret 

spidol lan krayon. We lha 

dalah tibaknen pas keturon 

mau, putri balitane nglukis 

wajahe ayahe, dikira kanvas. 
Hehehe..” 

 

(PS, Dianggep Kanvas, 30-05-

2015) 

‘Tidak lama, Mn istrinya Rd 

keluar dari dalam dengan 

membawa minuman. Tiba-

tiba Mn terkejut lalu tertawa 

melihat muka suaminya 

yang penuh coretan spidol 

dan krayon. We lha dalah’, 

ternyata ketika tiduran tadi, 

putri balitanya melukis 

wajah ayahnya, dikira 

kanvas..hehehe’ 

 

  “Beda lan Mbah Adi, kang 

stroke nalika ana lindhu mau 

mbah Adi bisa mlayu menyang 

nglatar. Mula Pak Bardi kaget 

lan seneng merga bapakne 

slamet ora ketiban payon 

omahe kang remuk kena 

lindhu.” 

(PS, Bisa Mlayu Metu, 06-06-

2015) 

‘Beda dan Mbah Adi, yang 

stroke ketika ada gempa tadi 

mbah Adi bisa lari ke depan 

rumah. Jadi Pak Bardi 

terkejut dan senang karena 

bapaknya selamat tidak 

kejatuhan genting rumah 

yang hancur terkena 

gempa.’ 

 

  “Blajar ni mbah”. Kanthi reflex 

bojoku anggone nyauri: ”ya”. 

Amarga bojoku anggone nyauri 

karo ayem bae, aku sing rada 

gumun banjur aku takon: “Lho 

nyauri kok ya, kamangka olehe 

ben nyopir rak wis suwe”. 

 

(PS, Diarani Sopir Blajaran, 

10-10-2015) 

‘Belajar ini mbah”. Dengan 

reflex suamiku ketika 

menjawab: “Ya”. Sebab  

suamiku ketika menjawab 

dengan tenang saja, aku 

yang sedikit heran lalu aku 

bertanya: “Lho jawabnya 

kenapa ya, dikira 

menyopirnya kan sudah 

lama.’ 

  “Hloh, Le.., wedhuse kok padha 

mendhem ki mbok pakani 

apa?” pitakone mbah Warno 

sajak kaget sawise meruhi 

wedhuse padha mendem. 

“Nggih suket gajah Mbah. 

Nanging langsung telas. Trus 

kula babatne godhong-

godhongan etan niku.”  
 

(PS, Wedhus Mendem, 31-10-

2015) 

‘Hloh, Le.. kambingnya 

kenapa gila, ini diberi 

makan apa?” Tanya mbah 

Warno yang kaget setelah 

melihat kambingnya gila. 

“Ya rumput gajah Mbah. 

Tetapi langsung habis. Lalu 

aku ambilkan daun-daunan 

itu.’ 
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  “Tuladhane, nalika sing wadon 

dhewe kena sabet sing rada 

banter. Mula wiwit dina iku 

Manawa ngaweruhi Pak 

Murtono lagi nggawa sabet 

kanggo nyabeti anak-anake, 

ora ana sing wani nyedhak 

arep nglorohi utawa misah 

mesthi kena sabet dhewe.” 
 

(PS, Disabeti Kabeh, 21-11-

2015) 

‘Contohnya, ketika yang 

wanita sendirian terkena 

pedang yang sedikit cepat. 

Jadi mulai hari itu jika 

melihat pak Murtono sedang 

membawa pedang untuk 

memedang anak-anaknya, 

tidak ada yang berani 

mendekat untuk melerai 

atau memisah pasti terkena 

pedang sendiri.’ 

 

  “Cup..cup Ndhuk, wis sing 

sareh ya, mesake iki lho sing 

ana njero weteng.” Nggih 

budhe, kula mboten menapa-

menapa kok. “Kula mung 

ngelih kemawon soalipun 

dereng maem katwingi mulane 

kraos mumet ajeng semaput 

rasane” 
 

(PS, Jebul Mung Luwe, 21-11-

2015) 

‘Cup..cup Ndhuk, sudah 

yang sabar ya, kasihan ini 

lho yang ada di dalam 

perut.” ya bude, aku tidak 

apa-apa. “Aku hanya lapar 

saja soalnya belum makan 

dari kemarin makanya 

terasa pusing ingin pingsan 

rasanya.’ 

 

h. Humor 

Rumah 

Tangga 

“Wektu semana bu Daris wis 

ngagem pakaian dhines, 

ndilalah isih ana kurang 

diladekake, kayata wedang kopi 

remenane pak Daris. Merga 

sebab pak Daris mung 

ngematake lagu kroncong saka 

radio sing disetel mat-matan. 

Bab kasebut marahi bu Daris 

muntab emosine, karo ngendika 

“Pak… njenengan kuwi 

pancen njengkelake wong aku 

repot ngene kok malah ora 

perduli kahanan” ngendikane 

ngono Radio banjur dipateni 

“Ceklek”, njur Bu Daris klepat 

arep tindak kantor.” 

 

(PS, Emosi, 19-09-2015) 

‘Waktu itu bu Daris sudah 

memakai pakaian dinas, 

kebetulan masih ada yang 

kurang melayani, seperti 

minum kopi kesukaan pak 

Daris. Sebab pak Daris 

hanya memperhatikan lagu 

kroncong dari radio yang 

disetel dengan tidak begitu 

jelas. Masalah itu membuat 

bu Daris bertambah 

emosinya, dengan berkata 

“Pak… Kamu itu 

menyebalkan orang aku 

repot seperti ini kenapa 

malah tidak peduli keadaan” 

berkata seperti itu radio 

kemudian dimatikan 

“Ceklek”, kemudian Bu 

Daris keluar ingin pergi ke 

kantor’ 
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i. Humor 

Tingkah 

Laku 

Manusia 

“Kabeh padha nyawang aku, 

nanging ora takgape amarga 

selak kroncongan wetengku. 

Nalika arep ndekek piring ing 

dhuwur meja, aku rada kaget 

amarga diparani petugas 

restoran. “Mas, maaf. Ini tadi 

bukan paket makanan yang 

sudah dipesan biro Anda, tapi 

yang sebelah situ.” Makjleg 

kaya-kaya gendheng restoran 

ngebruki aku.”  

 

(PS, Mejane Sapa, 24-01-2015) 

‘Semua melihat aku, tetapi 

tidak diperhatikan karena 

keburu perutku lapar. 

Ketika akan meletakkan 

piring di atas meja, aku 

sedikit terkejut karena 

dihampiri petugas restoran. 

Mas, maaf. Ini tadi bukan 

paket makanan yang sudah 

dipesan biro Anda, tapi 

yang sebelah situ. Kaget, 

seperti genting restoran 

menjatuhi aku.’ 

  “Palah teka pawongan siji 

maneh uga arep takon-takon 

bab pakaryane, nanging merga 

wis ora kuwat nahan, Pak 

Wasno banjur menyat karo 

nyekeli wetenge “Mengko 

dhisit Pak, aku tak meng 

mburi dhisit ya...” karo raine 

katon ngempet kebelet 

banget.”  
 

(PS, Merga Kebelet, 31-01-

2015) 

‘Malah datang teman wanita 

satu lagi juga mau bertanya-

tanya bab pekerjaannya, 

tetapi karena sudah tidak 

kuat menahan, Pak Wasno 

langsung berdiri dengan 

memegang perutnya “Nanti 

dulu Pak, aku mau ke 

belakang dulu ya…” dengan 

muka yang kelihatan 

menahan sekali.’ 

 

  “Aku gedheg-gedheg menehi 

tanda yen ora gelem.” Tembe 

mburine aku lagi ngerti yen 

wong sing muni “Salaman, 

Pak” mau sejatine kernet sing 

nawakake jasa kendharaan 

umum jurusan kutha 

kecamatan Salaman, sepuluh 

kilometer sakidule Magelang.” 

 

(PS, Salaman, Pak, 18-04-

2015) 

‘Aku geleng-geleng 

memberi tanda kalau tidak 

ingin. Baru belakangnya 

aku baru tahu kalau orang 

yang berbicara “Salaman, 

Pak” tadi sebenarnya kernet 

yang menawarkan jasa 

kendaraan umum jurusan 

kota kecamatan Salaman, 

sepuluh kilometer 

selatannya Magelang.’ 

  “Sampun Pak…mboten 

usah…saestu, kula mawon 

ingkang ngadeg mriki…mboten 

napa-napa… bapak lungguh 

mawon” Yen sak durunge ora 

mangsuli, saiki bapake wani 

mangsuli. Jebul carane 

‘Sudah pak, tidak perlu, 

sungguh, aku saja yang 

berdiri disini… tidak apa-

apa… bapak duduk saja. 

Kalau sebelumnya tidak 

menjawab, sekarang 

bapaknya berani menjawab. 
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mangsuli seru karo rada nesu 

“Sapa sing arep menehi 

jagongan? Aku ki ket mau 

arep mudhun, mbak…aku siap-

siap sik ben ora keblabasen! 

Arep mudhun kok ora oleh!” 

 

(PS, Arep Mudhun Ora Oleh, 

23-05-2015) 

Ternyata caranya menjawab 

keras dengan sedikit marah 

“Siapa yang hendak 

memberi duduk? Aku ini 

dari tadi ingin turun, 

mbak… aku siap-siap dulu 

supaya tidak kelewatan. 

Ingin turun kenapa tidak 

boleh!.’ 

  “Lagi ngaweruhi lelakon sing 

nganeh-anehi, enak-enake 

lungguh sangarepe kelir, ana 

dhalang pamitan arep pipis 

amarga ora kuwat yen 

ngempet nganti parak esuk. 

Tinimbang kena lara sing 

werna-werna, luwih becik 

ditinggal pipis senajan nganti 

parak esuk tancep kayon.” 

 

(PS, Pamit Pipis,15-08-2015) 

‘Sedang melakukan adegan 

yang aneh-anehnya, enak-

enaknya duduk didepan 

kelir, ada dhalang pamitan 

ingin kencing karena tidak 

kuat kalau menahan sampai 

waktu pagi. Dari pada 

terkena sakit yang tidak-

tidak, lebih baik ditinggal 

kencing walaupun sampai 

waktu pagi tancap 

langsung.’ 

  “Lhadalah, pantes wae ora ana 

murid sing gelem manggon ing 

kono. Lha wong mejane 

“istimewa”. Pranyata 

sandhuwure meja nyenuk 

(nyuwun sewu) telek lencung, 

yaiku telek pitik sing lembek.” 

 

(PS, Meja Istimewa, 31-10-

2015) 

‘Lhadalah, pantas saja tidak 

ada murid yang mau duduk 

disini. Lha ini mejanya 

“istimewa”. Ternyata di 

atasnya meja ada (mohon 

maaf) kotoran lancung, 

yaitu kotoran ayam yang 

lembek.’  

 

j. Humor 

Pendidikan 

“Seleksine, wong 300 mau 

diadu mlayu dohe sekilometer. 

Kabeh siap ing papan start 

banjur mlayu bebarengan. Ing 

papan finish ana sing ngetung 

sapa sing teka dhisik, wiwit 

nomer 1,2, 3, lan sateruse 

nganti satus. Nah, peserta sing 

mlebu finish dhisik nganti 

etungan 100 mau langsung 

dianggep lulus. Peserta sing 

tekane mburine etungan 100 

ya langsung dianggep gagal. 

Gampang ta? Cepet tur ora ana 

sing protes.”  

‘Seleksinya, orang 300 itu 

ditanding lari jauhnya satu 

kilometer. Semua siap 

ditempat start, lalu lari 

bersama-sama. Ditempat 

finish ada yang menghitung 

siapa yang sampai dulu, dari 

nomer 1, 2, 3, dan 

seterusnya sampai seratus. 

Nah, peserta yang masuk 

dulu sampai hitungan 100 

tadi langsung dianggap 

lulus. Peserta yang sampai 

dibelakang hitungan 100 ya 

langsung dianggap gagal. 
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(PS, Seleksi Tentara Jaman 

Biyen, 07-02-2015) 

Gampang kan? Cepat dan 

tidak ada yang protes.’ 

  “Sajake si A rada lali aba-aba 

sing kudu diprentahke. Yen 

kudune aba-abane ngene unine: 

“Banjar tengah sebagai 

penyilang, letakkan senjata 

graak!”. Merga ora patiya 

apal, mula kanthi sora si A 

menehi aba-aba: “Perhatian ! 

Banjar tengah sebagai 

apa!!!??”, nadhane antara 

menehi perentah nanging 

bareng karo takon amarga ora 

apal, mulane olehe takon ya 

nganggo mbengok sora 

barang.”  

 

(PS, Latihan Baris-Berbaris, 

21-02-2015) 

‘Sepertinya si A sedikit lupa 

aba-aba yang harus disuruh. 

Kalau harusnya aba-abanya 

seperti ini bunyinya: 

“Banjar tengah sebagai 

penyilang, letakkan senjata 

graak!”. Karena tidak begitu 

hafal, jadi dengan keras si A 

memberi aba-aba: 

“Perhatian ! Banjar tengah 

sebagai apa!!!??. Nadanya 

antara memberi perintah 

tetapi bersama dengan 

bertanya karena tidak hafal, 

jadi ketika bertanya ya 

memakai teriakan yang 

keras juga.’ 
 

  “Bocah-bocah padha bingung 

geneya bu Heni malah ngguyu 

dhewekan sawise maca bukune 

Idris. “Ngene lo cah, kancamu 

Idris kuwi olehe nulis sing 

kudune murid-murid membaca 

dihalaman, jebul tulisan murid 

kurang huruf u. mulane 

Harun le maca ya bener. 

Emprit-emprit membaca di 

halaman.” 

 

(PS, Emprit Emprit Membaca 

Di Halaman, 21-03-2015) 

‘Anak-anak bingung kenapa 

bu Heni malah tertawa 

sendiri setelah membaca 

bukunya Idris. “Seperti ini 

lo cah, temanmu Idris itu 

menulis yang seharusnya 

murid-murid membaca 

dihalaman, tetapi tulisan 

murid kurang huruf u. Jadi 

Harun membacanya ya 

benar. Emprit-emprit 

membaca di halaman.’ 
 

  “Kamangka olehku nembang ya 

gur sak-sake nanging isi syaire 

pancen nrenyuhake. Wiwit dina 

kuwi Ibu Kepala Sekolahku 

angger-angger ndhawuhi aku 

menawa ana acara sekolahan 

ben aku bisa nembang 

campursari. Nganti kanca-

kanca ku nyeluk aku Raozzaq 

Campursari, kuwi mau gara-

gara ukuman salah kostum.” 

 

‘Ketika aku bernyanyi ya 

hanya tidak karuan  tetapi 

isi syairnya memang 

menyedihkan. Mulai hari itu 

Ibu Kepala Sekolahku jika 

menyuruh aku jika ada 

acara sekolahan supaya aku 

bisa menyanyi campursari. 

Sampai teman-temanku 

memanggil aku Raozzaq 

Campursai, itu tadi gara-

gara hukuman salah 
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(PS, Salah kostum, 20-06-

2015) 

kostum.’ 
 

  “Tangane WJ kang nggegem 

kuku pancanaka mau dipirsani 

Bu Guru. Mesthi wae Bu Guru 

duka yayah sinipi, pasuryane 

abang ireng. Aku lan WJ 

ditimbali nyang kantor guru. 

Ing kono aku lan WJ didukani 

entek amek kurang golek dening 

Bu Guru Ilmu Hayat lan pak 

Kepala Sekolah. Wah aku 

ketiban awu banget.” 

 

(PS, Kuku Bima, 04-07-2015) 

‘Tangannya WJ yang 

mengenggam kuku 

pancanak dilihat Bu Guru. 

Pastinya Bu Guru tidak tahu 

seperti nafsu sekali, 

mukanya merah hitam.  Aku 

dan WJ dipanggil ke kantor 

guru. Disana aku dan WJ 

dimarahi habis-habisan dan 

tidak mencari bu Guru Ilmu 

Hayat dan pak Kepala 

Sekolah. Wah aku kejatuhan 

abu sekali.’ 

  “Bu guru njelasake yen nyunggi 

iku nggawa barange diselehake 

(dhuwur) sirah. Sawise nampa 

katrangan mau, salah sijine 

murid ngacung banjur 

nyuwara banter, “Nyunggi 

gelungan”.  

 

(PS, Nyunggi Gelungan, 15-

08-2015) 

‘Bu guru menjelaskan kalau 

membawa barang itu 

membawa barangnya 

diletakkan (atas) kepala. 

Setelah menerima 

penjelasan itu, salah satu 

murid mengangkat tangan 

lalu berbicara keras, 

“Membawa konde”.’ 

  “Sabanjure S, katunjuk maju 

supaya nuduhake uler kang 

kegolong wulune gatel. 
Ananging pancen S babar pisan 

ora wani maju awit pancen 

dheweke jan gila banget karo 

sing jenenge uler. Mula bareng 

padha ngerti larah-larahe 

kabeh sing melu penataran 

banjur padha nganti kepingkel-

pingkel.” 

 

(PS, Wedi Karo Gambar Uler, 

26-09-2015) 

‘Selanjutnya S, ditunjuk 

maju supaya memberi tahu 

ulat yang tergolong berbulu 

gatal. Tetapi memang S 

sama sekali tidak berani 

maju memang dirinya 

sangat gila sekali dengan 

yang namanya ulat. Jadi 

ketika tahu asal-mulanya 

semua yang ikut penataran 

sampai terbahak-bahak.’ 
 

  “Esuke dheweke pas baris arep 

kelas tutuke diplester, tak takoni 

“kowe lara untu ya?” Lha kena 

apa tutuke kok diplester” 

dheweke mung tudang tuding 

aku, plester banjur tak kon 

mbukak karo kandha “Wingi 

‘Paginya dia ketika baris di 

depan kelas mulutnya 

diplester, aku bertanya 

“Kamu sakit gigi ya?” Lha 

kenapa mulutnya diplester” 

dia hanya menunjuk-nunjuk 

aku, plester lalu aku suruh 
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kula di dukani Pak Gatot 

didhawuhi aja ngomong wae. 

Lan niki tak plester ben 

mboten ngomong wae” 
 

(PS, Tutuke Diplester, 14-11-

2015) 

buka dengan berbicara 

“Kemarin aku dimarahi Pak 

Gatot disuruh jangan bilang 

saja. Dan ini aku plester biar 

tidak bicara saja.’ 

 

  “Gendera ana sekolahku 

diklebetke (dikibarake) 

setengah tiang. Ora liya gawe 

mengeti sedane para pahlawan 

Revolusi nalika taun 1965 

rikala semana. Jam setengah 

sanga, dumadakan ana murid 

loro mau metu saka kelas 

menyang cagak gendera. Bocah 

loro banjur nggunggahake 

gendera satu tiang. Ndilalahe, 

Kepala Sekolah kok ya 

mrangguli kedadeyan iku.” 

 

(PS, Genderane Mlorot, 14-11-

2015) 

‘Bendera ada disekolahku di 

dikibarkan setengah tiang. 

Tidak lain untuk 

memperingati meninggalnya 

para pahlawan Revolusi 

ketika tahun 1965 pada 

waktu itu. Jam setengah 

Sembilan, tiba-tiba ada 

murid dua tadi keluar dari 

kelas ke tiang bendera. Dua 

anak kemudian menaikkan 

bendera satu tiang. 

Untungnya, Kepala Sekolah 

kok ya melihat kejadian itu.’ 

 

 

k. Humor 

Hutang-

Piutang 

“Kurang siji piye? Sing kandha 

sapa? Aku wis beres lho!” 

wangsulanku rada emosi. 

“Sampeyan saka ruwang 

ketenagaan ta Bu? Kurangku 

apa?” “Kurang siji pak, awake 

dhewe olehe mbayar cicilan 

kompor gas.” Celathune karo 

mlengeh tanpa dosa. Aku mung 

ngelus dhadha.” 

 

(PS, Kurang Siji Cicilane, 14-

02-2015) 

‘Kurang satu bagaimana? 

Yang berbicara siapa? aku 

sudah beres lho!” jawabnya 

sedikit emosi. “Kamu dari 

ruang ketenagaan ya Bu? 

Kurangku apa? “Kurang 

satu pak, aku sendiri 

membayar cicilan kompor 

gas.” Bicaranya dengan 

sinis tanpa dosa. Aku hanya 

mengelus dada.’ 

 

 

l. Komik “Niki alamate Panjebar 

Semangat kok enten Surabaya 

ta? Napa mboten teng 

Semarang?” lugu pitakone 

nom-noman iku. 

“iya mbak, kudune ing 

Semarang. Nanging merga ing 

Semarang kerep kebanjiran, 

mula minggu wingi kantore 

njur dipindhah nyang 

‘Ini alamatnya Panjebar 

Semangat kenapa ada di 

Surabaya ya? Apa tidak di 

Semarang?” lugu 

pertanyaannya pemuda-

pemuda itu. “Iya mbak, 

harusnya di Semarang. 

Tetapi karena di Semarang 

sering kebanjiran, jadi 

minggu kemarin dipindah 
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Surabaya. Durung mireng 

kabar iki ta, mbak?” ucapku 

serius nanging sejatine ngajak 

guyon.” 

 

(PS, Kantor PS Ing Semarang, 

21-02-2015) 

kantornya kemudian 

dipindah ke Surabaya. 

Belum mendengar kabar ini 

ya, mbak?” ucapku serius 

tetapi sebenarnya mengajak 

lucu.’ 

 

  “Malah ana kanca guru sing 

senior kandha kepriye menawa 

kepeksa diajak gawe 

paguyuban sing jenenge PRS 

(Paguyuban Rikma Seta). 
Pranyata durung nganti setaun, 

anggotane dadi tambah akeh, 

ganep sak Kecamatan 

Kandangan.” 

 

(PS, Paguyuban Rikma Seta, 

09-05-2015) 

‘Malah ada teman guru 

yang senior berbicara 

bagaimana kalau terpaksa 

diajak membuat paguyuban 

yang bernama PRS 

(Paguyuban Rikma Seta). 

Ternyata belum sampai 

setahun, anggotanya jadi 

bertambah banyak, genap se 

Kecamatan Kandangan.’  
 

  “Mbenjang menawi seratan 

wau dipun  muat wonten rubrik 

Apa Tumon? Punika seratan 

kula!”  Batinku, jenenge uga 

iklan sing efektif, efisient, 

murah, berkah, meriah; laris 

manis mesthine! Yen ing RT-

RT, ana tulisan Tamu Harap 

Lapor” neng warung makan: 

Tamu Harap Lapar.” 

 

(PS, Tamu Harap Lapar. 16-

05-2015) 

‘Besok jika tulisan tadi 

dimuat di rubrik Apa 

Tumon? Itu tulisan aku!” 

perasaanku, namanya juga 

iklan yang efektif, efisient, 

murah, berkah, meriah: laris 

manis pastinya! Kalau di 

RT-RT, ada tulisan Tamu 

Harap Lapor” di warung 

makan: Tamu Harap Lapar.’ 
 

  “Nduk, awake dhewe ki ya arep 

pindhah neng luar negeri 

lho…”. 

Wangsulane ngguyu ngglenes 

anakku tak wenehi katrangan, 

“Jepara ki singkatan saka 

“Jepang bagian utara” nduk, 

dadi iku ya iya laladan luar 

negeri…” 

 

(PS, Gawene Mareme Bocah, 

13-06-2015) 

‘Nduk, kita ini ya mau 

pindah di luar negeri lho… 

jawabannya tertawa diam 

anakku aku kasih 

penjelasan, “Jepara ini 

singkatan dari “Jepang 

bagian utara” nduk, jadi ini 

ya iya di luar negeri..’ 
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  “Dina-dina lumaku, ora 

dinyana jebule es saka 

dagangane Mang Oyen, banjur 

sumebar mrantah nganti tekan 

ngendi-endi, jenenge cukup es 

oyen. Nalika mangerteni utawa 

ngaweruhi Manawa akeh 

wong sing dodol es oyen tanpa 

ijin utawa palilah nganggo 

apa-apa, malah seneng 

kebeneran sing jenenge Mang 

Oyen dadi kondhang nganthi 

tekan endhi-endhi, khususe 

ing laladan pulo Jawa.” 

 

(PS, Es Oyen, 27-06-2015) 

‘Hari-hari berjalan, tidak 

disangka ternyata es dari 

dagangannya Mang Oyen, 

lalu menyebar luas sampai 

kemana-mana, namanya 

cukup es oyen. Ketika 

mengerti atau melihat kalau 

banyak orang yang jualan es 

oyen tanpa izin atau tanpa 

pakai apa-apa, malah 

senang kebetulan yang 

namanya Mang Oyen jadi 

terkenal sampai kemana-

mana khususnya di sekitar 

pulau Jawa.’ 

  “Ing kaca aku weruh yen 

kumisku lagi ditutup salju tebal. 

Nduwure salju ana aliran 

darah saka irung. Yen 

digatekake persis kaya es krim 

lagi disiram saos strobaeri. 

Woalah njalari mahasiswa 

mesam-mesem nalika ketemu 

aku.” 

 

(PS, Es Krim Strowberi, 04-07-

2015) 

‘Di cermin aku melihat 

kalau kumisku sedang 

ditutup salju tebal. Atasnya 

salju ada aliran darah dari 

hidung. Kalau diperhatikan 

persis seperti es krim 

sedang disiram saos 

strowberi. Woalah penyebab 

mahasiswa senyum-senyum 

ketika bertemu aku.’ 
 

  “Jawabe, “Badhe tumbas 

sembako. Mesthine regane, si 

ibu mau salah pangerten, 

“murah” sing tegese amunisi 

dhaerah” kok dianggep “rega 

sing ora larang”. Ya mesthi 

wae amunisi iku ora didol.” 

 

(PS, Gudhang Murah, 04-07-

02015) 

‘Jawabnya, “Mau beli 

sembako. Pasti untuk 

harganya si ibu tadi salah 

pengertian, “Murah” yang 

artinya amunisi daerah” 

kenapa dianggap “Harga 

yang tidak mahal”. Ya pasti 

saja amunisi tidak dijual.’ 
 

  “Owalaah… mak jegagik… 

tibaknen salah pengertian 

Pakdhe Suto Iki.  Karepe ki 

arep Suplesi, istilahe dudu 

mutilasi. Yaiku njupuk 

utangan anyar kanggo nutup 

sisa utangan sing lawas, dadi 

duwite gur kari dipotongake,, 

‘Owalaah… terkejut.. 

ternyata salah pengertian 

Pakdhe Suto ini. Niatnya 

ingin Suplesi, istilahnya 

bukan mutilasi. Yaitu 

mengambil hutangan baru 

untuk menutup sisa 

hutangan yang lama, jadi 
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ealah, kok ya dadi salah ucap 

mutilasi. Sing bener kuwi 

SUPLESI.” 
 

(PS, Mutilasi Apa…?, 11-07-

2015) 

uangnya hanya tinggal 

dipotongkan… ealah, 

kenapa ya jadi salah bicara 

mutilasi. Yang benar itu 

SUPLESI.’ 
 

  “Bareng wis rampung ulangan 

dikumpulake. Bengine tak 

koreksi pranyata ana jawaban 

sing ngguyokake. Jawabane 

kaya mangkene“Macem-

macem pantun yaiku: pantun 

raja lele, IR, C4, menthik”. 

Dadi sing dimaksud pantun 

bocah mau yaiku pari. Pari iku 

basa Jawa yen dibasa 

kramakna rak pantun.” 

 

(PS, Pantun, 18-07-2915) 

‘Ketika sudah selesai 

ulangan dikumpulkan. 

Malamnya aku koreksi 

ternyata ada jawaban yang 

menertawakan. Jawabannya 

seperti ini “Macam-macam 

pantun yaitu: pantun raja 

lele, IR, C4, menthik”. Jadi 

yang dimaksud pantun anak 

tadi yaitu padi. Padi itu 

bahasa Jawa kalau bahasa 

kramanya ya pantun.’ 
 

  “Rampung medang tangane si 

tukang klomoh lenga, mula njur 

dilapake marang jarite si 

randha, karo kandha 

mengkene: “I” nyong lap yu!!” 

tembung/ukara mau 

dicritakake si randha marang 

anak-anake, karuwan anak-

anake lan tanggane padha 

ngguyu ger-geran..an “Dados” 

cluluke..!” 

 

(PS, “I” Nyong Lap Yu”, 25-

07-2015) 

‘Selesai minum tangannya 

si tukang berlepotan 

minyak, jadi langsung 

digosokkan dengan lap ke 

jariknya si randa, dengan 

berbicara seperti ini: “I” aku 

lap yu!!” kata tadi 

diceritakan si randa kepada 

anak-anaknya, maka dari itu 

anak-anaknya dan 

tetangganya tertawa 

terbahak-bahak. “Jadi” 

lucunya..!  
 

  “Krungu tembung Eyang 

Pranggono Cewek, aku ngelus 

dhadha. Sing dimaksud Eyang 

Pranggono Cewek mau mesthi 

Eyang Pranggono Putri. 
Agahan dheweke dak cedhaki, 

alon-alon dak tuturi.” 

 

(PS, Cah Jawa Ora Jawa, 05-

09-2015) 

‘Mendengar kata Eyang 

Pranggono Cewek, aku 

mengelus dada. Yang 

dimaksud Eyang Pranggono 

Cewek tadi pasti Eyang 

Pranggono Putri. Perlahan 

dia aku hampiri, pelan-pelan 

aku menasehati.’ 
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  “Lumayan bisa irit alias hemat 

biaya nanging tetep mirasa. 

Nganti seprene kulawargaku 

njenengake Sambel Goreng 

Kenthang Enom kuwi nganggo 

jeneng “Sambel Goreng 

Endhog Gemak Fantastis” 

amarga gedhene kenthang 

padha karo endhog puyuh.” 

 

(PS, Endhog Gemak Fantastis, 

03-10-2015) 

‘Lumayan bisa irit alias 

hemat biaya tetapi tetap 

sedap. Sampai sekarang 

keluargaku memberi nama 

Sambel Goreng Kentang 

Enom itu memakai nama 

“Sambal Goreng Endhog 

Gemak Fantastif” karena 

besarnya kentang sama 

dengan telur puyuh.’ 
 

  “Terima kasih kepada saudara 

protokol atas pemberian 

waktunya, selanjutnya kepada 

Bapak Bupati yang 

berbahaya”, sanalika kuwi 

kabeh padha ngguyu ger-geran 

awit olehe pidhato kleru 

sejatine Bapak Bupati yang 

berbahagia.” 

 

(PS, Kleru Pangucape, 17-10-

2015) 

‘Terima kasih kepada 

saudara protokol atas 

pemberian waktunya, 

selanjutnya kepada Bapak 

Bupati yang berbahaya”, 

ketika itu semua tertawa 

terbahak-bahak ketika 

pidatonya salah seharusnya 

Bapak Bupati yang 

berbahagia.’ 
 

  “Dhik, gek anu kowe tak 

thilang marga ra duwe  SIM 

(Surat Izin Mengemudi) motor. 

Saiki SIM tegese seje: “Surat 

Izin Mengendarai apa ya?” 
Njur cubit-cubitan (mesthine).” 

 

(PS, Kena Thilang Jomblo 

Ilang, 26-12-2015) 

‘Dek, kemarin kamu aku 

tilang karena tidak punya 

SIM (Surat Izin 

Mengemudi) motor. 

Sekarang SIM istilahnya 

berbeda “Surat Izin 

Mengendarai apa ya? Lalu 

cubit-cubitan(pastinya).’ 
 

m. Humor 

Dokter 

“Tadi bagian perut sampai 

kebawah sakit sekali, tetapi 

ketika mobil itu kejeglong, 

terus saya sembuh” dadi dokter 

mung mriksa bekas sing lara. 

Kocapa bareng tekan omah, 

aku isih nangis, pikirku werna-

werna, bapak malah ngguya-

ngguyu. 

 

(PS, Sing Ditangisi Malah 

Ngguya-Ngguyu, 04-04-2015) 

‘Tadi bagian perut sampai 

kebawah sakit sekali, tetapi 

ketika mobil itu jatuh ke 

lubang, lalu aku sembuh” 

jadi dokter hanya 

memeriksa bekas yang 

sakit. Setelah sampai rumah, 

aku masih menangis, 

pikirku campur aduk, bapak 

malah ketawa-tawa.’ 
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  “Sing gawe isin nalika aku 

priksa neng dokter kulit, 

didangu sabun mandhi apa 

sing dienggo mben dinane, la 

kok ora ana “sinyal” blas, ora 

metu jawaban. Bareng 

njangkah metu ruwang dokter 

lagi muncul, sabun D…. Wah 

telmi (telat mikir) tenan! Merga 

ditakoni bu dokter spesialis sing 

ayu tur isih enom sabarakane 

anakku, aku dadi rada grogi 

yake, mula sinyale ora metu!” 

 

(PS, Setan Gundhul Sing 

Ndhelikane, 11-04-2015) 

‘Yang membuat malu ketika 

aku diperiksa ke dokter 

kulit, ditanya sabun mandi 

apa yang dipakai tiap hari, 

kenapa tidak ada “sinyal” 

sama sekali, tidak keluar 

jawaban. Ketika sampai 

keluar ruang dokter baru 

muncul, sabun mandi 

D…wah telmi (telat mikir) 

sekali! Karena ditanya bu 

dokter spesialis yang cantik 

dan masih muda sepantaran 

anakku, aku sepertinya jadi 

agak grogi, jadi sinyalnya 

tidak keluar.’ 

  “Pak biyasanipun menawa 

suku abuh ngaten, suku dipun 

gantung seminggu sampun 

kempes. Lha niki suku Bapak 

dereng kempes abuhipun, 

sebab salah gantung Pak”. Pak 

dokter njur maringi conto, 

nggantung sikil abuh iku, yen 

turu sikile di wenehi bantal 2 

utawa 3 ben luwih dhuwur 

posisine tinimbang jantunge.” 

 

(PS, Salah Gantung, 25-04-

2015) 

‘Pak biasanya kalau kaki 

memar begitu, kaki 

digantung seminggu sudah 

kempes. Ini kaki Bapak 

belum kempes memarnya, 

sebab salah gantung Pak. 

Pak dokter lalu memberi 

contoh, menggantung kaki 

memar itu, kalau tidur 

kakinya di kasih bantal 2 

atau 3 agar lebih tinggi 

posisinya dari jantungnya.’ 

 
 

n. Olok-olok “Nanging apa sing tak lakoni 

mau malah ndadekake uwong 

sing padha-padha nggolek 

rongsok ngeyek aku. Deweke 

kandha mangkene “Mahasiswa 

kok melu-melu nggolek 

rongsok ta?” adhuh..yen 

kelingan kuwi mau aku ya isin, 

nanging aku tetep nglumpukake 

rongsok kareben bisa teka ana 

Bank Sampah saben sasine.” 

 

(PS, Bank Sampah, 18-04-

2015) 

‘Tetapi apa yang aku 

lakukan tadi malah 

menjadikan orang yang 

sama-sama mencari barang 

bekas mengejek aku. Dia 

berbicara seperti ini 

“Mahasiswa kenapa ikut-

ikut mencari barang bekas 

ya?” aduh… kalau ingat itu 

tadi aku ya malu, tetapi aku 

tetap mengumpulkan barang 

bekas supaya bisa datang di 

Bank Sampah tiap 

bulannya.’ 

  “Saben uwong sing ngeterake 

putrane wisudha padha plirak-

‘Setiap orang yang 

mengantarkan putranya 



73 
 

 
 

plirik ndelengake mas Parmo. 

Batine kok ana uwong 

nganggo jas lan dhasinan tapi 

sandhalan. Ya wis kepiye 

maneh… dadi pengalaman sing 

ora bisa dilalekake.” 

 

(PS, Nekani Wisudha Nyilih 

Sandale Bakul Bakso, 06-05-

2015) 

wisuda melirik-lirik melihat 

mas Parmo. Batinnya 

kenapa ada orang memakai 

jas dan dasi tapi memakai 

sandal. Ya bagaimana lagi.. 

jadi pengalaman yang tidak 

bisa dilupakan.’ 

 

  “Anehe salah siji murid ana 

sing njupukake untu palsu kuwi. 

Malah dheweke karo matur 

“Niki bu untune copot, ampun 

keseron angsale nggetak bu, 

supados untune mboten 

mecodhol”.  
 

(PS, Untu Palsu Mechodol, 06-

06-2015) 

‘Anehnya salah satu murid 

ada yang mengambilkan 

gigi palsu itu. Malah dia 

sambil berbicara “Ini bu 

giginya lepas, jangan terlalu 

keras untuk memukul bu, 

agar giginya tidak lepas.’  

 

  “Kabeh rombongan padha 

nggatekake bulikku lan geeer,., 

kabeh padha ngguyu 

kemekelen. Mosok nganggo 

klambi kok dhadhane ora 

ketutupan. Kabeh padha takon 

apa ora padha dijajal disik ing 

omah mau.”  

 

(PS, Jan Uisin Tenan, 03-10-

2015) 

‘Semua rombongan 

memperhatikan tanteku dan 

geer… semua tertawa 

terbahak-bahak. Masa 

memakai baju kenapa 

dadanya tidak tertutupi. 

Semua bertanya apa tidak 

dicoba dulu di rumah tadi.’ 

 

  “Bu..bu..bakule tempe teka 

nganggo klambi lan kathok 

ireng, karo nganggo popok 

endhas. Ibune kaget, “Apa 

nganggo popok endhas? Bareng 

metu bakule tempe wis nek 

ngarep dideleng, kejaba 

nganggo klambi ireng, uga 

nganggo iket lawas, njenthar. 

Iket yen wis lawas rak kaya 

jarik amoh (popok). Mula 

ponakanku ngarani popok 

endhas. Huss… aja popok 

endhas ta..! sirah ngono… 

saru… kuwi jenenge iket, ya 

‘Bu..bu.. penjual tempe 

datang memakai pakaian 

dan celana hitam, dengan 

memakai popok kepala. 

Ibunya kaget, “Apa 

memakai popok kepala? 

Ketika keluar penjual tempe 

sudah melihat di depan, 

seperti memakai pakaian 

hitam, juga memakai iket 

lama, menonjol. Iket yang 

sudah lama seperti jarik 

lunak (popok) Huss...jangan 

popok endhas ya..! kepala 

begitu… tidak sopan, itu 
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ndhuk. Iket nang sirah, dudu 

popok endhas.” 

 

(PS, Popok Endhas, 10-10-

2015) 

namanya ikat, ya nduk..ikat 

di kepala, bukan popok 

endhas.’ 

 

o. Humor 

Pembantu 

“Cah siji nampani sapu, liyane 

nerusna nyanyi karo nabuh, aku 

mlebu ngomah njupuk dhuwit 

dak suwe-suwe. Bareng aku 

mbalik jebul olehe nyapu wis 

rampung larahane wis 

diwadahi ekrak lha sing nyanyi 

wis meneng. Wah aku entuk 

“PRT” dadakan, latarku dadi 

resik.” 

 

(PS, Pengamen Apikan, 28-03-

2015) 

‘Seorang anak menerima 

sapu, yang lainnya 

melanjutkan bernyanyi 

dengan memukul, aku 

masuk rumah mengambil 

uang dengan berlama-lama. 

Ketika aku kembali ternyata 

menyapunya sudah selesai, 

sampahnya sudah 

dimasukkan serok sampah 

yang bernyanyi sudah diam. 

Wah aku dapat “PRT” 

dadakan, halamanku jadi 

bersih.’ 

  “Eee.. ndadak ujug-ujug putuku 

si Falakh mau marani “petugas 

kebersihan SPBU”iku, ngadeg 

nggejejer persis ing ngarepe. 

Karo nudhingi tulisan-tulisan 

gedhe warna bang ing iring 

tembok SPBU, putuku nyaruwe 

bantas, “Mbah, iku ana tuisan 

“DILARANG MEROKOK” 

lha ngapa kok wong iki 

ngrokok neng kene..” Mesthi 

wae aku karo simbahne putri 

ngguyu kepingkel-pingkel. Dene 

“petugas kebersihan SPBU” 

iku sakala ngadeg nyat…karo 

ngguyu klincutan isin.” 

 

(PS, Dilarang Merokok, 30-05-

2015) 

‘Eee… langsung tiba-tiba 

cucuku si Falakh mendekati 

“Petugas kebersihan SPBU” 

itu, berdiri tegak persis di 

depannya. Dengan 

menunjuk tulisan-tulisan 

besar warna merah dipinggir 

tembok SPBU, cucuku 

bersuara keras, “Mbah, ini 

ada tulisan “DILARANG 

MEROKOK” kenapa orang 

ini merokok disini.” Pasti 

saja aku dan simbah putri 

tertawa terbahak-bahak. 

Kemudian “Petugas 

kebersihan SPBU” itu 

langsung berdiri sambil 

tertawa malu. 

 

p. Humor 

Pencuri 

“H misuh-misuh sawise mbayar 

sewan kamar, nuli ngeslah 

motore ninggalake losmen karo 

grundelan. Digoleki mubeng-

mubeng, wanita klambi abang 

mau tetep ora ketemu. H 

rumangsa wirang lan 

kelangan dhuwit Rp. 100 ewu. 

‘H marah-marah setelah 

membayar sewa kamar, 

ketika mengeslah motornya 

meninggalkan losmen 

dengan perasaan batin tidak 

enak. Dicari mutar-mutar, 

wanita baju merah tadi tetap 

tidak ketemu. H merasa 
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Krungu critane H aku kudu 

ngguyu. “Dhasar wong 

thukmis..”  

 

(PS, Dhasar Thukmis, 13-06-

2015) 

malu dan kehilangan yang 

Rp. 100 ribu. Mendengar 

ceritanya H aku harus 

tertawa. “Dasar orang 

tukmis”..’ 

 

  “Ngerti kliwere pemulung, 

blanjane saka pasar njur di 

seleh ngono wae, lan bablas 

niliki panik sing ana mburi 

omah. Ngerti pancine ilang siji, 

Lik Lam cincing-cincing 

mburu pemulung wedok.” 
 

(PS, Nguber Pemulung, 12-09-

2015) 

‘Mengetahui mutar-

mutarnya pemulung, 

belanjanya dari pasar lalu 

diletakkan disitu saja dan 

terus melihat, panik yang 

ada dibelakang rumah. 

Mengetahui pancinya hilang 

satu, tante Lam menaikkan 

roknya mengejar pemulung 

wanita.’ 

  “Sajake ibune Yanto lagi wae 

rampung sholat luhur. Dhuh, 

aku isin banget ketangkep 

basah lagi njupuk wingko 

babat. Tak lirik Wiro, kancaku 

iku ethok-ethok lagi maca 

majalah kari ribut anggone 

ngulu sisa wingko babat sing 

lagi wae dimaem.”  

 

(PS, Wingko Babat, 26-12-

2015) 

‘Kelihatannya ibu Yanto 

baru saja selesai sholat 

dhuhur. Dhuh, aku malu 

sekali tertangkap basah 

sedang mengambil wingko 

babat. Aku lirik Wiro, 

temanku itu pura-pura 

sedang membaca majalah 

lalu ribut menelan sisa 

wingko babat yang sedang 

dimakan.’ 

p. Humor 

Intelektual 

“Ya tinimbang wiring isin karo 

para penonton, sidane 

sutradara duwe akal njupuk 

jaran kepang minangka 

titihane Harya Penangsang. 
Sanalika gerr… surakane 

penonton mbata rubuh bareng 

ngerti Harya Penangsang nitih 

jaran kepang.” 

 

(PS, Gara-Gara Kethoprak 

Guyonan, 28-03-2015) 

‘Ya dari pada kena malu 

dengan penonton, jadinya 

sutradara punya akal 

mengambil kuda kepang 

menjadi utusannya Harya 

Panangsang. Kemudian 

gerr… teriakan penonton 

tumpah ruah ketika 

mengetahui Harya 

Panangsang membawa kuda 

kepang.’ 

 

  “Bakul pecel mau sing lagi 

mlaku ngidul, njur 

ngubengake bokonge nengen 

sing arahe ngulon, njur 

madhep ngulon di jontekake 

bokonge ngarep mburi, 

‘Penjual pecel tadi yang 

sedang berjalan ke selatan, 

kemudian memutarkan 

pantatnya ke kanan yang 

arahnya barat, lalu 

menghadap barat di 
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maksude kon lurus. Mandheg 

sedhela bokonge digeyolake 

ngiwa njur madhep ngidul, 

mung dijontekake sepisan 

mengarep, mentog. Ya ing kana 

daleme Pak “H”, madhep 

ngalor.”  

 

(PS, Bahasa Isyarat, 22-08-

2015) 

goyangkan pantatnya depan 

belakang, maksunya suruh 

lurus. Berhenti sebantar 

pantatnya digoyangkan kiri 

lalu menghadap selatan, 

hanya digoyangkan satu kali 

ke depan, mentok. Ya 

disana rumahnya Pak H, 

hadap utara.’ 

 

  “Kanthi jlentreh, pawongan 

kuwi bisa nuduhake papan kang 

bakal diparani. Malah bisa 

nggambarake dhenah barang, 

kanthi cetha wela-wela, kalebu 

ancer-ancer yen kudu 

menggok. Wis pokoke 

ngungkuli GPS.” 
 

(PS, Kalah Ampuh, 26-09-

2015) 

‘Dengan penjelasan, bentuk 

itu bisa memberi tahu 

tempat yang akan didatangi 

tetapi bisa menggambarkan 

denah juga. Dengan jelas 

sekali, termasuk patokan-

patokan jika belok. Sudah 

pokoknya melebhi GPS.’ 

r. Supresi “Kula gek mau saking konter 

hp tumbas pulsa, salah nulis 

nomer hape, nyasar pulsane 

mlebet teng nomor njenengan 

niki. Nyuwun tulung, pulsa 

kula njenengan wangsulake 

nggih, Mas.” Mak jless…tuing 

tuing…Mt langsung pucet.” 

(PS, Pulsa Nyasar Kon 

Mbaleke, 04-04-2015) 

‘Aku tepatnya tadi dari 

konter hp beli pulsa, salah 

menulis nomer hape, 

pulsanya menyasar masuk 

ke nomer kamu ini. Maaf 

tolong, pulsa aku, kamu 

kembalikan ya, Mas.” Mak 

jless…tuing..tuing..Mt 

langsung pucat.’  

 

  “Disaguhi tekan ngomah Ki 

Gito lagi ngerti yen bojone iya 

nyaguhi ndhalang ing Gunung 

Kidul. Tekan hari H, Ki Gito 

ora kelangan akal. Dheweke 

makilake ndhalang marang 

adhine Ki Gati. Deneng ing 

liya papan kang ndhalang Ki 

Gito piyambak.” 

 

(PS, Kabeh Disaguhi, 22-08-

2015) 

‘Menghendaki sampai 

rumah Ki Gito sedang 

mengerti kalau istrinya 

menghendaki dalang di 

Gunung Kidul. Sampai hari 

H, Ki Gito tidak kehilangan 

akal. Dia mewakilkan 

dalang kepada adekknya Ki 

Gati. Dan di tempat lain 

yang dalang Ki Gito 

sendiri.’ 
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2. Pelangaran Maksim Kerja Sama pada Wacana Humor Apa Tumon 

dalam Majalah Panjebar Semangat Tahun 2015 

Tabel 5. 

Pelanggaran Prinsip Kerja Sama pada Wacana Humor Apa Tumon 

dalam Majalah Panjebar Semangat Tahun 2015 

No 
Pelanggaran 

Prinsip 

Kerja sama 

Konteks 
Percakapan/ 

Dialog 
Terjemahan 

a. Maksim 

kuantitas 

Seseorang 

yang tidak 

tahu ketika 

akan duduk 

ternyata ada 

kepala di 

kursi. 

 

“Aku wingi lungguh 

neng kursi dawa 

sakcedhake lawang. Aku 

enggal grayah-grayah 

nggoleki kursi mau, 

sakwise ketemu tanpa 

tidha-tidha aku lungguh. 

Lha…rikala aku 

nggletakake bokong 

sakperlu lungguh, krasa 

ana barang bunder tak 

lungguhi, lan 

bebarengan ana swara: 

“Adhuh… sembrana… 

sapa iki... sirah waras-

wiris ora salah 

dilungguhi”. 

“Wadhuh… nyuwun 

pangapunten, kula 

Bapak.” 

(PS, Tamu Kang 

Murang Tata, 18-07-

2015) 

‘Aku kemarin duduk 

di kursi panjang 

dekat pintu. Aku 

langsung meraba-

raba mencari kursi 

tadi, setelah ketemu 

tanpa pikir-pikir aku 

duduk. Lha… ketika 

aku meletakkan 

pantat untuk duduk, 

merasa ada barang 

bulat aku 

mendudukinya, dan 

bersama-sama ada 

suara: “Aduh… 

kurang ajar,,, siapa 

ini, kepala tidak apa-

apa malah salah 

diduduki”. Waduh,, 

minta maaf. Aku 

bapak.’  

  Tertipu 

dengan batu 

baterai ABC 

dengan 

ukuran 

besar kecil 

yang mirip 

seperti uang 

“Ana apa? Jebule, sing 

dikira lonthongan 

dhuwit mau pranyata 

baterai merk ABC 

bekas kang ukuran 

gedhe cilike werna-

werna. Baterai mau 

dilonthongi nganggo 

kertas lan ditulisi angka 

kaya nilaine dhuwit 

saben lonthong.” 

‘Ada apa? Ternyata, 

yang dikira 

bungkusan uang tadi 

ternyata baterai 

merk ABC bekas 

yang ukuran besar 

kecil bermacam-

macam. Baterai tadi 

dibungkusi dengan 

kertas dan ditulisi 

angka seperti 
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(PS, Lonthong Dhuwit, 

01-08-2015) 

nilainya uang setiap 

bungkusnya.’ 

b. Maksim 

Kualitas 

 

Seseorang 

yang 

mengira 

Bapak 

tersebut 

adalah Pak 

A yang 

dianggap 

orang 

pintar. 

“Panjenengan badhe 

nyuwun donga 

pangestunipun tiyang 

pinter nggih?” “Inggih 

Bapak, nyuwun 

pandonganipun Bapak,” 

“Ngaten Pak, 

panjenengan salah 

alamat Pak” “Lho, lha 

wau kula sampun taken-

taken, dipun tedahken 

ngriki Pak” “Pak Blaka 

ing Pak, kula sanes 

tiyang pinter, 

panjenengan madosi 

Pak A ta?”. Lha inggih 

panjenengan ta Pak 

A?”. “Sanes Pak, 

sanes. Kula niki tiyang 

biyasa, sanes tiyang 

pinter.” 

 

(PS, Dhukun Amatir, 

31-01-2015) 

‘Kamu ingin minta 

doa restunya orang 

pintar ya? “Ya 

Bapak, minta doanya 

Bapak,” “Seperti ini  

Pak, kamu salah 

alamat Pak” “Lho 

lha tadi aku sudah 

bertanya-tanya, 

diberi tahu disini 

Pak? “Pak kaget, 

aku bukan orang 

pintar, kamu 

mencari Pak A ya?” 

lha ya kamu ya Pak 

A?”. “Bukan Pak, 

bukan. Aku ini 

orang biasa, bukan 

orang pintar. 

  Kondektur 

yang salah 

berbicara 

dengan 

penumpang

nya karena 

penumpang 

tersebut 

dikira jualan 

gaplek. 

“Njenengan badhe 

tindak pundi to Mbak, 

Pasar Gedhe nggih? 

Napa ajeng bakulan 

gaplek ta Mbak?”. 
Ujug-ujug Kondektur 

sing SKSD (Sok Kenal 

Sok deket) mau nakoni 

karo mesem. Nana 

otomatis njenggirat 

kaget karo nyopot 

handsfree ne sing 

nyumpel kuping. 

Bingung. “Napa, Pak 

kondektur? Dodolan 

gaplek? Mboten niku, 

wong kula ajeng budhal 

kuliah.”  

 

‘Kamu akan pergi 

kemana ya Mbak, 

pasar Gedhe ya? 

Apa hendak jualan 

gaplek ya Mbak? 

Tiba-tiba Kondektur 

yang SKSD (Sok 

Kenal Sok Dekat) 

tadi menanyakan  

dengan senyum. 

Nana otomatis 

berdiri kaget dengan 

melepas 

handsfreenya yang 

menutup telinga. 

Bingung. “Apa, Pak 

Kondektur? Jualan 

gaplek? Tidak itu, 

aku hendak pergi 
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(PS, Mahasiswi Kinyis-

Kinyis Dikira Juragan 

Gaplek, 28-02-2015) 

kuliah.’  

 

  Seorang 

penumpang 

yang ingin 

naik kereta 

api tetapi 

salah naik 

gerbong 

kereta. 

“Kok sing tak tumpaki 

ora katut? Aku bingung, 

piye ta iki? Ndilalah 

masinise sepur sing lagi 

teka mau nakoni. Lho, 

mbak mboten katut? 

Mbenjing malih nek 

numpak sepur mburi 

dhewe niku sing 

gerbonge dicenthek 

tandha abang-abang. 

Lha kok niku boten 

enten. Wah sepira 

isinku, ketoke numpak 

sepur, kok kepancal.” 

 

(PS, “Apa Tumon” 

Wong Kok Kepancal 

Sepur, 20-06-2015) 

‘Kenapa yang aku 

naiki tidak ikut? aku 

bingung, bagaimana 

ini? Kebetulan 

masinis kereta yang 

datang tadi bertanya. 

Lho, mbak tidak 

ikut? Besok lagi 

kalau naik kereta 

belakang sendiri itu 

yang gerbongnya 

diberi tanda merah-

merah. Lha, kenapa 

itu tidak ada. Wah… 

betapa maluku, 

sepertinya naik 

kereta, kenapa 

tertendang. 

  Mengeluh 

tidak hanya 

dirasakan 

oleh diri 

kita tetapi 

tuyul pun 

juga 

merasakann

ya 

“Sing sambat angel 

golek dhuwit ora mung 

awake dhewe. Thuyule 

Mbokdhe Ngadi elor 

omahe kae ya sambat 

kok. Sambate padha 

karo awakmu… golek 

dhuwit kok angele ora 

jamak!” ngono sajake 

pak supir sing sajake 

seneng geguyon. 

 

(PS, Angel Golek 

Dhuwit, 14-11-2015) 

‘Yang mengeluh 

susah cari uang tidak 

hanya diri kita. 

Tuyulnya bude 

Ngadi utara rumah 

itu ya mengeluh. 

Mengeluhnya sama 

dengan denganmu.. 

cari uang kenapa 

susahnya tidak 

karuan!” begitu 

katanya pak supir 

yang katanya senang 

melucu.’ 

  Mbah N 

tidak tahu 

penyebab 

tanaman 

sledri dan 

cabai 

menjadi 

layu 

kemudian 

diberi es 

“Mas.. iki kena apa? 

Tanduran sledri lan 

lombok kok dadi kaya 

ngene?” 

“Hla embuh… wong 

wis alum, banjur 

takwenehi es, karepku 

dimen anyep, mengko 

rak bisa seger maneh.” 

“Wooo… yawis! Ya 

‘Mas kenapa? 

Tanaman sledri dan 

cabai kenapa jadi 

seperti ini? “Hla 

tidak tahu.. kemarin 

sudah layu, lalu aku 

beri es, menurutku 

agar dingin, nanti 

kan bisa segar lagi.” 

“Wooo.. ya sudah! 
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kuwi jalarane! Wis gek 

enggal diganti nganggo 

tanduran anyar..” 

prentahe Mbah N karo 

mbesengut. 

 

(PS, Diwenehi Es, 28-

11-2015) 

Ya itu sebabnya! 

Sudah cepat diganti 

dengan tanaman 

yang baru..” suruh 

Mbah N dengan 

cemberut.’ 

  Petugas 

KUA yang 

Salah 

paham 

kepada Bu 

Karno 

masalah 

rumah 

tangga  

 

 

Kula kaliyan Pak Karno 

punika Kristen Pak.” 

Bareng Bu Karno matur 

mangkono, petugas 

KUA sadhar, terus 

mangsuli, “Oh…ngaten 

Bu. Wah kadosipun 

klentu niki. Mangke 

Pak Karno ngancer-

nganceri nggih leres 

ngriki lho Bu.” “Nggih 

bener mriki Pak, ning 

mboten bener.” 

 

(PS, Talak Loro, 21-03-

2015) 

‘Aku dengan Pak 

Karno itu Kristen 

Pak. Ketika bu 

Karno berbicara 

seperti itu, petugas 

KUA sadar, lalu 

menjawab, “Oh… 

begitu Bu. Wah 

sepertinya salah ini. 

Ketika Pak Karno 

menebak-nebak ya 

benar disini lho Bu.” 

“Iya benar disini 

Pak, tetapi tidak 

benar.’ 

 

  Seseorang 

yang sedang 

lewat 

terjatuh 

ketika naik 

sepeda 

karena 

terkejut 

mendengar 

suara bersin 

“Lha kena apa iki mau? 

Kok bisa tiba kaya 

mangkene?” pitakonku 

Lik Pur karo aweh 

pitulungan. 

“Apes Pakdhe… kula 

niki wau nyepedha 

kanthi alon angler, 

nanging dumadakan 

kaget mireng swanten 

sora saking nglebet 

griya niku, nggih lajeng 

dhawah niki wau. 

Kadose niku wau 

swanten tiyang wahing 

nanging kok sora 

sanget,” wangsulane. 

Lik Pur rada kaget, awit 

genah sing wahing mau 

dheweke.” 

(PS, Aji Ampuh, 22-08-

2015) 

‘Lha kenapa ini tadi? 

Kenapa bisa jatuh 

seperti ini? Tanya 

tante Pur dengan 

memberi 

pertolongan. “Apes 

Pakdhe… Aku ini 

tadi bersepeda 

dengan pelan saja, 

tetapi jadi terkejut 

mendengar suara 

keras dari dalam 

rumah itu, ya lalu 

jatuh ini tadi. 

Sepertinya ini tadi 

suara orang bersin 

tetapi kenapa keras 

sekali,” jawabnya.  

Tante Pur sedikit 

terkejut, karena jelas 

yang bersin itu 

dirinya.’ 
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  Masih 

trauma 

dengan 

kejadian 

gempa 

sehingga 

kereta lewat 

saja 

dianggap 

gempa 

“Aku rada kisinan 

banjur takon: “Ana apa 

mbak, kok padha ra 

kaget?” pitakonku. 

“Mas, kene wis biyasa 

yen sepur liwat kantore 

goyang-goyang, isih 

kaweden lindhu ya?” 
Pitakone Mbak Evi. 

“Iya, je mbak.” 

 

(PS, Dikira Lindhu, 12-

12-2015) 

‘Aku sedikit malu 

kemudian bertanya: 

“Ada apa mbak, 

kenapa tidak 

terkejut?” 

pertanyaku. “Mas, 

sini sudah biasa 

kalau kereta lewat 

kantor bergoyang-

goyang, masih 

ketakutan gempa 

ya?” tanya Mbak 

Evi. “Iya mbak.’ 

c. Maksim 

Cara 

Wanita yang 

salah paham 

karena 

dikira ada 

orang yang 

sedikit 

kurang 

sopan ketika 

mengedipka

n mata 

kepadanya 

“Eh... mbak, apa-apaan 

iki, kok nyiprati aku?!” 

lha njenengan iseng 

temen mripate kedhip-

kedhip ngono...” 

semaure si mbak. 

“Owalah... aku iki lagi 

keduten mbak, dudu 

sengaja ngedhepi 

sampeyan...” wong-

wong sing ana kono 

kontan padha ngguyu 

ger-geran.” 

 

(PS, Gara-Gara Mripat 

Keduten, 28-02-2015) 

‘Eh… mbak, apa-

apaan ini, kenapa 

menciprat aku?!” lha 

kamu iseng sekali 

matanya berkedip-

kedip begitu..” 

jawabnya si mbak. 

“Owalaah… aku ini 

sedang kedutan 

mbak, bukan sengaja 

mengedipkan 

kamu…” orang-

orang yang disana 

langsung tertawa 

terbahak-bahak.’ 

  Seorang 

kernet yang 

salah 

memanggil 

penumpang 

laki-laki 

dengan 

sebutan 

perempuan.  

“Mas” kuwi, aku 

mengo karo nampani 

susuke. Saiba kagete 

dheweke amarga weruh 

aku jebul wong lanang, 

brengosan sisan. 

“Diapunten, mas... kula 

kinten cewek...” si kenek 

njaluk ngapura karo 

mesem. 

 

(PS, Mbak, Susuke 

Mas!, 10-02-2015) 

‘Mas itu, aku 

menoleh dengan 

menerima 

kembaliaannya. Dia 

langsung terkejut 

karena melihat aku 

ternyata orang laki-

laki, berjenggot 

juga. “Mohon maaf, 

ma… aku kira 

wanita..” si kernet 

meminta maaf 

dengan tersenyum’ 

  Seorang 

penulis yang 

mengira 

bahwa yang 

“Perkiraane penulis 

kuwi kanca saka 

Semarang. Dibaleni 

maneh njawil pundhak 

‘Perkiraanya penulis 

itu teman dari 

Semarang. Diulangi 

lagi mencolek 
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mencolek 

dirinya itu 

orang yang 

iseng.  

karo alus ngendika: 

“Mangga dhahar. 

Ngancani kula”. Nekad 

tenan wong iki, 

serentak penulis noleh. 

Blaiik... sing njawil lan 

ngendika iku Bapak 

Mardiyanto mantan 

Mendagri, Pembina lan 

Pelindung YSBJ 

Kanthil Batik Pusat 

Semarang, papane 

penulis gabung yayasan 

kabupaten Jawa. Kaget 

lan klijengan, penulis 

nyuwun ngapura.” 

 

(PS, Kisinan, 10-02-

2015) 

pundak dengan halus 

berbicara: silahkan 

makan. Menemani 

aku”. Nekad benar 

orang ini. Blaiik… 

yang mencolek dan 

berbicara itu Bapak 

Mardiyanto mantan 

Mendagri, Pembina 

dan pelindung YSBJ 

Kantil Batik Pusat 

Semarang, 

tempatnya penulis 

gabung yayasan 

Kabupaten Jawa. 

Kaget dan panik, 

penulis meminta 

maaf.’ 

   Pak Sjn 

yang ingin 

bertamu ke 

rumah pak 

T baru 

menyadari 

bahwa ibu 

yang 

menyapu 

istrinya pak 

T 

“Bareng Pak T metu 

nemoni Pak Sjn, 

sanalika Pak Sjn kaget 

“Lho Pak…?” Pak T 

sumaur “Lha nggih 

mangga katuran 

pinarak”. Bu T mbarung 

sinang ngendika: “Mau 

tak aturi mampir gak 

kersa kok Pak”. 

“Nuwun sewu, Bu. 

Kula nembe ngertos 

menawi Pak T punika 

ingkang garwa”. Pak 

Sjn sumaur. Pak Sjn lagi 

pirsa yen bu T garwane 

Pak T sing ngasta 

nunggal sekolah. “ 

 

(PS, Mangga Mampir 

Pak!, 11-07-2015) 

‘Ketika Pak T keluar 

bertemu Pak Sjn, 

kemudian Pak Sjn 

terkejut “Lho 

Pak..?” Pak T 

menjawab “Lha iya 

silahkan singgah.” 

Bu T dengan muka 

merah berkata: 

“Tadi aku 

persilahkan masuk 

tidak mau kok Pak.” 

“Mohon maaf, Bu. 

Aku baru tahu kalau 

pak T itu 

suaminya’’. Pak Sjn 

menjawab. Pak Sjn 

baru tahu kalau bu T 

istrinya pak T yang 

berkerja satu 

sekolahan.’ 

  Pak Aan 

malu karena 

dikira “ 

Nanti Dulu” 

bukan nama 

orang 

“Nyuwun pangapunten, 

Nanti Dulu, Pak.” 

“Lha nggih niki kula 

pun mandheg” Pak Aan 

ora kalah bingung. 

“Maksud kula, nami 

‘Mohon maaf, Nanti 

Dulu Pak. “Lha iya 

ini aku sudah 

berhenti” pak Aan 

tidak kalah bingung. 

“Maksud aku, nama 
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mbake niku Nanti 

Dulu. Niki cobi pirsani 

KK-nipun,” si Tuan 

Rumah banjur njelasake 

karo ngguyu weruh 

ekspresine Pak Aan.  

 

(PS, Nanti Dulu, 29-08-

2015) 

mbaknya itu Nanti 

Dulu. Ini coba lihat 

KKnya,” si tuan 

Rumah lalu 

menjelaskan dengan 

tertawa melihat 

ekspresinya Pak 

Aan.” 

  Seseorang 

yang ingin 

pulang naik 

ojeg tetapi 

salah orang 

dan dikira 

tukang ojeg 

karena 

orang 

tersebut 

tidur 

dipangkalan 

ojeg. 

“Ora suwe banjur 

kesarean ana 

sandhuwure motor. Lagi 

entuk saleran anggone 

sare, ujug-ujug ana ibi-

ibu kanthi nggawa 

blanjan maneka warna 

karo mbengok-mbengok 

nggugah bapak.  

“Pak… pak… iki lho 

aku selak kaboten… 

tekan omahku pira 

Pak..?  
Bapakku karo mlengong 

mangsuli: “Nyuwun 

pangapunten kula sanes 

tukang ojek”  

 

(PS, Dikira Tukang 

Ojek, 19-09-2015) 

‘Tidak lama 

kemudian tidur di 

atas motor. Baru 

bisa memejamkan 

mata untuk tidur, 

tiba-tiba ada ibu-ibu 

membawa belanjaan 

bermacam-macam 

sambil berteriak-

teriak dengan 

membanngunkan 

bapak.  Pak… pak… 

ini lho aku sudah 

keberatan.. sampai 

rumahku berapa 

Pak? Bapakku 

sambil menoleh aku 

bukan tukang ojek” 

 

  Ada 

seseorang 

yang salah  

masuk 

mengira 

bahwa 

rumah yang 

didatangi 

adalah 

rumahnya 

bu S 

“Tekan pawon, diaruh-

aruhi sing duwe omah 

karo kaget: 

“Madosi sinten Pak?”. 

Bojoku ya kaget, karo 

nyauri: 

“Menika rak dalemipun 

mbakyu S”. 

“Sanes, dalemipun bu S 

lha menika, karo 

tangane nudingi omah 

sisihe.” 

 

(PS, Kleru Mlebu 

Omahe Uwong, 17-10-

2015) 

‘Sampai dapur, 

dinasehati yang 

punya rumah sambil 

terkejut: “Cari siapa 

Pak?”. Istriku ya 

terkejut, dengan 

menjawab: “Itu kan 

rumahnya mbak S”. 

“Bukan, rumahnya 

bu S kan itu, dengan 

tangganya menunjuk 

rumah sebelahnya.’ 
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  Seseorang 

yang salah 

orang 

karena 

mengira 

orang 

tersebut 

ibunya 

sendiri 

ternyata 

orang lain 

ketika di RS 

“Batinku maneh, 

seminggu ana RS 

sedulurku iki kok 

tambah putih 

pakulitane?. Saiba 

kagete nalika bapakku 

ujug-ujug ngendika, “He 

! kuwi dudu mamah! 

Mamah lagi dipriksa 

dhokter ana ruwang 

Jantung, digawa 

sakkasure.” 

(Kleru Pasien, 20-06-

2015) 

‘Perasaanku lagi, 

satu minggu ada RS 

saudaraku ini kok 

tambah putih 

kulitnya? Tambah 

kagetnya ketika 

bapakku tiba-tiba 

berbicara. “He ! itu 

bukan mamah! 

Mamah sedang 

diperiksa dokter di 

ruang Jantung, 

dibawa dengan 

kasurnya.’ 

  Seorang 

wanita yang 

mengira 

bahwa yang 

menarik 

seragamnya 

Mas A 

tetapi salah 

sangka.  

“E…e…e… malah saya 

banter, swarane gemuyu 

cowok-cowok kuwi, tak 

noleh “Ya Tuhan,”, 

jebul sing narik dudu 

Mas A, nanging 

sragamku sing 

kecanthol pager 

pengaman area parkir. 
Tanpa tak piker lan 

spontan wae, langsung 

tak tarik. “Breet..” 

sragamku dadi suwek.” 

 

(PS, Gegedhen 

Rumangsa Nih Yee.., 

27-06-2015) 

‘E..e..e.. malah 

tambah kencang, 

suara tertawa laki-

laki itu, aku menoleh 

“Ya Tuhan,” 

ternyata yang 

menarik bukan Mas 

A, tetapi seragamku 

yang tersangkut 

pagar pengaman 

area parkir. Tanpa 

aku pikir dan 

spontan saja, 

langsung aku tarik. 

“Breet..” seragamku 

jadi sobek.’ 

  Bapak Ibu 

Guru yang 

tidak jadi 

marah 

ketika ada 

nama yang 

sama-sama 

Waras 

“Jangan marah dulu 

Bapak Ibu Guru, disini 

yang waras kang kan 

hanya satu yaiku ibu 

Kasek yang lama, 

namanya kan Bu 

Waras!” bareng guru-

guru sadhar, kontan ora 

sida mesu malah padha 

ngguyu lakak-lakak, 

terus padha keplok lan 

serentak muni “Bapak 

pantas jadi Kasek 

disini.” 

 

‘Jangan marah dulu 

Bapak Ibu Guru, 

disini yang waras 

kan hanya satu yaitu 

ibu Kasek yang 

lama, namanya kan 

Bu Waras! Ketika 

guru-guru sadar, 

kontan tidak jadi 

marah malah tertawa 

terbahak-bahak, lalu 

tepuk dan serentak 

berbicara “Bapak 

pantas jadi Kasek 

disini.’ 
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(PS, Kabeh Ora Waras, 

31-10-2015) 

 

  Seorang 

anak yang 

mengira 

pilis itu 

sambal 

tetapi 

sebenarnya 

digunakan 

di dahi. 

“Owalah, naak... nak. 

kuwi dudu sambel, 

kuwi pilis nggo nang 

bathuk.” Celathune sing 

kost. “Hehe, sanes 

sambel ta. Mulane raose 

kok benten, radi mboten 

genah.” 

 

(PS, Pilis, 26-12-2015) 

‘Owalaah.. nak.. nak 

itu bukan sambal, itu 

pilis untuk di dahi. 

Jawabnya yang 

mengekos. “Hehe, 

bukan sambal ya. 

Jadi rasanya kenapa 

beda, sedikit tidak 

karuan.’ 

d. Maksim 

Relevansi 

(hubungan) 

Seorang 

tukang 

tambal ban 

yang 

mengira 

bahwa anak 

yang akan 

menambal 

ban seorang 

preman. 

 

“Durung watara adoh 

anggone mlaku udakara 

200 m, ana tukang 

tambal ban pinggir 

dalan age-age mrepegi 

anaku kanthi rada wedi 

nuli celathu: Maaf 

bang… hari ini belum 

bisa setor jatah, 

pemasukan hari ini 

kecil, besok aja ya?” 
karo sajak njaluk 

diwelasi. Mangerteni 

tukang tambal ban sing 

kaya ngono iku, anakku 

tanggap karo ngepuk-

epuk pundhake, nuli 

bisik-bisik: “Tenang aku 

bukan preman!”  

 

(PS, Wadhuh.. Diarani 

Preman, 07-02-2015) 

‘Belum terlihat jauh 

ketika berjalan 

sekitar 200 m, ada 

tukang tambal ban 

pinggir jalan tiba-

tiba mendekati 

anakku dengan 

sedikit takut dengan 

berkata. “Maaf 

bang… hari ini 

belum bisa setor 

jatah, pemasukan 

hari ini kecil, besok 

saja ya? Sambil 

ingin minta 

dikasihani. Mengerti 

tukang tambal ban 

yang seperti itu, 

anakku merespon 

sambil menepuk-

nepuk pundaknya, 

sambil bisik-bisik: 

“Tenang aku bukan 

preman!” 

  Memberika

n sambutan 

dengan 

mengatakan 

yang tidak 

ada 

hubunganny

a sama 

sekali. 

“Wakil kulawarga sing 

dilamar miwiti adicara 

ngaturake pambagya 

wilujeng karo rada 

ndhagel: “Nuwun 

kaparenga sadherek 

sadaya radi sabar 

sawatawis, awit 

kasruwe wontenipun 

pethilan gara-gara 

‘Wakil keluarga 

yang dilamar 

memulai acara 

memberikan 

sambutan salam 

dengan sedikit lucu: 

“Maaf bolehkah 

saudara semua 

sedikit sabar sejak 

dimulai adanya 
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Tabel 6. 

Pelanggaran Prinsip Sopan-Santun pada Wacana Humor Apa Tumon 

dalam Majalah Panjebar Semangat Tahun 2015 

bagong krodha!” 

 

(PS, Gara-Gara 

Bagong Krodha, 29-08-

2015) 

potongan gara-gara 

bagong krodha.’ 

 

No 

Pelanggaran 

Prinsip 

Sopan-

Santun 

Konteks 
Percakapan/ 

Dialog 
Terjemahan  

a. Maksim 

Kesepakatan 

Mbokdhe 

Senok yang 

marah 

melihat kain 

batiknya 

berantakan 

karena ulah 

anak-anak 

 

 

Weruh jarike modhal-

madhul banjur 

mbrambang. “Jarik sak 

pirang-pirang metu 

kabeh madhul-madhul. 

Jane dha di nggo apa?” 

“Thoprak-

thoprakan...thoprakan 

mbokdhe” cah lima 

nyaur saur manuk. 

“Dolanan dha sing 

mledhing” mbokdhe 

Senok karo nyengeni 

mbrambang.  

(PS, Kethoprak-

kethoprakan, 03-01-

2015) 

‘Melihat kain 

batiknya berantakan 

kemudian marah. 

“Kain batik banyak 

sekali berantakan 

keluar semua. 

Sebenarnya dipakai 

buat apa?” 

“Thoprak-

thoprakan… 

thoprakan ibu” anak 

berlima saling 

menjawab.  “Mainan 

yang benar” ibu 

Senok sambil 

memarahi.’ 

  Panembaha

n Senopati 

yang 

menasehati 

prajuritnya 

karena salah 

mengucapka

n kalimat 

  

K

a

r

e

n

“Panembahan Senopati 

tanggap, banjur 

ngandhani prajurite 

kang nembe sowan 

kuwi, “Tembungmu 

kuwi mau kleru, dudu 

kula ingkang Sinuwun, 

sowan, nanging sing 

bener, kula ingkang 

sowan, Sinuwun. 

Ngono..” 

 

(PS, Wis Seru, 

Kleru..!(12-09-2015) 

‘Panembahan 

Senopati merespon, 

lalu menasehati 

prajurit yang baru 

bertamu itu, 

“Katamu itu salah, 

bukan aku yang 

meminta bertamu, 

tetapi yang benar, 

aku yang bertamu, 

terima kasih. Seperti 

itu.’ 
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a 

b. Maksim 

Kederma 

wanan 

Pak Cokro 

yang merasa 

dibohongi 

karena 

ketika 

dibuka 

bukan 

pasien yang 

ingin 

dijenguk 

“Kanthi ngati-ati Pak 

Cokro mbukak kemul 

sisih ndhuwur, Pak D 

mlenguk melet-melet, 

mesthi wae Pak Cokro 

nesu rumangsa diapusi, 

kontan diuleng-uleng 

karo kandha. “Kurang 

ajar wong wong tuwa 

diapusi, ayo budiya!” D 

sing awake cilik 

diuleng-uleng Pak 

Cokro genah wae mung 

bisa bengok-bengok, 

awake kalah gedhe.” 

 

(PS, Pasien Diuleng-

uleng Sing Besuk. 16-

05-2015) 

‘Dengan berhati-hati 

Pak Cokro membuka 

selimut sebelah atas, 

Pak D menoleh 

menjulurkan 

lidahnya, pasti saja 

Pak Cokro marah 

merasa dibohongi, 

kontan dipukul-

pukul sambil bicara. 

‘Kurang ajar orang 

tua dibohongi, ayo 

yang sopan!” D yang 

badannya kecil 

dipukul-pukul Pak 

Cokro benar saja 

hanya bisa berteriak-

teriak, badannya 

kalah besar.’ 

c. Maksim 

Pujian 

Memandang 

rendah batu 

akik milik 

pak X yang 

diberikan 

kepada 

pamannya. 

 

“Sawise iku aku lan 

paman diparingi sangu, 

wujud akik. Mung 

emane akik mau ora 

pakra, mung digawe 

saka watu putih, ora 

mengkilap. Mung akik 

kaya ngene kok 

diwehke wong, 

kandhane atiku. Eh, 

tekan ngomah, akik sak 

embane… ilang. Jare 

paman akik mau mulih 

menyang Gombong, 

omahe dhukun pak X.” 

 

(PS, Akike Bali Dhewe, 

07-03-2015) 

‘Setelah itu aku dan 

paman diberi bekal, 

wujud akik. Hanya 

saja akik tadi tidak 

bagus, hanya terbuat 

dari batu putih, tidak 

mengkilap. Hanya 

akik seperti ini 

kenapa diberikan ke 

orang, kata hatiku. 

Eh, sampai rumah, 

akik dengan 

embannya hilang. 

Kata paman akik 

tadi pulang ke 

Gombong, rumah 

dukun Pak X.’ 

  Dibalasnya 

seorang 

pawang 

hujan yang 

pekerjaanya 

selalu 

menolak 

hujan. 

“Lha rumangsaku, 

udane wis ngerti 

kalamun aku iki pawang 

udan, mesthi ya ora 

bakal udan, mulane ya 

ora taksranani. 

Nangimg kok ya malah 

udan...”wangsulane 

‘Lha aku kira, 

hujannya sudah tahu 

jika aku ini pawang 

hujan, pasti ya tidak 

bakal hujan, 

makanya ya tidak 

aku jampi-jampi. 

Tetapi kenapa ya 
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Mbah Do.  

“Dakkira iki udane 

aweh piwales marang 

njenengan, gawene 

nulak udan, saiki 

diwales diudani, 

hahaha.” 

 

(PS, Sang Pawang 

Udan, 14-03-2015) 

malah hujan… kata 

Mbak Do. “Aku kira 

ini hujan memberi 

balesan kepada 

kamu, pekerjaannya 

menolak hujan, 

sekarang dibales 

dihujani, hahaha.’ 

  Nama orang 

yakni “Ibnu 

Kirdi” yang 

menjadi 

bahan 

tertawakan 

orang lain. 

“Niki lho Pak, enten 

jeneng kok Ibnu 

Kirdi… hihi”ngono 

karo ngguyu maneh 

merga dirasa pancen 

lucu tenan jeneng kuwi. 

“Sing lucu napa ta 

Bu?” Pak W ora 

mudheng.“Ibnu Kirdi 

niku basa Arab Pak, 

njenengan kepengin 

ngertos artose?” 

“artose napa Bu?” Pak 

W penasaran, mosok 

ana jeneng Ibnu Kirdi 

wae kok anggone 

kepingkel-pingkel ora 

mandheg-mandheg. 

“Artose Pak?..Anake 

Bedhes!” 

(PS, Ibnu Kirdi, 09-05-

2015) 

‘Ini lho Pak, ada 

nama kenapa Ibnu 

Kirdi..hihi.. sambil 

tertawa lagi karena 

merasa memang 

lucu sekali nama itu. 

“Yang lucu apa ya 

Bu?” Pak W tidak 

paham. “Ibnu Kirdi 

itu bahasa Arab Pak, 

kamu ingin tau 

artinya?” “Artinya 

apa Bu?” Pak W 

penasaran, masa ada 

nama Ibnu Kirdi saja 

kenapa sampai 

terbahak-bahak tidak 

berhenti-henti. 

“artinya 

Pak?,,Anaknya 

monyet!’ 

  Bu Laila 

yang tidak 

dapat 

menahan 

bau 

mulutnya 

Mbok Ndol, 

sehingga Bu 

Laila 

pingsan 

“Pas balik, Bu Haisi 

takon marang Bu Laila 

kok semaput, geneya? 

“Sakjane… aku iki 

semaput merga… 

ababe mbok Ndol”… 

Owalah…pantesan. Lha 

jeneng pasien arep 

operasi kon pasa, 

biyasane abab… nuwun 

sewu,,rada malih kaya 

ora biyasane…” 

 

(PS, Sing Semaput Sing 

‘Ketika kembali, Bu 

Haisi bertanya 

kepada Bu Laila 

kenapa pingsan, 

mengapa? 

“Sebenarnya… aku 

ini pingsan karena… 

bau mulut ibu Ndol” 

owalah... pantesan. 

lha namanya pasien 

mau dioperasi suruh 

puasa, biasanya bau 

mulut.. minta 

maaf… sedikit 
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Tilik, 16-05-2015) berubah tidak seperti 

biasanya.’ 

d. Maksim 

Simpati 

Mas KS 

yang 

bersimpati 

untuk 

mendoakan 

orang yang 

mau naik 

haji tetapi 

salah 

mengucapka

n untuk 

acara 

pernikahan 

“Ana sing ndongakake 

“Sugeng tindak nggih 

Pak, mugi-mugi dados 

haji ingkang mabrur...” 

ana sing ngucap “Mugi 

tansah sehat Pak, 

wonten ngrika” lan 

sapiturute kaya dene 

ndongakake wong 

kanggo rep tindak haji. 

Bareng tiba gilirane 

mas KS, malah dheweke 

ngucap “Sugeng nggih 

Pak, mugi dados 

keluarga ingkang 

sakinah mawadah 

warohmah…”  
 

(PS, Kleru Dongane, 

09-05-2015) 

‘Ada yang 

mendoakan 

“Selamat jalan ya 

Pak, semoga jadi 

haji yang mabrur.. 

ada yang bicara 

“Semoga selalu 

sehat Pak, disana” 

dan saterusnya 

seperti mendoakan 

orang untuk naik 

haji. Sampai tiba 

gilirannya mas KS, 

malah dia berbicara 

“Selamat ya Pak, 

semoga jadi 

keluarga yang 

sakinah mawadah 

warohmah..’ 

  Bu Parto 

yang 

bersimpati 

untuk 

mendoakan 

orang yang 

pulang haji 

tetapi salah 

mengucapka

n untuk 

ucapan 

orang 

meninggal 

“Semono uga nalika bu 

Parto kondur haji, 

kabeh padha tilik kalebu 

Yu Nah. Sawise 

mertakake saperlune 

kabeh padha pamit 

mulih. Yu Nah kanthi 

sora ngomong” Bu 

Parto, mugi-mugi 

anggenipun tindak haji 

khusnul Khotimah. 
“Kabeh sing bareng tilik 

mak gerr krungu yu Nah 

ndongakake khusnul 

khotimah.” 

 

(PS, Muga-Muga 

Khusnul Khotimah, 23-

05-2015) 

Seperti juga ketika 

bu Parto pulang haji, 

semua menjenguk 

termasuk bu Nah. 

Setelah selesai 

urusannya semua 

pamit pulang. Yu 

Nah dengan jelas 

bicara” Bu Parto, 

semoga dengan 

perginya haji 

khusnul khotimah. 

“Semua yang 

bersama menjenguk 

langsung tertawa 

mendengar yu Nah 

mendoakan khusnul 

khotimah.’ 

  Teman-

temannya 

menyindir 

dirinya 

tentang 

“Bane ban pasek sing 

lepas saka peleg, dhek 

semana ban pit nganggo 

pasek. Esuke aku mlebu 

sekolah, kanca-

‘Bannya ban pasek 

yang lepas dari 

peleg, waktu itu ban 

sepeda memakai ban 

pasek. Paginya aku 
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B. Pembahasan Data 

Berdasarkan penyajian data yang telah dilakukan di atas, dalam 

pembahasan data dapat dibagi ke dalam jenis-jenis humor.  

1. Jenis-jenis Humor pada Wacana Apa Tumon dalam Majalah Panjebar 

Semangat Tahun 2015 

Wacana humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar Semangat 

tahun 2015 terdapat jenis-jenis humor yang meliputi humor mahasiswa, 

jatuhnya 

dari sepeda 

ketika ban 

paseknya 

lepas. 

 

kancaku padha takon, 

“Sapa mbak sing 

mangku wingi?” isinku 

dadi tambah maneh” 

 

(PS, Ban Pasek, 13-06-

2015) 

masuk sekolah, 

teman-temanku  

bertanya “Siapa 

mbak yang 

memangku 

kemarin?” Maluku 

bertambah lagi.’ 

e. Maksim 

Kerendahan 

Hati 

Jack yang 

tidak tahu 

bahwa silet 

yang 

dipakainya 

tidak ada 

siletnya 

“Ya genah wae yen 

wekasane ora bisa 

kanggo nyukur jenggot 

sanajan wis dijeteb-

jetebake. “Woalah 

Jack… Jack. jelas wae 

ora kenek. Wong ora 

enek silete kok!” 
grenenge Prian.” 

 

(PS, Lali Silete, 07-11-

2015) 

‘Ya jelas saja kalau 

siletnya tidak bisa 

untuk menyukur 

jenggot walaupun 

sudah digosok-

gosokan. “Woalaah 

Jack.. Jack. jelas saja 

tidak bisa. Kan tidak 

ada siletnya kok!” 

batinnya Prian.’ 

f.  Maksim 

Kearifan 

Meminta 

uang kepada 

orang yang 

belum kenal 

karena 

masih 

kurang 

untuk 

membeli 

pempres 

(pembalut 

“Ndilalah badhe 

tumbas, yatra kula 

kirang sekawan ewu 

rupiah lan sepedha kula 

ndilalah nggembos, kula 

titipaken wonten kilen 

terminal. Lan menawi 

kepareng kula badhe 

nyuwun yatra sekawan 

ewu mawon.” 

 

(PS, Saking Jujure, 26-

09-2015) 

‘Kebetulan ingin 

membeli, uang aku 

kurang empat ribu 

rupiah dan sepeda 

aku kebetulan bocor, 

aku titipkan di barat 

terminal. Dan jika 

boleh aku ingin 

meminta uang empat 

ribu saja.’ 
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humor seksual, humor jual-beli, humor agama, humor psikiater,  humor 

percintaan, humor keluarga, humor tingkah laku manusia, humor rumah 

tangga, humor pendidikan, humor hutang-piutang, komik, humor dokter, 

humor olok-olok, humor pembantu, supresi, humor pencuri, dan humor 

intelektual.  

a. Humor Mahasiswa 

 Humor mahasiswa adalah humor yang bertopik tentang 

mahasiswa, kampus, dosen, lingkungan indekostnya, atau hubungan 

diantaranya. Berikut ini, penjelasan humor mahasiswa yang terdapat 

pada wacana humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar Semangat 

tahun 2015.  

1) Konteks : Mahasiswa yang bernama Panji sok tahu dan     

  tidak mematuhi aturan menyebabkan kejadian 

  cairan meledak dan mengotori seluruh ruangan. 

 

“Blaik tenan, urin panas kuwi langsung nyiprat tekan ngendi-

endi, untunge kok ora nyilakani. Kanca-kancane padha kaget lan 

kecipratan uga. Lah ambune laboratorium jan... arum jamban. 

Langsung kancaku sing jenenge Bela, nyuraki, “Wah bom jenis 

baru, bom urin”. Kabeh kanca langsung padha marabi Panji si 

Profesor Bom Urin.” 

 

‘Payah sekali, urin panas tadi langsung memercik sampai kemana-

mana, untungnya tidak melukai. Teman-teman kaget dan terpercik 

juga. Baunya laboratorium jan..bau jamban. Langsung temanku 

yang namanya Bela, menyoraki. “Wah bom jenis baru, bom urin”. 

Semua teman langsung memberi nama Panji Si Profesor Bom 

Urin’. (PS, Profesor Bom Urin, 03-01-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, terdapat seorang Mahasiswa 

bernama Panji yang ketika ada kegiatan praktikum 
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dilaboratorium tetapi malah sok tahu dan tidak mematuhi aturan 

menyebabkan kejadian cairan meledak dan mengotori seluruh 

ruangan. Setelah mengetahui akibat dari urin panas yang 

meledak, kemudian ada teman yang membuat kelucuan dengan 

mengatakan “Wah bom jenis baru, bom urin”. Kabeh kanca 

langsung padha marabi Panji si Profesor Bom Urin.”. Kutipan 

tersebut masuk ke dalam humor mahasiswa karena humor 

tersebut bertopik tentang mahasiswa yang sok tahu tentang 

praktikum urin di laboratorium kampus menyebabkan urin 

tersebut meledak. Selain itu, ada interaksi antara mahasiswa satu 

dengan yang lain. Kejadian yang menimbulkan kejadian yang 

tidak diinginkan sehingga diberi gelar Panji si Profesor Bom 

Urin. 

b.   Humor Seksual 

   Humor seksual adalah humor verbal lisan yang bertopik 

seksual. Berikut ini, penjelasan humor seksual yang terdapat pada 

wacana humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar Semangat 

tahun 2015.  

1) Konteks : Seorang yang kesakitan karena kalajengking yang  

  menyengat daerah larangan ketika kencing 

 

“Sakwise ditelusuri, jebule kalajengking mau sajake lagi santai 

ana njero siwur, rak krasa adhem, mergane cuacane pancen 

panas. Dheweke lagi santai menikmati suasana dingin ning jero 

siwur. Siwur dijupuk, dienggo nyidhuk banyu, banjur nggo 

ngabyuk anggone bubar pipis. Mula sang “kala” kaget banjur 

ngentub “daerah larangan” mau.  
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‘Setelah ditelusuri, ternyata kalajengking tadi sedang santai di 

dalam gayung, yang terasa dingin, karena cuacannya memang 

panas. Kalajengking sedang santai menikmati suasana dingin di 

dalam gayung. Gayung diambil, digunakan untuk mengambil 

air, kemudian digunakan membasuh setelah kencing. “Sehingga 

sang “Kala” kaget kemudian menyengat “Dhaerah larangan” 

tadi.’ (PS, Siwur Bathok, 14-02-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa seorang yang kesakitan 

karena kalajengking yang menyengat daerah larangan ketika 

kencing. Pada saat akan kencing yang mengherankan tidak 

melihat kondisi disekitar sehingga menimbulkan kejadian 

seperti pada kutipan “Mula sang “kala” kaget banjur ngentub 

“daerah larangan” mau.”. Jadi, wacana tersebut masuk ke 

dalam humor seksual karena humor tersebut bertopik tentang 

seseorang yang kesakitan disebabkan sang kalajengking yang 

sedang bersantai di gayung menyengat daerah larangan atau 

berhubungan dengan alat vital pada saat membasuh kencingnya. 

2) Konteks : Bu Guru merasa malu karena ada angin yang  

             mengangkat roknya sampai kelihatan bagian  

           intimnya. 

 

“Ora kanyana-nyana, angin lanang sing kurang ajar mau 

ngangkat roke Bu Guru sing cantik, nganti dhuwur. Mesthi wae 

(nuwun sewu) perangan intime Bu Guru cetha wela-wela 

sanajan wis ngagem celana dalam. Bu Guru lingsem, mlayu 

ninggalake lapangan upacara.” 

 

‘Tidak disangka-sangka, angin pria yang kurang ajar tadi 

mengangkat roknya Bu Guru yang cantik, sampai atas. Pastinya 

(mohon maaf) barang intimnya Bu Guru jelas sekali walaupun 

sudah memakai celana dalam. Bu Guru malu, lari meninggalkan 

lapangan upacara.’ (PS, Guruku Ayu Dadi Dirigen, 21-03-

2015) 
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Berdasarkan kutipan di atas, bahwa Bu Guru merasa malu 

ketika menjadi dirijen upacara dilapangan sekolah tiba-tiba ada 

angin besar yang mengangkat roknya sampai kelihatan bagian 

intimnya. Kutipan yang menyebabkan kelucuan berbunyi 

“Mesthi wae (nuwun sewu) perangan intime Bu Guru cetha 

wela-wela sanajan wis ngagem celana dalam.”. Kutipan 

tersebut termasuk ke dalam humor seksual karena humor 

tersebut bertopik tentang seorang guru yang malu disebabkan 

roknya terangkat sehingga bagian intimnya sampai kelihatan 

jelas dan itu termasuk bagian yang sangat vital.  

3) Konteks : Seorang cucu yang bandel menyebabkan celana  

     kakeknya turun sehingga kelihatan balonnya.  

 

“Putune rada rewel, dadi yen nggayuk rada suwe. Banjur sroot 

agemane clana mlorot nrutuh. Sing ngerti padha ngguyu, sing 

wong putri-putri padha mlengos merga ketok balone.” 

 

‘Cucunya agak rewel, jadi kalau nakal agak lama. Kemudian 

sroot pakaian celana turun. Yang tahu tertawa, yang wanita-

wanita menoleh karena kelihatan balonnya.’ (PS, Balon, 07-03-

2015)  

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa ada seorang kakek 

pergi ketempat permainan balon jika sudah bermain selama satu 

jam mendapat bonus satu balon. Oleh karena itu, seorang kakek 

ingin mengambilkan balon untuk cucunya tetapi balonnya tinggi 

menyebabkan sulit diambil. Pada saat itu, kelakuan cucu yang 

sedikit bandel menarik celana kakeknya hingga celananya turun 

dan kelihatan balon (alat kelamin). Hal tersebut menimbulkan 
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kelucuan seperti pada kutipan “Sing ngerti padha ngguyu, sing 

wong putri-putri padha mlengos merga ketok balone.”. 

Kutipan tersebut masuk ke dalam humor seksual karena humor 

tersebut bertopik tentang kelakuan cucu yang bandel 

menyebabkan celana kakeknya sampai kelihatan balonnya atau 

barang intim sehingga ditertawakan oleh orang-orang.  

4) Konteks : Pak Ka mengeluh sakit dibagian burungnya tetapi  

  sembuh ketika perawat memegang burungnya. 

 

“Ora apa-apa perawat iku wis disumpah, dadi njenengan ora 

perlu isin. Enak sing genah! Pak Ka banjur matur yen ora bisa 

pipis. Durung ditambani apa-apa karo perawat, ndilalah 

manuke dicekel perawat, sanalika tegang, banjur bisa pipis.” 

 

‘Tidak apa-apa perawat itu sudah disumpah, jadi kamu tidak 

perlu malu. Enak yang jelas! Pak Ka kemudian berbicara kalau 

tidak bisa kencing. Belum diobati apa-apa oleh perawat, 

kebetulan burungnya dipegang perawat, langsung tegang, 

kemudian bisa kencing. (PS, Obat Mujarab, 25-07-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, Pak Ka yang mengeluh sakit 

dibagian burungnya kemudian dibawa ke rumah sakit. Pada saat 

samapi diruang pemeriksaan Pak Ka lalu diperiksa dan tiba-tiba 

perawat memegang burungnya. Hal tersebut menimbulkan 

kelucuan karena hanya karena dipegang burungnya sudah bisa 

kencing lagi seperti pada kutipan “Durung ditambani apa-apa 

karo perawat, ndilalah manuke dicekel perawat, sanalika 

tegang, banjur bisa pipis”. Kutipan tersebut masuk ke dalam 

jenis humor seksual karena humor tersebut bertopik tentang Pak 

Ka perutnya sembuh ketika dipegang burungnya oleh perawat 
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yang seketika burungnya atau alat vital tegang kemudian 

sembuh tanpa diobati apa-apa. 

5) Konteks :  Bu Jum yang sedang membeli jengkol tetapi tidak  

sengaja melihat jengkol (daerah intim) milik 

penjualnya. 

 

“Bu Jum kaget lan ora menjep ora mesem spontan muni “i-

jengkol” lan diterusake muni pak, “Jengkole” sejinah regine 

pinten? Karo nudingi clanane bakule jengkol. Bakule jengkol 

ora semaur, ketungkul mbenerake clanane supaya “jengkole” 

ora ketok maneh.” 

 

‘Bu Jum kaget dan tidak merespon tidak senyum spontan 

berbicara “i-jengkol” dan dilanjutkan berbicara Pak, 

“Jengkolnya” sepuluh harganya berapa? Dengan menunjuk 

celana penjual jengkol. Penjual jengkol tidak menjawab, 

kemudian membenarkan celananya supaya “Jengkolnya” tidak 

kelihatan lagi.’ (PS, Jengkole Sejinah Regine Pinten, 08-08-

2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, Bu Jum pergi ke pasar 

tradional untuk membeli jengkol kesukaannya. Bu Jum belum 

sampai menawar untuk membeli jengkol tetapi tidak sengaja 

sudah terlebih dahulu melihat jengkol (daerah intim) milik 

penjualnya. Hal tersebut menimbulkan kelucuan karena tidak 

sengaja melihat jengkol di dalam celana si penjual dan Bu Jum 

menawar layaknya jengkol sungguhan seperti pada kutipan “i-

jengkol” lan diterusake muni pak, “Jengkole” sejinah regine 

pinten? Karo nudingi clanane bakule jengkol. Kutipan tersebut 

masuk ke dalam jenis humor seksual karena humor tersebut 

bertopik tentang Bu Jum yang ingin membeli jengkol untuk 
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lalapan tetapi malah menawar jengkol (daerah intim) milik 

penjualnya yang kelihatan di dalam celananya. 

6) Konteks : Seseorang yang tidak memiliki rasa malu ketika  

  kain batiknya turun didepan orang banyak. 

 

“Nanging sepira isinku rikala pungkasan aku kudu ngucap 

“Salam Merdeka!” sing seru banget. Aku krasa yen jarikku 

mlotrok, nanging aku PD wae amarga njerone aku wis 

nganggo kathok.” 

 

‘Tetapi seberapa maluku ketika selesai aku harus berkata 

“Salam Merdeka!” yang keras sekali. Aku merasa kalau kain 

batikku jatuh, tetapi aku PD saja karena dalamnya aku sudah 

memakai celana.’ (PS, Jarike Mlotrok, 24-10-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, seseorang yang berbicara de 

depan orang banyak ketika acara HUT RI tetapi salah 

mengucapkannya sampai kain batiknya turun dan tidak merasa 

malu. Hal tersebut menimbulkan kelucuan karena dia benar-

benar tidak punya malu walaupun sudah memakai celana seperti 

pada kutipan “Aku krasa yen jarikku mlotrok, nanging aku PD 

wae amarga njerone aku wis nganggo kathok.”. Kutipan 

tersebut masuk ke dalam jenis humor seksual karena humor 

tersebut bertopik tentang seseorang yang tidak malu pada saat 

acara HUT RI salah satu anggota badannya kelihatan walaupun 

sudah memakai celana karena kain batiknya turun.  

7) Konteks : Rim yang dinasehati oleh ibu kosnya agar tidak  

    KB karena akan susah punya anak jika dilihat dari 

    bentuk susunya. 

 

“Ndhuk Rim, suk yen wis rabi aja KB lho!”“Enten napa, Bu?” 

pitakone Bu Rim. “Yen didelok saka wewangunane susumu, 
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kowe mengko bakal angel duwe anak! Pranyata bener, nadyan 

dheweke ora KB panggah pinaringan putra siji.”  

 

‘Nak Rim, besok kalau sudah menikah jangan KB lho!” 

“Kenapa Bu?” pertanyaanya Bu Rim. “Kalau dilihat dari bentuk 

susumu, kamu nanti akan susah punya anak! Ternyata benar, 

walaupun dia tidak KB tetap diberi anak satu’ (PS, Katese 

Nggandhul, 12-12-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, Rim yang ketika mandi 

tanpa disengaja ibu kosnya melihat susunya lalu menasehati 

agar tidak KB karena akan susah punya anak dilihat dari bentuk 

susunya. Hal tersebut menimbulkan kelucuan karena tidak 

semuanya seperti itu jika dilihat dari susunya sehingga lucu 

kalau hanya dilihat dari susunya seperti pada kutipan “Yen 

didelok saka wewangunane susumu, kowe mengko bakal 

angel duwe anak!”. Kutipan tersebut termasuk ke dalam jenis 

humor seksual karena humor tersebut bertopik tentang ibu 

kosnya Rim melihat bentuk susunya Rim yang bisa 

menyebabkan susah punya anak, sehingga menyuruh Rim agar 

tidak mengikuti program KB.  

 

c. Humor Jual-Beli 

Humor yang bertopik masalah jual beli barang seperti 

menawarkan barang, menawarkan harga, memberikan kembalian 

adalah humor jual beli. Berikut ini, penjelasan humor Jual beli yang 

terdapat pada wacana humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar 

Semangat tahun 2015.  
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1) Konteks : seorang penjual sedang menjual tape tetapi ada  

  orang yang terkejut bahwa yang dijual katak.  

 

“Bareng wis cedhak aku nembung, bakule mandheg ngedhuke 

senik, mbukak godhong gedhang arep ngedol tape. Masya 

Alloh...!!! jebule sing digapit pring mau kodhok! Utawa sweike 

sing wis dibetheti, ketok resik lan meling-meling. Banyune trocos 

nibani tape kuwi, wong mung dileti godhong gedhang saklembar. 

  

‘Ketika sudah dekat aku meminta, penjualnya berhenti 

menurunkan tenggok, membuka daun pisang mau menjual tape. 

Masya Alloh…!!! ternyata yang dicapit bambu tadi katak! Atau 

swike yang sudah dibersihi, terlihat bersih dan mengkilap. Airnya 

menetes jatuh di tape itu, hanya dibatasi daun pisang satu 

lembar.’ (PS, Tamba Weteng Banyu Swieke, 03-01-215) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, seseorang yang sakit perut 

kemudian memakan tape langsung sembuh. Orang tersbut 

penasaran kemudian mencari penjual yang menjual tape tetapi 

orang itu yang ingin membeli terkejut bahwa yang dicapit itu 

katak keluar air. Hal tersebut menimbulkan kelucuan ketika 

penjual tersebut menurunkan dagangannya berupa tape, setelah 

dilihat ternyata bukan tape dan yang diminum ternyata juga air 

dari katak. Seperti pada kutipan “Bareng wis cedhak aku 

nembung, bakule mandheg ngedhuke senik, mbukak godhong 

gedhang arep ngedol tape. Masya Alloh...!!! jebule sing digapit 

pring mau kodhok!. Kutipan tersebut termasuk ke dalam jenis 

humor jual-beli karena humor tersebut bertopik tentang penjual 

yang menjual tape dan terkejut ternyata air dari katak yang 

dicapit bambu masuk ke dalam tape karena sebelumnya orang 

tersebut telah memakannya. Selain itu, juga humor jual beli ada 
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interaksi antara penjual dan pembeli walaupun disitu pembeli 

merasa terkejut dengan apa yang dijual. 

2) Konteks :Bapak-bapak ingin membeli termos dengan kualitas  

   bagus dengan cara mendengarkan bunyi lewat  

    lubang atas. 

 

“Beli termos Bah, yang bagus yang dapat bunyi. Karo babahe 

dijupukake bungkusan dhus sing isi termos. Bareng dibukak 

termose langsung dicekel lan ditempelake nang kuping. “Lho kok 

tidak ada bunyinya Bah, katanya bagus.” Babahe kaget karo 

gedheg-gedheg. “Bapak ini gimana ya, itu tutup gabus dibuka 

dulu, baru didengerke! Bunyi gak? Bapake manut, dibukak 

tutupe, terus dirungokake saka bolongan dhuwur.” 

 

‘Beli termos Pak, yang bagus yang dapat bunyi. Dengan 

Bapaknya diambilkan bungkusan dus yang berisi termos. Ketika 

dibuka termosnya langsung dipegang dan ditempelkan di telinga.  

“Lho kenapa tidak ada bunyinya Pak, katanya bagus.” Bapaknya 

kaget sambil geleng-geleng. “Bapak ini bagaimana ya, itu tutup 

gabus dibuka dulu, baru didengarkan! Bunyi tidak? Bapaknya 

menurut, dibuka tutupnya, kemudian didengarkan dari lubang 

atas.’ (PS, Termos Sing Isa Brengengeng, 04-04-2015) 

Berdasarkan kutipan di atas, seorang bapak yang ingin 

membuat minuman panas tetapi malah termosnya jatuh. Oleh 

sebab itu, bapak itu langsung membeli termos di sebuah toko 

yang dapat bunyi dengan cara didengarkan lewat lubang atas. 

Pada kutipan “Beli termos Bah, yang bagus yang dapat bunyi”. 

Disitu terdapat interaksi antara penjual dan pembeli yang akan 

membeli termos. Dan yang menimbulkan kelucuan pada 

kelakuan bapak itu seperti pada kutipan “Bapake manut, 

dibukak tutupe, terus dirungokake saka bolongan dhuwur”.  

Jadi, kutipan tersebut termasuk ke dalam jenis humor jual-beli 
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karena humor tersebut bertopik tentang pembeli yang ingin 

mendapat termos dengan kualitas yang bagus yang dilakukan 

dengan cara mendengarkan bunyi termos lewat lubang atas. 

Selain itu, juga terdapat penjual dan pembeli yang saling 

berinteraksi membahas tentang termos yang bagus. 

3) Konteks : Seseorang yang memesan cabai yang lebih  

    banyak sehingga harga satu porsi jadi naik. 

 

“Mung wae regane beda, awit lomboke akeh. Yen biyasane sak 

porsi Rp. 15.000,- nanging merga mas-mas iku pesen sambel 

nganggo Lombok cacah 80, sak porsi diregani Rp. 20.000,-“ 

 

‘Hanya saja harganya berbeda, karena cabainya banyak. Kalau 

biasanya satu porsi Rp. 15.000,- tetapi karena mas-mas ini pesan 

sambal dengan cabai 80 biji, satu porsi dihargai Rp. 20.000,-‘ 

(PS, Madhang Lawuh Lombok, 11-07-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, seseorang memesan untuk 

menambahkan cabai 80 biji. Gara-gara pesan cabai yang banyak 

harga satu porsi jadi naik. Hal tersebut menimbulkan kelucuan 

karena harga yang biasanya Rp. 15.000,- menjadi Rp. 20.000,- 

gara-gara pesan cabai 80. Seperti pada kutipan “Yen biyasane 

sak porsi Rp. 15.000,- nanging merga mas-mas iku pesen 

sambel nganggo Lombok cah 80, sak porsi diregani Rp. 

20.000”. Kutipan tersebut masuk ke dalam jenis humor jual-beli 

karena humor tersebut bertopik tentang adanya kenaikan harga 

satu porsi nasi, daging ayam dan sambal trasi yang biasanya 

dijual dengan harga Rp. 15.000,- naik menjadi Rp. 20.000,- 

karena biasanya memakai cabai 6 biji tetapi ini sampai 80 biji. 
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4) Konteks : Seseorang yang tidak dibayar ketika mengirimkan  

empat Cerita Bocah ke redaksI Pos Jakarts. 

 

“Nalika aku marani redaksine, diwangsuli yen crita bocahe ora 

ana honore… luwak mangan tales, awak yen lagi apes.” 

 

‘Ketika aku mendatangi redaksinya, dijawablah kalau crita 

bocahe tidak anak honornya..luwak makan tales, badan kalau 

sedang apes’ (PS, Tulisanku Ora Dibayar, 12-09-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, seseorang yang tidak dibayar 

ketika mengirimkan cerita ke redaksi tersebut padahal telah 

mengirimkan empat Cerita Bocah yang memiliki cerita yang 

berbeda-beda. Hal tersebut menimbulkan kelucuan karena sudah 

susah payah mengirimkan cerita yang telah dibuat tetapi tidak 

dibayar. Seperti pada kutipan “Nalika aku marani redaksine, 

diwangsuli yen crita bocahe ora ana honore”. Kutipan tersebut 

termasuk jenis humor jual-beli karena humor tersebut bertopik 

tentang orang yang berniat menjual ceritanya kepada sebuah 

redaksi di Pos Jakarta akan tetapi tidak mendapatkan honor dari 

hasil karyanya yang telah dibuat.  

5) Konteks : Kang Diman yang belum persiapan untuk  

  berjualan sampai ada gula yang belum dibeli. 

 

“Ngepasi pas bakule buka lapak, jenenge kang Diman. “Paklik 

Kodir, tulung hik ki tunggunen sik ya tak tinggal tuku gula sedilit 

ya Paklik.”. Wah dodolan kok ora persiapan, aja suwe suwe lho 

Man” jawab Paklik Kodir sak sak’e. paklik kodir gage lungguh 

kursi kayu karo nggoleki sate keyong kesenengane.”  

 

‘Tepat ketika penjualnya buka lapak, namanya mas Diman. 

Paklik Kodir, tolong ini tungguin dulu ya, aku tinggal beli gula 

sebentar ya Paklik. “Wah jualan kenapa tidak ada persiapan, 

jangan lama-lama lho Man. Jawab Paklik Kodir bebas. Paklik 
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Kodir sedang duduk di kursi kayu sambil mencari sate keong 

kesukaannya.’ (PS, Tragedi Sate Keyong, 19-09-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa Kang Diman yang 

belum persiapan untuk jualan sampai ada gula yang belum dibeli. 

Pada saat ada paman Kodir yang sedang diwarung tersebut 

kemudian menyuruh untuk menjaga barang dagangannya karena 

ingin membeli gula Hal tersebut menimbulkan kelucuan karena 

sudah buka lapak tetapi belum dicek kembali apa yang belum 

lengkap sehingga Paklik mengomentari Diman seperti ini “Wah 

dodolan kok ora persiapan, aja suwe suwe lho Man”. Kutipan 

tersebut termasuk jenis humor jual beli karena humor tersebut 

bertopik tentang Diman yang belum mempersiapkan barang yang 

dibutuhkan untuk berjualan sehingga menyuruh paklik Kodir 

untuk menjaga sebentar serta kutipan tersebut menjelaskan 

bahwa penjual sudah membuka lapak untuk menjual 

dagangannya.  

6)    Konteks       : Pembeli yang terkejut mendengar harga  

      makanannya tidak naik padahal sudah tambah 

      makanan. 

 

“Bebek setunggal, Ayam setunggal, Es Jeruk kalih,” 

“Hmmm…28 ewu mas,” kandhane bakule. ”Ooo njih 

kesupen..wau tambah tahu kalih, tempe kalih bu,” aku nambahi 

maneh.“Nggih berarti sedaya dados 22 ewu mawon mas..” 

wangsulane bakule karo nggoreng pesenan pelanggan liya. Aku 

sakloron kaget banjur takon, “Leres niku 22 ewu? Mboten 

klentu? Bakule semaur rada seru, “Nggih mboten, pancen 

semanten.” 

 

‘Bebek satu, ayam satu, es jeruk dua” “Hmmm…28 ribu mas” 

kata penjual “Oooh ya lupa, tadi tambah tahu dua, tempe dua 
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Bu.” Aku menambah lagi “Ya  berarti semua 22 ribu saja mas” 

jawab penjual sambil menggoreng pesanan pelanggan lainnya. 

Aku langsung kaget kemudian bertanya, “Bener itu 22 ribu? 

Tidak keliru? Penjual menjawab agak keras. “Ya tidak, emang 

segitu.’ (PS, Malah Saya Murah, 05-12-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa pembeli yang terkejut 

mendengar harga makanannya tidak naik padahal sudah tambah 

tahu dua dan tempe dua. Hal tersebut menimbulkan kelucuan 

karena memesan makanan lagi tetapi harganya tidak naik malah 

tambah murah.  Pertanyaan tersebut kurang jelas kemudian 

diperjelas lagi dengan jawaban “, “Leres niku 22 ewu? Mboten 

klentu? Bakule semaur rada seru, “Nggih mboten, pancen 

semanten.”. Kutipan tersebut termasuk jenis humor jual beli 

karena humor tersebut bertopik tentang penjual yang tidak 

menghitung ulang harga makanan yang seharusnya dibayar oleh 

pembeli karena harga yang sebenarnya 28 ribu padahal sudah 

menambah tahu dan tempe tetap saja 28 ribu. 

d. Humor Agama 

Humor agama adalah humor yang bertopik agama atau 

kepercayaan. Berikut ini, penjelasan humor agama yang terdapat pada 

wacana humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar Semangat tahun 

2015.  

1) Konteks : Seorang anak mengira imam Masjidil Haram salah  

  raka’at sholat Maghrib tetapi sebenarnya sudah    

  masuk waktu sholat Isya. 

 

“Aku takon, “Pak kok imam Masjidil Haram saged salah ngitung 

raka’at nggih?” kancaku nyambung, “Nggih sholat Maghrib kok 
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4 raka’at”. Pak Ustadz mangsuli, “Astaghfirulloh, salah ngitung 

raka’at dos pundi ta? niki wau rak sholat Isya.” 

 

‘Aku bertanya, “Pak  kenapa imam Masjidil Haram bisa salah 

menghitung raka’at ya?” temanku menyambung, “Iya sholat 

Maghrib kok 4 raka’at”. Pak Ustadz menjawab. “Astaghfirulloh, 

salah menghitung raka’at bagaimana? Ini tadi kan sholat Isya.’ 

(PS, Sholat Maghrib 4 Raka’at, 07-02-2015) 
 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa seseorang yang 

mendengar adzan dari Masjidil Haram lalu beserta temannya 

mengambil wudhu dan ikut melaksankan sholat berjamaah. 

Setelah sholat berjama’ah selesai, anak tersebut yang heran 

kenapa sholat Maghrib 4 raka’at. Hal tersebut memunculkan 

kelucuan ketika mengatakan “Nggih sholat Maghrib kok 4 

raka’at”. Mendengar perkataan tersebut kemudian pak ustadz 

menjelaskan kembali seperti pada kutipan “Astaghfirulloh, salah 

ngitung raka’at dos pundi ta? niki wau rak sholat Isya.”. 

Kutipan tersebut termasuk ke dalam jenis humor agama karena 

bertopik tentang masalah ibadah yang dikerjakan di Masjidil 

Haram yaitu tentang seseorang sholat Maghrib yang mengira 

dikerjakan dengan 4 raka’at karena sebenarnya sudah masuk 

waktu isya.  

2) Konteks :Seorang imam ketika sedang sholat yang  

 seharusnya duduk tetapi malah berdiri dengan  

 berbicara salah. 

 

“Bareng wis rakaat kapapat jama’ahe padha lungguh tahiyat 

akhir. E....la kok imame ngadeg. Kira-kira nglirik jama’ahe kok 

lungguh? Imame terus noleh nengen, ngiwo karo ngguyu muni 

“O, aku salah ta?” jama’ah sakala gerrr. Batal deeh!” 
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‘Ketika sudah rakaat keempat jama’ahnya duduk tahiyat akhir. 

E…la kenapa imamnya berdiri. Kira-kira melirik jama’ahnya 

kenapa duduk? Imamnya kemudian menoleh kanan, kiri sambil 

tertawa berkata “O, aku salah ya?” jama’ah langsung gerr. Batal 

deeh!’(PS, Batal Deh, 10-01-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa kejadian tersebut terjadi 

ketika acara wisata religi. Semua orang sholat dimasjid tersebut 

dengan keadaan yang ramai. Pada saat sholat dhuhur, seorang 

imam masjid ketika sedang sholat yang seharusnya duduk tetapi 

malah berdiri dengan berbicara salah. Hal tersebut menimbulkan 

kelucuan karena sudah tau imam salah tetapi malah berbicara 

seperti pada kutipan “Kira-kira nglirik jama’ahe kok lungguh? 

Imame terus noleh nengen, ngiwo karo ngguyu muni “O, aku 

salah ta?”. Kutipan tersebut termasuk ke dalam jenis humor 

agama karena humor tersebut bertopik tentang sholat dhuhur yang 

dikerjakan pada saat rakaat keempat seharusnya tahiyat akhir 

tetapi imam malah berdiri dan tengok kanan dan kiri sambil 

berkata salah. 

3) Konteks : Muhli yang ketakutan melihat ular kemudian ingin  

 membaca doa tetapi tidak hafal dengan doanya. 

 

“Salamun...salamun...salamun, walah salamun... aku sak kanca 

kaget ana apa kae, banjur padha mbalik marani si Muhli. Jebul 

tengah kreteg sasak mau ana, ulane ijo ndengengek. Si Muhli 

kaget lan gugup. Karepe mono si ula ben lunga, ning dheweke 

lali piye mau unine donga mau, sing diapali mung 

“salamun,,”thok.” 

 

‘Salamun..salamun..salamun, walaah salamun..aku dan teman 

kaget ada apa itu, kemudian membalik menghampiri si Muhli. 

Ternyata jembatan bambu anyam tadi ada ular hijau mendengak. 

Si Muhli kaget dan gugup. Maunya si ular bisa pergi, tetapi dia 
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lupa bagaimana tadi bunyi doa tadi, yang dihapal cuma “salamun” 

aja.’ (PS, Salamun, 17-02-2-2015)  

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa Muhli ketika ingin 

pulang kerumah karena baru mengaji dimasiid kemudian 

ketakutan melihat ular dan ingin membaca doa tetapi tidak hafal 

dengan doanya. Hal tersebut menimbulkan kelucuan seperti pada 

kutipan “Karepe mono si ula ben lunga, ning dheweke lali piye 

mau unine donga mau, sing diapali mung “salamun,,”thok. 

Kutipan tersebut termasuk jenis humor agama karena humor 

tersebut bertopik tentang Muhli yang berusaha mengusir ular yang 

ingin manghampirinya tetapi malah lupa dengan bacaan doa yang 

diucapkan ketika ingin menjauhkan kita dari hewan berbisa. Muhi 

hanya mengingat ayat yang terakhir yakni “Salamun”  

4) Konteks : Makhluk halus yang ada pada jelangkung meminta   

 sesajen berupa darah yang dibuang ke sumur. 

“Lamat-lamat mas F takon marang jaelangkung. “Sapa 

jenengmu?” Golekan mau nulis “Toni” Mas F takon maneh “Apa 

sebabe awakmu mati?” golekan mau nulis “Kacilakan” Njaluk 

sesajen apa kowe?” “Getih” Weruh tulisan mau, mas F sakaca 

padha bingung lan wedi. Pungkasane, golekan lan sesajen sing 

ana diangkat alon-alon lan byuur diguwang menyang sumur 

mburi omahe. 

 

‘Samar-samar mas F bertanya dengan jaelangkung. “Siapa 

namamu?” jaelangkung lalu menulis “Toni” Mas F bertanya lagi 

“Apa penyebab kamu mati?” jaelangkung lalu menulis 

“Kecelakaan” Meminta sesajen apa kamu?” “Darah” melihat 

tulisan tadi, mas F jadi bingung dan takut. Akhirnya, mencarikan 

dan sesajen yang ada diangkat pelan-pelan dan ditumpahkan 

dibuang ke sumur belakang rumahnya.’ (PS, Diguwang Menyang 

Sumur, 08-08-2015) 
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Berdasarkan kutipan di atas, seseorang yang sedang 

memainkan jaelangkung kemudian makhluk halus yang ada pada 

jaelangkung meminta sesajen berupa darah yang dibuang ke 

sumur. Hal yang menimbulkan keganjilan terletak pada 

jaelangkung dan sesajen yang dibuang ke sumur. Seperti pada 

kutipan “Pungkasane, golekan lan sesajen sing ana diangkat 

alon-alon lan byuur diguwang menyang sumur mburi omahe”. 

Kutipan tersebut termasuk jenis humor agama karena humor 

tersebut bertopik tentang seseorang yang sedang memainkan 

jaelangkung masih percaya dengan permainan tersebut dan 

menyediakan sesajen untuk penangkalnya serta memenuhi 

permintaan jaelangkung.  

5) Konteks : Ibu yang memasak opor terong lebih banyak agar  

 bisa barteran dengan opor ayam. 

 

“Tujune ibu olehe mangsak opor terong kepara akeh mulane 

ibu ya setuju menawa barteran malah bisa ngrasakake opor 

ayam. Kanthi barteran riyaya kuwi ngepasi Idul Fitri aku bisa 

ngrasakake opor ayam.” 

 

‘Untungya ibu memasak opor terong lumayan banyak jadi ibu ya 

setuju kalau barteran jadi bisa merasakan opor ayam. Dengan 

barteran hari besar itu pas sekali Idul Fitri aku bisa merasakan 

opor ayam.’ (PS, Opor Terong, 08-08-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, Ibu yang memasak opor terong 

lebih banyak ketika acara hari raya Idul Fitri karena ibu tersebut 

hanya bisa memasak opor terong. Tetangga sebelah memasak 

opor ayam, jadi ibu tersebut memasak opor terong agar bisa 

barteran dengan opor ayam. Hal tersebut menimbulkan kelucuan 

 



109 
 

 
 

yakni terletak saling barteran antara opor terong dengan opor 

ayam yang rasanya jauh berbeda. Seperti pada kutipan “Tujune 

ibu olehe mangsak opor terong kepara akeh mulane ibu ya 

setuju menawa barteran malah bisa ngrasakake opor ayam.”. 

Kutipan tersebut termasuk jenis humor agama karena humor 

tersebut bertopik tentang seorang ibu dan tetangganya saling 

berbagi dan merasakan kenikmatan yang tidak bisa dirasakan 

dengan orang yang sederhana. Terlihat pada hari raya Idul Fitri 

tidak bisa memasak opor ayam tetapi opor terong. 

6) Konteks : Mbak Ni yang dijahili oleh hantu dengan  

 menghilangkan baju ketika sedang mandi. 

 

“Nalika esuk, mbak Ni balik niliki panggone adus mau bengi. 

Jebul klambine isih ana lan isih cumenthel. Mbak Ni banjur 

mbengok “dhasar hantu jail”  
 

‘Ketika pagi, mbak Ni kembali melihat tempat mandi tadi malam. 

Ternyata bajunya masih ada dan masih menggantung. Mbak Ni 

lalu berteriak “Dasar hantu jail.” (PS, Dhasar Hantu Jail, 21-11-

2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa Mbak Ni 

yang dijahili oleh hantu dengan menghilangkan baju yang 

digantung dibelakang mbak Ni ketika sedang mandi. Akan tetapi, 

mbak Ni terlalu percaya terhadap makhluk halus bahwa yang 

menghilangkan pakaian tersebut hantu yang jahil. Penjelasan 

tersebut seperti pada kutipan “Jebul klambine isih ana lan isih 

cumenthel. Mbak Ni banjur mbengok “dhasar hantu jail”. 

Kutipan tersebut termasuk jenis humor agama karena humor 
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tersebut bertopik tentang Mbak Ni yang mempercayai bahwa yang 

menghilangkan pakaian yang digantung dibelakang mbak Ni 

ketika mandi adalah hantu yang jahil. Dalam agama hanya 

mempercayai keberadaan makhlus halus tetapi tidak terlalu 

percaya dengan hilangnya pakaian karena makhlus halus. 

e. Humor Psikiater 

Humor psikiater adalah humor yang bertopik masalah kejiwaan 

seseorang, seperti kejiwaan seseorang yang sedang tidak labil. Berikut 

ini, penjelasan humor psikiater yang terdapat pada wacana humor Apa 

Tumon dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2015.  

1) Konteks : Pak M yang tidak menyadari bahwa apa yang telah  

  Dilakukan seperti pemulung yang ada dipinggir  

  jalan. 

 

“Lagi sadhar menawa sing dilakoni ora beda karo pemulung 

pinggir dalan, Pak M terus ngguwang larahan mau. Liya wektu, 

sawise ibadah inti wis rampung, Pak M crita yen kabeh sing 

ditindakake iku ora diniyati babar pisan, artine dheweke 

tumindak ora kelingan blas, persis wong lagi pikun.” 

 

‘Baru sadar kalau yang dilakukan tidak berbeda dengan pemulung 

pinggir jalan, Pak M langsung membuang rongsok tadi. Lain hari, 

setelah ibadah inti sudah selesai, Pak M cerita kalau semua yang 

dilakukan itu tidak ada niat sama sekali, artinya dia melakukan 

tidak ingat sama sekali, sama dengan orang yang pikun’ (PS, 

Munggah Kaji Nyambi Dadi Pemulung, 17-10-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa Pak M yang tidak 

menyadari bahwa apa yang telah dilakukan seperti pemulung yang 

ada dipinggir jalan. Oleh sebab itu, memunculkan kelucuan pada 

kutipan “Liya wektu, sawise ibadah inti wis rampung, Pak M 

crita yen kabeh sing ditindakake iku ora diniyati babar pisan, 
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artine dheweke tumindak ora kelingan blas, persis wong lagi 

pikun” bahwa apa yang telah dilakukan tidak ingat sama sekali 

padahal dengan jelas Pak M mencari barang bekas. Kutipan 

tersebut termasuk jenis humor psikiater karena humor tersebut 

bertopik tentang pak M yang meyakini bahwa yang dilakukan 

tidak ada niat sama sekali tentang apa yang telah dilakukan.    

2) Konteks : Seseorang yang tidak menyadari bahwa orang  

  yang berada di dekatnya ternyata mengalami  

  gangguan jiwa. 

 

“Krasa ora kepenak aku banjur takon Bu Bakul es cedhak kono. 

“Ngapunten Bu, lare niku napa ngeten?” driji panudinge dak 

tempeleke bathuk, miring. Bu bakul es mesem. “Nggih..” 

 

‘Merasa tidak enak aku kemudian bertanya kepada ibu penjual es 

yang dekat sana. “Maaf Bu, anak itu kenapa begitu?” jarinya 

menunjuk kemudian menempelkan di dahi, miring. Bu penjual es 

senyum.’ (PS, Crita Saka Babat, 19-12-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, ada seseorang yang melihat 

orang sedang mengejar-ngejar motor sambil teriak-teriak tetapi 

sopir tersebut malah tidak meresponnya. Melihat hal tersebut 

kemudian bertanya kepada penjual yang ada disitu bahwa orang 

yang mengejar tadi mengalami gangguan jiwa. Hal tersebut dapat 

menimbulkan kelucuan karena menganggap orang normal tetapi 

sebenarnya tidak. Seperti pada kutipan “Driji panudinge dak 

tempeleke bathuk, miring” Kutipan tersebut termasuk jenis 

humor psikiater karena humor tersebut bertopik tentang seseorang 

yang meyakini bahwa orang yang mengejar-ngejar motor tersebut 
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gila dan ibu yang disitu juga memberikan kode memiringkan jari 

di dahinya. 

3)    Konteks : Pak Dul yang mengira orang itu tamu dari Ngawi  

   tetapi ternyata orang gila yang sering di pasar. 

 

“Bener iku dudu tamu saka Ngawi, uga dudu keluwargane lan 

uga dudu tanggane. Nanging wong edan sing kerep wira-wiri 

ana pasar kang ora adoh saka papan kono. “Asem kecut tenan, 

dhasar wong edan, gek kapan anggone mlebu kuwi mau,” 

grenenge Pak Dul jroning batin.”  

 

‘Benar itu bukan tamu dari Ngawi, juga bukan keluarganya dan 

juga bukan tetangganya. Tetapi orang gila yang sering mondar-

mandir di pasar yang tidak jauh dari tempat situ. “Asem kecut 

sekali, dasar orang gila, sejak kapan untuk masuk itu tadi.” 

Batinnya Pak Dul di dalam batin.’ (PS, Wong Edan Melu 

Mangan, 24-01-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, ada Pak Dul yang mengira 

orang itu tamu dari Ngawi karena tidak paham wajah setiap 

tamunya. Pak Dul baru menyadari ternyata itu orang gila yang 

sering di pasar dan bisa masuk ke ruang makan. Hal tersebut 

memunculkan kelucuan karena tamu tersebut ternyata orang gila 

yang di pasar seperti pada kutipan Bener iku dudu tamu saka 

Ngawi, uga dudu keluwargane lan uga dudu tanggane.” 

Kutipan tersebut termasuk jenis humor psikiater karena humor 

tersebut bertopik tentang teman pak Dul yang memberi tahu 

dengan yakin jika orang tersebut orang gila karena sering melihat 

dipasar.  

4) Konteks : Tanteku yang ketakutan setelah melihat terus 

    orang gila tersebut .  
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“Dancook!!! Ngapa nyawang-nyawang?” panyerune pawongan 

mau karo mentheleng-mentheleng. Sakala Bu Likku ngunclung 

nitih sepeda motore karo ndingkluk. Ora wani nyawang 

pawongane mau. “Oalaah tibakna kuwi mau wong gendheng ta? 

Layak cetha yen pupurane merok-merok?” 

 

‘Dancook!!! Mengapa melihat-melihat?” jawabnya orang tadi 

sambil geleng-geleng. Langsung Tanteku terbirit-birit membawa 

sepeda motornya sambil menunduk. Tidak berani melihat orang 

tadi. “Oalaah ternyata itu tadi orang gila ya? Pantas jelas kalau 

bedakannya menor-menor?’ (PS, Dipisuhi Wong Gendheng, 25-

04-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa Tanteku yang penasaran 

dengan wanita tersebut, kemudian dilihat terus wanita tersebut dan 

ternyata orang gila. Tanteku kemudian dimarahi orang gila karena 

melihat terus orang gila tersebut. Hal tersebut memunculkan 

kelucuan karena Tanteku yang ketakutan dengan orang yang tidak 

dikenal itu. Baru mengetahui kalau itu orang gila terlihat pada 

kutipan “Oalaah tibakna kuwi mau wong gendheng ta? Layak 

cetha yen pupurane merok-merok?”. Kutipan tersebut termasuk 

jenis humor psikiater karena humor tersebut bertopik tentang 

tanteku yang melihat wanita tidak dikenal kemudian meyakini 

mengalami gangguan jiwa karena wanita itu berdandan menor. 

5) Konteks : Seorang guru yang mengajar di desa lumayan jauh  

  ternyata berteman dengan orang gila. 

 

“Sing Gamisri anggone ngluyur rada adoh, ya marik-marik wong 

pancen wong edan. Sawijining dina dolan nyang sekolahan 

panggonane anakku mulang ing desa rada adoh. La kok naruk 

(nyapa) anakku, “Mulang nang kene kowe?” anakku meneng 

wae, la kok muride nyletuk “Bu, kancane Bu?” apa tumon guru 

kancane wong edan. Anakku mulih wadul yen isin banget. 
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‘Gamisri bermainnya agak jauh, ya acak-acakan karena memang 

orang gila. Suatu hari bermain ke sekolahan tempat anakku 

mengajar di desa agak jauh. La kenapa menyapa anakku, 

“Mengajar di sini kamu?” anakku diam saja, la kok muridnya 

berbicara “Bu temannya, Bu?” apa ada guru temannya orang gila. 

Anakku pulang berbicara kalau malu sekali.’ (PS, Wong edan, 

05-09-2015) 
 

Berdasarkan kutipan kutipan di tas, menjelaskan bahwa 

orang gila tersebut bermain ke sekolahan. Orang gila tersebut 

malah bertanya dengan guru tersebut. Pada akhirnya, anak dari 

guru tersebut malu karena ibunya kenal dengan orang gila. Hal 

tersebut memunculkan kelucuan karena guru tersebut kenal 

dengan orang gila yang bernama Gamisri. Kelucuan tersebut 

seperti pada kutipan “Mulang nang kene kowe?” anakku 

meneng wae, la kok muride nyletuk “Bu, kancane Bu?”. 

Kutipan tersebut termasuk jenis humor psikiater karena humor 

tersebut bertopik tentang hubungan dengan kejiwaan yang di 

alami seseorang, guru tersebut menyakini bahwa orang gila 

tersebut kenal dengan dirinya karena orang gila tersebut 

tetangganya sendiri. 

6) Konteks :Seorang pasien (Kamijo) ingin masuk ke poli  

   dalam malah salah masuk ruang pemeriksaan poli 

   kandungan. 

 

“Lho Pak? Ngapunten, bapak lepat mlebet, menika poli 

kandhungan. Bapak gerah napa?” pak Kamijo nembe sadhar lan 

mangsuli ”Jantung, oh ya, salah ya..aku arep maring poli 

dalam,” banjur diterake metu nuju poli dalam.” 

 

‘Lho Pak? Maaf, bapak salah masuk, ini poli kandungan. Bapak 

sakit apa? Pak Kamijo baru sadar dan menjawab” Jantung. Oh iya, 
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salah ya.. aku mau ke poli dalam,” kemudian diantarkan keluar 

menuju poli dalam.’ (PS, Salah Mlebu, 19-12-2015) 

Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa pak Kamijo 

yang sedikit pikun pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan 

sakitnya. Setelah sampai dirumah sakit, pak Kamijo yang ingin 

memeriksakan jantungnya tetapi salah masuk ke poli kandungan. 

Hal tersebut memunculkan kelucuan karena pasien bapak-bapak 

salah memasuki ruangan yang dituju. Ruang yang dimaksud ruang 

poli dalam tetapi salah masuk ke poli kandungan. Kelucuan 

tersebut seperti pada kutipan “Lho Pak? Ngapunten, bapak lepat 

mlebet, menika poli kandhungan”. Kutipan tersebut termasuk 

jenis humor psikiater karena humor tersebut bertopik tentang 

perawat yang meyakini bahwa bapak tersebut telah salah masuk 

ruang pemeriksaan disebabkan Pak Kamijo sudah tua dan pikun.  

f. Humor Percintaan 

Humor yang  bertopik percintaan adalah humor yang bertopik 

masalah cinta. Di dalam humor ini biasanya berisi masalah curahan 

kasih sayang, kerinduan, kekasih, kenangan, dan kemesraan. Berikut 

ini, penjelasan humor percintaan yang terdapat pada wacana humor 

Apa Tumon dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2015.  

1) Konteks : Pak Nyomat yang berniat menembak burung tetapi  

     dapat dan kecantol bidadari. 

 

“Merga pak Nyomat durung nate weruh “widodari” lagi adus ana 

sendhang, anggone raup lan wisuh banjur dikatogake. Sore iku 

anggone mbedhil ora entuk manuk emprit, ning malah 

  



116 
 

 
 

kepencut marang salah sawijining “widodari” kang lagi adus 

ana sendhang kasebut. 

 

‘Karena pak Nyomat belum pernah melihat wanita yang cantik 

sedang mandi di mata air, membasuh dan mencuci kemudian 

berhenti. Sore itu ketika menembak tidak mendapat burung emprit, 

tetapi malah terpincut pada salah satu wanita yang cantik yang 

sedang mandi di sungai tersebut. (PS, Manuk Emprit, 17-01-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, Pak Nyomat diajak oleh 

temannya mencari burung di hutan. Berusaa mencari buku tetapi 

tidak mendapatknya, tiba-tiba melihat wanita yang cantik sedang 

mandi di mata air dan akhirnya Pak Nyomat terpincut dengan 

wanita tersebut. Hal tersebut menimbulkan kelucuan karena dari 

awal ingin mencari burung emprit tetapi saat mencuci muka 

melihat bidadari. Seperti pada kutipan “Sore iku anggone mbedhil 

ora entuk manuk emprit, ning malah kepencut marang salah 

sawijining “widodari” kang lagi adus ana sendhang kasebut.” 

Kutipan tersebut termasuk ke dalam jenis humor percintaan karena 

humor tersebut bertopik tentang Pak Nyomat yang ingin mencari 

burung dihutan tetapi tidak mendapatkanya, dan akhirnya jatuh 

cinta dengan wanita cantik yang dilihat saat mandi di mata air.  

 

2) Konteks : Laki-laki itu terkejut dengan Arum yang ternyata  

  anak dari Bu Asri yang dulu pernah menjadi  

  pacarnya..  

 

“Bu Asri banjur nyeluk putrane. We ladalah, putrane Bu Asri 

jebule si Arum, kanca SMA ku sing nate dadi pacarku. Wah ta 

bilahi tenan. Aku wes ora kesuwen banjur pamit.” 

 

‘Bu Asri kemudian memanggil anaknya, weladalah, anaknya Bu 

Asri ternyata si Arum, teman SMA ku yang pernah jadi pacarku. 
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Wah ya sumpah sekali. Aku sudah tidak lama kemudian pamit’  

(PS, Arjuna Desa, 07-03-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa laki-laki yang diajak 

oleh Bu Asri untuk mampir kerumahnya. Pada saat dirumah bu 

Asri kemudian ada anaknya bu Asri bernama Arum yang dulu 

pernah menjadi pacarnya ketika SMA. Hal ini memunculkan 

kelucuan karena ternyata Arum tersebut pernah mencari pacar laki-

laki tersebut dan sekaligus anak dari Bu Asri. Kelucuan tersebut 

seperti pada kutipan “We ladalah, putrane Bu Asri jebule si 

Arum, kanca SMA ku sing nate dadi pacarku. Wah ta bilahi 

tenan”. Kutipan tersebut termasuk jenis humor percintaan karena 

humor tersebut bertopik tentang rasa cinta yang ditimbulkan oleh 

laki-laki itu kepada Bu Asri dan terkejut melihat Arum yang 

pernah ada kisah cinta waktu SMA. Oleh karena itu, laki-laki itu 

tidak jadi menyukai kedua-duanya. 

3) Konteks : Seseorang yang mengincar setiap wanita tetapi  

  selalu gagal menikah sampai empat kali 

 

“Bareng bulikku dakaturi nakokake salah sawijining putri sing  

dak ‘cim’ pranyata siswi mau wis ana sing nyengker. Kapokmu 

kapan, aku! Jeneh kok aku ujas-ujas tur ge-er banget. Isih kelakon 

kaping papat maneh anggonku kesasar “Nasak grumbul ana 

macane”, mangkono mau. Jan ngongga-ongga tenan rasaning 

driya, nanging uga isih rumangsa begja dene ora ngalami 

diswing dening calone putri-putri sing kebacut dakayunake 

mau.” 

 

‘Ketika tanteku disuruh menanyakan salah satu putri yang aku 

incar ternyata siswi tadi sudah ada yang punya. Menyesal  kapan, 

aku!  Kenapa aku terburu-buru dan PD sekali. Masih terlaksana 

keempat lagi untuk tersesat “Melawan tradisi akan menemui resiko 

berat”, seperti itu. Batinku tidak enak sekali rasanya, tetapi juga 
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masih merasa beruntung karena tidak terlena oleh calon putri-putri 

yang terlanjur menyukainya.’ (PS, Arep Rabi Ketula-Tula, 28-11-

2015) 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa keinginan untuk menikah 

belum juga terlaksana karena banyak faktor yang menghalanginya. 

Dalam kutipan tersebut dijelaskan masih beruntung tidak 

mengalami diswing setelah gagal untuk mendapatkan wanita yang 

disukai. Keberuntungan tersebut seperti pada kutipan  “Jan 

ngongga-ongga tenan rasaning driya, nanging uga isih 

rumangsa begja dene ora ngalami diswing dening calone putri-

putri sing kebacut dakayunake mau.”. Kutipan tersebut termasuk 

jenis humor percintaan karena humor tersebut bertopik tentang 

seseorang yang sudah menyukai wanita sampai ketiga jalinya dan 

gagal semua karena ada orang yang tidak setujunya dengan wanita 

tersebut. Keempat kalinya laki-kai tersebut jatuh cinta dan akhirnya 

juga mengalami kegagalan untuk menikah disebabkan banyak 

sekali faktor-faktor yang menghalangi untuk menikah. 

g. Humor Keluarga 

Humor yang bertopik masalah keluarga seperti hubungan antara 

bapak dan anak, ibu dan anak adalah humor keluarga humor keluarga. 

Berikut ini, penjelasan humor keluarga yang terdapat pada wacana 

humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2015.  

1) Konteks : R yang merasa enak saja ketika sahur dengan nasi  

 yang bercampur bubur kacang hijau. 
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“Loh kowe iki ora krasa pa piye?” ibune R melu nakoni R.“Boten 

Bu. Wis pokoke mau sahure enak ngonoi wae,” jawabe R. 

Eladalah ! jebul sahure R mau arupa sega campur bubur 

kacang ijo.  
 

‘Loh kamu ini tidak merasa apa bagaimana? Ibunya R ikut 

menanyakan R. “Tidak Bu. Sudah pokoknya tadi sahurnya enak 

begitu saja,” Jawabnya R. eladalah ! ternyata sahurnya R tadi 

berupa nasi campur bubur kacang hijau.’ (PS, Jangan Bubur 

Kacang Ijo, 17-01-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa R yang dibilang oleh 

ibunya ketika sahur karena yang dimakan bubur kacang hijau. 

Ibunya R sudah terkejut dan R merasa enak saja ketika sahur 

dengan nasi yang bercampur bubur kacang hijau. Hal ini 

memunculkan kelucuan karena dengan lahap memakan nasi 

campur kacang hijau dan tidak merasakan apa yang dimakan. 

Kelucuan tersebut seperti pada kutipan “Eladalah ! jebul sahure 

R mau arupa sega campur bubur kacang ijo”. Kutipan tersebut 

termasuk jenis humor keluarga karena humor tersebut bertopik 

tentang R yang berada dilingkungan rumah dan ada interaksi 

antara anak dan ibunya mengenai makanan yang dimakan ketika 

R sahur berupa bubur kacang hijau.  

2) Konteks :Seorang anak yang bertanya dengan Ibunya tentang  

 menghisap jari jempol kaki yang dilakukan oleh  

 dukunnya.  

 

“Dhukun bayi wis miwiti mijet bayiku. Sakdurunge dipijet, 

dlamakan sikile anakku disuwuk kanthi disebul kaping telu. 

Mangerteni sikile adhiku disuwuk, anakku kang nomer siji takon: 

Bu, Bu, jempolku mengko ya diemut Mbah Dhukun?” pitakone 

lugu. Krungu pitakone lugune iku, saknalika aku lan bojoku 

ngguyu kepingkel-pingkel.” 
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‘Dukun bayi sudah mulai memijat bayiku. Sebelum dipijat, 

telapak kaki anakku ditiup berhenti dengan ditiup tiga kali. 

Mengetahui kaki adekku berhenti anakku yang nomer satu 

bertanya: Bu, Bu, jempolku nanti ya dihisap Mbah dukun?” tanya 

lugu. Mendengar pertanyaan lugu itu, langsung aku dan suamiku 

tertawa terbahak-bahak.’ (PS, Ngemut Jempol Sikil, 14-03-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan seorang anak yang 

heran melihat adeknya ketika dipijat ditiup-tiup selama tiga kali. 

Anak tersebut kemudian ingin mengikuti apa yang dilakukan 

kepada adeknya. Melihat hal tersebut memunculkan kelucuan 

karena seorang anak bertanya kepada ibunya tentang menghisap 

jempol kaki anak tersebut seperti yang dilakukan dukun bayi 

kepada adeknya. Kelucuan tersebut seperti pada kutipan “Bu, Bu, 

jempolku mengko ya diemut Mbah Dhukun?” pitakone lugu”. 

Kutipan tersebut termasuk jenis humor keluarga karena humor 

tersebut bertopik tentang suami dan istri yang tertawa ketika 

anaknya melihat adeknya ketika dipijat oleh mbah dhukun 

kemudian ingin mencoba seperti itu padahal tidak sakit apa-apa.. 

3) Konteks : Seorang kakak yang menyuruh adeknya untuk  

 menangis lagi ketika bapaknya sudah pulang.  

 

“Adhiku ya judheg piye carane supaya gelem meneng terus 

adhiku duwe akal, anaku ya dikandhani, kowe nangis terus, tiwas 

lha wong bapakmu ibu ora ngguyu. Aluwung saiki ayo turu, 

mengko yen bapakmu teka tak gugah nangisa maneh, kok 

bocahe ya nurut sinambi ura-ura akhire bocahe ya turu.” 

 

‘Adekku ya tidak nurut bagaimana caranya supaya mau diam lalu 

adekku punya akal, anakku ya dinasehati, kamu nangis terus, 

terlanjur  bapakmu ibu tidak tertawa. Mending sekarang ayo tidur, 

nanti kalau bapakmu sampai saya bangunkan menangislah lagi, 

kenapa anaknya ya menurut sambil jalan-jalan akhirnya anaknya 

tidur.’ (PS, Nangis Kang Bisa Diatur, 11-04-2015) 
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Berdasarkan kutipan di atas, bahwa sang adik ingin ikut 

ayahnya yang akan dinas, akan tetapi kakak menyuruh adeknya 

untuk diam dan menyuruhnya kembali menangis ketika bapaknya 

sudah pulang. Hal menimbulkan kelucuan karena menyuruh untuk 

berhenti menangis untuk tidur. Akan tetapi setelah bapaknya 

pulang disuruh untuk menangis lagi seperti pada kutipan 

“Aluwung saiki ayo turu, mengko yen bapakmu teka tak gugah 

nangisa maneh, kok bocahe ya nurut sinambi ura-ura akhire 

bocahe ya turu”. Kutipan tersebut termasuk jenis humor keluarga 

karena humor tersebut bertopik tentang seorang kakak yang 

menyuruh adekknya untuk tidur karena bapaknya tidak pulang-

pulang dan setelah pulang adiknya disuruh kakaknya untuk 

menangis lagi. 

4) Konteks : Seorang Ibu yang berlompat-lompat karena  

 bibirnya dikerumuni semut setelah minum kopi.  

 

“Ana apa Buk...? takone anakku. Dheweke ora semaur ning 

malah gidro-gidro lambene dirubung semut. Lha... iki mau 

dudu kopi kuwalat, ning ibu kuwalat merga mrentah 

Bapak...celathune anakku karo ngguyu mekekelen.”  

 

‘Ada apa Buk..? Tanya anakku. Dia tidak menjawab tetapi malah 

berlompat-lompat bibirnya dikerumuni semut. Lha… ini tadi 

bukan kopi kuwalat, tetapi Ibu kuwalat karena menyuruh Bapak… 

jawabnya anakku sambil tertawa terbahak-bahak’ (PS, Kopi 

Kuwalat, 14-02-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa seorang ibu menyuruh 

ayahnya untuk membuatkan kopi ketika ibu sudah pulang. Akan 

tetapi, setelah meminum kopi tersebut merasakan bibirnya 
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kesakitan dikerumuni semut. Hal tersebut memunculkan kelucuan 

karena ibu itu yang tidak melihat dulu kopi yang akan diminum 

sehingga menyebabkan bibirnya dikerumuni semut. Kelucuan 

tersebut seperti pada kutipan “Dheweke ora semaur ning malah 

gidro-gidro lambene dirubung semut. Lha... iki mau dudu kopi 

kuwalat, ning ibu kuwalat merga mrentah Bapak...” Kutipan 

tersebut termasuk jenis humor keluarga karena humor tersebut 

bertopik tentang hubungan antara bapak, ibu dan anak yang terjadi 

ketika kejadian bibir ibunya itu dikerumuni semut saat meminum 

kopi yang dibuat oleh ayahnya.  

5) Konteks : Bapak yang salah mengambil handuk karena dikira  

 sudah mengambil sajadah. 

 

“Ana apa ta cah, kok padha ngguyu,” ngendikane Ibu. “Niku lho 

bu, bapak klentu nggene nyampirake andhuk. Sing diasta 

Bapak niku rak andhuk, sanes sajadah,” ucapku ngaturi 

katrangan amarga adhiku durung rampung anggone ngguyu.” 

 

‘Ada apa ya nak, kenapa tertawa,” jawabnya ibu. “Ini lho bu, 

bapak keliru untuk menyampirkan handuk. Yang dibawa bapak itu 

kan handuk, bukan sajadah,” jawabku memberi keterangan karena 

adikku belum selesai tertawa.’ (PS, Kleru Andhuk, 28-02-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa ada seorang Bapak yang 

ingin sholat berjamaah ke masjid kemudian mencari sajadah untuk 

sholat. Bapak ketika ingin sajadah malah salah mengambil handuk 

karena dikira sudah mengambil sajadah. Hal tersebut 

menimbulkan kelucuan karena tidak menyadari apa yang sudah 

diambil ternyata handuk dan ditertawakan oleh ibu dan anaknya. 

Kelucuan tersebut seperti pada kutipan “Niku lho bu, bapak 
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klentu nggene nyampirake andhuk. Sing diasta Bapak niku rak 

andhuk, sanes sajadah”. Kutipan tersebut termasuk jenis humor 

keluarga karena humor tersebut bertopik tentang hubungan antara 

bapak, ibuk, dan anaknya yang sedang membahas handuk yang 

dikira sajadah oleh bapak itu ketika ingin ke masjid untuk ikut 

sholat berjamaah.  

6) Konteks : Rd yang sedang tidur dilukis wajahnya oleh  

 anaknya sediri dengan spidol dan krayon 

 

“Ora let suwi, Mn garwane Rd metu saka njero karo nggawa 

unjukan. Dumadakan Mn kaget terus ngguyu weruh pasuryane 

garwane sing pating cloret spidol lan krayon. We lha dalah 

tibaknen pas keturon mau, putri balitane nglukis wajahe ayahe, 

dikira kanvas. Hehehe..” 

 

‘Tidak jeda lama, Mn istrinya Rd keluar dari dalam dengan 

membawa minuman. Tiba-tiba Mn terkejut lalu tertawa melihat 

mukanya suaminya yang penuh coretan spidol dan krayon. We lha 

dalah, ternyata ketika tiduran tadi, putri balitanya melukis 

wajahnya ayahnya, dikira kanvas..hehehe’ (PS, Dianggep 

Kanvas, 30-05-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa ada seorang 

mahasiswa yang ingin konsultasi skripsi dirumah pak Rd. Rd yang 

sedang tidur kemudian keluar menuju ruang tamu, kemudian 

mahasiswanya kaget melihat wajah pak Rd dicorat-coret oleh 

anaknya. Hal tersebut menimbulkan kelucuan karena wajah Rd 

dilukis menggunakan krayon dan spidol yang dikira wajah 

bapaknya kanvas. Kelucuan tersebut seperti pada kutipan “We lha 

dalah tibaknen pas keturon mau, putri balitane nglukis wajahe 

ayahe, dikira kanvas”. Kutipan yang terdapat di atas, termasuk 
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jenis humor keluarga karena humor tersebut bertopik tentang 

berhubungan dengan ayah, ibu dan anak yang membahas tentang  

muka ayahnya yang dicorat-coret oleh anaknya menggunakan 

spidol dank rayon ketika sedang tidur. Akan tetapi, walaupun ada 

tamu juga tetapi tidak terlalu menonjol dalam keluarga tersebut.  

7) Konteks : Anaknya pak Bardi yang senang melihat ayahnya  

 sedang sakit bisa selamat dari gempa. 

 

“Beda lan Mbah Adi, kang stroke nalika ana lindhu mau mbah 

Adi bisa mlayu menyang nglatar. Mula Pak Bardi kaget lan 

seneng merga bapakne slamet ora ketiban payon omahe kang 

remuk kena lindhu.” 

 

‘Beda dan Mbah Adi, yang strok ketika ada gempa tadi mbah Adi 

bisa lari ke depan rumah. Untuk itu Pak Bardi terkejut dan senang 

karena bapaknya selamat tidak kejatuhan genting rumah yang 

hancur terkena gempa.’ (PS, Bisa Mlayu Metu, 06-06-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa Pak Bardi ketika pagi 

hari merasakan ada gempa besar kemudian bisa berlari untuk 

keluar rumah padahal pak Bardi sedang sakit strok. Anaknya 

senang melihat ayahnya bisa selamat dari gempa. Hal tersebut 

memunculkan kelucuan ketika Mbah Adi bisa lari ketika ada 

gempa. Kelucuan tersebut seperti pada kutipan “Mula Pak Bardi 

kaget lan seneng merga bapakne slamet ora ketiban payon 

omahe kang remuk kena lindhu.. Kutipan tersebut termasuk jenis 

humor keluarga karena humor tersebut bertopik tentang seorang 

anak yang merasa senang melihat ayahnya yang menderita 

penyakit strok bisa lari menyelamatkan diri dari gempa besar.   
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8) Konteks : Suami yang menjawab simbahnya dengan rasa 

     tenang sehingga dikira masih belajar jadi sopir. 

 

“Blajar ni mbah”. Kanthi reflex bojoku anggone nyauri: ”ya”. 

Amarga bojoku anggone nyauri karo ayem bae, aku sing rada 

gumun banjur aku takon: “Lho nyauri kok ya, kamangka olehe 

ben nyopir rak wis suwe”. 

 

‘Belajar ini mbah”. Dengan reflex suamiku ketika menjawab: 

“Ya”. Karena suamiku ketika menjawab dengan tenang saja, aku 

yang agak heran lalu aku bertanya: “Lho jawabnya kenapa ya, 

padahal menyopirnya kan udah lama.’ (PS, Diarani Sopir 

Blajaran, 10-10-2015) 
 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa seorang suami yang 

sedang menyopir dengan pelan-pelan karena jalannya sedang 

padat dan ramai. Melihat suaminya menyopir dengan santai dan 

tenangnya padahal sudah lama menyopir mobil tetapi dikira baru 

saja menyopir lalu hanya menjawab dengan singkat. Hal tersebut 

menimbulkan kelucuan karena jawaban tersebut membuat 

simbahnya menduga masih belajar, kelucuan tersebut seperti pada 

kutipan “Lho nyauri kok ya, kamangka olehe ben nyopir rak wis 

suwe”. Kutipan tersebut termasuk jenis humor keluarga karena 

humor tersebut bertopik tentang seorang suami yang dengan 

santainya menjawab pertanyaan dari simbahnya tentang  

mengendarai mobil yang mengira masih belajar-belajar. 

9) Konteks : Mbah Warno yang terkejut melihat kambingnya  

 Mabok setelah diberi rumput gajah.  

 

“Hloh, Le.., wedhuse kok padha mendhem ki mbok pakani apa?” 

pitakone mbah Warno sajak kaget sawise meruhi wedhuse padha 

mendem. “Nggih suket gajah Mbah. Nanging langsung telas. 

Trus kula babatne godhong-godhongan etan niku.”  
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‘Hloh, Le.. kambingnya kenapa gila, ini dikasih makan apa?” 

Tanya mbah Warno yang kaget setelah melihat kambingnya gila. 

“Ya rumput gajah Mbah. Tetapi langsung habis. Lalu aku 

ambilkan daun-daunan itu.’ (PS, Wedhus Mendem, 31-10-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa cucunya yang memberi 

kambingnya dengan rumput gajah tetapi tiba-tiba kambingya 

menjadi mabok. Melihat hal tersebut, Mbah Warno yang terkejut 

melihat kambingnya mabok setelah diberi rumput oleh cucunya. 

Hal tersebut menimbulkan kelucuan karena kambing tersebut 

diberi rumput gajah dan daun-daunan sehingga menyebabkan 

kambing menjadi mabok. Kelucuan tersebut ada pada kutipan 

“Nggih suket gajah Mbah. Nanging langsung telas. Trus kula 

babatne godhong-godhongan etan niku”. Kutipan tersebut 

termasuk jenis humor keluarga karena humor tersebut bertopik 

tentang cucunya yang memberikan rumput gajah kepada kambing 

milik simbahnya sehingga menyebabkan kambing itu mabok. 

10) Konteks  : Pak Martono yang mencambuk anaknya sendiri  

    dan orang lain tidak berani melerai. 

 

“Tuladhane, nalika sing wadon dhewe kena sabet sing rada 

banter. Mula wiwit dina iku Manawa ngaweruhi Pak Murtono 

lagi nggawa sabet kanggo nyabeti anak-anake, ora ana sing 

wani nyedhak arep nglorohi utawa misah mesthi kena sabet 

dhewe.” 

‘Contohnya, ketika yang wanita sendirian terkena cambukan yang 

agak keras. Jadi mulai hari itu jika melihat pak Murtono sedang 

membawa pedang untuk memedang anak-anaknya, tidak ada yang 

berani mendekat mau melerai atau memisah pasti terkena pedang 

sendiri.’ (PS, Disabeti Kabeh, 21-11-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa Pak 

Martono yang mencambuk anaknya sendiri dan istrinya juga ikut 
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terkena cambukan. Melihat hal tersebut orang lain tidak ada yang 

berani melerai antara bapak dan anak tetapi ikut terkena sabetan. 

Hal tersebut memunculkan kelucuan karena berniat ingin melerai 

atau memisahkan perkelahian tetapi juga akan terkena sabetan. 

Kelucuan tersebut seperti pada kutipan “Mula wiwit dina iku 

Manawa ngaweruhi Pak Murtono lagi nggawa sabet kanggo 

nyabeti anak-anake, ora ana sing wani nyedhak arep nglorohi 

utawa misah mesthi kena sabet dhewe”. Kutipan tersebut 

termasuk jenis humor keluarga karena ada humor tersebut 

bertopik tentang pak Murtono yang tega memecut anak-anaknya 

sendiri dan orang lain tidak ada yang merani melerainya.  

11)  Konteks  : Seorang wanita yang ikira sakit perut tetapi  

    ternyata lapar belum makan dari kemarin. 

 

“Cup..cup Ndhuk, wis sing sareh ya, mesake iki lho sing ana njero 

weteng.” Nggih budhe, kula mboten menapa-menapa kok. “Kula 

mung ngelih kemawon soalipun dereng maem katwingi mulane 

kraos mumet ajeng semaput rasane” 

 

‘Cup… cup Ndhuk, sudah yang sabar ya, kasihan ini lho yang ada 

di dalam perut.” ya budhe, aku tidak apa-apa kok. “Aku hanya 

lapar saja soalnya belum makan dari kemarin jadinya merasa 

pusing ingin pingsan rasanya.’ (PS, Jebul Mung Luwe, 21-11-

2015) 
 

Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa seseorang 

yang merasakan pusing ingin pingsan karena sakit perut. 

Budhenya mengira itu sakit perut tersebut di anggap sakit perut 

biasa tetapi ternyata lapar belum makan dari kemarin. Hal tersebut 

menimbulkan kelucuan yang terletak pada saat menjawab dengan 
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santainya yakni sakit perut belum makan. Kelucuan tersebut 

ditunjang oleh kutipan “Kula mung ngelih kemawon soalipun 

dereng maem katwingi mulane kraos mumet ajeng semaput 

rasane”. Kutipan tersebut termasuk jenis humor keluarga karena 

humor tersebut bertopik tentang budhe yang khawatir dengan 

kondisi janinnya saudaranya sendiri. Walaupun bukan tidak ada 

interaksi antara bapak dan anak tetapi budhe masih termasuk 

keluarga. 

h. Humor Rumah Tangga 

Humor yang bertopik rumah tangga, yakni yang menyangkut 

hubungan suami istri, adalah humor rumah tangga. Berikut ini, 

penjelasan humor rumah tangga yang terdapat pada wacana humor Apa 

Tumon dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2015.  

1) Konteks  : Bu Daris yang merasa marah dengan suaminya  

  sendiri karena tidak pengertian.  

 

“Wektu semana bu Daris wis ngagem pakaian dhines, ndilalah isih 

ana kurang diladekake, kayata wedang kopi remenane pak Daris. 

Merga sebab pak Daris mung ngematake lagu kroncong saka radio 

sing disetel mat-matan. Bab kasebut marahi bu Daris muntab 

emosine, karo ngendika “Pak… njenengan kuwi pancen 

njengkelake wong aku repot ngene kok malah ora perduli 

kahanan” ngendikane ngono Radio banjur dipateni “Ceklek”, njur 

Bu Daris klepat arep tindak kantor.” 

 

‘Waktu itu bu Daris sudah memakai pakaian dinas, kebetulan masih 

ada yang kurang melayani, seperti minum kopi kesukaan pak Daris. 

Sebab karena pak Daris hanya memperhatikan lagu kroncong dari 

radio yang disetel tidak begitu keras. Masalah itu membuat bu Daris 

bertambah emosinya, dengan berkata “Pak… Kamu itu menyebalkan 

orang aku repot seperti ini kenapa malah tidak perduli keadaan” 

berkata seperti itu radio kemudian dimatikan “Ceklek”, kemudian Bu 

Daris keluar mau pergi ke kantor’(PS, Emosi, 19-09-2015) 
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Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa Bu Daris 

merasa marah dengan suaminya karena suaminya tidak pengertian 

dengan Bu Daris yang sudah mau berangkat kantor tetapi malah 

mendengarkan lagu keroncong saja. Hal tersebut menimbulkan 

kelucuan karena Bu Daris yang jengkel dengan suaminya kemudian 

mematikan radio yang sedang didengarkan. Kutipan yang 

berhubungan dengan rumah tangga seperti berikut ini “Pak… 

njenengan kuwi pancen njengkelake wong aku repot ngene kok 

malah ora perduli kahanan”.  Kutipan termasuk jenis humor 

rumah tangga karena humor tersebut bertopik tentang Bu Daris 

dengan suaminya yang merasa jengkel dengan suaminya sendiri 

karena suami bu Daris yang tidak pengertian.  

i. Humor Tingkah Laku Manusia 

Humor tingkah laku manusia adalah humor yang bertopik 

tingkah laku manusia yang tidak dapat digeneralisasi ke dalam 

lingkup tertentu. Humor tipe ini biasanya berisi masalah ulah manusia 

karena egonya. Berikut ini, penjelasan humor tingkah laku manusia 

yang terdapat pada wacana humor Apa Tumon dalam majalah 

Panjebar Semangat tahun 2015.  

1) Konteks :Sesorang yang tidak menyadari bahwa telah salah  

mengambil makanan yang sudah dipesan biro. 

 

“Kabeh padha nyawang aku, nanging ora takgape amarga selak 

kroncongan wetengku. Nalika arep ndekek piring ing dhuwur 

meja, aku rada kaget amarga diparani petugas restoran. “Mas, 

maaf. Ini tadi bukan paket makanan yang sudah dipesan biro 
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Anda, tapi yang sebelah situ.” Makjleg kaya-kaya gendheng 

restoran ngebruki aku.” 

 

‘Semua melihat aku, tetapi tidak memperhatikan karena keburu 

perutku lapar. Mas, maaf. Ini tadi bukan paket makanan yang 

sudah dipesan biro Anda, tapi yang sebelah situ. Kaget, seperti 

genting restoran menjatuhi aku. Aku yang melamun seperti kera 

tertutup ditertawakan teman-temanku.’ (PS, Mejane Sapa, 24-01-

2015) 
 

Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa seseorang 

sedang melakukan perjalanan kunjungan budaya. Perjalanan 

cukup lama kemudian istirahat untuk makan. Seseorang yang 

ingin mengambil makanan karena sudah lapar akan tetapi dia 

tidak menyadari bahwa telah salah mengambil makanan yang 

sudah dipesan biro dan cuek dengan apa yang telah dilakukan. Hal 

menimbulkan kelucuan karena dia baru sadar ketika ada petugas 

restoran yang menegurnya. Kelucuan tersebut seperti pada kutipan 

“Mas, maaf. Ini tadi bukan paket makanan yang sudah dipesan 

biro Anda, tapi yang sebelah situ”. Kutipan tersebut termasuk 

jenis humor tingkah laku manusia karena humor tersebut bertopik 

tentang seseorang yang dengan egonya dan sok tahu mengambil 

makanan begitu saja dan pada akhirnya membuat dirinya malu 

sendiri dengan apa yang telah dilakukan. 

2) Konteks : Pak Warso yang sudah tidak tahan lagi menahan       

  perutnya yang sakit karena ingin kebelakang. 

 

“Palah teka pawongan siji maneh uga arep takon-takon bab 

pakaryane, nanging merga wis ora kuwat nahan, Pak Wasno 

banjur menyat karo nyekeli wetenge “Mengko dhisit Pak, aku 

tak meng mburi dhisit ya...” karo raine katon ngempet kebelet 

banget.” 
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‘Malah sampai pembicaraan satu lagi juga ingin bertanya-tanya 

masalah pekerjaannya, tetapi karena sudah tidak kuat menahan, 

Pak Wasno langsung berdiri dengan memegang perutnya “Nanti 

dulu Pak, aku mau ke belakang dulu ya…” dengan muka yang 

kelihatan menahan sekali.’ (PS, Merga Kebelet, 31-01-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, Pak Warso kedatangan tamu 

tetapi tiba-tiba merasakan rasa sakit yang sudah tidak tahan lagi 

menahan perutnya yang ingin ke belakang. Akan tetapi, ketika 

ingin ditanya-tanya lagi pak Warso berkata “Mengko dhisit Pak, 

aku tak meng mburi dhisit ya”. Tuturan tersebut masuk ke 

dalam jenis humor tingkah laku manusia karena humor tersebut 

bertopik tentang Pak Warso tidak memikirkan tamu yang sedang 

datang kerumahnya serta langsung pamit kebelakang begitu saja 

tanpa ada rasa canggung disebabkan Pak Warso yang sudah tidak 

kuat menahan sakit perut ingin kebelakang.  

3) Konteks : Seseorang tidak mengetahui bahwa tawaran dari  

    sopir tersebut ternyata tempat yang akan dituju. 

 

“Aku gedheg-gedheg menehi tanda yen ora gelem.” Tembe 

mburine aku lagi ngerti yen wong sing muni “Salaman, Pak” 

mau sejatine kernet sing nawakake jasa kendharaan umum 

jurusan kutha kecamatan Salaman, sepuluh kilometer sakidule 

Magelang.” 

 

‘Aku geleng-geleng memberi tanda kalau tidak mau. Baru 

belakangnya aku baru tahu kalau orang yang berbicara “Salaman, 

Pak” tadi sebenarnya kernet yang menawarkan jasa kendaraan 

umum jurusan kota kecamatan Salaman, sepuluh kilometer 

selatannya Magelang.’ (PS, Salaman, Pak, 18-04-2015) 
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Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan mengenai seorang 

kenek yang memberikan tawaran untuk naik angkotnya tetapi 

karena ketidaktahuan perkataan yang diucapkan oleh kenek itu 

maka orang tersebut selalu menolaknya. Hal tersebut 

menimbulkan kelucuan karena dia menggeleng-gelengkan 

kepalanya seakan-akan sudah tahu kendaraan mana yang akan 

dinaiki. Kelucuan tersebut terdapat pada kutipan “Salaman, Pak” 

mau sejatine kernet sing nawakake jasa kendharaan umum 

jurusan kutha kecamatan Salaman, sepuluh kilometer sakidule 

Magelang”. Kutipan tersebut termasuk jenis humor tingkah laku 

manusia karena humor tersebut bertopik tentang seseorang 

tersebut yang mementingkan egonya untuk menolak tawaran, sok 

tahu dan baru menyadari bahwa telah salah untuk menggeleng-

gelengkan kepala kepada kenek itu. 

4) Konteks : Seorang penumpang menawarkan kepada  

     penumpamg lain tempat duduk tetapi ternyata  

      malah hendak turun. 

 

 “Sampun Pak…mboten usah…saestu, kula mawon ingkang 

ngadeg mriki…mboten napa-napa… bapak lungguh mawon” Yen 

sak durunge ora mangsuli, saiki bapake wani mangsuli. Jebul 

carane mangsuli seru karo rada nesu “Sapa sing arep menehi 

jagongan? Aku ki ket mau arep mudhun, mbak…aku siap-siap 

sik ben ora keblabasen! Arep mudhun kok ora oleh!” 

 

‘Sudah pak, tidak perlu… benar aku saja yang berdiri disini.. tidak 

apa-apa…bapak duduk saja. Kalau sebelumnya tidak menjawab, 

sekarang bapaknya berani menjawab. Ternyata caranya menjawab 

keras dengan agak marah “Siapa yang ingin memberi duduk? Aku 

ini dari tadi ingin turun, mbak..aku siap-siap dulu agar tidak 

kelewatan. Ingin turun kenapa tidak boleh!.’ (PS, Arep Mudhun 

Ora Oleh, 23-05-2015) 
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Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa seorang 

penumpang yang memiliki rasa simpati kepada orang yang lebih 

tua karena orang tersebut tidak mendapatkan tempat duduk. 

Melihat hal tersebut, kemudian penumpang wanita tersebut  

menawarkan dengan sedikit memaksa akan tetapi ternyata 

penunmpang tersebut akan turun. Hal tersebut menimbulkan 

kelucuan karena sudah jelas bapaknya sedang berdiri akan turun 

malah dilarang-larang terus sama penumpang lain. Kelucuan 

tersebut seperti pada kutipan “Sapa sing arep menehi jagongan? 

Aku ki ket mau arep mudhun, mbak”. Kutipan tersebut termasuk 

jenis humor tingkah laku manusia karena humor tersebut bertopik 

tentang seseorang penumpang wanita yang ketika di atas 

kendaraan sok tahu dan maunya sendiri melarang-larang orang 

lain untuk turun dari kendaraan karena memaksa untuk duduk 

ditempat duduk yang telah ditawarinya.  

5) Konteks : Dalang yang meminta izin untuk buang air kecil  

  ditengah-tengah cerita yang sedang ramai. 

 

“Lagi ngaweruhi lelakon sing nganeh-anehi, enak-enake 

lungguh sangarepe kelir, ana dhalang pamitan arep pipis 

amarga ora kuwat yen ngempet nganti parak esuk.” Tinimbang 

kena lara sing werna-werna, luwih becik ditinggal pipis senajan 

nganti parak esuk tancep kayon” 

 

‘Sedang melakukan adegan yang aneh-anehnya, enak-enaknya 

duduk di depan kelir, ada dhalang pamitan mau kencing karena 

tidak kuat kalau menahan sampai waktu pagi. Dari pada terkena 

sakit yang tidak-tidak, lebih baik ditinggal kencing walaupun 

sampai waktu pagi tancap langsung.’ (PS, Pamit Pipis, 15-08-

2015) 
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Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa dalam 

suatu pertunjukkan wayang yang dimainkan oleh seorang dalang. 

Pada saat ditengah-tengah adegan yang cukup menarik kemudian 

dalang yang meminta izin untuk buang air kecil sehingga 

mengehentikan adegan sebentar. Hal tersebut memunculkan 

kelucuan pada saat izin buang air kecil ketika acara yang sedang 

rame dan enak-enaknya. Kelucuan tersebut seperti pada kutipan 

“Lagi ngaweruhi lelakon sing nganeh-anehi, enak-enake 

lungguh sangarepe kelir, ana dhalang pamitan arep pipis 

amarga ora kuwat yen ngempet nganti parak esuk”. Kutipan 

tersebut termasuk jenis humor tingkah laku manusia karena humor 

tersebut bertopik tentang seorang dalang yang sudah tidak tahan 

lagi menahan untuk buang air kecil dan tanpa pikir panjang 

langsung izin untuk buang air ketika acara sedang ramai dan enak-

enaknya sehingga membuat penonton harus menunggu lagi untuk 

menonton acaranya. 

6) Konteks : Murid-murid yang tidak mau duduk di tempat  

 duduk itu karena ada kotoran ayam. 

“Lhadalah, pantes wae ora ana murid sing gelem manggon ing 

kono. Lha wong mejane “istimewa”. Pranyata sandhuwure meja 

nyenuk (nyuwun sewu) telek lencung, yaiku telek pitik sing 

lembek.” 

 

‘Lhadalah, pantas saja tidak ada murid yang ingin duduk disini. 

Lha ini mejanya “istimewa”. Ternyata di atasnya meja ada 

(mohon maaf) kotoran lancung, yaitu kotoran ayam yang lembek.’ 

(PS, Meja Istimewa, 31-10-2015) 
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Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa murid-

murid yang disuruh gurunya ketika pelajaran berlangsung untuk 

duduk di kursi tersebut tidak ada yang mau. Pada saat gurunya 

mencari tahu kenapa muridnya tidak ada yang mau duduk ternyata 

ada kotoran ayam yang ada di datas meja. Hal tersebut 

memunculkan kelucuan karena murid-murid yang kompak tidak 

ada yang mau duduk dikursi tersebut. Kelucuan tersebut seperti 

pada kutipan “Lhadalah, pantes wae ora ana murid sing gelem 

manggon ing kono. Lha wong mejane “istimewa”. Kutipan 

tersebut termasuk jenis humor tingkah laku manusia karena humor 

tersebut bertopik tentang murid-murid yang tidak mendengarkan 

perkataan dan perintah gurunya, dan lebih mementingkan egonya 

untuk tidak duduk disitu disebabkan ada kotoran ayam di atas 

meja . 

j. Humor Pendidikan 

Humor pendidikan adalah humor tulis yang bertopik pendidikan. 

Berikut ini, penjelasan humor percintan yang terdapat pada wacana 

humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2015.  

1) Konteks : Seleksi peserta yang dianggap lolos ketika bisa  

    finish mencapai 100 orang. 

 

“Seleksine, wong 300 mau diadu mlayu dohe sekilometer. Kabeh 

siap ing papan start banjur mlayu bebarengan. Ing papan finish 

ana sing ngetung sapa sing teka dhisik, wiwit nomer 1,2, 3, lan 

sateruse nganti satus. Nah, peserta sing mlebu finish dhisik 

nganti etungan 100 mau langsung dianggep lulus. Peserta sing 

tekane mburine etungan 100 ya langsung dianggep gagal. 

Gampang ta? Cepet tur ora ana sing protes.” 
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‘Seleksinya, orang 300 itu ditanding lari jauhnya satu kilometer. 

Semua siap ditempat start, lalu lari bersama-sama. Ditempat finish 

ada yang menghitung siapa yang sampai dulu, dari nomer 1, 2, 3, 

dan seterusnya sampai seratus. Nah, peserta yang masuk dulu 

sampai hitungan 100 tadi langsung dianggap lulus. Peserta yang 

sampai dibelakang hitungan 100 ya langsung dianggap gagal. 

Gampang kan? Cepat dan tidak ada yang protes.’ (PS, Seleksi 

Tentara Jaman Biyen, 07-02-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa seleksi peserta pada 

zaman sangatlah mudah sekali. Seleksi yang dilakukan hanya 

dengan seleksi lari satu kilometer. Cara yang digunakan untuk 

lolos dari seleksi tentara dengan berlari satu kilometer kemudian 

yang dianggap lolos ketika bisa finish mencapai 100 orang. Hal ini 

menimbulkan kelucuan karena hanya bermodal kecepatan dalam 

berlari dan sudah mencapai 100 orang dianggap lolos. Kelucuan 

dalam kutipan tersebut seperti pada kutipan “Nah, peserta sing 

mlebu finish dhisik nganti etungan 100 mau langsung dianggep 

lulus. Peserta sing tekane mburine etungan 100 ya langsung 

dianggep gagal”. Kutipan tersebut termasuk jenis humor 

pendidikan karena humor tersebut bertopik tentang cara-cara yang 

dilakukan ketika seleksi masuk tentara dengan cara seleksi 

pendidikan terlebih dahulu dan yang sesuai mencapai hitungan 

100 dianggap lolos. 

2) Konteks  : Si A lupa aba-aba yang harus diucapkan ketika     

  menyiapkan pasukannya. 

 

“Sajake si A rada lali aba-aba sing kudu diprentahke. Yen kudune 

aba-abane ngene unine: “Banjar tengah sebagai penyilang, 

letakkan senjata graak!”. Merga ora patiya apal, mula kanthi 
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sora si A menehi aba-aba: “Perhatian ! Banjar tengah sebagai 

apa!!!??”, nadhane antara menehi perentah nanging bareng karo 

takon amarga ora apal, mulane olehe takon ya nganggo mbengok 

sora barang.” 

 

‘Sepertinya si A sedikit lupa aba-aba yang harus disuruh. Kalau 

harusnya aba-abanya seperti ini bunyinya: “Banjar tengah sebagai 

penyilang, letakkan senjata graak!”. Karena tidak begitu hafal, 

jadi dengan keras si A memberi aba-aba: “Perhatian ! Banjar 

tengah sebagai apa!!!??. Nadanya antara memberi perintah tetapi 

bersama dengan tanya karena tidak hafal, makanya ketika 

bertanya ya pakai teriak keras juga. (PS, Latihan Baris-Berbaris, 

21-02-2015) 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa si A yang bekerja di 

instansi pemerintahan. Si A termasuk pegawai baru kemudian 

disuruh untuk latihan baris-berbaris. Akan tetapi, si A lupa aba-

aba yang harus diucapkan ketika menyiapkan pasukannya. Hal 

tersebut menimbulkan kelucuan karena pada saat akan 

menyiapkan pasukannya malah lupa dengan aba-aba yang harus 

diucapkan. Kelucuan tersebut seperti pada kutipan “Merga ora 

patiya apal, mula kanthi sora si A menehi aba-aba: Perhatian ! 

Banjar tengah sebagai apa!!!??”. Kutipan tersebut termasuk 

jenis humor pendidikan karena humor tersebut bertopik tentang 

pengetahuan tentang kalimat apa yang harus diucapkan ketika 

menyiapkan barisan dan harus mengingat apa yang sudah 

diajarkan. 

3) Konteks : Seorang murid yang salah menulis kalimat  

    menyebabkan arti yang sebenarnya berbeda. 
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“Bocah-bocah padha bingung geneya bu Heni malah ngguyu 

dhewekan sawise maca bukune Idris. “Ngene lo cah, kancamu 

Idris kuwi olehe nulis sing kudune murid-murid membaca 

dihalaman, jebul tulisan murid kurang huruf u. mulane Harun 

le maca ya bener. Emprit-emprit membaca di halaman.” 

 

‘Anak-anak bingung kenapa bu Heni malah tertawa sendiri setelah 

membaca bukunya Idris. “Seperti lo cah, temanmu Idris itu 

menulisnya yang harusnya murid-murid membaca dihalaman, 

tetapi tulisan murid kurang huruf u. makanya Harun membacanya 

ya benar. Emprit-emprit membaca dihalaman.’ (PS, Emprit 

Emprit Membaca Di Halaman, 21-03-2015) 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa dalam suatu proses 

belajar mengajar, seorang guru menyuruh sebuah menulis sebuah 

tulisan yang telah ditentukan. Pada saat itu, Idris yang salah 

menulis kurang huruf u menyebabkan huruf u sehingga tulisan 

dan maknanya juga berbeda. Hal tersebut menimbulkan kelucuan 

karena yang seharusnya menulis murid-murid tetapi menulisnya 

emprit-emprit. Kelecuan tersebut seperti terdapat pada kutipan 

“Ngene lo cah, kancamu Idris kuwi olehe nulis sing kudune 

murid-murid membaca dihalaman, jebul tulisan murid kurang 

huruf u. mulane Harun le maca ya bener. Emprit-emprit 

membaca di halaman”. Kutipan tersebut termasuk jenis humor 

pendidikan karena humor tersebut bertopik tentang seorang murid 

yang salah menulis  sebuah kalimat sehingga menyebabkan bu 

guru Heni tertawa membaca bacaan Idris. Selain itu, cerita 

tersebut berada dilingkungan sekolah dan ada interaksi antara 

guru dengan murid.  
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4) Konteks : Raozzaq yang salah kostum sekolah diberi  

 hukuman untuk menyanyi lagu campursari. 

“Kamangka olehku nembang ya gur sak-sake nanging isi syaire 

pancen nrenyuhake. Wiwit dina kuwi Ibu Kepala Sekolahku 

angger-angger ndhawuhi aku menawa ana acara sekolahan ben 

aku bisa nembang campursari. Nganti kanca-kanca ku nyeluk 

aku Raozzaq Campursari, kuwi mau gara-gara ukuman salah 

kostum.” 

 

‘Ketika aku bernyanyi ya hanya asal-asal tetapi isi syairnya 

memang menyedihkan. Mulai hari itu Ibu Kepala Sekolahku kalau 

menyuruh aku kalau ada acara sekolahan supaya aku bisa 

menyanyi campursari. Sampai teman-temanku memanggil aku 

Raozzaq Campursai, itu tadi gara-gara hukuman salah kostum.’ 

(PS, Salah kostum, 20-06-2015) 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa Raozzaq yang ingin 

berangkat ke sekolah tidak menyadari kostum yang dipakai 

ternyata salah. Melihat hal tersebut kemudian diberi hukuman 

untuk menyanyi lagu campursari. Hal tersebut menimbulkan 

kelucuan karena salah kostum disuruh menyanyi campusari 

sehingga di panggil Raozzaq Campursari. Kelucuan tersebut 

seperti pada kutipan “Nganti kanca-kanca ku nyeluk aku 

Raozzaq Campursari, kuwi mau gara-gara ukuman salah 

kostum”. Kutipan tersebut termasuk jenis humor pendidikan 

karena humor tersebut bertopik tentang Raozzaq yang tidak 

memperhatikan peraturan sekolah yang harus dilaksanakan secara 

disiplin dan ada interaksi antara kepala sekolah dengan muridnya 

serta sebagai pelajaran untuk tidak mengulanginya lagi karena 

salah kostum. 
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5)  Konteks :Bu Guru Ilmu Hayat dan Kepala Sekolah  

    memarahi muridnya dikantor. 

 

“Tangane WJ kang nggegem kuku pancanaka mau dipirsani 

Bu Guru. Mesthi wae Bu Guru duka yayah sinipi, pasuryane 

abang ireng. Aku lan WJ ditimbali nyang kantor guru. Ing kono 

aku lan WJ didukani entek amek kurang golek dening Bu Guru 

Ilmu Hayat lan pak Kepala Sekolah. Wah aku ketiban awu 

banget.” 

 

‘Tangannya WJ yang menggenggam kuku pancanaka itu dilihat 

Bu Guru. Pastinya Bu Guru tidak tahu sepertinya nafsu sekali, 

mukanya merah hitam. Aku dan WJ dipanggil ke kantor guru. 

Disana aku dan WJ dimarahi habis-habisan kurang mencari oleh 

bu Guru Ilmu Hayat dan pak Kepala Sekolah. Wah aku kejatuhan 

abu sekali.’ (PS, Kuku Bima, 04-07-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa Bu Guru dan Kepala 

Sekolah memarahi aku dan WJ di kantor guru karena WJ yang 

tidak bisa menjawab kemudian melihat tangan temannya seperti 

kuku pancanaka sehingga meniru menggemgam tangganya 

menyebabkan gurunya marah. Hal tersebut menimbulkan 

kelucuan karena tanggannya WJ yang kelihatan menggegam 

seperti kuku pancanaka menyebabkan bu guru marah. Kutipan 

tersebut seperti pada kutipan “Tangane WJ kang nggegem kuku 

pancanaka mau dipirsani Bu Guru. Mesthi wae Bu Guru duka 

yayah sinipi, pasuryane abang ireng”. Kutipan tersebut termasuk 

jenis humor pendidikan karena humor tersebut bertopik tentang 

murid yang ketika pelajaran tidak bisa menjawab pertanyan yang 

diberikan kepada WJ kemudian tangannya Wj menggengam 

seperti kuku pancanaka kepada Bu Guru Heni ketika berlangsung 

di dalam kelas. 
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6) Konteks  : Seorang murid yang menjawab pertanyaan dari  

    gurunya dengan jawaban lucu. 

 

“Bu guru njelasake yen nyunggi iku nggawa barange diselehake 

(dhuwur) sirah. Sawise nampa katrangan mau, salah sijine 

murid ngacung banjur nyuwara banter, “Nyunggi gelungan” 

 

‘Bu guru menjelaskan kalau membawa barang itu membawa 

barangnya diletakkan (atas) kepala. Setelah menerima penjelasan 

itu, salah satu murid mengangkat tangan lalu bericara keras, 

“Membawa konde.’ (PS, Nyunggi Gelungan, 15-08-2015) 

 

 Berdasarkan kutipan di atas, bahwa seorang murid pada saat 

pelajaran berlangsung kemudian gurunya memberika pertanyaan. 

Pada saat memberi pertanyaan salah satu murid yang menjawab 

pertanyaan dengan mengacungkan tangannya kepada gurunya 

dengan jawaban lucu. Hal tersebut menimbulkan kelucuan karena 

seorang murid yang tidak tahu apa-apa menjawab pertanyaan 

dengan keras dari gurunya dengan jawaban yang lucu. Kelucuan 

tersebut seperti pada kutipan “Sawise nampa katrangan mau, 

salah sijine murid ngacung banjur nyuwara banter, “Nyunggi 

gelungan”. Kutipan tersebut termasuk jenis humor pendidikan 

karena humor tersebut bertopik tentang  berhubungan dengan guru 

dan murid yang ada di dalam kelas pada saat pelajaran 

dilaksanakan. Adanya sebuah pertanyaan yang berlangsung antara 

murid dan guru, 

7) Konteks  : S yang ketakutan melihat ulat sehingga tidak  

    berani maju ke depan teman-temannya. 

 

“Sabanjure S, katunjuk maju supaya nuduhake uler kang 

kegolong wulune gatel. Ananging pancen S babar pisan ora wani 

maju awit pancen dheweke jan gila banget karo sing jenenge uler. 
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Mula bareng padha ngerti larah-larahe kabeh sing melu 

penataran banjur padha nganti kepingkel-pingkel.” 

 

‘Selanjutnya S, ditunjuk maju supaya memberi tahu ulat yang 

tergolong berbulu tebal. Tetapi memang S sama sekali tidak 

berani maju memang dirinya sangat gila sekali dengan yang 

namanya ulat. Jadi ketika tahu ketakutannya semua yang ikut 

penataran sampai terbahak-bahak.’ (PS, Wedi Karo Gambar Uler, 

26-09-2015) 
 Berdasarkan kutipan di atas, bahwa S yang pada saat 

pendadaran ada sebuah materi yang membahas tentang ulah. 

Setelah materi dibahas kemudian pengajarnya menunjuk slaah 

satu orang untuk memberi pengetahuan tentang jenis ulat yang 

gatal. Akan tetapi S ketakutan melihat ulat sehingga tidak berani 

maju. Hal tersebut menimbulkan kelucuan karena disuruh 

menggolongkan saja tidak mau maju ke depan. Kelucuan tersebut 

seperti pada kutipan “Ananging pancen S babar pisan ora wani 

maju awit pancen dheweke jan gila banget karo sing jenenge 

uler”. Kutipan tersebut termasuk jenis humor pendidikan karena 

humor tersebut bertopik tentang S yang dalam acara pendadaran 

mendapatkan pengetahuan untuk menjelaskan mengenai tentang 

mana yang tergolong jenis ulat yang gatal dan yang tidak akan 

tetapi S tidak berani maju karena ketakutan.  

8) Konteks : Seorang murid yang imarahi oleh Pak Gatot karena  

      berbicara terus kemudian mulutnya diplester. 

 

“Esuke dheweke pas baris arep kelas tutuke diplester, tak takoni 

“kowe lara untu ya?” Lha kena apa tutuke kok diplester” 

dheweke mung tudang tuding aku, plester banjur tak kon mbukak 

karo kandha “Wingi kula di dukani Pak Gatot didhawuhi aja 

ngomong wae. Lan niki tak plester ben mboten ngomong wae” 
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‘Paginya dia ketika baris di depan kelas mulutnya diplester, aku 

bertanya “Kamu sakit gigi ya?” Lha kenapa mulutnya kok 

diplester” dia hanya menunjuk-nunjuk aku, plester lalu aku suruh 

buka dengan bicara “Kemarin aku dimarahi Pak Gatot disuruh 

jangan bilang saja. Dan ini aku plester biar tidak bicara saja.’ (PS, 

Tutuke Diplester, 14-11-2015) 

 

 Berdasarkan kutipan di atas, bahwa seorang murid yang 

bandel dan tidak disiplin sekali kemudian Pak Gatot memarahi 

muridnya karena bicara terus. Kemarahan pak Gatot membuat 

murid tersebut menutup mulutnya dengan plester. Hal tersebut 

memunculkan kelucuan karena hanya sering bicara oleh gurunya 

disuruh diam dan muridnya memiliki akal dengan cara diplester 

mulutnya. Kelucuan tersebut seperti pada kutipan “Wingi kula di 

dukani Pak Gatot didhawuhi aja ngomong wae. Lan niki tak 

plester ben mboten ngomong wae”. Kutipan tersebut termasuk 

jenis humor pendidikan karena humor tersebut bertopik tentang 

Pak Gatot yang memarahi murid dengan anak tersebut berbicara 

terus sehingga memlester mulutnya.   

9) Konteks : Kelakuan dua anak yang menaikkan bendera  

    menjadi satu tiang pada saat peringatan  

      meninggalnya pahlawan. 

 

“Gendera ana sekolahku diklebetke (dikibarake) setengah tiang. 

Ora liya gawe mengeti sedane para pahlawan Revolusi nalika 

taun 1965 rikala semana. Jam setengah sanga, dumadakan ana 

murid loro mau metu saka kelas menyang cagak gendera. Bocah 

loro banjur nggunggahake gendera satu tiang. Ndilalahe, 

Kepala Sekolah kok ya mrangguli kedadeyan iku.” 

 

‘Bendera ada disekolahku di dikibarkan setengah tiang. Tidak lain 

untuk memperingati meninggalnya para pahlawan Revolusi ketika 

tahun 1965 pada waktu itu. Jam setengah Sembilan, tiba-tiba ada 

murid dua tadi keluar dari kelas ke tiang bendera. Dua anak 
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kemudian menaikkan bendera satu tiang. Untungnya, Kepala 

Sekolah kenapa ya melihat kejadian itu. (PS, Genderane Mlorot, 

14-11-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa pada saat acara 

memperingati hari pahlawan kemudian pihak sekolah memasang 

bendera setengah tiang. Melihat bendera yang hanya setengah 

tiang lalu dua anak yang tiba-tiba menaikkan bendera satu tiang. 

Hal tersebut menimbulkan kelucuan karena pada saat peringatan 

meninggalnya para pahlawan Revolusi dua anak itu menaikkan 

bendera menjadi satu tiang. Kelucuan tersebut seperti pada 

kutipan “Bocah loro banjur nggunggahake gendera satu tiang”. 

Kutipan termasuk jenis humor pendidikan karena humor tersebut 

bertopik tentang pengetahuan tentang peringatan meninggalkan 

para pahlawan dengan menaikkan bendera setengah tiang yang 

dilakukan dilingkungan sekolah agar murid-murid juga paham 

adanya bendera setengah tiang itu. 

k. Humor Hutang-Piutang 

Humor hutang-piutang adalah humor yang bertopik masalah 

hutang piutang. Humor tipe ini biasanya berisi masalah tentang 

tagihan, rencana pelunasan, ancaman atas keterlambatan pelunasan. 

Berikut ini, penjelasan humor hutang-piutang yang terdapat pada 

wacana humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar Semangat tahun 

2015.  
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1) Konteks : Seorang teman mengingatkan masalah cicilan  

 kompor gas yang masih kurang satu. 

 

“Kurang siji piye? Sing kandha sapa? Aku wis beres lho!” 

wangsulanku rada emosi. “Sampeyan saka ruwang ketenagaan ta 

Bu? Kurangku apa?” “Kurang siji pak, awake dhewe olehe 

mbayar cicilan kompor gas.” Celathune karo mlengeh tanpa 

dosa. Aku mung ngelus dhadha.” 

 

‘Kurang satu bagaimana? Yang berbicara siapa? Aku sudah beres 

lho!” jawabnya sedikit emosi. “Kamu dari ruang ketenagaan ya 

Bu? Kurangku apa? “Kurang satu pak, dirimu sendiri untuk 

membayar cicilan kompor gas.” Berbicaranya dengan sinis tanpa 

dosa. Aku hanya mengelus dada.’ (PS, Kurang Siji Cicilane, 14-

02-2015) 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa bapak-bapak pada saat 

dikantor yang sedang menyiapkan syarat-syarat yang butuhkan 

oleh kantor. Orang tersebut kemudian tiba-tiba mengingatkan 

bahwa kurang satu untuk cicilan kompor gasnya. Hal tersebut 

memunculkan kelucuan karena bapak itu merasa berkas-

berkasnya sudah lengkap tetapi ada yang mengingatkan bahwa 

masih kurang satu. Kelucuan tersebut seperti pada kutipan 

“Kurang siji pak, awake dhewe olehe mbayar cicilan kompor 

gas”. Kutipan tersebut termasuk jenis humor hutang-piutang 

karena humor tersebut bertopik tentang bapak-bapak yang merasa 

lengkap semua berkas yang dibutuhkan tetapi masih mempunyai 

cicilan hutang untuk membayar kompor gas yang belum lunas.  

l. Komik 

Komik adalah humor verbal lisan yang tidak mengandung 

motivasi untuk mengejek, mencemooh, dan menyinggung orang lain. 
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Humor seperti ini berwujud teka-teki, permainan kata, atau akronim. 

Berikut ini, penjelasan komik yang terdapat pada wacana humor Apa 

Tumon dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2015.  

1) Konteks : Memberi lelucon bahwa kantor Panjebar  

Semangat yang tadi di Semarang pindah ke  

Surabaya 

 

“Niki alamate Panjebar Semangat kok enten Surabaya ta? Napa 

mboten teng Semarang?” lugu pitakone nom-noman iku. “iya 

mbak, kudune ing Semarang. Nanging merga ing Semarang 

kerep kebanjiran, mula minggu wingi kantore njur dipindhah 

nyang Surabaya. Durung mireng kabar iki ta, mbak?” ucapku 

serius nanging sejatine ngajak guyon.” 

 

‘Ini alamatnya Panjebar Semangat kenapa ada Surabaya ya? Apa 

tidak di Semarang?” lugu pertanyaannya pemuda-pemuda itu. 

“Iya mbak, harusnya di Semarang. Tetapi karena di Semarang 

sering kebanjiran, jadi minggu kemarin dipindah kantornya 

kemudian dipindah ke Surabaya. Belum mendengar kabar ini ya, 

mbak?” kataku serius tetapi sebenarnya mengajak lucu.’ (PS, 

Kantor PS Ing Semarang, 21-02-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa seseorang yang ingin 

mengirimkan redaksinya ke sebuah majalah Panjebar Semangat 

tetapi tidak mengetahui alamat kantornya. Pada saat itu, ada orang 

yang memberi lelucon bahwa kantor Panjebar Semangat sekarang 

pindah ke Surabaya dan orang yang diberi tahu awalnya juga 

percaya dengan perkataan tersebut. Hal tersebut menimbulkan 

kelucuan karena orang tersebut tahunya hanya di Semarang 

padahal sebenarnya hanya ada di Surabaya. Kelucuan tersebut 

seperti pada kutipan “Iya mbak, kudune ing Semarang. Nanging 

merga ing Semarang kerep kebanjiran, mula minggu wingi 

kantore njur dipindhah nyang Surabaya”. Kutipan tersebut 
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termasuk jenis humor komik karena humor tersebut bertopik 

tentang seseorang yang tidak tahu kantor Panjebar Semangat 

yang sebenarnya kemudian memberi tahu kantornya tetapi tidak 

ada niat mencemooh atau mengejek hanya untuk lelucon dan 

menghibur orang tersebut. 

2) Konteks : Seorang guru yang sukses membuat paguyuban  

 bernama PRS (Paguyuban Rikma Seta) 

 

“Malah ana kanca guru sing senior kandha kepriye menawa 

kepeksa diajak gawe paguyuban sing jenenge PRS (Paguyuban 

Rikma Seta). Pranyata durung nganti setaun, anggotane dadi 

tambah akeh, ganep sak Kecamatan Kandangan.” 

 

‘Malah ada teman guru yang senior berbicara bagaimana kalau 

terpaksa diajak membuat paguyuban yang bernama PRS 

(Paguyuban Rikma Seta). Ternyata belum sampai setahun, 

anggotanya jadi bertambah banyak, genap  seKecamatan 

Kandangan.’ (PS, Paguyuban Rikma Seta, 09-05-2015) 

 

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa ada guru-guru yang 

sudah tidak muda lagi dan rambutnya sudah putih semua. Melihat 

hal seperti itu, kemudian ada salah satu guru yang memiliki 

rencana membuat paguyuban yang bernama PRS (Paguyuban 

Rikma Seta) sudah berdiri sampai satu tahun dan bertambah 

banyak. Hal tersebut menimbulkan kelucuan karena paguyuban 

yang didirikan tersebut guru senior tetapi bisa berkembang dan 

terkenal satu kecamatan. Kelucuan tersebut seperti pada kutipan 

“Malah ana kanca guru sing senior kandha kepriye menawa 

kepeksa diajak gawe paguyuban sing jenenge PRS (Paguyuban 

Rikma Seta)”. Kutipan tersebut termasuk jenis humor komik 
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karena humor tersebut bertopik tentang sebuah paguyuban yang 

dibuat oleh guru-guru yang memiliki rambut yang sudah putih 

semua kemudian member nama kelompok tersebut yakni PRS 

(Paguyuban Rikma Seta).  

3) Konteks : Sebuah tulisan yang ada diwarung makan ditulis  

  sesuai dengan tempat tersebut. 

 

“Mbenjang menawi seratan wau dipun  muat wonten rubrik Apa 

Tumon? Punika seratan kula!” Batinku, jenenge uga iklan sing 

efektif, efisient, murah, berkah, meriah; laris manis mesthine! 

Yen ing RT-RT, ana tulisan Tamu Harap Lapor” neng warung 

makan: Tamu Harap Lapar. “ 

 

‘Besok jika tulisan tadi dimuat di rubrik Apa Tumon? Itu tulisan 

aku!” perasaanku, namanya juga iklan yang efektif, efisien, 

murah, berkah, meriah: laris manis pastinya! Kalau di RT-RT, ada 

tulisan Tamu Harap Lapor” di warung makan: Tamu Harap 

Lapar.’ (PS, Tamu Harap Lapar. 16-05-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa ketika seseorang yang 

ingin turun dari kendaraan kemudian melihat warung makan 

dengan tulisan “Tamu Harap Lapar”. Penulisan  yang disesuaikan 

dengan tempat yang akan dipasang iklan. Hal tersebut 

memunculkan kelucuna ketika tulisan yang pada RT-RT 

bertuliskan “Tamu Harap Lapor” sedangkan di warung Tamu 

Harap Lapar. Kelucuan tersebut seperti pada kutipan “Batinku, 

jenenge uga iklan sing efektif, efisient, murah, berkah, meriah; 

laris manis mesthine! Yen ing RT-RT, ana tulisan Tamu Harap 

Lapor” neng warung makan: Tamu Harap Lapar”. Kutipan 

tersebut termasuk jenis humor komik karena humor tersebut 
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bertopik tentang pemilihan kata yang tepat pada pemasangan 

tulisan diwarung untuk menarik minat pembeli/orang lain.  

4)   Konteks :Seorang ibu yang memberi tahu bahwa Jepara  

  itu berada diluar negeri.  

 

“Nduk, awake dhewe ki ya arep pindhah neng luar negeri lho…” 

Wangsulane ngguyu ngglenes anakku tak wenehi katrangan, 

Jepara ki singkatan saka “Jepang bagian utara” nduk, dadi iku 

ya iya laladan luar negeri…” 

 

‘Nduk, diri kita ini ya ingin pindah di luar negeri lho..jawabannya 

tertawa diam anakku aku memberi penjelasan, Jepara ini 

singkatan dari “Jepang bagian utara” nduk, jadi ini ya iya di luar 

negeri..’ (PS, Gawene Mareme Bocah, 13-06-2015) 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa seorang ibu yang ingin 

membawa anaknya liburan ke suatu tempat kemudian ibu itu 

memberik tahu pergi ke Jepara. Jepara yang dimaksud 

menjelaskan bahwa Jepara itu berada diluar negeri. Hal tersebut 

menimbulkan kelucuan karena Jepang yang dimaksud berada 

diluar negeri ternyata mempunyai kepanjangan Jepara (Jepang 

bagian utara). Kelucuan tersebut seperti pada kutipan “Jepara ki 

singkatan saka “Jepang bagian utara” nduk, dadi iku ya iya 

laladan luar negeri”. Kutipan tersebut termasuk jenis humor 

komik karena humor tersebut bertopik tentang seorang ibu yang 

memberi tahu anaknya ketika ingin liburan bahwa Jepara itu 

berada diluar negeri dengan menggunakan singkatan “Jepang 

bagian utara”  

5) Konteks : Nama Mang oyen menjadi sebuah nama es   

  yang bernama es oyen dan menjadi terkenal. 
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“Dina-dina lumaku, ora dinyana jebule es saka dagangane Mang 

Oyen, banjur sumebar mrantah nganti tekan ngendi-endi, jenenge 

cukup es oyen. Nalika mangerteni utawa ngaweruhi Manawa 

akeh wong sing dodol es oyen tanpa ijin utawa palilah nganggo 

apa-apa, malah seneng kebeneran sing jenenge Mang Oyen 

dadi kondhang nganthi tekan endhi-endhi, khususe ing laladan 

pulo Jawa.” 
‘Hari-hari berjalan, tidak menyangka ternyata es dari 

dagangannya Mang Oyen, lalu menyebar luas sampai kemana-

mana, namanya cukup es oyen. Ketika mengerti atau melihat 

kalau banyak orang yang jualan es oyen tanpa izin atau tanpa 

pakai apa-apa, malah senang kebetulan yang namanya Mang Oyen 

jadi terkenal sampai kemana-mana khususnya di sekitar pulau 

Jawa.’ (PS, Es Oyen, 27-06-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa ada penjual es yang 

bernama Mang Oyen, kemudian nama tersebut oleh seseorang 

digunakan untuk menyebutkan bahwa yang menjual es tersebut 

Mang Oyen.  Nama tersebut lama-lama yang menjadi terkenal 

untuk sebuah nama es yang bernama es oyen. Hal tersebut 

memunculkan kelucuan karena hanya sebuah nama menjadi 

terkenal di pulau Jawa dengan nama es oyen. Kelucuan tersebut 

seperti pada kutipan “Nalika mangerteni utawa ngaweruhi 

Manawa akeh wong sing dodol es oyen tanpa ijin utawa palilah 

nganggo apa-apa, malah seneng kebeneran sing jenenge Mang 

Oyen dadi kondhang nganthi tekan endhi-endhi, khususe ing 

laladan pulo Jawa”. Kutipan tersebut termasuk jenis humor 

komik karena humor tersebut bertopik tentang pemilihan kata 

nama sebuah minuman es yang diambil dari nama orang yang 

pertama kali jualan yaitu oyen dan sekarang malah jadi terkenal 
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dengan pemberian nama tersebut sampai pulau Jawa. Jadi, 

pemilihan kata untuk nama es tersebut sangatlah tepat. 

6) Konteks : Seseorang yang keluar dari hidung aliran darah  

 seperti saos strowberi. 

 

“Ing kaca aku weruh yen kumisku lagi ditutup salju tebal. 

Nduwure salju ana aliran darah saka irung. Yen digatekake 

persis kaya es krim lagi disiram saos strobaeri. Woalah njalari 

mahasiswa mesam-mesem nalika ketemu aku.” 

 

‘Di cermin aku melihat kalau kumisku sedang ditutup salju tebal. 

Atasnya salju ada aliran darah dari hidung. Kalau diperhatikan 

persis seperti es krim sedang disiram saos strowberi. Oalah 

penyebabnya mahasiswa senyum-senyum ketika bertemu aku.’ 

(PS, Es Krim Strowberi, 04-07-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa ada seseorang yang 

sedang menempuh program master di Amerika. Disana 

cuacananya, dan suhunya sangat dingin. Cuaca tersebut membuat 

orang itu kedinginan sampai salju tebal menutupi kumisnya dan 

ada keluar aliran darah dari hidungnya. Hal tersebut memunculkan 

kelucuan ketika aliran darah yang keluar dari hidung diibaratkan 

seperti saos strowberi. Kelucuan tersebut seperti pada kutipan 

“Nduwure salju ana aliran darah saka irung. Yen digatekake 

persis kaya es krim lagi disiram saos strowberi”. Kutipan 

tersebut termasuk jenis humor komik karena humor tersebut 

bertopik tentang seseorang yang badannya kedinginan lalu keluar 

darah. Darah tersebut diibaratkan seperti saos strowberi yang 

menutupi kumisnya. Jadi pemilihan kata tersebut tepat karena 

darah berwarna merah seperti saos strowberi. 
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7) Konteks :Seorang ibu yang mengira amunisi daerah yang  

 berarti murah dianggap harga yang tidak mahal. 

 

“Jawabe, “Badhe tumbas sembako. Mesthine regane, si ibu mau 

salah pangerten, “murah” sing tegese amunisi dhaerah” kok 

dianggep “rega sing ora larang”. Ya mesthi wae amunisi iku ora 

didol.” 

 

‘Jawabnya, “Mau beli sembako. Pasti untuk harganya si ibu tadi 

salah pengertian, “Murah” yang artinya amunisi daerah” kenapa 

dianggap “ harga yang tidak mahal”. Ya pasti saja amunisi tidak 

dijual.’ (PS, Gudhang Murah, 04-07-02015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa seseorang yang ingin 

membeli sesuatu yang murah. Kemudian pembeli tersebut 

menganggap bahwa apa yang akan dibeli harganya murah padah 

artinya amunisi daerah. Hal tersebut memunculkan kelucuan 

ketika orang itu yang mengira murah itu harga yang tidak mahal 

tetapi salah, yang sebenarnya sebuah amunisi daerah yang 

pastinya tidak dijual. Kelucuan tersebut seperti pada kutipan 

“Murah” sing tegese amunisi dhaerah” kok dianggep “rega 

sing ora larang”. Kutipan tersebur termasuk jenis humor komik 

karena humor tersebut bertopik tentang seseorang yang ingin 

mendapatkan barang yang murah tetapi ternyata yang dimaksud 

berupa amunisi daerah sehingga tidak diperjual belikan dan 

kutipan tersebut juga tidak ada niat untuk mencemooh atau 

mengejek. 

8) Konteks : Pakdhe Suto yang salah mengucapkan suplesi  

    padahal yang benar mutilasi. 
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“Owalaah..mak jegagik..tibaknen salah pengertian Pakdhe Suto 

Iki.  Karepe ki arep Suplesi, istilahe dudu mutilasi. Yaiku njupuk 

utangan anyar kanggo nutup sisa utangan sing lawas, dadi 

duwite gur kari dipotongake,, ealah, kok ya dadi salah ucap 

mutilasi. Sing bener kuwi SUPLESI.” 

 

‘Owalaah.. terkejut.. ternyata salah pengertian Pakdhe Suto ini. 

Niatnya ingin Suplesi, istilahnya bukan mutilasi. Yaitu mengambil 

hutangan baru untuk menutup sisa hutangan yang lama, jadi 

uangnya hanya tinggal dipotongkan..ealah, kenapa ya jadi salah 

ucap mutilasi. Yang benar itu SUPLESI.’ (PS, Mutilasi Apa…?, 

11-07-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa pakdhe Suto yang 

sedang di bank untuk mengambil hutangan tetapi malah 

mengatakan mutilasi ke pada custumor service. Petugas custumor 

service seketika terkejut mendengar mutilasi Hal tersebut 

menimbulka kelucuan karena pak Suto yang berniat untuk 

mengambil sisa hutangan yang dengan istilah bank Suplesi tetapi 

berbicara mutilasi. Kelucuan tersebut seperti pada kutipan “Yaiku 

njupuk utangan anyar kanggo nutup sisa utangan sing lawas, 

dadi duwite gur kari dipotongake,, ealah, kok ya dadi salah ucap 

mutilasi. Sing bener kuwi SUPLESI”. Kutipan tersebut termasuk 

jenis humor komik karena humor tersebut bertopik tentang Pak 

Suto yang menimbulkan kelucuan ketika pada saat mengucapkan 

kata  yang salah, seharusnya suplesi tetapi mutilasi pada saat ingin 

mengambil hutangan di Bank. Kata mutilasi tersebut yang 

menimbulkan kelucuan tetapi tidak ada unsure mengejek atau 

mencemooh. 
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9) Konteks : Seorang guru yang sedang mengoreksi jawaban  

  ulangan muridnya menemukan jawaban yang lucu. 

 

“Bareng wis rampung ulangan dikumpulake. Bengine tak koreksi 

pranyata ana jawaban sing ngguyokake. Jawabane kaya 

mangkene“Macem-macem pantun yaiku: pantun raja lele, IR, 

C4, menthik”. Dadi sing dimaksud pantun bocah mau yaiku pari. 

Pari iku basa Jawa yen dibasa kramakna rak pantun.” 

 

‘Ketika sudah selesai ulangan dikumpulkan. Malamnya aku 

koreksi ternyata ada jawaban yang menertawakan. Jawabannya 

seperti ini “Macam-macam pantun yaitu: pantun raja lele, IR, C4, 

menthik”. Jadi yang dimaksud pantun anak tadi yaitu padi. Padi 

itu bahasa Jawa kalau bahasa kramanya ya pantun.’ (PS, Pantun, 

18-07-2915) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa seorang guru akan 

melakukan ulangan harian kepada muridnya. Guru mengawasi 

setiap murid, setelah selesai ulangan semua jawaban 

dikumpulkan. Pada saat mengoreksi jawaban ulangan tentang 

materi bahasa Indonesia menemukan jawaban yang membuat 

tertawa. Hal tersebut menimbulkan kelucuan karena jawaban 

muridnya ada yang salah tetapi menjadi lucu, seperti jawaban 

yang seharusnya tidak pantun raja lele, IR, C4, menthik. Kelucuan 

tersebut seperti pada kutipan “Jawabane kaya 

mangkene“Macem-macem pantun yaiku: pantun raja lele, IR, 

C4, menthik”. Kutipan tersebut termasuk jenis humor komik 

karena humor tersebut bertopik tentang seorang murid yang 

memberikan jawaban dari macam-macam pantun dengan nama-

nama padi tetapi tidak ada mengandung cemoohan dan tidak 

mengejek karena murid tersebut salah pemahaman. 
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10) Konteks : Tukang bangunan yang masih berlumuran minyak  

  kemudian mengelapkan tanganyya ke si randha     

  dengan berkata “I   nyong lap yu”. 

 

“Rampung medang tangane si tukang klomoh lenga, mula njur 

dilapake marang jarite si randha, karo kandha mengkene: “I” 

nyong lap yu!!” tembung/ukara mau dicritakake si randha 

marang anak-anake, karuwan anak-anake lan tanggane padha 

ngguyu ger-geran..an” 

 

‘Selesai minum tangannya si tukang berlepotan minyak, kemudian 

langsung dilapkan ke kain batiknya si randa, dengan bicara seperti 

ini: “I” aku lap yu!!” kata tadi diceritakan si randa kepada anak-

anaknya, maka dari itu anak-anaknya dan tetangganya tertawa 

terbahak-bahak. (PS, “I” Nyong Lap Yu”, 25-07-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa si tukang bangun pada 

saat disuruh untuk membetulkan pagar dan genting. Pada saat 

selesai membetulkan tangannya si tukang bangunan masih 

berlumuran minyak kemudian sengaja mengelapkan tangannya ke 

kain batiknya si randha dengan berkata “I   nyong lap yu”. Hal 

tersebut menimbulkan kelucuan ketika pada saat ingin 

mengelapkan tangannya sambil berkata “I nyong lap yu” yang 

hamper sama dengan kata “I nyong love you”. Kelucuan tersebut 

seperti pada kutipan “I” nyong lap yu!!” tembung/ukara mau 

dicritakake si randha marang anak-anake, karuwan anak-anake 

lan tanggane padha ngguyu ger-geran..an”. Kutipan tersebut 

termasuk jenis humor komik karena humor tersebut bertopik 

tentang seorang tukang yang mengatakan “I” nyong lap yu!!” 

kepada randha yang mempunyai rumah tersebut dengan kata-kata 

seperti mengucapkan “I love you”.  Kutipan tersebut tidak ada 
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kata yang mencemooh atau mengejek. Pemilihan kata yang cukup 

sesuai membuat bisa tertawa.  

11) Konteks : Seorang cucu salah mengucapkan eyang cewek  

          karena yang seharusnya mengatakan eyang putri. 

 

“Krungu tembung Eyang Pranggono Cewek, aku ngelus dhadha. 

Sing dimaksud Eyang Pranggono Cewek mau mesthi Eyang 

Pranggono Putri. Agahan dheweke dak cedhaki, alon-alon dak 

tuturi.” 

 

‘Mendengar kata Eyang Pranggono Cewek, aku mengelus dada. 

Yang dimaksud Eyang Pranggono Cewek tadi pasti Eyang 

Pranggono Putri. Perlahan dia aku dekati, pelan-pelan aku 

menasehati.’ (PS, Cah Jawa Ora Jawa, 05-09-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa seseorang cucu yang 

berumur sepuluhtahun namaya Teto. Teto pada waktu itu diajak 

oleh temannya untuk bermain kerumahnya neneknya sampai 

menginap empat hari. Teto sudah pulang dari rumahnya nenek itu 

kemudian oleh neneknya Teto ditanya apa saja yang dilakukan, 

ketika bercerita malah salah menyebutkan eyang cewek tetapi 

seharusnya eyang putri. Hal tersebut menimbulkan kelucuan 

karena penggunaan bahasa yang masih kurang tepat. Kelucuan 

tersebut seperti pada kutipan “Sing dimaksud Eyang Pranggono 

Cewek mau mesthi Eyang Pranggono Putri”. Kutipan tersebut 

termasuk jenis humor komik karena humor tersebut bertopik 

tentang seseorang cucu yang melakukan kesalahan dengan tidak 

memperhatikan pemilihan kata yang baik dan benar pada saat 

menyebutkan nenek dari temannya pada saat bercerita. 
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12) Konteks : Seorang ibu yang member nama sambel goreng  

  kentang dengan nama “Sambel Goreng Endhog  

  Fantastis”. 

 

“Lumayan bisa irit alias hemat biaya nanging tetep mirasa. 

Nganti seprene kulawargaku njenengake Sambel Goreng 

Kenthang Enom kuwi nganggo jeneng “Sambel Goreng Endhog 

Gemak Fantastis” amarga gedhene kenthang padha karo 

endhog puyuh.” 

 

‘Lumayan bisa irit alias hemat biaya tetapi tetap sedap. Sampai 

sekarang keluargaku menamakan Sambel Goreng Kentang Enom 

itu pakai nama “Sambal Goreng Telur Gemak Fantastis” karena 

besarnya kentang sama dengan telur puyuh.’ (PS, Endhog Gemak 

Fantastis, 03-10-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa seorang ibu yang setiap 

ada  acara selalu membuat sambal goreng kentang bisa untuk 

hemat biaya. Pada saat hari raya membuat sambal goreng kentang 

dan teman-temannya pada menyukai masakannya, kemudian 

temannya memberi nama sambal goreng telur puyuh karena 

ukurannya yang kecil-kecil. Hal tersebut dapat diakali dengan 

membuat sambal goreng kentang yang kemudian diberi nama 

sambel goreng telur gemak fantastis. Kelucuan tersebut seperti 

pada kutipan “Nganti seprene kulawargaku njenengake Sambel 

Goreng Kenthang Enom kuwi nganggo jeneng “Sambel Goreng 

Endhog Gemak Fantastis” amarga gedhene kenthang padha 

karo endhog puyuh”. Kutipan tersebut termasuk jenis humor 

komik karena humor tersebut bertopik tentang penyebutan 

“Sambal goreng kentang enom” diganti dengan “Sambal goreng 

telur gemak fantastis” karena besarnya kentang sama dengan telur 
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puyuh yang kecil sehingga teman-temannya menyukai 

masakannya. 

13) Konteks : Seseorang yang melakukan kesalahan dengan  

  mengucapkan “Berbahaya” yang seharusnya 

  “Berbahagia”. 

 

“Terima kasih kepada saudara protokol atas pemberian 

waktunya, selanjutnya kepada Bapak Bupati yang berbahaya”, 
sanalika kuwi kabeh padha ngguyu ger-geran awit olehe pidhato 

kleru sejatine Bapak Bupati yang berbahagia” 

 

‘Terima kasih kepada saudara protokol atas pemberian waktunya, 

selanjutnya kepada Bapak Bupati yang berbahaya, ketika itu 

semua pada tertawa terbaha-bahak sejak pidatonya salah 

seharusnya Bapak Bupati yang berbahagia.’ (PS, Kleru 

Pangucape, 17-10-2015) 
 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa pada saat pidato 

penyambutan didepan orang banyak,  tetapi orang tersebut tidak 

sengaja melakukan kesalahan. Kesalahn yang dilakukan oleh 

orang tersebut melakukan kesalahan dalam mengucapkan sebuah 

kata. Kata yang diucapkan “Berbahaya” padahal seharusnya 

“Berbahagia”. Hal tersebut memunculkan kelucuan seperti pada 

kutipan “Terima kasih kepada saudara protocol atas pemberian 

waktunya, selanjutnya kepada Bapak Bupati yang berbahaya”. 

Kutipan tersebut termasuk jenis humor komik karena humor 

tersebut bertopik tentang kelucuan yang ditimbulkan orang 

tersebut saat berpidato ketika pemilihan kata yang kurang baik 

dan benar pada saat berpidato yaitu mengucapkan “Berbahaya” 

karena seharusnya “Berbahagia”. 
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14) Konteks : Seseorang yang mengganti kepanjangan dari SIM  

  (Surat Izin Mengemudi) menjadi SIM (Surat Izin  

  Mengendarai) 

 

“Dhik, gek anu kowe tak thilang marga ra duwe  SIM (Surat Izin 

Mengemudi) motor. Saiki SIM tegese seje: “Surat Izin 

Mengendarai apa ya?” Njur cubit-cubitan (mesthine).” 

 

‘Dek, kemarin kamu aku tilang karena tidak punya SIM (Surat 

Izin Mengemudi) motor. Sekarang SIM istilahnya berbeda “Surat 

Izin Mengendarai apa ya? Lalu cubit-cubitan(pastinya).’ (PS, 

Kena Thilang Jomblo Ilang, 26-12-2015) 
 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa seorang polisi yang 

bermain kerumah wanita yang kemarin baru saja ditilang karena 

sebelumnya memberitahu alamat rumahnya. Polisi tersebut 

berbicara dengan wanita tersebut mengenai SIM, tetapi setelah itu 

polisinya sedikit memberi gurauan tentang kepanjangan dari SIM 

(Surat Izin Mengemudi) yang kemudian diganti menjadi SIM 

(Surat Izin Mengendarai). Hal tersebut menimbulkan kelucuan 

karena kepanjangannya diganti dengan kata yang tidak 

semestinya. Kelucuan tersebut seperti pada kutipan “Surat Izin 

Mengendarai apa ya?”. Kutipan tersebut termasuk jenis humor 

komik karena humor tersebut bertopik tentang kelucuan yang 

dilakukan oleh polisinya untuk berusaha mengambil hati wanita 

tersebut kemudian ada kata yang dirubah pada singkatan SIM 

(Surat Izin Mengemudi) menjadi SIM (Surat Izin Mengendarai). 

m. Humor Dokter 

Humor dokter adalah humor yang bertopik masalah dokter, 

seperti kepintarannya, kecongkakannya, kariernya, atau tingakh 
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lakunya. Berikut ini, penjelasan humor dokter yang terdapat pada 

wacana humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar Semangat tahun 

2015.  

1) Konteks : Gara-gara roda ban mobil masuk ke dalam lubang 

 orang tersebut sudah tidak sakit perut lagi. 

 

“Tadi bagian perut sampai kebawah sakit sekali, tetapi ketika 

mobil itu kejeglong, terus saya sembuh” dadi dokter mung 

mriksa bekas sing lara. Kocapa bareng tekan omah, aku isih 

nangis, pikirku werna-werna, bapak malah ngguya-ngguyu. 

 

‘Tadi bagian perut sampai kebawah sakit sekali, tetapi ketika 

mobil itu masuk ke dalam lubang, terus aku sembuh” jadi dokter 

hanya memeriksa bekas yang sakit. Setelah sampai rumah, aku 

masih menangis, pikiranku campur aduk, bapak malah ketawa-

tawa.’ (PS, Sing Ditangisi Malah Ngguya-Ngguyu, 04-04-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa seorang 

bapak yang merasakan sakit diperutnya. Pada saat perjalan ke se 

rumah sakit tiba-tiba roda mobil yang dikendarai masuk ke 

lubang. Roda yang masuk kelubang membuat bapak tersebut 

ketika tiba di rumah sakit sudah sembuh sakitnya. Hal tersebut 

menimbulkan kelucuan gara-gara ban mobil masuk ke dalam 

lubang dan saat itu tidak sakit perut lagi. Kelucuan tersebut seperti 

pada kutipan “Tadi bagian perut sampai kebawah sakit sekali, 

tetapi ketika mobil itu kejeglong, terus saya sembuh”. Kutipan 

tersebut termasuk jenis humor dokter karena humor tersebut 

bertopik tentang seorang dokter yang sedang memeriksa pasien 

yang ingin memeriksakan keluhanya, akan tetapi malah sudah 
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sembuh terlebih dahulu karena gara-gara roda yang dinaiki masuk 

kelubang. 

2) Konteks : Seseorang yang ditanya oleh dokter tetapi telmi  

  (telat mikir) karena grogi melihat kecantikan  

  dokternya. 

 

“Sing gawe isin nalika aku priksa neng dokter kulit, didangu 

sabun mandhi apa sing dienggo mben dinane, la kok ora ana 

“sinyal” blas, ora metu jawaban. Bareng njangkah metu ruwang 

dokter lagi muncul, sabun D…. Wah telmi (telat mikir) tenan! 

Merga ditakoni bu dokter spesialis sing ayu tur isih enom 

sabarakane anakku, aku dadi rada grogi yake, mula sinyale ora 

metu!” 

 

‘Yang membuat malu ketika aku diperiksa ke dokter kulit, ditanya 

sabun mandi apa yang dipakai setiap hari, kenapa tidak ada 

“sinyal” sama sekali, tidak keluar jawaban. Ketika sampai keluar 

ruang dokter baru muncul, sabun mandi D…wah telmi (telat 

mikir) sekali! Karena ditanya bu dokter spesialis yang cantik dan 

masih muda sepantaran anakku, aku jadi agak grogi kayaknya, 

jadi sinyalnya tidak keluar.’ (PS, Setan Gundhul Sing 

Ndhelikane, 11-04-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa seorang 

pasien ingin pergi kerumah sakit untuk memeriksakan sakitnya. 

Pada saat masuk ruangan kemudian ditanya oleh dokternya 

penyebab menjadi seperti itu. Pasien tersebut malah tidak bisa 

menjawab dengan jelas. Hal tersebut memunculkan kelucuan 

karena ditanya hal yang cukup sepele tetapi tidak bisa menjawab 

dan telat mikir (telmi) disebabkan melihat dokternya yang sangat 

cantik. Kelucuan tersebut seperti pada kutipan “Sing gawe isin 

nalika aku priksa neng dokter kulit, didangu sabun mandhi apa 

sing dienggo mben dinane, la kok ora ana “sinyal” blas, ora 

metu jawaban.”. Kutipan tersebut termasuk jenis humor dokter 
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karena humor tersebut bertopik tentang seorang dokter yang 

menanyakan faktor penyebab penyakit yang diderita pasien tetapi 

malah pasien tesebut bingung, telat mikir dan ada komunikasi 

antara dokter dan pasien. 

3) Konteks :Salah menggantung kaki sehingga sakitnya tidak  

 kunjung sebuh.  

 

“Pak biyasanipun menawa suku abuh ngaten, suku dipun 

gantung seminggu sampun kempes. Lha niki suku Bapak 

dereng kempes abuhipun, sebab salah gantung Pak”. Pak dokter 

njur maringi conto, nggantung sikil abuh iku, yen turu sikile di 

wenehi bantal 2 utawa 3 ben luwih dhuwur posisine tinimbang 

jantunge.” 

 

‘Pak biasanya kalau kaki memar begini, kaki digantung seminggu 

sudah kempes. Lha ini kaki Bapak belum kempes memarnya, 

sebab salah gantung Pak. Pak dokter lalu memberi contoh, 

menggantung kaki memar itu, kalau tidur kakinya di kasih bantal 

2 atau 3 biar lebih tinggi posisinya dari jantungnya.’ (Salah 

Gantung, 25-04-2015) 

Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa seseorang 

dokter yang mengatakan kepada pasiennya yang ditabrak motor 

menyebabkan kakinya memar. Dokter tersebut memberikan 

penjelasan karena tidak sembuh-sembuh memarnya selama 

seminggu disebabkan salah menggantung kakinya. Hal tersebut 

memunculkan kelucuan karena salah menggantung kakinya. 

Kelucuan tersebut seperti pada kutipan “Pak biyasanipun 

menawa suku abuh ngaten, suku dipun gantung seminggu 

sampun kempes. Lha niki suku Bapak dereng kempes abuhipun, 

sebab salah gantung Pak”. Kutipan tersebut termasuk jenis 

humor dokter karena humor tersebut bertopik tentang seorang 
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dokter yang memberikan penjelasan mengenai kesalahan yang 

dilakukan oleh pasien yang kakinya ditabrak motor sedang 

berkonsultasi dan ada interaksi antara dokter dengan pasiennya.  

n. Humor Olok-olok 

Humor tipe olok-olok adalah humor yang dimaksudkan untuk 

mengejek atau mencemooh pihak lain. Di dalam humor verbal lisan 

pihak sasaran ejekan atau cemoohan adalah mitra tutur atau orang lain 

yang dipercakapkan. Berikut ini, penjelasan humor olok-olok yang 

terdapat pada wacana humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar 

Semangat tahun 2015.  

1) Konteks :Mahasiswa yang mengumpulkan barang bekas  

tetapi malah diejek orang lain. 

 

“Nanging apa sing tak lakoni mau malah ndadekake uwong sing 

padha-padha nggolek rongsok ngeyek aku. Deweke kandha 

mangkene “Mahasiswa kok melu-melu nggolek rongsok ta?” 

adhuh..yen kelingan kuwi mau aku ya isin, nanging aku tetep 

nglumpukake rongsok kareben bisa teka ana Bank Sampah saben 

sasine.” 

 

‘Tetapi apa yang aku lakukan tadi malah menjadikan orang yang 

sama-sama mencari barang bekas mengejek aku. Dia berbicara 

seperti ini “Mahasiswa kenapa ikut-ikut mencari barang bekas 

ya?” aduh.. kalau ingat itu tadi aku ya malu, tetapi aku tetap 

mengumpulkan barang bekas supaya bisa datang di Bank Sampah 

tiap bulannya.’ (PS, Bank Sampah, 18-04-2015) 

Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa mahasiswa 

yang hanya tinggal sendirian dirumah tidak memiliki sampah 

yang banyak. Pada saat bermain sepeda mahasiswa juga 

membawa tas plastik untuk mencari barang bekas. Namun, ada 

yang melihat lalu mengejek karena mengumpulkan barang bekas 
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agar bisa hadir di Bank sampah yang diadakan dilingkungannya. 

Hal tersebut memunculkan kelucuan karena mahasiswa itu ingin 

sekali hadir di Bank sampah rela mengumpulkan barang bekas. 

Kelucuan tersebut seperti pada kutipan “Mahasiswa kok melu-

melu nggolek rongsok ta?”. Kutipan tersebut termasuk jenis 

humor olok-olok karena humor tersebut bertopik tentang 

mahasiswa yang diejek oleh orang lain karena seorang mahasiswa 

mau mencari dan mengumpulkan barang beka supaya bisa ke 

Bank sampah. 

2) Konteks :Mas Parmo yang merasa diejek karena pada saat  

 wisuda memakai sandal. 

 

“Saben uwong sing ngeterake putrane wisudha padha plirak-

plirik ndelengake mas Parmo. Batine kok ana uwong nganggo 

jas lan dhasinan tapi sandhalan. Ya wis kepiye maneh… dadi 

pengalaman sing ora bisa dilalekake.” 

 

‘Setiap orang yang mengantarkan putranya wisuda melirik-lirik 

melihat mas Parmo. Batinnya kenapa ada orang memakai jas dan 

dasi tapi memakai sandal. Ya bagaimana lagi..jadi pengalaman 

yang tidak bisa dilupakan.’ (PS, Nekani Wisudha Nyilih Sandale 

Bakul Bakso, 06-05-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa Pak Parno 

yang akan menghadiri wisuda anaknya. Pada waktu itu, pak Parno 

sholat mencari sepatu yang dipakai tetapi sudah tidak ada. Pak 

Parno kebingungan dan akhirnya melihat tikang bakso kemudian 

meminjam sandal milik tukang bangko. Pada saat sudah sampai di 

kampus anaknya banyak yang melihat-lihat pak Parmo karena ada 

yang lucu dari dirinya yakni memakai sandal. Hal tersebut 

 



165 
 

 
 

memunculkan kelucuan karena hal yang lucu ternyata pada saat 

wisuda sudah memakai jas dan dasi tetapi memakai sandal jepit. 

Kelucuan tersebut seperti pada kutipan “Batine kok ana uwong 

nganggo jas lan dhasinan tapi sandhalan”. Kutipan tersebut 

termasuk jenis humor olok-olok karena humor tersebut bertopik 

tentang pak Parmo merasa tidak enak dan malu ketika banyak 

orang yang melirik-lirik dan melihat mas Parno memakai sandal 

jepit di acara wisuda anaknya. 

3) Konteks : Seorang murid mengembalikan gigi palsu milik 

 gurunya yang copot ketika memarahi muridnya. 

 

“Anehe salah siji murid ana sing njupukake untu palsu kuwi. 

Malah dheweke karo matur “Niki bu untune copot, ampun 

keseron angsale nggetak bu, supados untune mboten 

mecodhol.” 

 

‘Anehnya salah satu murid ada yang mengambilkan gigi palsu itu. 

Malah dia sambil berbicara “Ini bu giginya lepas, jangan terlalu 

keras untuk memukul bu, agar giginya tidak lepas.’ (PS, Untu 

Palsu Mechodol, 06-06-2015) 
 

Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa seorang 

guru yang sedang mengajar di dalam kelas tetapi ada murid yang 

bandel kemudian guru tersebut menjitak kepala muridnya sampai 

gigi palsunya lepas. Melihat giginya lepas kemudian murid 

tersebut berani mengembalikan gigi palsu gurunya. Hal tersebut 

menimbulkan kelucuan karena ketika mengembalikan gigi 

palsunya dengan menasehati gurunya sendiri. Kelucuan tersebut 

seperti pada kutipan “Niki bu untune copot, ampun keseron 
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angsale nggetak bu, supados untune mboten mecodhol”. 

Kutipan tersebut termasuk jenis humor olok-olok karena humor 

tersebut bertopik tentang seorang murid yang secara tidak 

langsung mengejek atau mencemooh gurunya sendiri dengan cara 

kata-kata yang sedikit menyindir ketika memarahi muridya 

sampai giginya lepas. 

4) Konteks : Seseorang yang mengejek tanteku tentang pakaian  

yang kurang sopan sampai dadanya kelihatan. 

 

“Kabeh rombongan padha nggatekake bulikku lan geeer,., kabeh 

padha ngguyu kemekelen. Mosok nganggo klambi kok dhadhane 

ora ketutupan. Kabeh padha takon apa ora padha dijajal disik 

ing omah mau.” 

 

‘Semua rombongan saling memperhatikan tanteku dan geer.. 

semua  tertawa terbahak-bahak. Masa memakai baju kenapa 

dadanya tidak tertutupi. Semua bertanya apa tidak dicoba dulu di 

rumah tadi.’ (PS, Jan Uisin Tenan, 03-10-2015) 

Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskm bahwa Er yang 

ingin pergi mengantar keluarga adiknya di Wonosobo. Jaraknya 

jauh sehingga tidak dicoba terlebih dahulu dan hanya memakai 

kaos terlebih dahulu. Tiba di tempat tujuan kemudian rombongan 

berganti pakaian. Er yang tidak mencoba bajunya terlebih dahulu 

kemudian memaksakan pakaina yang dibawa tetapi semua orang 

saling memperhatikan pakaian yang dipakai tanteku karena ada 

yang lucu. Hal tersebut memunculkan kelucuan karena pada saat 

memakai baju dadanya masih kelihatan dan dilihat oleh banyak 

orang. Kelucuan tersebut seperti pada kutipan “Mosok nganggo 

klambi kok dhadhane ora ketutupan”. Kutipan tersebut termasuk 
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jenis humor olok-olok karena humor tersebut bertopik tentang 

tanteku ketika ingin berganti pakaian dan tidak mencoba terlebih 

dahulu dirumah. Pakaian yang dipakai ternyata terlalu sempit 

sehingga tanteku merasa diejek dan dicemooh oleh orang yang 

ada disitu ketika melihat bajunya tidak menutupi dadanya.  

5) Konteks : Ponakan (namanya Sih) yang mengatakan ikat  

 kepala penjual tempe seperti popok endhas. 

 

“Bu..bu..bakule tempe teka nganggo klambi lan kathok ireng, 

karo nganggo popok endhas. Ibune kaget, “Apa nganggo popok 

endhas? Bareng metu bakule tempe wis nek ngarep dideleng, 

kejaba nganggo klambi ireng, uga nganggo iket lawas, njenthar. 

Iket yen wis lawas rak kaya jarik amoh (popok). Mula ponakanku 

ngarani popok endhas. Huss..aja popok endhas ta..! sirah 

ngono..saru..kuwi jenenge iket, ya ndhuk. Iket nang sirah, dudu 

popok endhas.” 

 

‘Bu..bu.. penjual tempe datang memakai pakaian dan celana 

hitam, dengan memakai popok kepala. Ibunya kaget, “Apa 

memakai popok kepala? Ketika keluar penjual tempe sudah 

melihat di depan, seperti memakai pakaian hitam, juga memakai 

iket lama, menonjol. Iket yang sudah lama seperti jarik lunak 

(popok). Jadi ponakanku mengira popok kepala.  Huss..jangan 

popok endhas ya..! kepala begitu..tidak sopan, itu namanya ikat, 

ya nduk… ikat di kepala, bukan popok endhas.’ (PS, Popok 

Endhas, 10-10-2015) 

Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa ponakan 

yang bernama Sih disuruh oleh ibunya untuk menghadang penjual 

tempe. Anak tersebut melihat penjual tempe kemudian 

mengatakan kepada ibunya bahwa penjual tempe tersebut 

memakai popok endhas. Spontan ibunya terkejut ketika 

mendengar kata “endhas”. Hal tersebut memunculkan kelucuan 

karena sedikit mengejek dengan mengatakan ikat kepala itu 
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dengan sebutan popok endhas. Kelucuan tersebut seperti pada 

kutipan “Huss..aja popok endhas ta..! sirah ngono..saru..kuwi 

jenenge iket, ya ndhuk”. Kutipan tersebut termasuk jenis humor 

olok-olok karena humor tersebut bertopik tentang keponakan yang 

bernama Sih sudah mengatakan yang tidak sopan kepada penjual 

tempe seperti mengatakan ikat kepala dengan sebutan popok 

endhas yang dalam bahasa Jawa termasuk kata yang kurang sopan 

jika ditujukan untuk orang. 

o. Humor Pembantu 

Humor yang bertopik pembantu seperti kesombongannya, cita-

citanya, sifat irinya adalah humor pembantu. Berikut ini, penjelasan 

humor pembantu yang terdapat pada wacana humor Apa Tumon 

dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2015.  

1) Konteks :  Seseorang mengambil uang sengaja berlama-lama  

 agar pengamen menunggunya. 

 

“Cah siji nampani sapu, liyane nerusna nyanyi karo nabuh, aku 

mlebu ngomah njupuk dhuwit dak suwe-suwe. Bareng aku mbalik 

jebul olehe nyapu wis rampung larahane wis diwadahi ekrak lha 

sing nyanyi wis meneng. Wah aku entuk “PRT” dadakan, latarku 

dadi resik.” 

 

‘Anak satu menerima sapu, lainnya meneruskan menyanyi dengan 

memukul, aku masuk rumah mengambil uang dengan lama-lama. 

Ketika aku kembali ternyata menyapunya sudah selesai 

sampahnya sudah dimasukkan serok sampah yang menyanyi 

sudah diam. Wah aku dapat “PRT” dadakan, halamanku jadi 

bersih.’ (PS, Pengamen Apikan, 28-03-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa seseorang 

yang sedang menyapu di halaman rumah. Tiba-tiba ada pengamen 
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yang mendatangi rumah tersebut. ada pengamen yang menyapu 

sampai bersih karena menunggu lama yang punya rumah. Hal 

tersebut menimbulkan kelucuan karena tuan rumah yang terlalu 

lama mengambil uang sehingga bisa menyelesaikan menyapu 

sambil menyanyi. Kelucuan tersebut seperti pada kutipan  

“Bareng aku mbalik jebul olehe nyapu wis rampung larahane 

wis diwadahi ekrak lha sing nyanyi wis meneng”. Kutipan 

tersebut termasuk jenis humor pembantu karena humor tersebut 

bertopik tentang tuan rumah yang merasa sombong dengan 

banyaknya uang dan sengaja berlama-lama di dalam sehingga 

pengamen menunggu lama sampai semua sampah sudah 

dimasukkan ke tempat sampah. 

2) Konteks : Seorang cucu yang benama Falakh melarang orang  

  untuk merokok di SPBU.  

 

“Eee.. ndadak ujug-ujug putuku si Falakh mau marani “petugas 

kebersihan SPBU”iku, ngadeg nggejejer persis ing ngarepe. Karo 

nudhingi tulisan-tulisan gedhe warna bang ing iring tembok 

SPBU, putuku nyaruwe bantas, “Mbah, iku ana tuisan 

“DILARANG MEROKOK” lha ngapa kok wong iki ngrokok 

neng kene..” Mesthi wae aku karo simbahne putri ngguyu 

kepingkel-pingkel. Dene “petugas kebersihan SPBU” iku sakala 

ngadeg nyat…karo ngguyu klincutan isin,” 

 

‘Eee.. langsung tiba-tiba cucuku si Falakh mendekati “petugas 

kebersihan SPBU” itu, berdiri tegak persis di depannya. Dengan 

menunjuk tulisan-tulisan besar warna merah di pinggir tembok 

SPBU, cucuku bersuara keras, “Mbah, ini ada tulisan 

“DILARANG MEROKOK” lha kenapa orang ini merokok 

disini.” Pasti saja aku dan nenek tertawa terbahak-bahak. 

Kemudian “Petugas kebersihan SPBU” itu langsung berdiri 

sambil tertawa malu.’ (PS, Dilarang Merokok, 30-05-2015) 
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Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa Falakh 

yang ingin pergi ke toilet kemudian melihat petugas kebersihan 

yang sedang merokok. Falakh melihat petugas SPBU merokok 

sembarangan di area SPBU kemudian menegurnya sampai 

petugasnya malu sendiri. Hal tersebut menimbulkan kelucuan 

ketika cucu itu dengan beraninya mengatakan kepada petugas 

SPBU untuk melihat tulisan “DILARANG MEROKOK” kontan 

petugas SPBU tersebut merasa malu. Kelucuan tersebut seperti 

pada kutipan “Mbah, iku ana tuisan “DILARANG MEROKOK” 

lha ngapa kok wong iki ngrokok neng kene..”. Kutipan tersebut 

termasuk jenis humor pembantu karena humor tersebut bertopik 

tentang Falkh yang merasa pintar dan merasa lebih tahu dengan 

tulisan yang ada di area SPBU sehingga merasa berbangga diri 

kemudian menegur orang yang ada di SPBU tersebut sampai malu 

sendiri dan pergi. 

p. Humor Pencuri 

Humor pencuri adalah humor yang bertopik pencurian, baik 

tingkah laku pencuri maupun barang curianya. Berikut ini, penjelasan 

humor pencuri yang terdapat pada wacana humor Apa Tumon dalam 

majalah Panjebar Semangat tahun 2015.  

1) Konteks : H yang kena tipu oleh wanita yang tidak dikenal  

     ketika akan diajak ke kamar. 

 

“H misuh-misuh sawise mbayar sewan kamar, nuli ngeslah 

motore ninggalake losmen karo grundelan. Digoleki mubeng-

mubeng, wanita klambi abang mau tetep ora ketemu. H rumangsa 
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wirang lan kelangan dhuwit Rp. 100 ewu. Krungu critane H aku 

kudu ngguyu. “Dhasar wong thukmis..” 

 

‘H marah-marah setelah membayar sewa kamar, ketika mengeslah 

motornya meninggalkan losmen dengan perasaan batinnya tidak 

enak. Dicari sampai berputar-putar, wanita baju merah tadi tetap 

tidak bertemu. H merasa malu dan kehilangan uang Rp. 100 ribu. 

Mendengar ceritanya H aku harus tertawa. “Dasar orang tukmis”. 

(PS, Dhasar Thukmis, 13-06-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa H ketika 

sore-sore melihat wanita yang sudah berumur duduk di pinggir 

jalan. H kemudian mengajak wanita tersebut ke sebuah losmen. 

Wanita tersebut kemudian dibawa ke kamar untuk melayani H, 

akan tetapi wanita itu pintar beralasan lalu lari membawa motor 

dan uang Rp. 100 ribu. Hal tersebut menimbulkan kelucuan 

karena ingin bersenang-senang dengan wanita berbaju merah 

ternyata malah kehilangan motor dan uang Rp. 100 Ribu. 

Kelucuan tersebut sepeti pada kutipan “H rumangsa wirang lan 

kelangan dhuwit Rp. 100 ewu. Krungu critane H aku kudu 

ngguyu”. Kutipan tersebut termasuk jenis humor pencurian 

karena humor tersebut bertopik tentang wanita yang berbaju 

merah telah membawa kabur motor dan uang Rp. 100 ribu milik 

H ketika berada di losmen untuk melayani H. 

2) Konteks : Pemulung wanita yang mengambil panci  

 dibelakang rumah milik tante Lam. 

 

“Ngerti kliwere pemulung, blanjane saka pasar njur di seleh 

ngono wae, lan bablas niliki panik sing ana mburi omah. Ngerti 

pancine ilang siji, Lik Lam cincing-cincing mburu pemulung 

wedok.” 
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‘Mengetahui pemulung berputar-putar, belanjaannya dari pasar 

lalu diletakkan disitu saja, dan langsung melihat panik yang ada 

dibelakang rumah. Mengetahui pancinya hilang satu, tante Lam 

menaikkan roknya mengejar pemulung wanita.’ (PS, Nguber 

Pemulung, 12-09-2015) 

Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa ada 

pemulung yang masuk ke lingkungan RT tante Lam. Pemulung 

tersebut kemudian lewat belakang kemudian pemulung tersebut 

membawa panci. Melihat pancinya dibawa kemudian tante Lam 

menaruh belanjaannya begitu saja dan mengejar pemulung yang 

mencuri panci. Hal tersebut menimbulkan kelucuan karena tante 

Lam yang spontan melihat satu pancinya hilang langsung 

mengejar pemulung wanita itu tanpa memperdulikan barang 

belanjaanya. Kelucuan tersebut seperti pada kutipan  “Ngerti 

pancine ilang siji, Lik Lam cincing-cincing mburu pemulung 

wedok”. Kutipan tersebut termasuk jenis humor pencurian karena 

humor tersebut bertopik tentang pemulung wanita yang masuk ke 

lingkungan RT Tante Lam kemudian menuju belakang rumah 

tante Lam dan dengan sengaja mengambil satu panci milik tante 

Lam. 

3)   Konteks : Wiro yang mengambil wingko babat tanpa minta  

     izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. 

 

“Sajake ibune Yanto lagi wae rampung sholat luhur. Dhuh, aku 

isin banget ketangkep basah lagi njupuk wingko babat. Tak lirik 

Wiro, kancaku iku ethok-ethok lagi maca majalah kari ribut 

anggone ngulu sisa wingko babat sing lagi wae dimaem.” 

‘Kelihatannya ibunya Yanto baru saja selesai sholat dhuhur. 

Dhuh, aku malu sekali tertangkap basah sedang mengambil 

wingko babat. Aku melirik Wiro, temanku itu pura-pura sedang 
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membaca majalah lalu ribut menelan sisa wingko babat yang 

sedang dimakan.’ (PS, Wingko Babat, 26-12-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa ada 

seseorang dan Wiro yang ingin bermain ke rumahnya Yanto 

teman SMA dulu. Setelah sampai di rumah Yanto, disitu 

dihidangkan wingko babat. Orang tersebut ingin mengambil tetapi 

ragu-ragu karena belum dipersilahkan oleh ibunya. Pada saat ingin 

mengambil wingko babat, orang tersebut tertangkap basah oleh 

ibunya Yanto karena sebelumnya belum dipersilahkan makan dan 

temannya Yanto sangat malu. Hal tersebut memunculkan 

kelucuan karena Wiro setelah tertangkap basah mengambil 

wingko babat. Kelucuan tersebut seperti pada kutipan “Dhuh, aku 

isin banget ketangkep basah lagi njupuk wingko babat”. Kutipan 

di atas termasuk jenis humor pencuri karena humor tersebut 

bertopik tentang temannya Yanto yang mengambil wingko babat 

tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada bu Yanto karena 

sebelumnya belum dipersilahkan untuk memakan yang telah 

dihidangkan dan akhirnya tertangkap sedang memakan wingko. 

q. Humor Intelektual 

Humor intelektual adalah humor verbal lisan yang bermotivasi 

intelektual. Karena kandungan motivasi intelektualnya itu, dapat saja 

tipe ini tidak dipahami oleh semua orang atau pemahamannya 

dibutuhkan waktu lama. Berikut ini, penjelasan dari humor intelektual 
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yang terdapat pada wacana humor Apa Tumon dalam majalah 

Panjebar Semangat tahun 2015.  

1) Konteks : Sutradara yang mempunyai akal untuk mengganti  

    kuda kepang sebagai utusannya Harya  

    Penangsang. 

 

“Ya tinimbang wiring isin karo para penonton, sidane sutradara 

duwe akal njupuk jaran kepang minangka titihane Harya 

Penangsang. Sanalika gerr… surakane penonton mbata rubuh 

bareng ngerti Harya Penangsang nitih jaran kepang.” 

 

‘Ya dari pada kena malu dengan penonton, jadinya sutradara 

punya akal mengambil kuda kepang menjadi utusannya Harya 

Panangsang. Kemudian gerr..teriakan penonton tumpah ruah 

ketika mengetahui Harya Panangsang membawa kuda kepang.’ 

(PS, Gara-Gara Kethoprak Guyonan, 28-03-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa pada saat 

acara akan dimulai seorang pemain belum datang. Sutradara 

langsung kebingungan karena sebentar lagi acaranya akan segera 

dimulai. Sutradara yang mengandalkan pikiran kemudian segera 

mengambil kuda kepang menjadi utusannya Harya Panangsang 

untuk menggantikan Gagak Rimang. Hal tersebut memunculkan 

kelucuan karena agar tidak malu dilihat penonton maka memakai 

kuda seadanya yakni kuda kepang sebagai utusannya Harya 

Panangsang. Kelucuan tersebut seperti pada kutipan “Ya 

tinimbang wiring isin karo para penonton, sidane sutradara 

duwe akal njupuk jaran kepang minangka titihane Harya 

Penangsang”. Kutipan tersebut termasuk jenis humor intelektual 

karena humor tersebut bertopik tentang seorang sutradara yang 

harus berpikir cepat untuk memutuskan pengganti Gagak Rimang 
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dengan kuda kepang utusannya Harya Panangsang dan bisa saja 

penonton membutuhkan waktu yang lama atau mungkin bertanya-

tanya kenapa sutradara memakai kuda kepang untuk Harya 

Panangsang. 

2) Konteks : Penjual pecel yang memberikan arah jalan dengan  

  cara menggoyangkan pantatnya. 

 

“Bakul pecel mau sing lagi mlaku ngidul, njur ngubengake 

bokonge nengen sing arahe ngulon, njur madhep ngulon di 

jontekake bokonge ngarep mburi, maksude kon lurus. Mandheg 

sedhela bokonge digeyolake ngiwa njur madhep ngidul, mung 

dijontekake sepisan mengarep, mentog. Ya ing kana daleme Pak 

“H”, madhep ngalor.” 

 

‘Penjual pecel tadi yang sedang berjalan ke selatan, kemudian 

memutarkan pantatnya ke kanan yang arahnya barat, lalu 

menghadap barat di goyangkan pantatnya depan belakang, 

maksudnya suruh lurus. Berhenti sebantar pantatnya digoyangkan 

kiri lalu hadap selatan, hanya digoyangkan satu kali ke depan, 

mentok. Ya disana rumahnya Pak H, hadap utara.’ (PS, Bahasa 

Isyarat, 22-08-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa TA yang 

ingin bertamu ke rumah pak H. TA tidak mengetahui rumah pak 

H kemudian bertanya kepada penjual pecel. Penjual pecel tersebut 

memberitahu alamat rumah pak H menggunakan bahasa isyarat 

ketika memberikan petunjuk jalan rumahnya pak H. Hal tersebut 

memunculkan kelucuan karena dalam memberikan petunjuk 

menggunakan bahasa isyarat dengan cara menggoyangkan 

pantatnya untuk memberi tahu rumah pak H. Kelucuan tersebut 

seperti pada kutipan “Bakul pecel mau sing lagi mlaku ngidul, 

njur ngubengake bokonge nengen sing arahe ngulon, njur 
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madhep ngulon di jontekake bokonge ngarep mburi, maksude 

kon lurus. Mandheg sedhela bokonge digeyolake ngiwa njur 

madhep ngidul, mung dijontekake sepisan mengarep, mentog”. 

Kutipan tersebut termasuk jenis humor intelektual karena humor 

tersebut bertopik tentang TA yang diberitahu oleh penjual pecel 

jalan arah rumah PaK H dengan bahasa isyarat berupa 

menggoyang-goyangkan pantatnya dan TA harus berpikir lebih 

lama untuk bisa memahami goyangan penjual pecel itu.  

3) Konteks :Menggambarkan denah rumah dengan jelas  

 melebihi memakai GPS.  

 

“Kanthi jlentreh, pawongan kuwi bisa nuduhake papan kang 

bakal diparani. Malah bisa nggambarake dhenah barang, kanthi 

cetha wela-wela, kalebu ancer-ancer yen kudu menggok. Wis 

pokoke ngungkuli GPS.” 

 

‘Dengan penjelasan, bentuk itu bisa memberitahu tempat yang 

akan didatangi tetapi bisa menggambarkan denah juga. Dengan 

jelas sekali, termasuk patokan-patokan jika belok. Sudah 

pokoknya melebihi GPS.’ (PS, Kalah Ampuh, 26-09-2015) 

Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa Sum dan 

teman-temannya yang ingin pergi ke Servis Radio Komunikasi 

tetapi belum tahu tempat tersebut. Ketika sudah sampai Sampang, 

Sum dan temannya kebingungan kemudian bertanya dengan orang 

yang ingin ke sawah alamat Servis Radio Komunikasi. Orang 

tersebut kemudian menggambarkan denah dengan sangat jelas. 

Hal tersebut memunculkan kelucuan ketika denah tersebut 

ternyata lebih jelas yang melebihi GPS. Kelucuan tersebut seperti 

pada kutipan “Malah bisa nggambarake dhenah barang, kanthi 
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cetha wela-wela, kalebu ancer-ancer yen kudu menggok. Wis 

pokoke ngungkuli GPS”. Kutipan tersebut termasuk jenis humor 

intelektual karena humor tersebut bertopik tentang Sum dan 

temannya kebingungan mencari alamat Servis Radio Komunikasi  

kemudian bertanya kepada orang. Orang tersebut menggambarkan 

denah tersebut memiliki tingkat intelektual yang tinggi dan orang 

lain perlu berpikir yang lama untuk memahami denah yang dibuat 

dan ternyata lebih jelas melebihi GPS 

r. Supresi 

Humor lain selain olok-olok dan permainan kata, ada humor tipe 

supresi, yaitu humor yang timbul akibat penekanan atau penindasan. 

Berikut ini, penjelasan humor supresi yang terdapat pada wacana 

humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2015.  

1) Konteks :Tukang konter hp yang meminta Mt untuk segera 

 mengembalikan pulsa yang salah masuk. 

 

“Kula gek mau saking konter hp tumbas pulsa, salah nulis nomer 

hape, nyasar pulsane mlebet teng nomor njenengan niki. Nyuwun 

tulung, pulsa kula njenengan wangsulake nggih, Mas.” Mak 

jless…tuing tuing…Mt langsung pucet.” 

 

‘Aku tadi dari konter hp beli pulsa, salah menulis nomer hape, 

menyasar pulsanya masuk ke nomer kamu ini. Maaf tolong, pulsa 

aku, kamu kembalikan ya, Mas.” Mak jless…tuing..tuing..Mt 

langsung pucat.’ (PS, Pulsa Nyasar Kon Mbaleke, 11-04-2015) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa Mt yang 

tidak punya pulsa dan pada waktu itu sedang bersantai diteras 

rumah kemudian Hp.nya berbunyi. Mt kemudian membuka Hp 
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dan ternyata ada pulsa masuk seratus ribu. Tukang konter yang 

salah memasukkan pulsa kemudian meminta Mt untuk 

mengembalikan pulsa. Hal tersebut memunculkan kelucuan ketika 

Mt yang disuruh oleh tukang konter hp untuk mengembalikan 

pulsa yang masuk ke nomernya Mt. kelucuan tersebut seperti pada 

kutipan “Nyuwun tulung, pulsa kula njenengan wangsulake 

nggih, Mas”. Kutipan tersebut termasuk jenis humor supresi 

karena humor tersebut bertopik tentang Mt yang tidak mempunyai 

pulsa kemudian tiba-tiba ada pulsa masuk dan tukang konter hp 

yang teledor memaksa-maksa kepada Mt agar mau 

mengembalikan pulsa yang menyasar ke nomernya Mt.  

2) Konteks : Ki Gito yang tidak kehilangan akal memaksa Ki  

  Gati adeknya sendiri untuk mewakili mendalang  

  di tempat lain. 

 

“Disaguhi tekan ngomah Ki Gito lagi ngerti yen bojone iya 

nyaguhi ndhalang ing Gunung Kidul. Tekan hari H, Ki Gito ora 

kelangan akal. Dheweke makilake ndhalang marang adhine Ki 

Gati. Deneng ing liya papan kang ndhalang Ki Gito piyambak.” 

 

‘Diterimanya sampai rumah Ki Gito sedang mengerti kalau 

istrinya menerima dalang di Gunung Kidul. Sampai hari H, Ki 

Gito tidak kehilangan akal. Dia mewakilkan dalang kepada 

adeknya Ki Gati. Dan di tempat lain yang dalang Ki Gito sendiri.’ 

(PS, Kabeh Disaguhi, 22-08-2015) 

Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa ada tamu 

tidak hanya satu yang meminta untuk mendalang ditempatnya. 

Istri Ki Gito menerima semua tawaran pekerjaan suaminya 

sebagai dalang sehingga Ki Gito merasa bingung karena ada dua 

tempat dalam satu hari. Ki Gito harus bisa mendalang di dua 
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tempat sekaligus. Ki Gito tidak kehilangan akal kemudian 

menyuruh adeknya Ki Gati untuk menggantikan Ki Gito karena 

Ki Gito juga mendalang di tempat lain. Kelucuan tersebut seperti 

pada kutipan “Dheweke makilake ndhalang marang adhine Ki 

Gati. Deneng ing liya papan kang ndhalang Ki Gito piyambak”. 

Kutipan tersebut termasuk jenis humor supresi karena humor 

tersebut bertopik tentang Ki Gito yang memaksa Ki Gati untuk 

menggantikan dalangnya Ki Gito di tempat lain agar dua 

pekerjaan dalangnya ditempat yang berbeda bisa dikerjakan 

semua dalam satu hari.  

2. Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dan Sopan-Santun pada Wacana 

Apa Tumon dalam Majalah Panjebar Semangat tahun 2015 

a. Pelanggaran Prinsip Kerja Sama pada Wacana Apa Tumon dalam 

Majalah Panjebar Semangat tahun 2015 

Pada penelitian ini, peneliti menemukan empat pelanggaran 

maksim, yaitu  maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim, cara, dan 

maksim relevansi (hubungan). 

1) Maksim Kuantitas 

Berikut ini penjelasan mengenai pelanggaran maksim 

kuantitas yang terdapat pada wacana humor Apa Tumon dalam 

Majalah Panjebar Semangat tahun 2015 sebagai berikut. 

a) Konteks  : Seseorang yang tidak tahu ketika akan  

  duduk ternyata ada kepala di kursi. 
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“Aku wingi lungguh neng kursi dawa sakcedhake lawang. 

Aku enggal grayah-grayah nggoleki kursi mau, sakwise 

ketemu tanpa tidha-tidha aku lungguh. Lha…rikala aku 

nggletakake bokong sakperlu lungguh, krasa ana barang 

bunder tak lungguhi, lan bebarengan ana swara: “Adhuh… 

sembrana… sapa iki... sirah waras-wiris ora salah 

dilungguhi”. “Wadhuh…nyuwun pangapunten, kula Bapak.” 

 

‘Aku kemarin duduk di kursi panjang dekat pintu. Aku 

langsung meraba-raba mencari kursi tadi, setelah ketemu 

tanpa pikir-pikir aku duduk. Lha..ketika aku meletakkan 

pantat untuk duduk, terasa ada barang bulat aku duduki, dan 

bersama-sama ada suara: “Aduh.. kurang ajar,, siapa ini, 

kepala baik-baik tidak salah diduduki”. Waduh,,minta maaf. 

Aku bapak.’ (PS, Tamu Kang Murang Tata, 18-07-2015) 

 

Tuturan yang terdapat pada wacana (PS, Tamu Kang 

Murang Tata, 18-07-2015), yakni “Adhuh … sembrana… 

sapa iki... sirah waras-wiris ora salah dilungguhi”. Tuturan 

tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bangun tidur 

sekitar jam 04.00 dan ruang tamu masih gelap. Orang 

tersebut kemudian ingin duduk diruang tamu dan meraba-

raba kursi. Tanpa disadari ketika akan duduk dikursi tersebut 

ternyata ada orang yang sedang tiduran. Ketidaktahuan orang 

tersebut yang menduduki kepala orang telah melakukan 

pelanggaran maksim kuantitas. Pelanggaran maksim 

kuantitas karena orang tersebut langsung marah ketika 

kepalanya diduduki walaupun tidak sengaja dan kata-kata 

yang keluarkan terlalu berlebihan yaitu kata “Sembrana”. 

Kelucuan tersebut karena seseorang tersebut tidak meraba-

raba kursi tersebut dengan benar sehingga pantatnya duduk 
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dikepala yang ada dikursi. Tuturan tersebut tidak akan 

melakukan pelanggaran maksim kuantitas apabila orang 

tersebut mengatakan “Adhuh… sapa iki… sirah waras-wiris 

ora salah dilungguhi”. Wacana tersebut masuk ke dalam 

pelanggaran maksim kuantitas dan bertopik tentang seseorang 

tidak tahu ketika akan duduk ternyata ada kepala di kursi 

yang berada diruang tamu dalam posisi gelap. Jadi orang 

tersebut langsung berteriak-teriak ketika kepalanya diduduki. 

b) Konteks  : Pak Parwita dan Pak Yadina tertipu dengan  

  batu baterai ABC yang mirip seperti uang. 

 

“Pak Parwita kandha oleh telung puluh ewu, Pak Yadina 

kandha oleh 40 ewu. Ora masalah, iku rejekine dhewe-

dhewe. Bareng tekan kutha, kabeh enggal-enaggal 

mbuktekake kaya ngapa wujude dhuwit lonthongan mau. 

Lhadalah kekarone kaged… Ana apa? Jebule, sing dikira 

lonthongan dhuwit mau pranyata baterai merk ABC bekas 

kang ukuran gedhe cilike werna-werna. Baterai mau 

dilonthongi nganggo kertas lan ditulisi angka kaya nilaine 

dhuwit saben lonthong.” 

 

‘Pak Parwita berkata dapat tiga puluh ribu, Pak Yadina 

berkata dapat empat puluh ribu. Tidak masalah, itu rejekinya 

sendiri-sendiri. Ketika sudah sampai kota, semua cepat-cepat 

membuktikan seperti apa bentuknya uang bungkusan tadi. 

Lhadalah semuanya terkejut. Ada apa? Ternyata, yang dikira 

bungkusan uang tadi ternyata baterai mrek ABC bekas yang 

ukuran besar kecil bermacam-macam.’ (PS, Lonthong 

Dhuwit, 01-08-2015) 

 

Tuturan yang terdapat pada wacana (PS, Lonthong 

Dhuwit, 01-08-2015), yakni “Jebule, sing dikira lonthongan 

dhuwit mau pranyata baterai merk ABC bekas kang ukuran 

gedhe cilike werna-werna”. Tuturan tersebut menjelaskan 
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bahwa Pak Yadina telah melakukan pelanggaran maksim 

kuantitas. Pelanggaran kuantitas tersebut terjadi ketika Pak 

Yadina yang mengatakan kepada Pak Parwita sangat panjang 

lebar sehingga tidak memberikan kontribusi yang secukupnya 

atau sebanyak yang dibutuhkan oleh lawan tutur. Kelucuan 

tersebut terjadi ketika mengetahui bahwa yang diambil bukan 

uang ternyata batu baterai ABC yang seperti uang. Tuturan 

tersebut tidak akan melakukan pelanggaran maksim kuantitas 

jika mengatakan “Jebule, sing dikira dhuwit pranyata batu 

baterai merk ABC kang ukurane gedhe cilik”. Wacana 

tersebut masuk ke dalam pelanggaran maksim kuantitas dan 

bertopik tentang Pak Parwita serta Pak Yadina yang tertipu 

dengan bungkusan yang dikira uang ternyata hanya 

bungkusan merk baru ABC yang berukuran besar kecil. 

2) Maksim Kualitas 

Berikut ini penjelasan mengenai pelanggaran maksim 

kualitas pada wacana humor Apan Tumon dalam majalah 

Panjebar Semangat tahun 2015 sebagai berikut. 

a) Konteks  : Seseorang yang mengira Bapak tersebut  

  adalah Pak A yang orang pintar. 

 

“Panjenengan badhe nyuwun donga pangestunipun tiyang 

pinter nggih?” “Inggih Bapak, nyuwun pandonganipun 

Bapak,” “Ngaten Pak, panjenengan salah alamat Pak” 

“Lho, lha wau kula sampun taken-taken, dipun tedahken 

ngriki Pak” “Pak Blaka ing Pak, kula sanes tiyang pinter, 

panjenengan madosi Pak A ta?”. Lha inggih panjenengan ta 
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Pak A?”. “Sanes Pak, sanes. Kula niki tiyang biyasa, sanes 

tiyang pinter.” 

 

‘Kamu ingin minta doa restunya orang pintar ya? “Ya Bapak, 

minta doanya Bapak,” “Begini Pak, kamu salah alamat Pak” 

“Lho lha tadi aku sudah bertanya-tanya, diberi tahu disini 

Pak? “Pak kaget kepada Pak, aku bukan orang pintar, kamu 

mencari Pak A ya?” lha ya kamu ya Pak A?”. “Bukan Pak, 

bukan. Aku ini orang biasa, bukan orang pintar.” (PS, 

Dhukun Amatir, 31-01-2015) 

 

Tuturan yang terdapat pada wacana (PS, Dhukun 

Amatir, 31-01-2015, yakni “Lha inggih panjenengan ta Pak 

A?”. Tuturan tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang 

bertanya alamat rumah Pak A menuduh pak Darmo adalah 

pak A, orang pintar. Hal tersebut tidak ada bukti yang 

menjelaskan bahwa pak Darmo itu adalah orang pintar. Oleh 

sebab itu, seseorang yang bertanya rumah Pak A telah 

melakukan pelanggaran maksim kualitas karena tidak ada 

bukti-bukti yang mendukung. Tuturan tersebut tidak akan 

melakukan pelanggaran maksim kualitas apabila mengatakan 

“Lha napa niki leres daleme Pak A?”. Wacana tersebut 

masuk ke dalam pelanggaran maksim kualitas dan bertopik 

tentang pak Darmo yang sedang duduk santai di teras rumah 

tiba-tiba ada tamu datang. Tamu tersebut mencari alamat pak 

A dan tamu tersebut malah salah orang karena mengira pak A 

adalah orang pintar tersebut.  

b) Konteks  : Kondektur yang salah berbicara dengan  

  penumpangnya karena penumpang itu    

  dikira jualan gaplek. 
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“Njenengan badhe tindak pundi to Mbak, Pasar Gedhe 

nggih? Napa ajeng bakulan gaplek ta Mbak?”. Ujug-ujug 

Kondektur sing SKSD (Sok Kenal Sok deket) mau nakoni 

karo mesem. Nana otomatis njenggirat kaget karo nyopot 

handsfree ne sing nyumpel kuping. Bingung. “Napa, Pak 

kondektur? Dodolan gaplek? Mboten niku, wong kula ajeng 

budhal kuliah.” 

 

‘Kamu akan pergi kemana ya Mbak, pasar Gedhe ya? Apa 

mau jualan gaplek ta Mbak? Tiba-tiba Kondektur sing SKSD 

(Sok Kenal Sok Dekat) tadi menanyakan sambil senyum. 

Nana otomatis berdiri kaget dengan melepas handsfreenya 

yang menutup telinga. Bingung. “Apa, Pak Kondektur? 

Jualan gaplek? Tidak itu, kan aku hendak pergi kuliah.’ (PS, 

Mahasiswi Kinyis-Kinyis Dikira Juragan Gaplek, 28-02-

2015) 
 

Tuturan yang terdapat dalam wacana (PS, Mahasiswi 

Kinyis-Kinyis Dikira Juragan Gaplek, 28-02-2015), yakni 

“Njenengan badhe tindak pundi to Mbak, Pasar Gedhe 

nggih? Napa ajeng bakulan gaplek ta Mbak?”. Tuturan 

tersebut menjelaskan bahwa kondektur melakukan 

pelanggaran maksim kualitas karena mengucapkan kepada 

penumpangnya dengan bukti yang belum jelas tentang jualan 

gaplek. Hal tersebut menimbulkan kelucuan karena Nana 

yang seorang mahasiswa yang naik bis kemudian kondektur 

menarik ongkos kepada Nana. Kondektur tersebut 

menanyakan kepada Nana mengenai hal yang belum jelas 

kepada mahasiswa yang ingin berangkat kuliah karena dikira 

Nana mau jualan gaplek di pasar Gedhe. Tuturan tersebut 

tidak akan terjadi apabila mengatakan “Njenengan badhe 
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tindak pundi to Mbak, Pasar Gedhe nggih? Napa ajeng 

teng pundi?”. Wacana tersebut masuk ke dalam pelanggaran 

maksim kualitas dan bertopik tentang seorang mahasiswa 

yang sudah cantik kemudian menunggu bis dipinggir jalan. 

Setelah naik bis, kondektur tersebut mengira penumpangnya 

akan jualan gaplek di Pasar Gedhe padahal penumpang 

tersebut seorang mahasiswa yang ingin berangkat ke kampus.  

c) Konteks  : Seseorang ingin naik kereta api tetapi salah  

  naik gerbong sehingga tidak bisa naik  

  kereta. 

 

“Kok sing tak tumpaki ora katut? Aku bingung, piye ta iki? 

Ndilalah masinise sepur sing lagi teka mau nakoni. Lho, 

mbak mboten katut? Mbenjing malih nek numpak sepur 

mburi dhewe niku sing gerbonge dicenthek tandha abang-

abang. Lha kok niku boten enten. Wah sepira isinku, ketoke 

numpak sepur, kok kepancal.” 

 

‘Kenapa yang aku naiki tidak ikut? Aku bingung, bagaimana 

ini? Kebetulan masinisnya kereta yang sampai tadi bertanya. 

Lho, mbak tidak ikut? Besok lagi kalau naik kereta belakang 

sendiri itu yang gerbongnya dikasih tanda merah-merah. Lha, 

kenapa itu tidak ada. Wah..betapa maluku, sepertinya naik 

kereta, kenapa tertendang. (PS, “Apa Tumon” Wong Kok 

Kepancal Sepur, 20-06-2015) 
 

Tuturan yang terdapat pada wacana (PS, “Apa Tumon” 

Wong Kok Kepancal Sepur, 20-06-2015), yakni “Lha kok 

niku boten enten”. Tuturan tersebut menjelaskan bahwa Ibu-

ibu yang telah melakukan pelanggaran maksim kualitas. 

Pelanggaran maksim tersebut ketika Ibu-ibu itu mengatakan 

yang tidak ada bukti yang mendukung kepada masinisnya 

tentang gerbong yang tidak ada tanda waerna merah. 
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Kelucuan tersebut terjadi ketika Ibu-ibu itu tidak ikut kereta 

yang sudah dinaikinya. Tuturan tersebut tidak akan 

melakukan pelanggaran maksim kualitas apabila mengatakan 

“Oh… nggih kula mboten ngertos”. Wacana tersebut masuk 

ke dalam pelanggaran maksim kualitas dan bertopik tentang 

seorang ibu yang ketinggalan kereta karena salah naik 

gerbong kereta serta baru menyadari setelah masinisnya 

memberi tahu yang sebenarnya. 

d) Konteks  : Mengeluh tidak hanya dirasakan oleh diri  

  kita tetapi tuyul pun juga merasakannya. 

 

“Sing sambat angel golek dhuwit ora mung awake dhewe. 

Thuyule Mbokdhe Ngadi elor omahe kae ya sambat kok. 

Sambate padha karo awakmu..golek dhuwit kok angele ora 

jamak!” ngono sajake pak supir sing sajake seneng 

geguyon.” 

 

‘Yang mengeluh susah cari uang tidak hanya diri kita. 

Tuyulnya Mbokde Ngadi utara rumah itu ya mengeluh kok. 

Mengeluhnya sama dengan denganmu..cari uang kenapa 

susahnya tidak karuan!” begitu katanya pak sopir yang 

katanya senang melucu.’ (PS, Angel Golek Dhuwit, 14-11-

2015) 
 

Tuturan yang terdapat pada wacana (PS, Angel Golek 

Dhuwit, 14-11-2015), yakni “Sing sambat angel golek 

dhuwit ora mung awake dhewe. Thuyule Mbokdhe Ngadi 

elor omahe kae ya sambat kok”. Tuturan tersebut 

menjelaskan bahwa Pak sopir telah melakukan pelanggaran 

maksim kualitas. Pelanggaran maksim kualitas terjadi ketika 

pak sopir mengatakan bahwa tuyul juga mengalami susah 
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mencari uang. Pak sopir tidak tahu sebenarnya tentang tuyul 

tersebut tetapi sudah bisa berkata tuyul juga susah mencari 

uang. Jadi, pak sopir melakukan pelanggaran maksim 

kualitas. Kelucuan yang terjadi pada kutipan tersebut bahwa 

pak sopir berkata tuyul juga mencari uang. Tuturan tersebut 

tidak akan melakukan pelanggaran maksim apabila tidak 

mengatakan “Thuyule Mbokdhe Ngadi elor omahe kae ya 

sambat kok”. Wacana tersebut masuk ke dalam pelanggaran 

maksim kualitas dan bertopik tentang Pak sopir yang 

mengatakan kepada penumpangnya bahwa bukan hanya 

manusia yang merasa kesusahan untuk mencari uang tetapi 

tuyul juga susah dalam mencari uang.  

e) Konteks  : Mbah N yang marah karena tanaman sledri  

  dan cabai jadi layu kemudian diberi es.  

 

“Mas.. iki kena apa? Tanduran sledri lan lombok kok dadi 

kaya ngene?” “Hla embuh… wong wis alum, banjur 

takwenehi es, karepku dimen anyep, mengko rak bisa seger 

maneh.” “Wooo… yawis! Ya kuwi jalarane! Wis gek enggal 

diganti nganggo tanduran anyar..” prentahe Mbah N karo 

mbesengut.” 

 

‘Mas kenapa? Tanaman sledri dan cabai kenapa jadi seperti 

ini? “Hla tidak tahu.. kemarin sudah layu, lalu aku beri es, 

menurutku agar dingin, nanti kan bisa segar lagi.” “Wooo.. ya 

sudah! Ya itu sebabnya! Sudah cepat diganti dengan tanaman 

yang baru..” suruh Mbah N dengan cemberut. (PS, Diwenehi 

Es, 28-11-2015) 
 

Tuturan yang terdapat pada wacana (PS, Diwenehi Es, 

28-11-2015), yakni “Hla embuh… wong wis alum, banjur 

takwenehi es, karepku dimen anyep, mengko rak bisa seger 
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maneh”. Tuturan tersebut menjelaskan bahwa Mas-mas itu 

telah melakukan pelanggaran maksim kualitas. Pelanggaran 

maksim kualitas terjadi ketika mas-mas tersebut berkata yang 

tidak ada bukti-bukti yang jelas tentang pemberian es ke 

tanaman. Pemberian es tersebut belum jelas bisa membuat 

tanaman itu menjadi segar kembali. Kelucuan yang terjadi 

pada kutipan tersebut ketika sudah layu diberi es agar bisa 

segar kembali. Tuturan tersebut tidak akan melakukan 

pelanggaran apabila mengatakan tidak mengatakan biar segar 

kembali karena tidak ada bukti-bukti yang memadai. Wacana 

tersebut masuk ke dalam pelanggaran maksim kualitas dan 

bertopik tentang seseorang yang sok tahu memberi tanaman 

layu dengan es agar segar kembali akan tetapi mbah N malah 

marah karena kelakuan orang itu member es ditanamannya. 

f) Konteks  : Petugas KUA yang salah paham kepada Bu  

  Karno masalah rumah tangga. 

 

“Kula kaliyan Pak Karno punika Kristen Pak.” Bareng Bu 

Karno matur mangkono, petugas KUA sadhar, terus 

mangsuli, “Oh… ngaten Bu. Wah kadosipun klentu niki. 

Mangke Pak Karno ngancer-nganceri nggih leres ngriki 

lho Bu.” “Nggih bener mriki Pak, ning mboten bener.” 

 

‘Aku dengan Pak Karno itu Kristen Pak. Ketika bu Karno 

bicara seperti itu, petugas KUA sadar, lalu menjawab, “Oh… 

begitu Bu. Wah sepertinya salah ini. Sebentar Pak Karno 

menebak-nebak ya benar disini lho Bu.” “Iya benar disini 

Pak, tetapi tidak benar.’ (PS, Talak Loro, 21-03-2015) 

 

Tuturan yang terdapat pada wacana (PS, Talak Loro, 

21-03-2015), yakni “Oh…ngaten Bu. Wah kadosipun 
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klentu niki. Mangke Pak Karno ngancer-nganceri nggih 

leres ngriki lho Bu”. Tututan tersebut menjelaskan bahwa 

Pak Karno terlah melakukan pelanggaran maksim kualitas. 

Pelanggaran maksim kualitas terjadi ketika petugas KUA 

mencari rumah Bu Karno kemudian Pak Karno memberi tahu 

bahwa rumah yang dicari oleh petugas KUA memberi 

petunjuk rumah Bu Karno yang ini. Pak Karno menunjuk 

rumah Bu Karo tanpa ada bukti-bukti yang cukup ketika 

petugas KUA mencari rumahnya. Kelucuan tersebut ketika 

petugas KUA yang salah paham kepda Bu Karno masalah 

rumah tangga. Tuturan tersebut tidak akan melakukan 

pelanggaran maksim kualitas apabila tidak mendatangi rumah 

Bu Karno untuk keterangan talaknya. Wacana tersebut masuk 

ke dalam pelanggaran maksim kualitas dan bertopik tentang 

Bu Karno yang dikira oleh petugas KUA telah melakukan 

talak kepada suaminya. Petugas KUA baru menyadari bahwa 

Bu Karno beragama Kristen sehingga tidak mungkin 

melakukan talak kepada suaminya.  

g) Konteks  : Terjatuh ketika naik sepeda karena terkejut  

   setelah mendengar suara bersin. 

 

“Lha kena apa iki mau? Kok bisa tiba kaya mangkene?” 

pitakonku Lik Pur karo aweh pitulungan. “Apes Pakdhe… 

kula niki wau nyepedha kanthi alon angler, nanging 

dumadakan kaget mireng swanten sora saking nglebet griya 

niku, nggih lajeng dhawah niki wau. Kadose niku wau 

swanten tiyang wahing nanging kok sora sanget,” 
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wangsulane. Lik Pur rada kaget, awit genah sing wahing 

mau dheweke.” 

 

‘Lha kenapa ini tadi? Kenapa bisa jatuh seperti ini? Tanya 

tante Pur dengan memberi pertolongan. “Apes Pakdhe..Aku 

ini tadi bersepeda dengan pelan saja, tetapi langsung terkejut 

mendengar suara keras dari dalam rumah itu, ya lalu jatuh ini 

tadi. Sepertinya ini tadi suara orang bersin tetapi kenapa keras 

sekali,” jawabnya. Tante Pur sedikit terkejut, yang jelas yang 

bersin itu dirinya. (PS, Aji Ampuh, 22-08-2015) 

 

Tuturan yang terdapat pada wacana (PS, Aji Ampuh, 

22-08-2015), yakni “Apes Pakdhe…kula niki wau nyepedha 

kanthi alon angler, nanging dumadakan kaget mireng 

swanten sora saking nglebet griya niku, nggih lajeng 

dhawah niki wau. Kadose niku wau swanten tiyang wahing 

nanging kok sora sanget,”. Tuturan tersebut menjelaskan 

bahwa seseorang yang jatuh dari sepeda telah melakukan 

pelanggaran maksim kualitas. Pelanggaran maksim kualitas 

tersebut terjadi ketika seseorang itu jatuh dari sepeda dan 

mengatakan suara keras berasal dari orang yang bersin. Akan 

tetapi, orang yang jatuh dari sepeda tersebut hanya menduga 

tanpa ada bukti yang jelas bahwa suara itu dari orang bersin. 

Kelucuan yang terjadi pada kutipan tersebut karena 

mendengar suara bersin saja bisa jatuh dari sepeda. Tuturan 

tersebut tidak akan melakukan pelanggaran maksim kualitas 

apabila mengatakan “Apes Pakdhe… kula niki wau 

nyepedha kanthi alon angler, nanging kaget mireng 
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swanten sora saking nglebet nggruyo lajeng dhawah niki 

wau. Mboten ngertos suara napa”. Wacana tersebut masuk 

ke dalam pelanggaran maksim kualitas dan bertopik tentang 

seseorang yang sedang bersepeda pelan-pelan tiba-tiba jatuh 

dan menduga bahwa yang menyebabkan dia jatuh dari sepeda 

berasal dari suara orang bersin.  

h) Konteks  : Masih trauma dengan kejadian gempa  

  sehingga kereta lewat saja dianggap gempa. 

 

“Aku rada kisinan banjur takon: “Ana apa mbak, kok padha 

ra kaget?” pitakonku. “Mas, kene wis biyasa yen sepur liwat 

kantore goyang-goyang, isih kaweden lindhu ya?” Pitakone 

Mbak Evi. “Iya, je mbak.” 

 

‘Aku sedikit malu kemudian bertanya: “Ada apa mbak, 

kenapa tidak terkejut?” tanyaku. “Mas, sini sudah biasa kalau 

kereta lewat kantor goyang-goyang, masih ketakutan gempa 

ya?” tanya Mbak Evi. “Iya Mbak.’ (PS, Dikira Lindhu, 12-

12-2015) 

 

Tuturan yang terdapat pada wacana (PS, Dikira Lindhu, 

12-12-2015), yakni “Mas, kene wis biyasa yen sepur liwat 

kantore goyang-goyang, isih kaweden lindhu ya?”. Tuturan 

tersebut menjelaskan bahwa Mbak Evi telah melakukan 

pelanggaran maksim kualitas. Pelanggaran maksim kualitas 

terjadi ketika Mbak Evi yang sok tahu dengan orang tersebut 

dan mengira begitu saja bahwa orang tersebut takut gempa. 

Kelucuan tersebut terjadi pada saat Mbak Evi mengatakan 

bahwa yang  bergoyang-goyang itu karena gempa. Tuturan 

tersebut tidak akan melakukan pelanggaran maksim apabila 
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tidak mengatakan “Isih kaweden lindhu ya?”. Wacana 

tersebut masuk ke dalam pelanggaran maksim kualitas dan 

bertopik tentang suasana kantor sekitar jam 12 terdengar 

suara gemuruh. Salah satu teman sekantornya mengatakan 

kepada Mbak Evi bahwa mengira mbak Evi takut dan masih 

taruma karena goyangan yang ada di kantornya dikira gempa. 

3) Maksim Cara 

Berikut ini penjelasan mengenai pelanggaran maksim cara 

pada wacana humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar 

Semangat sebagai berikut. 

a) Konteks  : Wanita yang salah paham karena dikira ada  

  Laki-laki yang sedikit kurang sopan. 

 

“Eh... mbak, apa-apaan iki, kok nyiprati aku?!” lha 

njenengan iseng temen mripate kedhip-kedhip ngono...” 

semaure si mbak. “Owalah... aku iki lagi keduten mbak, 

dudu sengaja ngedhepi sampeyan...” wong-wong sing ana 

kono kontan padha ngguyu ger-geran.” 

 

‘Eh…mbak, apa-apaan ini, kenapa menciprati aku?!” lha 

kamu iseng sekali matanya berkedip-kedip begitu..” 

jawabnya si mbak. “Owalaah..aku ini sedang kedutan mbak, 

bukan sengaja mengedipkan kamu..” orang-orang yang 

disana langsung tertawa terbahak-bahak.’ (PS, Gara-Gara 

Mripat Keduten, 28-02-2015) 
 

Tuturan yang terdapat pada wacana wanita (PS, Gara-

Gara Mripat Keduten, 28-02-2015), yakni “Owalah...aku iki 

lagi keduten mbak, dudu sengaja ngedhepi sampeyan...”. 

Tuturan tersebut menjelaskan bahwa seorang wanita telah 

melakukan pelanggaran maksim cara. Pelanggaran tersebut 
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terjadi ketika seorang wanita yang salah paham mengira laki-

laki itu tidak sopan karena mata laki-laki itu berkedip-kedip 

kepada wanita itu. Kelucuan tersebut terjadi ketika wanita 

tersebut menuduh begitu saja sebab itu hanya keduten bukan 

berkedip-kedip kepada wanita itu. Wanita itu tidak akan 

melakukan pelanggaran maksim cara apabila bertanya dengan 

baik tanpa harus menciprati dengan air. Wacana tersebut 

masuk ke dalam pelanggaran maksim cara dan bertopik 

tentang pak Warso yang sedang mengabsen peserta kegiatan 

tiba-tiba matanya pak Warso berkedip-kedip kepada seorang 

wanita. Wanita tersebut kemudian menuduh pak Warso yang 

keduten itu sengaja dilakukan untuk mengedipkan mata ke 

wanita itu.   

b) Konteks  : Seorang kernet yang salah memanggil  

  penumpang laki-laki dengan sebutan  

  perempuan. 

 

“Mas” kuwi, aku mengo karo nampani susuke. Saiba 

kagete dheweke amarga weruh aku jebul wong lanang, 

brengosan sisan.“Diapunten, mas...kula kinten cewek...” si 

kenek njaluk ngapura karo mesem.” 

 

‘Mas itu, aku menoleh dengan menerima kembaliannya. Dia 

langsung terkejut karena melihat aku ternyata orang laki-laki, 

berjenggot juga. “Mohon maaf, ma.. aku kira wanita..” si 

kernet meminta maaf dengan tersenyum’ (PS, Mbak, Susuke 

Mas!, 10-02-2015) 

 

Tuturan yang terdapat pada wacana (PS, Mbak, Susuke 

Mas!, 10-02-2015), yakni “Mas” kuwi, aku mengo karo 

nampani susuke. Saiba kagete dheweke amarga weruh aku 
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jebul wong lanang, brengosan sisan”. Tuturan tersebut 

menjelaskan bahwa kernet tersebut melakukan pelanggaran 

maksim cara karena kernet tersebut mengucapkan kata yang 

salah. Hal tersebut diakui oleh kernetnya sendiri bahwa yang 

diucapkan sudah salah. Kesalahan tersebut ketika 

mengucapkan kata “Mas” karena kenek tersebut tidak 

mengetahui bahwa yang dipanggil itu seorang wanita. 

Tuturan tersebut tidak akan melakukan pelanggaran maksim 

kualitas apabila mengatakan “Permisi, kuwi, aku mengo 

karo nampani susuke”. Wacana tersebut masuk ke dalam 

pelanggaran maksim cara dan bertopik tentang seseorang 

kernet yang mengira orang yang diberi kembaliannya seorang 

laki-laki tetapi ternyata seorang perempuan. 

c) Konteks  : Seorang penulis yang mengira bahwa yang  

     mencolek dirinya itu orang yang iseng. 

 

“Perkiraane penulis kuwi kanca saka Semarang. Dibaleni 

maneh njawil pundhak karo alus ngendika: “Mangga 

dhahar. Ngancani kula”. Nekad tenan wong iki, serentak 

penulis noleh. Blaiik...sing njawil lan ngendika iku Bapak 

Mardiyanto mantan Mendagri, Pembina lan Pelindung 

YSBJ Kanthil Batik Pusat Semarang, papane penulis 

gabung yayasan kabupaten Jawa. Kaget lan klijengan, 

penulis nyuwun ngapura.” 

 

‘Dikira penulis itu teman dari Semarang. Diulangi lagi 

mencolek pundak dengan halus berbicara: silakan makan. 

Menemani aku”. Nekad benar orang ini. Blaiik..yang 

mencolek dan berbicara itu Bapak Mardiyanto mantan 

Mendagri, Pembina dan pelindung YSBJ Kantil Batik Pusat 

Semarang, tempatnya penulis gabung yayasan Kabupaten 
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Jawa. Kaget dan panik, penulis meminta maaf.’ (PS, Kisinan, 

10-02-2015) 
 

Tuturan yang terdapat pada wacana (PS, Kisinan, 10-

02-2015), yakni “Nekad tenan wong iki, serentak penulis 

noleh. Blaiik...sing njawil lan ngendika iku Bapak 

Mardiyanto mantan Mendagri, Pembina lan Pelindung 

YSBJ Kanthil Batik Pusat Semarang, papane penulis 

gabung yayasan kabupaten Jawa”. Tuturan tersebut 

menjelaskan bahwa penulis telah melakukan pelanggaran 

maksim cara. Pelanggaran tersebut disebabkan penulis telah 

mengatakan yang salah karena penulis mengatakan nekad 

kepada orang yang mencolek tersebut. Nekad disini dapat 

berarti nekad tidak terima atau nekad yang marah karena 

penulis tersebut merasa terganggu. Kelucuan tersebut terjadi 

ketika penulis dengan santainya mengatakan nekad kepada 

Bapak mantan Mendagri. Tuturan tersebut tidak akan 

melakukan pelanggaran maksim cara apabila tidak 

mengatakan “Nekad tenan wong iki”. Wacana tersebut 

masuk ke dalam pelanggaran maksim cara dan bertopik 

tentang seseorang penulis yang sedang menikmati bersantai-

santai kemudian dirinya merasa terganggu oleh orang iseng 

sehingga penulis tersebut merasa mengatakan nekad kepada 

Bapak mantan Mendagri.    
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d) Konteks  : Pak Sjn yang ingin bertamu kerumah Pak T  

  baru menyadari bahwa ibu yang menyapu  

  istrinya Pak T. 

 

“Bareng Pak T metu nemoni Pak Sjn, sanalika Pak Sjn kaget 

“Lho Pak…?” Pak T sumaur “Lha nggih mangga katuran 

pinarak”. Bu T mbarung sinang ngendika: “Mau tak aturi 

mampir gak kersa kok Pak”. “Nuwun sewu , Bu. Kula 

nembe ngertos menawi Pak T punika ingkang garwa”. Pak 

Sjn sumaur. Pak Sjn lagi pirsa yen bu T garwane Pak T sing 

ngasta nunggal sekolah.” 

 

‘Ketika Pak T keluar bertemu Pak Sjn, kemudian Pak Sjn 

terkejut “Lho Pak..?” Pak T menjawab “Lha iya silahkan 

mampir.” Bu T dengan muka merah berkata: “Tadi aku 

persilahkan masuk tidak mau kok Pak.” “Mohon maaf, Bu. 

Aku baru tahu kalau pak T itu suaminya’’. Pak Sjn 

menjawab. Pak Sjn baru tahu kalau bu T istrinya pak T yang 

berkerja satu sekolahan.’ (PS, Mangga Mampir Pak!, 11-07-

2015) 
 

Tuturan yang terdapat pada wacana (PS, Mangga 

Mampir Pak!, 11-07-2015), yakni “Nuwun sewu , Bu. Kula 

nembe ngertos menawi Pak T punika ingkang garwa”. 

Tututan tersebut menjelaskan bahwa Pak Sjn telah melakukan 

pelanggaran maksim cara. Pelanggaran maksim cara terjadi 

ketika Pak Sjn yang bingung dengan Pak T yang dikatakan 

oleh istrinya. Pak Sjn mengira Pak T yang dicari bukan istri 

dari orang yang dimintai keterangan rumah Pak T. Kelucuan 

tersebut terjadi ketika Pak Sjn yang baru mengetahui bahwa 

yang orang tersebut istri Pak T. Pak T tidak akan melakukan 

pelanggaran maksim cara apabila mengatakan “Nuwun 

Sewu, tak kiro Bu T sinten”. Wacana tersebut masuk ke 

dalam pelanggaran maksim cara dan bertopik tentang Pak Sjn 
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ingin bertamu ke rumah pak T tetapi tidak tahu rumahnya 

kemudian bertanya dengan ibu-ibu yang sedang menyapu di 

depan rumah. Pak Sjn bertanya rumahnya pak T kemudian 

ibu tersebut memberi tahu bahwa rumah yang disapu ibu 

tersebut rumah pak T tetapi tetap tidak percaya. Pada saat 

disuruh masuk kemudian bertemu dengan pak T dan yang 

tidak tahu bahwa Bu T adalah istri dari Pak T temannya 

sendiri.   

e) Konteks  : Pak Aan merasa malu karena dikira “Nanti  

  Dulu” bukan nama orang. 

 

“Nyuwun pangapunten, Nanti Dulu, Pak.” 

“Lha nggih niki kula pun mandheg” Pak Aan ora kalah 

bingung. “Maksud kula, nami mbake niku Nanti Dulu. Niki 

cobi pirsani KK-nipun,” si Tuan Rumah banjur njelasake 

karo ngguyu weruh ekspresine Pak Aan.” 

 

‘Mohon maaf, “Nanti Dulu” Pak. “Lha iya ini aku sudah 

berhenti” pak Aan tidak kalah bingung. “Maksud aku, nama 

mbaknya itu Nanti Dulu. Ini coba lihat KKnya,” si tuan 

Rumah lalu menjelaskan dengan tertawa melihat ekspresinya 

Pak Aan.”  (PS, Nanti Dulu, 29-08-2015) 

 

Tuturan yang terdapat pada wacana (PS, Nanti Dulu, 

29-08-2015), yakni “Maksud kula, nami mbake niku Nanti 

Dulu. Niki cobi pirsani KK-nipun”. Tuturan tersebut 

menjelaskan bahwa Pak Aan telah melakukan pelanggaran 

maksim cara. Pelanggaran maksim tersebut terjadi ketika Pak 

Aan yang bingung dengan nama tuan rumah “Nanti Dulu”, 

dikira Pak Aan “Nanti Dulu” bukan nama orang tetapi 

menunggu sebentar. Kelucuan tersebut ketika Pak Aan masih 
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belum percaya bahwa “Nanti Dulu” nama orang kemudian 

melihat KKnya. Pak Aan tidak akan melakukan pelanggaran 

maksim cara apabila pak Aan langsung memahami bahwa 

“Nanti Dulu” adalah nama orang. Wacana tersebut masuk ke 

dalam pelanggaran maksim cara dan bertopik tentang Pak 

Aan yang masih tidak percaya sebelum melihat KKnya 

bahwa Nanti Dulu adalah nama orang, disitu Pak Aan merasa 

malu.  

f) Konteks  : Seseorang yang ingin pulang naik ojeg  

     tetapi salah orang dan dikira tukang ojeg  

      karena tidur di pangkalan ojeg. 

 

“Ora suwe banjur kesarean ana sandhuwure motor. Lagi 

entuk saleran anggone sare, ujug-ujug ana ibi-ibu kanthi 

nggawa blanjan maneka warna karo mbengok-mbengok 

nggugah bapak.  “Pak… pak… iki lho aku selak kaboten… 

tekan omahku pira Pak..? Bapakku karo mlengong 

mangsuli: “Nyuwun pangapunten kula sanes tukang ojek”  

 

‘Tidak lama kemudian tidur di atas motor. Baru bisa 

memejamkan mata untuk tidur, tiba-tiba ada ibu-ibu 

membawa belanjaan bermacam-macam sambil berteriak-

teriak dengan membangunkan bapak.  Pak..pak.. ini lho aku 

sudah keberatan.. sampai rumahku berapa Pak? Bapakku 

sambil menoleh menjawab: “Mohon maaf aku bukan tukang 

ojek” (PS, Dikira Tukang Ojek, 19-09-2015) 

 

Tuturan yang terdapat pada wacana (PS, Dikira Tukang 

Ojek, 19-09-2015), yakni “Pak…pak… iki lho aku selak 

kaboten..tekan omahku pira Pak..?”. Kutipan tersebut 

menjelaskan bahwa ibu-ibu tersebut telah melakukan 

pelanggaran maksim cara. Pelanggaran maksim cara tersebut 
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terjadi ketika ibu-ibu yang tidak tahu benar itu tukang ojek 

atau bukan, kemudian tiba-tiba meminta untuk mengantarkan 

kerumahnya, padahal bapak itu hanya sedang tidur di atas 

motor. Kelucuan tersebut terjadi ibu-ibu tiba-tiba meminta 

untuk mengantarkan kerumahnya padahal dia bukan tukang 

ojek. Tuturan tersebut tidak akan melakukan pelanggaran 

maksim cara apabila ibu-ibu tidak begitu saja bertanya biaya 

sampai rumah karena Bapak tersebut bukan tukang ojek. 

Wacana tersebut masuk ke dalam pelanggaran maksim cara 

dan bertopik tentang seorang laki-laki yang ingin 

mengantarkan istri berbelanja dipasar. Tidak seperti biasanya 

laki-laki tersebut menunggu istrinya berbelanjanya agar lebih 

cepat pulang. Laki tersebut menunggu berdekatan dengan 

pangkalan ojeg. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang meminta untuk 

mengatarkan kerumah karena dikira tukang ojeg. 

g) Konteks  : Ada seseorang yang salah masuk dira  

  bahwa rumah yang didatangi adalah  

  rumahnya bu S 

 

“Tekan pawon, diaruh-aruhi sing duwe omah karo kaget: 

“Madosi sinten Pak?”. Bojoku ya kaget, karo nyauri: 

“Menika rak dalemipun mbakyu S”. “Sanes, dalemipun bu S 

lha menika, karo tangane nudingi omah sisihe.” 

 

‘Sampai dapur, dinasehati yang punya rumah dengan terkejut: 

“Cari siapa Pak?”. Istriku ya terkejut, dengan menjawab: “Ini 

kan rumahnya mbak S”. “Bukan, rumahnya bu S kan itu, 

dengan tanganya menunjuk rumah sebelahnya.’ (PS, Kleru 

Mlebu Omahe Uwong, 17-10-2015) 
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Tuturan yang terdapat pada wacana (PS, Kleru Mlebu 

Omahe Uwong, 17-10-2015), yakni “Sanes, dalemipun bu S 

lha menika, karo tangane nudingi omah sisihe”. Tuturan 

tersebut menjelaskan bahwa ada seseorang yang masuk 

rumah begitu saja telah melakukan pelanggaran maksim cara. 

Pelanggaran maksim cara tersebut terjadi ketika ada 

seseorang yang mencari rumah mbak S tetapi bingung dan 

mengira rumah itu milik mbak S sehingga tidak jelas rumah 

yang sebenarnya ternyata disebelah rumahnya mbak S. 

Kelucuan pada kutipan tersebut ketika sudah masuk rumah 

ternyata salah masuk. Tuturan tersebut tidak melakukan 

pelanggaran maksim cara apabila bapak-bapak itu tidak asal 

masuk kerumah orang. Wacana tersebut masuk ke dalam 

pelanggaran maksim cara dan bertopik tentang seseorang 

yang ingin mencari rumahnya bu S kemudian bertanya-tanya 

kepada orang. Seseorang tersebut sampai dirumah yang dituju 

kemudian langsung masuk saja. Pada saat masuk rumah yang 

dikira bu S ternyata salah masuk rumah orang lain.  

h) Konteks  : Seseorang yang salah karena mengira  

  orang tersebut ibunya sendiri ternyata  

  orang lain ketika di RS. 

 

“Batinku maneh, seminggu ana RS sedulurku iki kok 

tambah putih pakulitane? Saiba kagete nalika bapakku ujug-

ujug ngendika, “He ! kuwi dudu mamah! Mamah lagi 

dipriksa dhokter ana ruwang Jantung, digawa sakkasure” 
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‘Perasaanku lagi, satu minggu ada RS saudaraku ini kenapa 

tambah putih kulitnya? bertambah kaget ketika bapakku tiba-

tiba berbicara. “He ! itu bukan mamah! Mamah sedang 

diperiksa dokter di ruang Jantung, dibawa dengan kasurnya.’ 

(PS, Kleru Pasien, 20-06-2015) 

 

Tuturan yang terdapat pada wacana (PS, Kleru Pasien, 

20-06-2015), yakni “Batinku maneh, seminggu ana RS 

sedulurku iki kok tambah putih pakulitane?”. Tuturan 

tersebut menjelaskan bahwa saudara yang sedang menjenguk 

melakukan pelanggaran maksim cara. Pelanggaran tersebut 

terjadi ketika saudara yang menjenguk dirumah sakit salah 

paham terhadap pasien yang dijenguknya. Kelucuan tersebut 

terjadi ketika dijenguk terlihat lebih putih tetapi ternyata Ibu 

tersebut sedang dibawa ruang jantung. Tuturan tersebut tidak 

akan melanggar maksim cara apabila suami dari ibu tersebut 

memberitahu terlebih dahulu sehingga tidak salah paham. 

Wacana tersebut masuk ke dalam pelanggaran maksim cara 

dan bertopik tentang seseorang yang ingin menjenguk 

saudaranya yang sedang sakit di rumah sakit. Orang tersebut 

kemudian masuk keruangan untuk melihat saudaranya dan 

membuka selimut. Orang tersebut heran dengan saudaranya 

menjadi berbeda dan tidak tahu bahwa saudaranya sudah 

dipindah ke ruang yang lain.  

i) Konteks : Seorang wanita yang mengira bahwa yang  

  menarik seragamnya Mas A tetapi salah sangka 
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“E…e…e…malah saya banter, swarane gemuyu cowok-

cowok kuwi, tak noleh “Ya Tuhan,”, jebul sing narik dudu 

Mas A, nanging sragamku sing kecanthol pager pengaman 

area parkir. Tanpa tak piker lan spontan wae, langsung tak 

tarik. “Breet..” sragamku dadi suwek.” 

 

‘E...e...e… malah tambah kencang, suaranya tertawa laki-laki 

itu, aku menoleh “Ya Tuhan,” ternyata yang menarik bukan 

Mas A, tetapi seragamku yang tersangkut pagar pengaman 

area parkir. Tanpa aku pikir dan spontan saja, langsung aku 

tarik. “Breet..” seragamku jadi sobek.’ (PS, Gegedhen 

Rumangsa Nih Yee.., 27-06-2015) 

 

Tuturan yang terdapat pada wacana (PS, Gegedhen 

Rumangsa Nih Yee.., 27-06-2015), yakni “Ya Tuhan,”, jebul 

sing narik dudu Mas A, nanging sragamku sing kecanthol 

pager pengaman area parkir”. Tuturan tersebut menjelaskan 

bahwa wanita tersebut telah melakukan pelanggaran maksim 

cara. Pelanggaran maksim tersebut terjadi ketika wanita itu 

telah salah sangka bahwa yang menarik bukan Mas A tetapi 

pagar pengaman area parkir, sehingga tidak jelas siapa yang 

menarik sebelum dia tahu sebenarnya. Kelucuan tersebut 

terjadi ketika merasa bangga wanita tersebut ditarik oleh Mas 

A tetapi ternyata tersangkut pagar pengaman. Wanita tersebut 

tidak akan melakukan pelanggaran maksim cara apabila laki-

laki yang ada di area pagar pengaman tidak tertawa keras, 

sehingga wanita itu salah sangka. Wacana tersebut masuk ke 

dalam pelanggaran maksim cara dan bertopik tentang seorang 

wanita yang ingin pulang sekolah kemudian menuju parkiran. 

Di sekolah masih banyak siswa-siswa yang belum pulang. 
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Wanita tersebut kemudian pulang dan tiba-tiba ada yang 

menarik bajunya. Wanita tersebut mengira bahwa yang 

menarik bajunya mas A yang menjadi idolanya disekolah. 

Wanita tersebut berteriak-teriak dan dilihat oleh teman-teman 

laki-laki. Dia sudah merasa kepedean bahwa yang menarik 

bajunya Mas A tetapi ternyata pagar area parkir. 

j) Konteks  : Bapak Ibu Guru yang tidak jadi marah  

  ketika ada nama yang sama-sama Waras 

 

“Ngerti swasana ngono pak P ngendika karo mesem-mesem. 

Jangan marah dulu Bapak Ibu Guru, disini yang waras 

kang kan hanya satu yaiku ibu Kasek yang lama, namanya 

kan Bu Waras!” bareng guru-guru sadhar, kontan ora sida 

mesu malah padha ngguyu lakak-lakak, terus padha keplok 

lan serentak muni “Bapak pantas jadi Kasek disini.” 

 

‘Mengetahui suasana seperti itu Pak P berkata dengan 

senyum-senyum. Jangan marah dulu Bapak Ibu Guru, disini 

yang waras kan hanya satu yaiku ibu Kasek yang lama, 

namanya kan Bu Waras! Ketika guru-guru sadar, kontan 

tidak jadi marah malah tertawa terbahak-bahak, lalu bertepuk 

dan serentak berbicara “ Bapak pantas jadi Kasek disini.’ 

(PS, Kabeh Ora Waras, 31-10-2015) 
 

Tutaran yang terdapat pada wacana (PS, Kabeh Ora 

Waras, 31-10-2015), yakni “Jangan marah dulu Bapak Ibu 

Guru, disini yang waras kang kan hanya satu yaiku ibu 

Kasek yang lama, namanya kan Bu Waras!”. Tuturan 

tersebut menjelaskan bahwa guru-guru telah melakukan 

pelanggaran maksim cara. Pelanggaran maksim tersebut 

ketika Pak P yang mengatakan tidak waras kepada semua 

guru-guru. Guru-guru pun marah karena mengira  pak P 
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mengatakan tidak waras semua. Pak P menjelaskan bahwa 

waras tidak hanya tentang akal tetapi juga ada nama Kasek 

yang bernama Waras. Kelucuan terjadi ketika guru-guru baru 

menyadari bahwa Pak P mengatakan Waras itu nama orang 

bukan tentang akal. Tuturan pak P tidak akan melakukan 

pelanggaran maksim cara apabila nama orang “Bu Waras” 

lebih diperjelas lagi bahwa “Bu Waras” hanya ada satu. 

Wacana tersebut masuk ke dalam pelanggaran maksim cara 

dan bertopik tentang bapak ibu Guru ketika sedang rapat 

kemudian membahasa sesuatu yang berkaitan dengan waras. 

Bapak Ibu lupa bahwa salah satu guru di sekolahnya ada yang 

bernama Waras tetapi malah dikira akal.  

k) Konteks  : Pilis yang digunakan untuk kening dikira  

  Sambel oleh seorang anak. 

 

“Owalah, naak..nak. kuwi dudu sambel, kuwi pilis nggo 

nang bathuk.” Celathune sing kost. “Hehe, sanes sambel ta. 

Mulane raose kok benten, radi mboten genah.” 

 

‘Owalaah..naak..nak itu bukan sambal, itu pilis untuk di 

kening. Jawabnya yang mengekos. “Hehe, bukan sambal ya. 

sehiingga rasanya kenapa beda, agak tidak karuan.’ (PS, 

Pilis, 26-12-2015) 
 

Tuturan yang terdapat pada wacana (PS, Pilis, 26-12-

2015), yakni “Owalah, naak..nak. kuwi dudu sambel, kuwi 

pilis nggo nang bathuk”. Tuturan tersebut menjelaskan 

bahwa anak itu telah melakukan pelanggaran maksin cara. 

Anak tersebut salah paham dan tidak tahu tentang pilis. Pilis 
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yang dimaksud oleh anak kecil itu berupa sambal dan pilis 

yang sebenarnya dipakai untuk kening. Sama-sama pilis 

tetapi ada dua arti. Kelucuan tersebut ketika menganggap 

pilis itu sambal yang bisa dimakan. Tuturan yang kost 

tersebut tidak akan melakukan pelanggaran maksim cara 

apabila tidak mengatakan pilis itu sambal. Wacana tersebut 

masuk ke dalam pelanggaran maksim cara dan bertopik 

tentang Bu N yang menaruh pilis dimeja makan. Akan tetapi, 

seorang anak kecil memakan pilisa yang ada dimeja. Anak 

tersebut memakan pilis sampai habis setengah dan rasanya 

pedas. Bu N kemudian menjelaskan kegunaan pilis, akan 

tetapi anak tersebut salah paham bahwa pilis tersebut sambal 

tetapi sebenarnya pilis itu yang dipakai dikening. 

4) Maksim Relevansi (Hubungan) 

Berikut ini penjelasan mengenai pelanggaran maksim 

Relevansi (Hubungan) pada wacana Apa Tumon dalam majalah 

Panjebar Semangat tahun 2015 sebagai berikut: 

a) Konteks : Seorang tukang tambal ban yang mengira  

   bahwa anak yang akan menambal ban seorang  

   preman 

 

“Durung watara adoh anggone mlaku udakara 200 m, ana 

tukang tambal ban pinggir dalan age-age mrepegi anaku 

kanthi rada wedi nuli celathu: Maaf bang…., hari ini belum 

bisa setor jatah, pemasukan hari ini kecil, besok aja ya?” 
karo sajak njaluk diwelasi. Mangerteni tukang tambal ban 

sing kaya ngono iku, anakku tanggap karo ngepuk-epuk 

pundhake, nuli bisik-bisik: “Tenang aku bukan preman!” 
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‘Belum terlihat jauh ketika berjalan sekitar 200 m, ada tukang 

tambal ban pinggir jalan tiba-tiba mendekati anakku dengan 

sedikit takut dengan berkata. “Maaf bang…., hari ini belum 

bisa setor jatah, pemasukan hari ini kecil, besok saja ya? 

Sambil mau minta dikasihani. Mengerti tukang tambal ban 

yang seperti itu, anakku tanggap sambil menepuk-nepuk 

pundaknya, sambil berbisik-bisik: “Tenang aku bukan 

preman!”(PS, Wadhuh.. Diarani Preman, 07-02-2015) 

 

Tuturan yang terdapat pada wacana (PS, 

Wadhuh..Diarani Preman, 07-02-2015) , yakni “Maaf 

bang…., hari ini belum bisa setor jatah, pemasukan hari ini 

kecil, besok aja ya?”. Tututan tersebut menjelaskan bahwa 

tukang tambal ban telah melakukan pelanggaran maksim 

relevansi (hubungan). Pelanggaran maksim relevansi 

(hubungan) terjadi ketika tukang tambal ban tiba-tiba 

mengatakan mengenai setoran uang padahal orang yang 

mendatangi tukang tambal ban tersebut tidak mengetahui 

apa-apa. Selain itu, tidak ada hubungannya dengan 

kedatangan orang tersebut ke tambal ban dengan uang 

setoran. Kelucuan tersebut terjadi ketika tukang tambal ban 

yang tiba-tiba mengatakan setoran uang kepada orang yang 

tidak dikenal. Tukang tambal ban tidak akan melakukan 

pelanggaran maksim relevansi apabila mengatakan “Maaf 

bang… bannya bocor apa? mau tambal ban?”. Wacana 

tersebut masuk ke dalam pelanggaran maksim relevansi 

(hubungan) dan bertopik tentang seseorang berpakaian seperti 

preman yang ingin menambal ban karena bannya bocor. Pada 
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saat menemukan tambal ban kemudian menghampirinya. 

Tukang tambal ban melihat orang tersebut tiba-tiba 

mengatakan setoran uang kepada seseorang yang 

mendatanginya padahal hanya berniat untuk menambal ban.  

b) Konteks  : Memberikan sambutan dengan mengatakan  

  yang tidak ada hubungannya sama sekali. 

 

“Wakil kulawarga sing dilamar miwiti adicara ngaturake 

pambagya wilujeng karo rada ndhagel: “Nuwun kaparenga 

sadherek sadaya radi sabar sawatawis, awit kasruwe 

wontenipun pethilan gara-gara bagong krodha!” 

 

‘Wakil keluarga yang dilamar memulai acara memberikan 

sambutan salam dengan sedikit lucu: “Maaf bolehkah saudara 

semua kira-kira sedikit sabar sebab ada potongan gara-gara 

bagong krodha.’ (PS, Gara-Gara Bagong Krodha, 29-08-

2015) 
 

 Tuturan yang terdapat pada wacana (PS, Gara-Gara 

Bagong Krodha, 29-08-2015), yakni “Nuwun kaparenga 

sadherek sadaya radi sabar sawatawis, awit kasruwe 

wontenipun pethilan gara-gara bagong krodha!”. Tuturan 

tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang mewakili 

keluarga yang dilamar telah melakukan pelanggaran maksim 

relevansi (hubungan). Pelanggaran tersebut terjadi ketika 

wakil dari keluarga yang dilamar ketika memberi sambutan 

mengatakan yang tidak hubungan dengan yang dikatakan 

sebelumnya. Kelucuan tersebut ketika memberi sambutan 

dengan mengatakan “Gara-gara bagong krodha”. Wakil dari 

keluarga yang dilamar tidak akan melakukan pelanggaran 



208 
 

 
 

maksim cara apabila wakil keluarga tersebut tidak 

mengatakan “Gara-gara bagong krodha” ditengah-tengah 

sambutannya. Wacana tersebut masuk ke dalam pelanggaran 

maksim relevansi (hubungan) dan bertopik tentang seorang 

wakil keluarga memberikan sambutan pada saat acara 

perniakhan. Wakil keluraga tersebut tiba-tiba mengatakan 

yang tidak ada hubungannya dengan sambutanya sebagai 

wakil dari keluarga sehingga semua orang tertawa mendengar 

kata-kata yang diucapkan. 

b. Pelanggaran Prinsip Sopan-Santun pada Wacana Apa Tumon 

dalam Majalah Panjebar Semangat tahun 2015. 

Pada penelitian ini, peneliti menemukan lima maksim, yakni 

maksim kesepakatan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim 

simpati, dan maksim kerendahan hati. 

1) Maksim Kesepakatan 

Berikut ini penjelasan mengenai pelanggaran maksim 

kualitas pada Wacana Apa Tumon dalam Majalah Panjebar 

Semangat tahun 2015 sebagai berikut. 

a) Konteks  : Ibu Senok yang marah melihat jariknya  

  berantakan 

 

“Weruh jarike modhal-madhul banjur mbrambang. “Jarik 

sak pirang-pirang metu kabeh madhul-madhul. Jane dha di 

nggo apa?” “Thoprak-thoprakan...thoprakan mbokdhe” cah 

lima nyaur saur manuk. “Dolanan dha sing mledhing” 

mbokdhe Senok karo nyengeni mbrambang.” 
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‘Melihat kain batiknya berantakan kemudian marah. “Kain 

batik banyak sekali keluar semua berantakan. Sebenarnya 

dipakai untuk apa?” “Thoprak-thoprakan…thoprakan Ibu” 

anak lima saling menjawab. “Mainan yang benar” Ibu Senok 

sambil memarahi.’ (PS, Kethoprak-kethoprakan, 03-01-

2015) 

Tuturan yang terdapat pada wacana (PS, Kethoprak-

kethoprakan, 03-01-2015), yakni “Jarik sak pirang-pirang 

metu kabeh madhul-madhul. Jane dha di nggo apa?”. 

Tuturan tersebut menjelaskan bahwa Bude Senok melakukan 

pelanggaran maksim kesepakatan karena memaksimalkan 

ketidaksetujuan kepada anak-anak yang merobak-rabik kain 

batiknya. Hal tersebut sesuai dengan tuturan Ibu Senok yang 

berisi ketidaksepakatan melihat kelakuan anak-anak itu yang 

sudah merobak-rabik kain batik. Kelucuan tersebut muncul 

ketika memarahi anak-anak dan hanya dijawab santai oleh 

anak-anak tersebut. Tuturan Ibu Senok tidak akan melakukan 

pelanggaran maksim kesepakatan apabila tidak marah dengan 

kelakuan anak-anak tersebut. Wacana tersebut masuk ke 

dalam pelanggaran maksim kesepakatan dan bertopik tentang 

anak-anak yang ingin bermain ketoprak kemudian mengambil 

kain batik milik Ibu Senok. Pada saat Ibu Senok pulang dan 

melihat kain batiknya berantakan kemudian langsung marah 

dan tidak setuju dengan kelakuan anak-anak tersebut karena 

telah merobak-rabik kain batiknya semua.  
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b) Konteks  : Panembahan Senopati yang menasehati 

    prajuritnya karena salah mengucapkan  

    kalimat 

 

“Panembahan Senopati tanggap, banjur ngandhani prajurite 

kang nembe sowan kuwi, “Tembungmu kuwi mau kleru, 

dudu kula ingkang Sinuwun, sowan, nanging sing bener, 

kula ingkang sowan, Sinuwun. Ngono..” 

 

‘Panembahan Senopati merespon, lalu menasehati prajurit 

yang baru bertamu itu, “Katamu itu salah, bukan aku yang 

meminta bertamu, tetapi yang benar, aku yang bertamu, 

terima kasih. Seperti itu.’ (PS, Wis Seru, Kleru..!(12-09-

2015) 

 

Berdasarkan kutipan yang terdapat pada wacana (PS, 

Wis Seru, Kleru..!(12-09-2015), yakni “Tembungmu kuwi 

mau kleru, dudu kula ingkang Sinuwun, sowan, nanging 

sing bener, kula ingkang sowan, Sinuwun. Ngono..”. 

Tuturan tersebut menjelaskan bahwa Panembahan Senopati 

telah melakukan pelanggaran maksim kesepakatan. 

Pelanggaran maksim kesepakatan terjadi ketika panembahan 

Senopati yang memaksimalkan ketidaksetujuan perkataan 

dari prajurit tersebut. Untuk itu, pelanggaran yang 

ditimbulkan memunculkan kelucuan ketika prajurit yang 

salah berbicara pada saat bertamu. Tuturan prajurit tersebut 

tidak akan melakukan pelanggaran maksim kesepakatan 

apabila prajurit tidak salah berbicara ketika sedang bertamu. 

Wacana tersebut masuk ke dalam pelanggaran maksim 

kesepakatan dan bertopik tentang acara festival ketoprak di 
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PGRI Cilacap. Ketoprak terakhir yang tampil dari kumpulan 

ketoprak PGRI Kecamatan Cilacap (Kota). Adegan ketoprak 

yang ditampilkan ada perkataan yang salah. Panembahan 

Senopati yang tidak setuju dengan perkataan yang diucapkan 

oleh prajuritnya ketika sedang bertamu.  

2) Maksim Kedermawanan 

Berikut ini penjelasan mengenai pelanggaran maksim 

kedermawanan pada wacana Apa Tumon dalam majalah 

Panjebar Semangat tahun 2015 sebagai berikut. 

a) Konteks : Pak Cokro yang merasa dibohongi karena  

   Ketika dibuka bukan pasien yang ingin 

   Dijenguk 

 

“Kanthi ngati-ati Pak Cokro mbukak kemul sisih ndhuwur, 

Pak D mlenguk melet-melet, mesthi wae Pak Cokro nesu 

rumangsa diapusi, kontan diuleng-uleng karo kandha. 

“Kurang ajar wong wong tuwa diapusi, ayo budiya!” D sing 

awake cilik diuleng-uleng Pak Cokro genah wae mung bisa 

bengok-bengok, awake kalah gedhe.” 

 

‘Dengan berhati-hati Pak Cokro membuka selimut sebelah 

atas, Pak D menoleh menjulur-julurkan, pasti saja Pak Cokro 

marah merasa dibohongi, kontan dipukul-pukul sambil 

berbicara. ‘Kurang ajar orang tua dibohongi, ayo yang 

sopan!” D yang badannya kecil dipukul-pukul Pak Cokro 

benar saja hanya bisa berteriak-teriak, badannya kalah besar.’ 

(PS, Pasien Diuleng-uleng Sing Besuk. 16-05-2015) 
 

Berdasarkan kutipan yang terdapat pada wacana (PS, 

Pasien Diuleng-uleng Sing Besuk. 16-05-2015), yakni 

“Kurang ajar wong wong tuwa diapusi, ayo budiya!”. 

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Pak D melakukan 

pelanggaran maksim kedermawanan. Pelanggaran maksim 
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kedermawanan disebabkan Pak D yang tidak memiliki rasa 

hormat kepada pihak lain dengan menjulur-julurkan lidahnya. 

Kelucuan tersebut terjadi ketika Pak D  melakukan 

pelanggaran maksim kedermawanan dengan memaksimalkan 

rasa tidak hormat. Tuturan pak D tidak akan melakukan 

pelanggaran maksim kedermawanan apabila pak D tidak 

menjulurkan lidahnya kepada pak Cokro. Wacana tersebut 

masuk ke dalam pelanggaran maksim kedermawanan dan 

bertopik tentang Pak D yang berpura-pura menjadi pak lurah. 

Pada saat pak R dan pak cokro sampai diruangan kemudian 

masuk ke ruangan. Pak cokro langsung membuka dan 

ternyata telah tertipu  bahwa yang dibuka bukan pak Lurah 

tetapi pak D. Pak D yang tidak memiliki rasa hormat kepada 

Pak Cokro karena Pak D menjulur-julurkan lidahnya kepada 

Pak Cokro.  

3) Maksim Pujian 

Berikut ini penjelasan mengenai pelanggaran maksim 

pujian pada wacana Apa Tumon dalam majalah Panjebar 

Semangat tahun 2015 sebagai berikut. 

a) Konteks  : Seseorang yang memandang rendah batu  

  akik milik pak X yang diberikan kepada     

  pamannya. 

 

“Sawise iku aku lan paman diparingi sangu, wujud akik. 

Mung emane akik mau ora pakra, mung digawe saka watu 

putih, ora mengkilap. Mung akik kaya ngene kok diwehke 
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wong, kandhane atiku. Eh, tekan ngomah, akik sak 

embane…ilang. Jare paman akik mau mulih menyang 

Gombong, omahe dhukun pak X.” 

 

‘Setelah itu aku dan paman diberi bekal, wujud akik. Hanya 

saja akik tadi tidak bagus, hanya terbuat dari batu putih, tidak 

mengkilap. Hanya akik seperti ini kenapa diberikan ke orang, 

kata hatiku. Eh, sampai rumah, akik dengan embannya 

hilang. Kata paman akik tadi pulang ke Gombong, rumah 

dukun Pak X.’ (PS, Akike Bali Dhewe, 07-03-2015) 

Berdasarkan kutipan pada wacana (PS, Akike Bali 

Dhewe, 07-03-2015), yakni “Mung akik kaya ngene kok 

diwehke wong, kandhane atiku. Eh, tekan ngomah, akik 

sak embane…ilang”. Kutipan di atas, menjelaskan bahwa 

seseorang tersebut telah melakukan pelanggaran maksim 

pujian karena orang itu telah memaksimalkan penjelekan 

kepada orang lain. Penjelekan yang diarahkan kepada orang 

lain memunculkan kelucuan ketika diberi akik tetapi 

mengejeknya kemudian akik tersebut hilang setelah sampai 

rumah. Tuturan tersebut tidak adak melakukan pelanggaran 

maksim pujian apabila “Akik kaya ngene lumayan bagus, 

kandhane atiku.”. Wacana tersebut masuk ke dalam 

pelanggaran maksim pujian dan bertopik tentang seseorang 

dan pamannya sedang ingin mencari orang pintar di 

Gombong. Pada saat sampai ditempat orang pintar tersebut 

kemudian diberi sebuah batu akik. Pada saat diberi batu akik 

kemudian seseorang mengejek pemberian orang dari pak X 
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berupa akik yang diberikan kepada pamannya karena akik 

tersebut tidak mengkilap dan tidak begitu bagus. 

b) Konteks  : Dibalasnya seorang pawang hujan yang  

  selalu menolak hujan dengan turun hujan 

 

“Lha rumangsaku, udane wis ngerti kalamun aku iki pawang 

udan, mesthi ya ora bakal udan, mulane ya ora taksranani. 

Nangimg kok ya malah udan...”wangsulane Mbah Do. 

“Dakkira iki udane aweh piwales marang njenengan, 

gawene nulak udan, saiki diwales diudani, hahaha.” 

 

‘Lha aku kira, hujannya sudah tahu Kalamun aku ini pawang 

hujan, pasti ya tidak bakal hujan, makanya ya tidak aku 

jampi-jampi. Tetapi kenapa ya malah hujan..kata Mbak Do. 

“Aku kira ini hujan memberi balasan kepada kamu, 

pekerjaannya menolak hujan, sekarang dibalas dihujani, 

hahaha.’ (PS, Sang Pawang Udan, 14-03-2015) 

 

Berdasarkan kutipan yang terdapat pada wacana (PS, 

Sang Pawang Udan, 14-03-2015), yakni “Dakkira iki udane 

aweh piwales marang njenengan, gawene nulak udan, saiki 

diwales diudani, hahaha”. Kutipan tersebut menjelaskan 

bahwa Mbah Do telah melakukan pelanggaran pujian ketika 

memaksimalkan penjelekan kepada pihak lain. penjelekan 

yang diarahkan kepada pihak lain memunculkan kelucuan 

ketika bekerja menjadi pawang hujan tetapi ketika pawang 

hujang tersebut ada acara tidak disangka-sangka turun hujan. 

Untuk itu, penjelekan yang dilakukan kepada pihak lebih 

dimaksimalkan. Tuturan Mbah Do tidak akan melakukan 

pelanggaran maksim pujian apabila mengatakan “Dakkira iki 

udane pengin aweh udan marang sek gawene nulak udan”. 
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Wacana tersebut masuk ke dalam pelanggaran maksim pujian 

dan bertopik tentang seorang pawang hujan yang akan ada 

acara dirumah tetapi tidak memberikan jampi-jampi untuk 

menolak hujan. Pawang hujan sudah yakin bahwa tidak akan 

hujan. Pada saat acara akan berlangsung tidak disangka-

sangka hujan turun deras. Melihat hal tersebut seseorang 

yang memberikan penjelekan kepada pawang hujan dengan 

memberi argumentasi bahwa semua itu balasan dari apa yang 

telah diperbuat. 

c) Konteks  : Arti dari sebuah nama orang yang menjadi  

  bahan  tertawakan orang lain 

 

“Niki lho Pak, enten jeneng kok Ibnu Kirdi…hihi..”ngono 

karo ngguyu maneh merga dirasa pancen lucu tenan 

jeneng kuwi. “Sing lucu napa ta Bu?” Pak W ora 

mudheng.“Ibnu Kirdi niku basa Arab Pak, njenengan 

kepengin ngertos artose?”“artose napa Bu?” Pak W 

penasaran, mosok ana jeneng Ibnu Kirdi wae kok anggone 

kepingkel-pingkel ora mandheg-mandheg. “Artose 

Pak?..Anake Bedhes!” 

 

‘Ini lho Pak, ada nama kenapa Ibnu Kirdi..hihi.. sambil 

tertawa lagi karena dirasa memang lucu sekali nama itu. 

“Yang lucu apa ya Bu?” Pak W tidak paham. “Ibnu Kirdi itu 

bahasa Arab Pak, kamu ingin tahu artinya?” “Artinya apa 

Bu?” Pak W penasaran, mengapa ada nama Ibnu Kirdi saja 

kenapa sampai terbahak-bahak tidak berhenti-henti. “artinya 

Pak? Anaknya monyet!’ (PS, Ibnu Kirdi, 09-05-2015) 

 

Berdasarkan kutipan yang terdapat pada wacana (PS, 

Ibnu Kirdi, 09-05-2015), yakni “Niki lho Pak, enten jeneng 

kok Ibnu Kirdi…hihi..”ngono karo ngguyu maneh merga 

dirasa pancen lucu tenan jeneng kuwi”. Kutipan di atas, 
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menjelaskan bahwa istri Pak W telah melakukan pelanggaran 

maksim pujian. Pelanggaran tersebut memunculkan kelucuan 

disebabkan ketika istri Pak W memaksimalkan penjelekan 

kepada nama Ibnu Kirdi. Untuk itu, penjelekan nama orang 

lain akan tidak menyenangkan kepada lawan tutur. Tuturan 

Pak W tidak akan melakukan pelanggaran maksim pujian 

apabila istri Pak W mengatakan “Niki lho Pak, enten jeneng 

Ibnu Kirdi..hihi..” ngono karo ngguyu merga dirasa apik 

artine jeneng kuwi.”. Wacana tersebut masuk ke dalam 

pelanggaran maksim pujian dan bertopik tentang Mbak S 

yang berkerja sebagai guru ketika menjadi guru baru ingin 

membaca nama-nama muridnya. Mbak S setelah membaca 

nama-nama semua kemudian tiba-tiba tertawa. Mbak S 

tertawa setelah membaca nama  Ibnu Kirdi.  Melihat mabk S 

yang tertawa sendiri kemudian pak W bertanya dan diberi 

tahu bahwa ada nama yang artinya monyet. Pak W 

mendengar arti nama tersebut kemudian mengejek nama 

orang karena artinya yang dirasa kurang tepat untuk dijadikan 

nama orang. 

d) Konteks : Bu Laila yang tidak dapat menahan bau  

   mulutnya Mbok Ndol, sehingga Bu Laila  

    pingsan 

“Pas balik, Bu Haisi takon marang Bu Laila kok semaput, 

geneya? “Sakjane… aku iki semaput merg ababe mbok 

Ndol”..Owalah…pantesan. Lha jeneng pasien arep operasi 

kon pasa, biyasane abab..nuwun sewu,,rada malih kaya ora 

biyasane…” 
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‘Ketika kembali, Bu Haisi bertanya kepada Bu Laila kok 

pingsan, kenapa? “Katanya..aku ini pingsan karena bau mulut 

Ibu Ndol” owalah… pantesan. Lha namanya pasien mau 

dioperasi disuruh puasa, biasanya bau mulut..minta 

maaf..agak berubah tidak seperti biasanya.’ (PS, Sing 

Semaput Sing Tilik, 16-05-2015) 
 

Berdasarkan kutipan yang terdapat pada wacana (PS, 

Sing Semaput Sing Tilik, 16-05-2015), yakni “Sakjane… aku 

iki semaput merga…ababe mbok Ndol”. Kutipan tersebut 

menjelaskan bahwa Bu Laila telah melakukan pelanggaran 

maksim pujian. Pelanggaran maksim tersebut memunculkan 

kelucuan ketika Bu Haisi yang bertanya kepada Bu Laila 

mengenai pingsannya Bu Laila. Hal tersebut Bu Laila 

memaksimalkan penjelekan kepada Bu Ndol karena mau 

bulutnya sehingga Bu Laila pingsan. Tuturan Bu Laila tidak 

akan melakukan pelanggaran maksim pujian apabila 

mengatakan “Sakjane… aku iki semaput mergo mambu ora 

enak”. Wacana tersebut masuk ke dalam pelanggaran 

maksim pujian dan bertopik tentang Bu Laila yang ingin 

menjenguk bu Ndol dirumah sakit karena akan dioperasi. 

Pada saat bu Laila mendekat kepada bu Ndol kemudian 

mencium bau mulutnya bu Ndol dan tiba-tiba pingsan. 

Setelah sadar kemudian bu Laila mengatakan yang tidak 

sopan. Bu Laila secara tidak langsung melakukan penjelekan 
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kepada Bu Ndol karena bau mulutnya sehingga Bu Laila 

pingsan. 

4) Maksim Simpati  

Berikut ini penjelasan mengenai pelanggaran maksim 

simpati pada wacana Apa Tumon dalam majalah Panjebar 

Semangat tahun 2015 sebagai berikut. 

a) Konteks  : Mas KS yang bersimpati untuk mendoakan  

  orang yang mau naik haji tetapi salah  

  mengucapkan untuk acara pernikahan 

 

“Ana sing ndongakake “Sugeng tindak nggih Pak, mugi-mugi 

dados haji ingkang mabrur...” ana sing ngucap “Mugi 

tansah sehat Pak, wonten ngrika” lan sapiturute kaya dene 

ndongakake wong kanggo rep tindak haji. Bareng tiba 

gilirane mas KS, malah dheweke ngucap “Sugeng nggih 

Pak, mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah 

warohmah…” 

 

‘Ada yang mendoakan “Selamat pergi ya Pak, semoga jadi 

haji yang mabrur.. ada yang bicara “Semoga selalu sehat Pak, 

disana” dan saterusnya seperti mendoakan orang untuk naik 

haji. Sampai tiba gilirannya mas KS, malah dia berbicara 

“Selamat ya Pak, semoga jadi keluarga yang sakinah 

mawadah warohmah..’ (PS, Kleru Dongane, 09-05-2015) 

 

Berdasarkan kutipan yang terdapat pada wacana (PS, 

Kleru Dongane, 09-05-2015),yakni “Sugeng nggih Pak, 

mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah 

warohmah…”. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Mas KS 

yang telah melakukan pelanggaran simpati. Pelanggaran 

tersebut ketika Mas KS yang mengucapkan kepada orang 
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tersebut dengan ucapan untuk orang menikah. Kelucuan 

tersebut muncul ketika rasa simpati yang diucapkan salah 

kepada pihak lain sehingga merasa kurang sopan dalam 

bersimpati. Tuturan Mas Kas tidak akan melakukan 

pelanggaran maksim simpati apabila mengatakan “Sugeng 

nggih Pak, mugi-mugi dados haji ingkang mabrur, dados 

sae sedayane”. Wacana tersebut masuk ke dalam 

pelanggaran maksim simpati dan bertopik tentang Mas Kas 

yang ingin menghadiri temannya yang akan naik haji. Disitu 

banyak sekali yang mendoakan agar semoga dilancarkan 

semua. Tiba giliran mas KS yang akan mendoakan kepada 

temannya tetapi salah mengucapkan kalimat yang seharusnya 

diucapkan ketika orang akan pergi haji tetapi malah kalimat 

untuk pernikahan. 

b) Konteks  : Bu Parto yang bersimpati untuk  

  mendoakan orang yang pulang haji tetapi  

  salah mengucapkan untuk ucapan orang  

  meninggal 

 

“Semono uga nalika bu Parto kondur haji, kabeh padha tilik 

kalebu Yu Nah. Sawise mertakake saperlune kabeh padha 

pamit mulih. Yu Nah kanthi sora ngomong” Bu Parto, 

mugi-mugi anggenipun tindak haji khusnul Khotimah. 
“Kabeh sing bareng tilik mak gerr krungu yu Nah 

ndongakake khusnul khotimah.” 

 

‘Dan juga ketika bu Parto pulang haji, semua menjenguk 

termasuk bu Nah. Setelah seperlunya selasai, semua pamit 

pulang. Mbak Nah dengan jelas bicara” Bu Parto, semoga 

dengan pergi haji khusnul khotimah. “Semua yang bersama 

menjenguk langsung tertawa mendengar Mbak Nah 
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mendoakan khusnul khotimah.’ (PS, Muga-Muga Khusnul 

Khotimah, 23-05-2015) 
 

Berdasarkan kutipan di atas yang terdapat pada 

wacana (PS, Muga-Muga Khusnul Khotimah, 23-05-2015), 

yakni “Yu Nah kanthi sora ngomong” Bu Parto, mugi-mugi 

anggenipun tindak haji khusnul Khotimah”. Kutipan 

tersebut menjelaskan bahwa Yu Nah telah melakukan 

pelanggaran maksim simpati. Pelanggaran maksim simpati 

terjadi ketika Yu Nah mengucapkan doa untuk orang yang 

baru meninggal padahal Bu Parto baru pulang dari haji. 

Kelucuan tersebut muncul ketika rasa simpati yang diucapkan 

salah kepada pihak lain sehingga menimbulkan rasa tidak 

pantas jika diucapkan. Tuturan Yu nah tidak akan melakukan 

pelanggaran maksim simpati apabila mengatakan “Yu Nah 

ngomong,  Bu Parto, mugi-mugi anggenipun tindak haji 

dados haji ingkang mabrur”. Wacana tersebut masuk ke 

dalam pelanggaran maksim simpati dan bertopik tentang 

Mbak Nah yang salah mengucapkan kepada Bu Parto yang 

akan naik haiji dengan mengucapkan kalimat untuk orang 

sudah meninggal.  

c) Konteks  : Teman-temannya menyindir dirinya  

tentang jatuh dari sepeda ketika ban  

paseknya lepas 

 

“Bane ban pasek sing lepas saka peleg, dhek semana ban pit 

nganggo pasek. Esuke aku mlebu sekolah, kanca-kancaku 
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padha takon, “Sapa mbak sing mangku wingi?” isinku dadi 

tambah maneh” 

 

‘Bannya ban pasek yang lepas dari peleg, waktu itu ban 

sepeda memakai ban pasek. Paginya aku masuk sekolah, 

teman-temanku  bertanya “Siapa mbak yang memangku 

kemarIn?” Maluku bertambah lagi.’ (PS, Ban Pasek, 13-06-

2015) 
 

Berdasarkan kutipan yang terdapat pada wacana (PS, 

Ban Pasek, 13-06-2015), yakni “Esuke aku mlebu sekolah, 

kanca-kancaku padha takon, “Sapa mbak sing mangku 

wingi?”. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa teman-teman 

dari anak tersebut telah melakukan pelanggaran maksim 

simpati. Pelanggaran maksim simpati terjadi ketika anak-

anak tersebut bersimpati dengan jatuhya anak itu dari sepeda 

tetapi secara tidak langsung menyindir anak itu menjadi 

malu. Kelucuan tersebut terjadi ketika ban pasek terlepas dan 

ditanyakan oleh semua teman-temannya. Tuturan yang 

diucapkan teman-temannya tidak akan melakukan 

pelanggaran maksim simpati apabila tidak bertanya “Sapa 

mbak sing mangku wingi?”. Wacana tersebut masuk ke 

dalam pelanggaran maksim simpati dan bertopik tentang 

seseorang yang bersimpati atas jatuhnya teman sekelasnya 

dari sepeda yang pelegnya lepas. Simpati dengan temannya 

tetapi secara tidak langsung melakukan pelanggaran maksim 

simpati karena tidak menanyakan keadaan temannya tetapi 
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malah bertanya yang lain mengenai siapa yang 

memangkunya.  

5) Maksim Kerendahan Hati 

Berikut ini penjelasan mengenai pelanggaran maksim 

kerendahan hati pada wacana Apa Tumon dalam majalah 

Panjebar Semangat tahun 2015 sebagai berikut. 

1) Konteks  : Jack yang tidak tahu bahwa silet yang  

  dipakainya tidak ada siletnya 

 

“Ya genah wae yen wekasane ora bisa kanggo nyukur 

jenggot sanajan wis dijeteb-jetebake. “Woalah Jack… Jack. 

jelas wae ora kenek. Wong ora enek silete kok!” grenenge 

prian.” 

 

‘Ya jelas saja kalau siletnya tidak bisa untuk mencukur 

jenggot walaupun sudah digosok-gosokan. “Woalaah 

Jack..Jack. jelas saja tidak bisa. Kan tidak ada siletnya kok!” 

batinnya Prian.’(PS, Lali Silete, 07-11-2015) 

 

Berdasarkan tuturan yang terdapat pada wacana (PS, 

Lali Silete, 07-11-2015), yakni “Woalah Jack..Jack. jelas 

wae ora kenek. Wong ora enek silete kok!”. Tuturan tersebut 

menjelaskan bahwa Prian telah melakukan pelanggaran 

maksim kerendahan hati. Pelanggaran maksim tersebut 

terjadi ketika Prian menyombongkan dirinya dan menjelaskan 

kepada Jack bahwa yang menyebabkan tidak bisa untuk 

mencukur karena tidak ada silet. Prian memaksimalkan 

keuntungannya sebasar-besarnya. Kelucuan tersebut terjadi 

ketika Jack tidak menyadari bahwa ketika ingin mencukur 

tidak tahu bahwa alat cukurnya tidak ada siiletnya. Tuturan 
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Prian tidak akan melakukan pelanggaran maksim kerendahan 

hati apabila mengatakan “Woalah Jack..Jack kan iki ora 

ana silete makane ora bisa dienggo”. Wacana tersebut 

masuk ke dalam pelanggaran maksim kerendahan hati dan 

bertopik tentang Jack yang ingin mencukur jenggotnya tetapi 

mengalami kesusuhan pada saat akan mencukur jenggot. 

Prian kemudian memberitahu penyebab siletnya tidak bisa 

dipakai. Prian yang merasa lebih tahu dari pada Jack karena 

Jack tidak tahu penyebab kenapa siletnya tidak bisa dipakai. 

6) Maksim Kearifan 

Berikut ini penjelasan mengenai pelanggaran maksim 

kearifan pada wacana Apa Tumon dalam majalah Panjebar 

Semangat tahun 2015 sebagai berikut. 

1) Konteks  : Meminta uang kepada orang belum dikenal  

  karena masih kurang untuk membeli    

  pempres (pembalut) 

 

“Menika kula saking rumah sakit, nenggani istri kula 

nglairaken, lajeng bu bidan ngendika menawi kula kedah 

persiapan tumbas pempres (pembalut). Ndilalah badhe 

tumbas, yatra kula kirang sekawan ewu rupiah lan sepedha 

kula ndilalah nggembos, kula titipaken wonten kilen terminal. 

Lan menawi kepareng kula badhe nyuwun yatra sekawan 

ewu mawon.” 

 

‘Ini aku dari rumah sakit, menunggu istri aku melahirkan, 

kemudian bu bidan berbicara agar aku harus persiapan 

membeli pempres (pembalut). Kebetulan ingin membeli, 

uang aku kurang empat ribu rupiah dan sepeda aku kebetulan 

bocor, aku titipkan di barat terminal. Dan jika boleh aku ingin 
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minta uang empat ribu saja.’ (PS, Saking Jujure, 26-09-

2015) 

 

Berdasarkan kutipan yang terdapat pada wacana (PS, 

Saking Jujure, 26-09-2015), yakni “Lan menawi kepareng 

kula badhe nyuwun yatra sekawan ewu mawon.”. Tuturan 

tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang kurang uang 

telah melakukan pelanggaran maksim kearifan. Pelanggaran 

tersebut terjadi ketika orang itu meminta uang kepada orang 

belum dikenal untuk membeli pempres. Jadi, orang tersebut 

memberikan kerugian besar kepada lawan tutunya karena 

lawan tutur harus mengeluarkan uang untuk orang tersebut. 

Hal tersebut menimbulkan kelucuan karena sangat percaya 

diri meminta uang kepada orang yang tidak dikenal tanpa 

rasa malu dan setelah itu pergi begitu saja. Orang yang 

meminta tidak akan melakukan pelanggaran maksim kearifan 

apabila tidak meminta uang kepada orang tersebut dan harus 

mempunyai rasa malu. Wacana tersebut masuk ke dalam 

pelanggaran maksim kearifan dan bertopik tentang seorang 

laki-laki yang disuruh oleh dokter untuk membeli pempres. 

Laki-laki tersebut kemudian keluar meminta uang kepada 

orang lain karena kehabisan uang. Laki-laki tersebut tidak 

memikirkan baik atau tidak yang penting mendapatkan uang 

untuk membeli pempres. 
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 BAB V  

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data pada jenis-jenis humor dan pelanggaran 

maksim pada wacana humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar Semangat 

tahun 2015, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut. 

1. Peneliti menemukan adanya jenis humor yang mengandung kelucuan pada 

wacana humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2015. 

Jenis-jenis humor tersebut meliputi humor mahasiswa sebanyak 1 

indikator, humor seksual sebanyak 7 indikator, humor jual-beli sebanyak 6 

indikator, humor agama sebanyak 6 indikator, humor psikiater sebanyak 6 

indikator, humor percintaan sebanyak 3 indikator,  humor keluarga 

sebanyak 11 indikator, humor rumah tangga sebanyak 1 indikator, humor 

tingkah laku manusia sebanyak 6 indikator, humor pendidikan sebanyak 

10 indikator, humor hutang-piutang sebanyak 1 indikator, komik sebanyak 

14 indikator, humor dokter sebanyak 3 indikator, olok-olok sebanyak 5 

indikator, humor pembantu sebanyak 2 indikator, humor pencuri sebanyak 

3 indikator, humor intelektual sebanyak 3 indikator, dan supresi sebanyak 

2 indikator. 

2. Peneliti menemukan adanya pelanggaran maksim kerja sama dan 

pelanggaran maksim sopan santun yang mengandung kelucuan pada 

wacana humor Apa Tumon dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2015. 
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Pelanggaran maksim kerja sama meliputi maksim kuantitas sebanyak 2 

indikator, maksim kualitas sebanyak 8 indikator, maksim cara sebanyak 11 

indikator, dan maksim relevansi (hubungan) sebanyak 2 indikator. 

Pelanggaran maksim sopan-santun meliputi maksim kesepakatan sebanyak 

2 indikator, maksim kedermawanan sebanyak 1 indikator, maksim pujian 

sebanyak 4 indikator, maksim simpati sebanyak 3 indikator,  maksim 

kerendahan hati sebanyak 1 indikator, dan maksim kearifan sebanyak 1 

indikator. 

 

B. Saran  

Berkaitan dengan penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka 

peneliti dapat menyarankan sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti, agar lebih memperdalam pengetahuan tentang ilmu bahasa 

bidang pragmatik. Selain itu, peneliti agar bisa mengembangkan 

penelitiannya yang tidak hanya jenis-jenis humor dan pelanggaran maksim 

yang ada di media cetak, tetapi bisa mengembangkan dari media 

elektronik atau dalam sebuah percakapan sehari-hari. 

2. Bagi guru, agar dapat ikut serta menyumbangkan ide-ide atau gagasan 

tentang humor dan pelanggaran maksim, khususnya dalam bahasa Jawa  

agar pembelajaran bahasa Jawa semakin berkembang dan tidak 

membosankan.  
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3. Bagi masyarakat, agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang ilmu 

bahasa bidang pragmatik yang meliputi jenis-jenis humor serta 

pelanggaran maksim kerja sama dan pelanggaran maksim sopan-santun. 
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