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JURNAL 

ANALISIS TINDAK TUTUR 

HUMOR dalam FILM “WARKOP 

DKI REBORN” dengan KAJIAN 

LINGUSTIK HUMOR 

ABSTRAK 

Permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah (1) bagaimana bentuk 

tuturan humor dalam film “Warkop DKI 

Reborn”. (2) bagaimanakah ciri-ciri tuturan 

humor dalam film “Warkop DKI Reborn”. 

Tujuan penelitian ini (1) untuk 

mendiskripsikan bagaimana bentuk tuturan 

humor dalam film “Warkop DKI Reborn”. 

(2) untuk mendeskripsikan bagaimana ciri-

ciri tuturan humor dalam film “Warkop DKI 

Reborn”. Ada pun jenis penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan 

bentuk dan ciri tuturan humor dalam film 

“Warkop DKI Reborn”. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah metode simak dan metode catat. 

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut 

(1) terdapat empat bentuk tuturan humor 

dalam film “Warkop DKI Reborn” yaitu, (a) 

bentuk frasa, (b) bentuk klausa, (c) bentuk 

kalimat, dan (d) berbentuk wacana. (2) 

terdapat lima ciri tuturan humor dalam Film 

“Warkop DKI Reborn”, yaitu (a) struktural 

yang menliputi unsur musis yang berupa 

tekanan pada kalimat, (b) leksikal yang 

meliputi unsur alegori, unsur simile, unsur 

metafora, dan unsur personifikasi, (c) kata 

tidak baku, (d) kata hiperbola, dan (e) kata 

sarkasme. 

Kata kunci : Bentuk Tuturan Humor, 

Ciri Tuturan Humor, Film “Warkop DKI 

Reborn” 

 The problems raised in this study 

are (1) what is the form of humorous speech 

act in the “Warkop DKI Reborn’s” movie. 

(2) what are the characteristics of humorous 

utterances in the “Warkop DKI Reborn’s” 

movie. The purpose of this study (1) to 

describe how the form of humorous speech 

in the Warkop DKI Reborn’s” movie. (2) to 

describe how the characteristics of 

humorous speech in the “Warkop DKI 

Reborn’s movie. The type of this research is 

qualitative descriptive which describes the 

shape and characteristic of humorous speech 

in the “Warkop DKI Reborn’s” movie. The 

method of data collection in this study is the 

refer method and the note method. The 

results of this study are as follows (1) there 

are four forms of untterances of humorous in 

the “Warkop DKI Reborn’s” movie, namely 

(a) phrase form, (b) clause form, (c) 

sentence form, and (d) discourse form. (2) 

there are five characteristics of humorous 

speech in the “Warkop DKI Reborn’s” 

movie, namely (a) structural which includes 

the musis element in the form of pressure on 

the sentence, (b) lexical which includes 

allegory, simile elements, metaphorical 

element, and personification elements (c) 

non-standard words, (d) the word hyperbole, 

and (e) the word sarcasm.  

Keywords: Humorous Speech Forms, 

Humorous Speech Features, “Warkop 

DKI Reborn’s” Movie 

 



 
 

2 

 

 Tuturan dalam sebuah film terdiri 

dari berbagai macam bentuk tuturan yang 

khas dan menjadi ciri dari setiap film 

tersebut. Salah satunya adalah tuturan  

dalam film komedi, tuturan dalam film 

komedi banyak sekali terdapat tuturan-

tuturan  yang mampu membuat penonton 

terawa, seperti tuturan tidakmasukakal, 

hiperbola, sarkasme, dll.  

(1) Dono    : kita mau makan apa ni 

Dro? 

 Indro    : makan batu. 

 Ke tiga : Hahahahaha.    

 Tuturan Indro dalam data (1) disebut 

kata hiperbola karena Indro menyampaikan 

sesuatu dengan cara berlebih-lebihan tuturan 

hiperbola tersebut yakni kata makan batu. 

Tuturan yang dilakukan oleh Indro adalah 

bentuk jawaban dari pertanyaan dari Dono 

yakni kita akan makan apa ni Dro? Namun 

Indro menjawab tuturan tersebut secara 

berlebih-lebihan (hiperbola). Tuturan 

hiperbola yang dilakukan oleh Indro inilah 

yang dikatakan tuturan komedi yang mampu 

membuat penonton untuk tertawa.  

 Bisa kita lihat kutipan dialog film 

“Warkop DKI Reborn” di atas adalah 

tuturan humor karena mampu memancing 

para pentonton tertawa dengan gaya bahasa 

yang dibuat oleh para pemain “Warkop DKI 

Reborn” dan bisa dikatakan juga film 

“Warkop DKI Reborn” ini adalah sebuah 

film yang bergenre komedi. Berdasarkan 

paparan dalam latar belakang pada bagaian 

subbab sebelumnya ini, dapat saya temukan 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu. 

1. Bagaimana bentuk tuturan humor dalam 

film “Warkop DKI Reborn”?  

2. Bagaimana ciri-ciri tuturan humor dalam 

film “Warkop DKI Reborn” menurut 

kajian lingustik humor?  

Berdasarkan permasalahan di atas dapat kita 

lihat tujuan penelitiannya. 

1. Mendiskripsikan bagaimana bentuk 

tuturan humor dalam film “Warkop DKI 

Reborn”. 

2. Mendiskripsikan bagaimana ciri-ciri 

tuturan humor dalam film “Warkop DKI 

Reborn” menurut kajian lingustik. 

Manfaat penelitian ini dibedakan 

menjadi dua yaitu manfaat secara teorites 

dan manfaat secara praktis yang peneliti 

rincikan sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis  

Secara teoretis penelitian ini dapat 

memberikan pengetahuan terhadap studi 

tentang tutur humor dalam film dengan 

menggunakan kajian lingustik humor. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat 

dihasilkan dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

a. Penelitian ini diharapkan dapat 

sebagai penambah wawasan tentang 
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tuturan humor dalam suatu film dan 

dapat menambah wawasan tentang 

kebahasaan. 

b. Sebagai bahan perbandingan dalam 

penelitian tentang tuturan humor 

dalam film selanjutnya. 

c. Menambah pengetauan tentang 

tuturan humor dalam suatu film. 

Penelitian Relevan  

Ada dua penelitian relevan yang saya 

gunakan yaitu. 

1. Elfiani (2000) meneliti tindak tutur yang 

berjudul “Analisi Tindak Tutur Langsung 

dan Tidak Langsung dalam Film ‘Inikah 

Cinta’ Karya  Agus Hartono dengan 

Menggunakan Kajian Lingustik”. 

Penggunaan teori tindak tutur untuk melihat 

jenis dan makna tindak tutur merupakan 

kesamaan dari penelitian Elfiani dan 

penelitan yang akan saya lakukan. Penelitian 

Elfiani (2000) membahas tentang tindak 

tutur dalam sebuah film dengan aspek 

penelitia lebih luas yaitu aspek tindak tutur 

langsung dan tidak lansung. Fungsi tindak 

tutur ditelaah secara lebih mendalam dengan 

melihat fungsi ujaran dari aspek teori 

deklaratif, asertif, komisif, direktif, maupun 

ekspresif. Penelitian ini menelaah data dari 

interaksi antara dialog pemain film “inikah 

cinta”. Sedangkan penelitian yg saya 

lakukan cendrung bersifat umum hanya 

meneliti tindak tutur, fungsi, dan makna 

dalam dialog film Warkop DKI Reborn.  

2. Wulantari (2009) yang berjudul “Tindak 

Tutur  dalam Kumpulan  Naskah Drama 

Nyunnyan- Nyunnyen”. 

Penelitian Wulantari (2009) dan penelitian 

ini sama-sama menggunakan metode 

kualitatif dan teori tindak tutur untuk 

menganalisis data. Sedangkan perbedaan 

dalam penelitian yang akan dilakukan ini 

adalah menambahkan teori pendukung yaitu 

teori prinsip kerjasama dan gaya bahasa 

untuk menelaah ujaran. Sementara itu, 

Wulantari menggunakan teori etnografi 

komunikasi untuk mendukung analisis 

penelitiannya.  

Landasan teori merupakan langkah 

untuk merangkai kerangka berpikir melalui 

teori yang akan saling mendukung dalam 

analisis data. Landasan teori akan menjadi 

tuntunan dalam penelahaan objek lingual 

sehingga penelitian dapat digambarkan 

secara komprehensif. Dalam penelitian ini 

teori yang digunakan adalah teori 

pragmatik,tindak tutur, implikatur, tuturan 

humor, konteks, dan film “Warkop DKI 

Reborn”. Konsep teori-teori tersebut 

dipaparkan secara berturut-turut di bawah 

ini. 

1. Pragmatik merupakaan ilmu yang 

menelaah pemaknaan penggunaan 

bahasa berdasarkan konteksnya. Hal ini 

selaras dengan pernyataan Yule (1996) 

yang menyatakan bahwa pragmatik 

adalah studi makna secara kontekstual. 

Dari pengertian ini dapat dikatakan 

bahwa pragmatik tidak hanya menelaah 

bahasa dari susunan bahasa itu sendiri, 

tetapi juga faktor eksternal yang 

memengaruhinya. Faktor eksternal yang 

memengaruhi bahasa inilah yang dikenal 
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dengan istilah konteks. Seperti telah 

disinggung sebelumnya, sebagai faktor 

eksternal yang memengaruhi bahasa, 

konteks tidak muncul hanya dalam 

bentuk fisik saja. Di dalam pragmatik 

juga membahas kajian mengenai deksis, 

impilaktur, presuposisi, tindak tutur dan 

aspek struktur wacana (Gazadar, 

melaluli Nandar, 2009:5). 

2. Tindak tutur (speech act) merupakan 

unsur pragmatik yang melibatkan 

pembicara atau penulis, pendengar atau 

pembaca, dan yang dibicarakan. Dalam 

penerapannya tindak tutur digunakan 

oleh beberapa disiplin ilmu. Austin 

mengemukakan bahwa aktifitas bertutur 

tidak hanya terbatas pada penuturan 

sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu 

atas dasar tuturan itu. Pendapat Austin 

ini didukung oleh Searle (dalam 

Rusminto2010: 22) dengan mengatakan 

bahawa unit terkecil komunikasi 

bukanlah kalimat, melainkan tindakan 

tertentu, seperti membuat pernyataan, 

pertanyaan, perintah, dan permintaan. 

3. Konsep implikatur pertama kali 

dikenalkan oleh Grice untuk 

memecahkan persoalan makna bahasa 

yang tidak dapat diselesaikan oleh teori 

semantik biasa. Penekanan Grice pada 

maksud penutur dalam komunikasi 

tercemin dalam penjelasannya mengenai 

makna yang tidak alamiah. Implikatur 

adalah makna tersirat, dengan kata lain 

makna yang muncul tidak sesuai dengan 

tuturan yang diucapkan. Menurut Grice 

(dalam Louise 2007:13) berkata “A 

menginginkan ujaran X menghasilkan 

suatu efek tertentu pada khalayak 

dengan cara mengenal maksud ini”. 

Menurut definisi ini, penutur tidak cukup 

hanya bermaksud menyebabkan efek 

tertentu pada pendengar melalui 

pengunaan ujarannya. Efek ini hanya 

dapat dicapai dengan tepat apabila 

maksud untuk menghasilkan efek  ini 

diketahui oleh pendengar. 

4. Tuturan humor merupakan salah satu 

bentuk tindak tuturan  yang dapat 

dijadikan sarana komunikasi. 

Didalamnya terdapat informasi, 

pernyataan rasa senang, marah, kesal 

atau simpati. Sebagai sarana komunikasi 

apabila disampaikan dengan tepat, 

humor dapat berfungsi bermacam-

macam.Tuturan yang mengandung 

humor mampu mengurangi ketegangan 

dan sebagai mediator penyelamat. 

5. Adapun bentuk lingual dalam film 

Warkop DKI Reborn menurut Chaer 

(2002:2) dalam Pertiwi (2012:16) yakni  

frasa, kalusa, kalimat, dan wacana suatu 

bahasa di dalam bahasa lain yang 

digunakan. Intinya ada satu bahasa yang 

digunakan, tetapi didalamnya terdapat 

serpihan-serpihan bahasa lain. Di bawah 

ini dipaparkan lebih lanjut mengenai 

frasa, kalusa, kalimat, dan wacana. 

 

a. Frasa 

Frasa adalah satuan gramatikal yang 

berupa gabungan kata yang bersifat 

nonpredikatif yang terdiri lebih dari satu 

kata, Chaer (2012:222). Frasa dibagi 

menjadi beberapa kategori di antaranya, 

frasa nomina, frasa verba, frasa adjektiva, 

dll. 

b. Klausa 

Klausa adalah satuan sintaktis berupa 

runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif. 

Artinya, di dalam kontruksi tersebut terdapat 

komponen-komponen, berupa kata atau 

frasa, yang berfungsi sebagai predikat dan 

yang lain berfungsi sebagai subjek, sebagai 
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objek, atau sebagai keterangan. Klausa 

sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan 

predikat, Chaer (2012:231). Klausa dibagi 

menjadi klausa lengkap dan klausa tak 

lengkap. 

c. Kalimat 

Kalimat adalah gabugan dua kata 

ataupun lebih, baik itu dalam bentuk lisan 

maupun tulisan yang disusun sesuai pola 

tertentu sehingga memiliki arti. Kalimat 

yang baik dan benar tentunya memiliki ciri-

ciri tertentu, yaitu mengandung unsure-

unsur seperti S (subjek) P (predikat) O 

(objek), dan K (keterangan) atau disingkat 

(SPOK). 

d. Wacana 

Wacana rentetan kalimat yang saling 

berkaitan dan menghubungkan proposisi 

yang satu dengan proposisi lainnya di dalam 

dalam satu bagun bahasa. 

6. Konteks bahasa meliputi (1) konteks 

dialektal, diantaranya meliputi usia, jenis 

kelamin, dan spesialisasi (menujuk pada 

profesi), (2) konteks diatipik, yang 

meliputi seting (tempat dan jarak 

interaksi), topik pembicaraan, dan 

fungsi, dan (3) konteks realisasi yang 

meliputi cara dan saluran yang 

digunakan orang untuk menyampaikan 

pesan. Konteks nonbahasa meliputi 

konteks fisik dan konteks sosial 

pisikologis. Konteks fisik misalnya 

berupa tempat, waktu, dan hal-hal fisik 

lainnya yang dapat diinderasedangkan 

konteks sosial-pisikologis misalnya 

berupa hubungan antara peran, keadaan 

batin para pemeran, latar belakang sosial 

ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. 

7. Film menjadi fenomena yang sangat 

sering didengar atau pun  disaksikan. 

Salah satu cotohnya adalah film Korea 

dengan serial dramanya yang 

memprensentatifkan kehidupan 

masyrakatnya, promosi budaya hingga 

sejarah kerajan-kerajan yang berdiri di 

negeri gingseng tersebut. Tidak kalah 

dengan Negara Korea, Indonesia 

sekarang juga sudah berkembag dalam 

perfilmannya, yang bahkan sudah masuk 

ke dalam industi luar negri, salah 

satunya film laga The Read. Tidak kalah 

dengan film The Read film Warkop DKI 

Reborn juga masuk dalam jajaran film 

box ofis Indonesia yang banyak ditonton 

oleh semua kalagan masyarakat. Maka 

dari itu peneliti tertarik menganalisias 

tuturan dalam film Warkop DKI Reborn, 

dengan judul Analisis Tindak Tutur 

Humor Film Warkop DKI Reborn 

dengan Kajianm Lingustik. Effendi 

(1986) menjelaskan bahwa film adalah 

satu hasil budaya dan alat ekspresi 

kesenian, ditambahkan lagi oleh Michael 

Rabiger (2009) film adalah media 

berbentuk video yang dimulai atau 

dihasilkan dalam ide nyata, kemudian 

didalamnya harus mendukung unsur 

hiburan dan makna. 

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dari penelitian yang akan dilakukan 

ini akan digunakan pendekatan yang bersifat 

deskriptif  kualitatif. Artinya data yang 

dikumpulkan bukan berupa angka 

melainkan berasal dari media audiovisual 

yang ditraskip dalam bentuk naskah yang 

merupakan fenomena-fenomena yang ada 

pada masyarakat dengan situasi tertentu. 

Oleh karena itu penggunaan pendekatan 

kualitatif deskriptif dengan menguraikan 

fenomena yang ada dengan menggunakan 

teori. Menurut Muhammad (2011: 31) 
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disebutkan bahawa salah satu fenomena 

yang dapat menjadi objek penelitian 

kualitatif adalah peristiwa komunikasi atau 

berbahasa, karena peristiwa ini melibatkan 

tuturan, makna semantik tutur, tindak tutur. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang 

meneliti tindak tutur dalam sebuah film 

komedi karena objek yang dikaji di dalam 

penelitian ini adalah tuturan film “Warkop 

DKI Reborn”. 

1. Data di dalam suatu penelitian sangatlah 

diperlukan karena merupakan hal 

terpenting. Data adalah suatu yang 

belum mempunyai arti dan masih 

memerlukan pengolahan. Menurut 

Sudaryanto (dalam Mahsun 2011: 18), 

data  sebagai bahan penetian yaitu 

berupa bahan jadi (lawan dari bahan 

mentah) yang ada karena pemilihan 

aneka  macam tuturan (bahan jadi). Data 

di dalam penelitian ini adalah berupa 

semua tuturan humor  yang dilakukan 

oleh para pemain film “Warkop DKI 

Reborn”. Adapun wujud datanya dapat 

berupa kalimat yang dituturkan oleh 

para pemain film “Warkop DKI 

Reborn”. 

2. Sumber data berkaitan dengan dari mana 

asal data yang akan kita cari yang akan 

ditempatkan pada penelitian. Sumber 

data pada penelitian ini berasal dari 

youtube. Sumber data yang di maksud 

berupa film komedi “Warkop DKI 

Reborn”. 

3. Penelitian dengan judul Analisis Tindak 

Tutur Humor dalam Film Warkop DKI 

Reborn dengan Menggunakan Kajian 

Lingustik Humor menggunakan media 

elektronik  youTube, karena segala data 

tindak tutur yang akan diteliti ada di 

dalam film “Warkop DKI Reborn” yang 

sudah di unduh terlebih dahulu. Menurut 

Sudaryanto (dalam Muhammad, 

2011:203) metode adalah cara yang 

harus dilaksanakan, sedangkan teknik 

adalah cara melaksanakan metode. 

4. Di dalam penelitian ini menggunakan 

metode penyedian data yaitu metode 

simak. Metode simak ini digunankan 

untuk menyimak percakapan yang 

digunakan pada film “Warkop DKI 

Reborn” karena dengan metode simak 

ini lah satu-satunya cara mendapatkan 

sumber datanya. Sebab sumber datanya 

berupa media audio visual. Sudaryanto 

(dalam Muhammad 2011:207) 

menyatakan bahwa untuk menyimak 

objek penelitian dilakukan dengan 

menyadap. Metode ini memiliki teknik 

dasar dalam metode simak karena pada 

hakikatnya penyimakan diwujudkan 

dengan penyadapan. 
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5. Di dalam penelitia ini menggunkan 

teknik penyedian data berupa teknik 

simak bebas lihat catat. Maksud teknik 

ini adalah peneliti hanya berperan 

sebagai pengamat penggunaan bahasa 

oleh para informannya, ia tidak terlibat 

dalam peristiwa tutur yang sedang 

diteliti. Peneliti hanya mendengarkan 

dan menyimak tuturan-tuturan yang 

dilakukan oleh para pemain film 

“Warkop DKI Reborn”. Adapun teknik 

lanjutan yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu berupa teknik catat. 

a. Transkrip  

 Semua tindak tutur yang ada pada 

film Warkop DKI Reborn itu dicatat atau 

ditranskip yang semula datanya berupa 

tuturan lisan di ubah menjadi data yang 

berupa tulisan. Jika konteks pada tuturan itu 

berpengaruh, maka peneliti harus menaruh 

pada konteks apa para pemain itu 

melakukan tindak tutur. Proses pencatatan 

tindak tutur para pemain film “Warkop DKI 

Reborn” ini ditraskip dalam bentuk seperti 

naskah drama. Pertama-tama peneliti 

mencatat dengan menggunakan bolpoin 

semua tuturan yang ada pada film “Warkop 

DKI Reborn” ke dalam buku catat.  

b. Mencatat kalimat-kalimat yang sesuai 

dengan pertanyaan penelitian  

 Setelah semua data ditraskip, penulis 

memilih kalimat-kalimat yang sesuai 

dengan pertanyaan peneliti yaitu kalimat 

yang termasuk tindak tutur humor, 

kemudian dipilah lagi menjadi bentuk 

tuturan dan ciri tuturan humor. 

6. Data yang telah terkumpul kemudian 

dianalisis menggunakan metode dan 

teknik anasis yang sesuai. Menurut 

Muhammad (2011:233) metode analisis 

data adalah cara menguraikan dan 

mengkelompokan satuan lingual sesuai 

dengan pola-pola, tema-tema, katego-

kategori, kaidah-kaidah, masalah-

masalah penelitian.  

Landasan teori merupakan langkah 

untuk merangkai kerangka berpikir melalui 

teori yang akan saling mendukung dalam 

analisis data. Landasan teori akan menjadi 

tuntunan dalam penelahaan objek lingual 

sehingga penelitian dapat digambarkan 

secara komprehensif. Dalam penelitian ini 

teori yang digunakan adalah teori 

pragmatik,tindak tutur, implikatur, tuturan 

humor, konteks, dan film Warkop DKI 

Reborn. Konsep teori-teori tersebut 

dipaparkan secara berturut-turut di bawah 

ini. 

Pragmatik merupakaan ilmu yang 

menelaah pemaknaan penggunaan bahasa 

berdasarkan konteksnya. Hal ini selaras 
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dengan pernyataan Yule (1996) yang 

menyatakan bahwa pragmatik adalah studi 

makna secara kontekstual. Dari pengertian 

ini dapat dikatakan bahwa pragmatik tidak 

hanya menelaah bahasa dari susunan bahasa 

itu sendiri, tetapi juga faktor eksternal yang 

memengaruhinya.  

Tindak tutur (speech act) merupakan unsur 

pragmatik yang melibatkan pembicara atau 

penulis, pendengar atau pembaca, dan yang 

dibicarakan. Dalam penerapannya tindak 

tutur digunakan oleh beberapa disiplin ilmu. 

Austin mengemukakan bahwa aktifitas 

bertutur tidak hanya terbatas pada penuturan 

sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu atas 

dasar tuturan itu. Pendapat Austin ini 

didukung oleh Searle (dalam Rusminto2010: 

22) dengan mengatakan bahawa unit terkecil 

komunikasi bukanlah kalimat, melainkan 

tindakan tertentu, seperti membuat 

pernyataan, pertanyaan, perintah, dan 

permintaan. Selanjutnya Searle (dalam 

Rusminto, 2010: 22) mengemukakan bahwa 

tindak tutur adalah teori yang mencoba 

mengkaji makna bahasa yang didasarkan 

pada hubungan tuturan dengan tindakan 

yang dilakukan oleh penuturnya. 

Ditambahkan oleh Tarigan (1990: 16) 

menyatakan bahwa berkaitan dengan tindak 

tutur maka setiap ujaran atau ucapan tertentu 

mengandung maksud dan tujun tertentu 

pula. Dengan kata lain, kedua belah pihak, 

yaitu penutur dan lawan tutur terlibat dalam 

satu tujuan kegiatan yang beroriyentasi pada 

tujuan tertentu. Sesuai dengan keterangan 

tersebut, maka instrumen pada penelitian ini 

mengacu pada teori tindak tutur.  

Levinson (1983: 263) menulis bahwa 

seseorang tidak selamanya mengujarkan 

maksudnya secara langsung dalam bentuk 

ujaran yang dituturkan. Maksud tersebut 

bisa saja berbeda dengan bentuk ujaran yang 

dilontarkan oleh penutur. Selaras dengan 

pernyatan Levison di atas Austin (Cutting, 

2002: 16) menjelaskan bahawa tindak tutur 

dibedakan menjadi tiga Jenis tindak tutur. 

Yaitu, tindak lokusi, tindak ilokusi, dan  

tindak perlokusi yang akan dipaparkan 

secara detail sebagai berikut. Konsep 

implikatur pertama kali dikenalkan oleh 

Grice untuk memecahkan persoalan makna 

bahasa yang tidak dapat diselesaikan oleh 

teori semantik biasa. Penekanan Grice pada 

maksud penutur dalam komunikasi tercemin 

dalam penjelasannya mengenai makna yang 

tidak alamiah. Implikatur adalah makna 

tersirat, dengan kata lain makna yang 

muncul tidak sesuai dengan tuturan yang 

diucapkan. Menurut Grice (dalam Louise 

2007:13) berkata “A menginginkan ujaran X 

menghasilkan suatu efek tertentu pada 

khalayak dengan cara mengenal maksud 
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ini”. Menurut definisi ini, penutur tidak 

cukup hanya bermaksud menyebabkan efek 

tertentu pada pendengar melalui pengunaan 

ujarannya. Efek ini hanya dapat dicapai 

dengan tepat apabila maksud untuk 

menghasilkan efek  ini diketahui oleh 

pendengar. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada contoh di bawah ini. 

Sudarmo (1996: 1) mengatakan 

humor merupakan energi budaya yang 

kandungan pengertiannya sangat rumit, 

maka sangat menarik jika di Indonesia 

humor diartikan sebagai lucu-lucuan, badut-

badutan, guyonan, bahkan sinimisme dan 

apologisme. Tuturan humor timbul karena 

ada dua orang atau lebih yang sedang 

melakukan komunikasi di dalam tuturan 

tersebut mengandung maksud, tujuan dan 

fungsi pragmatik tertentu dan menghasilkan 

beberapa pengaruh pada lingkungan 

penyimak.Fenomena yang ada, seseorang 

yang mempunyai rasa humor yang rendah 

bisa menjadi cepat tersinggung dan 

menagkap sebuah lelucon atau candaan 

lawan tutur sebagai ejekan yang bisa 

menyinggung perasannya. Akan tetapi 

tuturan humor juga dapat membuat orang 

tertawa apabila mengandung satu atau lebih 

dari keempat unsur yaitu kejutan, yang 

mengakibatkan rasa malu, 

ketidakmasukakalan dan yang membesar-

besarkan masalah ( Claire dalam Rustono  

2000:33-34 ).  

Suatu tuturan tidak lepas dari yang 

namanya konteks. Konteks sangat 

mempengaruhi apakah suatu tuturan itu 

dapat dimengerti oleh lawan tuturannya atau 

tidak. Konteks dalam situasi tuturan sangat 

diperlukan, karena untuk mengetahui 

maksud atau tujuan penutur, mitra tutur 

harus terlebih dahulu mengetahui atau 

melihat dalam situasi atau keadaan apa 

tuturan itu dimunculkan oleh penutur. 

Menurut Preston (dalam Suyono, 1990:20) 

konteks adalah segenap informasi yang 

berada disekitar penggunan bahasa bahkan 

termasuk juga pengguna bahasa yang ada 

disekitarnya (yang mendahului ataupun 

sesudahnya). Dengan demikian konteks 

dapat dibedakan menjadi konteks bahasa 

dan konteks nonbahasa.  

Film menjadi fenomena yang sangat 

sering didengar atau pun  disaksikan. Salah 

satu cotohnya adalah film Korea dengan 

serial dramanya yang memprensentatifkan 

kehidupan masyrakatnya, promosi budaya 

hingga sejarah kerajan-kerajan yang berdiri 

di negeri gingseng tersebut. Tidak kalah 

dengan Negara Korea, Indonesia sekarang 

juga sudah berkembag dalam perfilmannya, 

yang bahkan sudah masuk ke dalam industi 

luar negri, salah satunya film laga The Read. 
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Tidak kalah dengan film The Read film 

Warkop DKI Reborn juga masuk dalam 

jajaran film box ofis Indonesia yang banyak 

ditonton oleh semua kalagan masyarakat. 

Maka dari itu peneliti tertarik menganalisias 

tuturan dalam film Warkop DKI Reborn, 

dengan judul “Analisis Tindak Tutur Humor 

Film Warkop DKI Reborn dengan Kajianm 

Lingustik”. 

Data di dalam suatu penelitian sangatlah 

diperlukan karena merupakan hal terpenting. 

Data adalah suatu yang belum mempunyai 

arti dan masih memerlukan pengolahan. 

Menurut Sudaryanto (dalam Mahsun 2011: 

18), data  sebagai bahan penetian yaitu 

berupa bahan jadi (lawan dari bahan 

mentah) yang ada karena pemilihan aneka  

macam tuturan (bahan jadi). Data di dalam 

penelitian ini adalah berupa semua tuturan 

humor  yang dilakukan oleh para pemain 

film Warkop DKI Reborn. Adapun wujud 

datanya dapat berupa kalimat yang 

dituturkan oleh para pemain film Warkop 

DKI Reborn.  

Sumber data berkaitan dengan dari 

mana asal data yang akan kita cari yang 

akan ditempatkan pada penelitian. Sumber 

data pada penelitian ini berasal dari youtube. 

Sumber data yang di maksud berupa film 

komedi Warkop DKI Reborn.  

Penelitian dengan judul “Analisis Tindak 

Tutur Humor dalam Film Warkop DKI 

Reborn dengan Menggunakan Kajian 

Lingustik Humor” menggunakan media 

elektronik  youTube, karena segala data 

tindak tutur yang akan diteliti ada di dalam 

film Warkop DKI Reborn  yang sudah di 

unduh terlebih dahulu. Menurut Sudaryanto 

(dalam Muhammad, 2011:203) metode 

adalah cara yang harus dilaksanakan, 

sedangkan teknik adalah cara melaksanakan 

metode. Di bawah ini akan dijelaskan 

mengenai metode dan teknik penyediaan 

data yang digunakan dalam penelitian ini. 

 Di dalam penelitian ini 

menggunakan metode penyedian data yaitu 

metode simak. Metode simak ini 

digunankan untuk menyimak percakapan 

yang digunakan pada film Warkop DKI 

Reborn karena dengan metode simak ini lah 

satu-satunya cara mendapatkan sumber 

datanya. Sebab sumber datanya berupa 

media audio visual. Sudaryanto (dalam 

Muhammad 2011:207) menyatakan bahwa 

untuk menyimak objek penelitian dilakukan 

dengan menyadap. Metode ini memiliki 

teknik dasar dalam metode simak karena 

pada hakikatnya penyimakan diwujudkan 

dengan penyadapan. Penelitian dalam upaya 

mendapatkan data dilakukan dengan 

menyadap penggunan bahasa seseorang atau 
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beberapa orang yang menjadi informan. 

Berdasarkan pemaparan mengenai metode 

dan teknik penyedian data di atas, adapun 

prosedur penyediaan data yang dilakukan 

oleh peneliti.  

 Di bawah ini dipaparkan mengenai 

prosedur penyedian data. 

a. Peneliti mengunduh film Warkop DKI 

Reborn  melalui situs Youtube. 

b. Setelah itu, peneliti menonton sambil 

menyimak film Warkop DKI Reborn 

yang sudah di unduh. 

c. Kemudian peneliti menteranskip data 

yang berupa tuturan lisan pada film 

Warkop DKI Ribron menjadi data yang 

berupa tulisan dengan model penulisan 

naskah drama. 

d. Peneliti mencatat kalimat-kalimat yang 

sesuai dengan pertanyaan peneliti atau 

kalimat yang akan dianalisis yaitu 

berupa bentuk tuturan humor dan ciri-

ciri tututan humor dalam film Warkop 

DKI Rebron tersebut. 

Dalam penelitian ini, ditemukan 

empat bentuk lingual tuturan Humor dalam 

film Warkop DKI Reborn. Bentuk lingual 

yang dimaksud berupa frasa, klausa, 

kalimat, dan wacana. Untuk lebih jelasnya, 

bentuk-bentuk lingual tuturan humor 

tersebut dipaparkan di bawah ini. 

Dalam tuturan yang dilakukan oleh 

para pemain film Warkop DKI Reborn  

terdapat beberapa bentuk lingual tuturan 

humor berupa frasa. Di bawah ini akan 

dipaparkan bentuk lingual humor berupa 

frasa serta pembahasaan. 

(1). ---------- 

Kasino : --------- anak emas--------- 

      

 (Dialog. WDR; Adegan 6) 

Data (1) di atas merupakan bentuk 

lingual frasa berjenis endosentris atributif 

yang berkategori nomina. Frasa dalam kata 

anak emas yang berarti anak kesayangan. 

Dikatakan sebagai frasa karena terbentuk 

atas dua kata yakni kata anak berposisi 

sebagai yang diterangkan dan kata emas 

berposisi sebagai menerangkan dan kedua 

kata tersebut mengandung satu kesatuan 

makna yakni, anak kesayangan, sedangkan. 

Jenis frasanya adalah edosentris atributif 

karena terdapat unsur-unsur yang tidak sama 

atau setara yakni kata anak sebagai unsure 

inti sedangkan kata emas sebagai atribut, 

sedangkan. Kategori dalam frasa (1) di atas 

adalah frasa nomina karena kata anak pada 

frasa di atas adalah kata benda karena 

menunjuk seseorang dan menjadi inti frasa, 

sedangkan kata emas merupakan kata yang 

menerangkan kata anak. Oleh karena itu, 

anak emas tergolong dalam frasa yang 

berjenis frasa edosentris atributi yang 

berkategori nomina.  

Dalam dialog film Warkop DKI 

Reborn terdapat beberapa bentuk lingual 

humor berupa klausa yakni, klausa lengkap. 

Bentuk lingual humor berupa klausa lengkap 
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dapat dilihat dalam daftar data-data di 

bawah ini. 

(7).  ---------- 

Indro : --------- buaya mau dikadalin ---

---------- 

          (Dialog. WDR; Adegan 7) 

Data (7) di atas terdapat penyisipan 

berupa kalusa pada dialog yakni buaya mau 

dikadalin yang memiliki arti masa mau 

membodohi orang yang lebih pintar. 

Dikatakan sebagai klausa karena dialog di 

atas tidak memiliki intonasi akhir, klausa di 

atas  merupakan klausa lengkap karena 

buaya menduduki posisi subjek (S), mau 

menduduki posisi predikat (P), dikadalin 

menduduki posisi keterangan (K). Buaya 

mau dikadalin dikategorikan sebagai klausa 

lengkap karena terdiri dari subjek, predikat, 

dan keterangan. 

Dalam dialog film Warkop DKI 

Reborn terdapat beberapa bentuk lingual 

tuturan humor berupa klausa yakni, klausa 

tak lengkap. Bentuk lingual tuturan humor  

berupa klausa tak lengkap dapat dilihat 

dalam daftar data-data di bawah ini. 

(11). Kasino : baru selesai makan---------- 

  (Dialog. WDR; Adegan 8) 

Data  (11) di atas terdapat penyisipan 

berupa kalusa pada klausa baru saja selesai 

makan. Dikatakan sebagai klausa karena 

dialog di atas tidak ada intonasi akhir dan 

klausa di atas merupakan jenis klausa tidak 

lengkap karena baru saja menduduki posisi 

keterangan (K) dan selesai makan 

menduduki posisi predikat (P). Baru selesai 

makan dikategorikan sebagai klausa tak 

lengkap karena hanya terdiri dari predikat 

dan keterangan. 

Dalam dialog film Warkop DKI 

Reborn terdapat bentuk lingual tuturan 

humor berupa kalimat. Di bawah ini 

dipaparkan bentuk lingual tuturan humor 

berupa kalimat serta pembahasaan. 

(14). ---------- 

Dono : saya kalo keringat gak di lap; 

dikumpulin buat koleksi. 

---------- 

  (Dialog. WDR; Adegan 2) 

Data (14) di atas merupakan bentuk 

lingual humor berbentuk kalimat. Dikatakan 

sebagai kaliamat karena dialog tersebut 

memiliki unsur-unsur SPOK yang lengkap. 

Kalimat tersebut seperti. Saya kalo keringat 

gak di lap; dikumpulin buat koleksi, saya 

berkedudukan sebagai subjek (S), kalo 

keringat berkedudukan sebagai predikat (P), 

gak di lap berkedudukan  sebagi objek (O), 

dan dikumpulin buat koleksi berkedudukan 

sebagai keterangan (K). Oleh karena itu kata 

Saya kalo keringat gak di lap; dikumpulin 

buat koleksi termasuk kalimat karena 

terdapat unsur-unsur SPOK yang lengkap.  

Kalimat di atas juga termasuk kalimat 

majemuk setara bertentangan karena 

terdapat dua unsur klausa pembangun 

kalimat yakni kalok keringat gak di lap; dan 

dikumpulin buat koleksi. Meski dalam 

kalimat tesebut tidak ada konjungsi dan, 

tetapi, atau, sedangkan, serta, dll. Sebagai 

unsure  penghubung atau konjungsi dalam 

kalimat tersebut namun terdapat tanda baja 

(;) sebagai penanda kalimat di atas adalah 

kalimat majemuk setara bertentangan.  

Dalam dialog film Warkop DKI 

Reborn terdapat bentuk lingual tuturan 

humor berupa wacana. Di bawah ini 

dipaparkan bentuk lingual tuturan humor 

berupa wacana serta pembahasaan. 

(20). Selamat pagi selamat siang selamat 

sore dan selamat malam. Silahkan 
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anda pilih sesuai kapan anda menonton 

tayangan ini. Berita hari ini akan di 

buka dengan berita politik dan berita-

berita tidak penting lainnya. 

   (Dialog. WDR; Adegan 1) 

Data (20) di atas merupakan bentuk 

lingual wacana karena terdapat rentetan 

kalimat yang saling berkaitan dan 

menghubungkan kalimat satu dengan 

kalimat yang lainnya, (1) Selamat pagi 

selamat siang selamat sore dan selamat 

malam, (2) silahkan anda pilih sesuai kapan 

anda menonton tayangan ini, (3) berita hari 

ini akan di buka dengan berita politik dan 

berita-berita tidak penting lainnya. Kalimat 

nomer dua nerupakan jawaban terhadap 

pernyataan kalimat  nomer satu, dan kalimat 

nomer tiga penelasan dari kalimat nomer 

dua, sedangkan. Dalam segi bentuk lingual 

wacana, kalimat di atas merupakan wacana 

monolog karena dilakukan oleh satu orang 

yakni Indro dalam pembukan film Warkop 

DKI Reborn tersebut. Wacana monolog 

tersebut tidak melibatkan suatu bentuk 

tuturan percakapan atau pembicaraan dua 

pihak yang berkepentigan.  

a. majas hiperbola  

(34). Penjual : bang tisu bang? 

Dono    : gak dek. 

Penjual : panas kayak gini tisu itu 

penting bang, buat mengelap keringat. 

Dono    : saya kalok keringat gak di lap, 

di kumpulin buat koleksi. 

Penjual : hu… bilang aja gak punya 

uang.  

(Dialog. WDR; Adegan 2) 

Data (34) di atas terdapat ciri tuturan 

humor hiperbola, tuturan hiperbola tersebut 

dilakukan oleh Dono yakni, kalok keringat 

gak di lap, di kumpulin buat koleksi. Tuturan 

yang dilakukan oleh Dono menyatakan dia 

tidak mau membeli tisu secara berlebih-

lebihkan. Konteks yang sebenarnya dari 

tuturan tersebut adalah seharusnya keringat 

itu di lap dan jarang bahkan tidak pernah 

kita dengar apa bila keringat itu di koleksi, 

namun tuturan hiperbola yang dilakukan 

oleh Dono ini lah ciri tuturan humor dan 

mampu membuat penonton tertawa.  

b. majas metapora 

(36). Bos : ada apa kamu balik ke kantor? 

Kasino : mau ambil kunci 

ketinggalan bos, nahh bos 

sendiri lagi apa di sini? 

Bos : eeee saya lagi bersihkan 

berkas. 

Kasino : kasino melirik ke bawah 

meja kerja dan melihat 

cewek selingkuhan bos. 

Bos : ada jangkrik di sini. (gugup)  

Kasino : ia bos, jagriknya wangi dan 

jagkriknya bagkok punya. 

Bos : memberi uang tutup mulut. 

Kasino : balik dan lagsung pulang. 

(Dialog. WDR; Adegan 6) 
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Data (36) di atas terdapat ciri tuturan 

humor metapora, tuturan metapora terdapat 

dalam dialog yang dilakukan oleh bos yakni, 

ada jangkrik di sini. Tuturan yang dilakukan 

oleh bos di atas terdapat kata yang bermajas 

metapora yakni kata jangkrik yang mewakili 

arti dari kata  lain yang sama maksud dan 

artinya, arti sebenarnya dari kata jangkrik 

dalam dialog yang dilakukan oleh bos 

adalah selingkuhannya. 

d. majas personifikasi 

(39). Tukang pos : permisi mas. 

Kasino : ohhh tukang pos, lho ngagetin 

gue aja sih, lagaian lho 

tukang pos hitam baget sih 

kayak daki. Don, dro bukan 

setan cuman mirip.  

Tukang pos : assalammualikum 

(sambil salaman) 

Kasino : (kaget karena itamnya tukang 

pos nempel di tangan) ihh dia 

dari suku mana sih kok 

hitamnya menular. 

Indro : ini baru bayangannya dowang 

ini orangnya bentar lagi nyampek. 

Dono : ada apa sih mas? 

Tukang pos: ini ada surat kreitan 

kulkas untuk mas Indro, 

tagihan kredit TV untuk 

mas Kasino, ini kreditan 

taplak meja buat mas 

Dono (semuanya ketawa). 

Masnya bego ia? 

Indro : ehh teman aku itu, ehh kalok 

kamu ngomong suka bener sih! 

Kasino : sudah minggat sana, gue 

curiga bapaknya lokomotif.   

  (Dialog. WDR; Adegan 7) 

Data (39) di atas terdapat ciri tuturan 

humor personifikasi, tuturan personifikasi 

terdapat dalam dialog yang dilakukan oleh 

Kasino yakni, sudah minggat sana, gue 

curiga bapaknya lokomotif. Tuturan yang 

dilakukan oleh Kasino di atas terdapat 

pengungkapan dengan menggunakan 

perilaku manusia yang diberikan kepada 

sesuatu yang bukan manusia. Kata yang 

bermajas personifikasi yakni kata bapaknya 

lokomotif . Bapaknya sebagai perilaku 

manusia dan lokomotif merupakan yang 

bukan manusia. 

e. majas alegori 

(40). Kasino : ini bocah pada kemana yak? 

Indro : kass (berbisik dari balik 

persembunyian) 

Kasino : lho kenapa pada ngumpet di 

semak? 

Keduanya : usssttttt 

Kasino : nagapain kalian disana? Nyari 

cangcorang? Ada-ada aja lho berdua. 

Indro : kemana aja sih kau lama banget? 

Tadi kita di samperin setan kredit. 

Kasino : setan kredit. 

Dono : depkolektor. 

Kasino : apa gue bilang utang bukan di 

lunasi malah di pelihara, emang 

tuh utang kalok udah gede mau 
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kamu sekolahin. Setan, setan, 

setan, setan dro, setannn. 

(tukang pos dateng hitam baget 

kayak setan). 

(Dialog. WDR; Adegan 7) 

Data (40) di atas terdapat ciri tuturan 

humor alegori, tuturan alegori terdapat 

dalam dialog yang dilakukan oleh Kasino 

yakni, apa gue bilang utang bukan di lunasi 

malah di pelihara, emang tuh utang kalok 

udah gede mau kamu sekolahin. Setan, 

setan, setan, setan dro, setannn. (tukang pos 

dateng hitam baget kayak setan). Tuturan 

yang dilakukan oleh Kasino di atas 

menyatakan sesuatu dengan cara kiasan atau 

penggambaran. Kata yang bermajas alegori 

yakni kata tuh utang emag kalo udah gede 

kamu mau sekolahin. Tuturan dari Kasino 

ini megkiaskan atau menggambarkan dari 

kata jangan kamu tumpuk hutang kamu. 

f. Bermajas simile  

(41). Kasino : selamat siang pak! 

         Pengemudi : siang  

         Kasino : bapak salah jalur ini jalur 

baswe. 

         Pengemudi : maaf pak, damai dach 

pak. 

Kasino : gak bisa, kamu mau nyogok 

petugas. Menurut undang-

undang mobil bapak harus 

aku bawa ke kantor polisi 

untuk di sita. 

         Pengemudi : jagan pak nanti saya 

pulang naik apa? 

         Kasino : tenang nanti saya anter. 

         Pengemudi : saya tidak sendiri pak! 

         Kasino : gak apa-apa nanti saya anter 

satu-satu. 

          Pengemudi : oke, keluar. (ada 

sekitaran 30 orang keluar dari 

dalam mobil) 

         Kasino : ini mobilnya kantong 

Doraemon apa, isinya 

segambreng. 

         Pengemudi : gimana pak jadi anter 

gak? 

 Kasino : lho kate gue odong-odong 

apa anter segini banyak, 

samapai tukang tuak naik haji 

gak bakalan habis-habis. 

(Dialog. WDR; Adegan 2) 

Data (41) di atas terdapat ciri tuturan 

humor simile, tuturan simile terdapat dalam 

dialog yang dilakukan oleh Kasino yakni, 

lho kate gue odong-odong apa anter segini 

banyak, samapai tukang tuak naik haji gak 

bakalan habis-habis. Tuturan yang 

dilakukan oleh Kasino di atas 

mengungkapkan dengan cara perbandingan 

eksplisit yang dinyatakan dengan kata lain. 

Kata yang bermajas simile yakni kata lho 

kate gue odong-odong apa. Tuturan dari 

Kasino membandingkan dirinya dengan 

sebuah benda yakni odong-odong. 

Sarkasme adalah salah satu gaya bahasa 

yang menyatakan sebuah tutura kasar namun 

tuturan tersebut di perhalus, tuturan 

sarkasme terdapat  juga dalam  beberapa 
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dialog film Warkop DKI Reborn tuturan 

sarkasme akan dijelaskan sebagai berikut. 

(47). Kasino : dro, kamu masih ada uang 

gak? Buat beli makanan kita 

malam ini. 

Indro : habis kas, buat bayar kreditan, 

kan kamu tau gaji kita cuman 

numpang singgah aja? Nahhh 

dono ni, pasti dia ada uang 

soalnya dia kan cuman kredit 

taplak meja. 

Kasino : bener juga, Donooooo, donnn, 

ohhh donoooo bisa kemari sebentar. 

Dono : iaa tunggu mau pakek baju dulu. 

Ada apa sih kalian teriak-teriak 

kayak di hutan aja gimana kalo 

tetangga terganggu. 

Kasino : gini lho Dono terhebat, 

tergantang sejagat raya, kita kan 

udah gajian ni, nahh kamu tau 

kan kalok gaji kita cuman 

numpang singgah saja, habis buat 

bayar kredit, saya kredit TV, 

Indro kredit kulkas, nahh kamu 

cuman kredit taplak meja saja. 

Dono : terusss 

Indro : bisa kan malam ini kamu belikan 

kita makanan, buat makan malam 

kita bersama. 

Dono : saya memang udah curiga dari 

tadi pasti ada maunya, tapi untuk 

malam ini saja iaa. 

Keduanya : siap pak bos, terimaksih 

Don.  

Kasino : saya nasi campu iaa 

Indro : saya nasi goreng 

Dono : kutu kumpret memang kalian. 

 (Dialog. WDR; Adegan 3) 

Data (47) di atas terdapat ciri tuturan 

humor sarkasme, tuturan sarkasme tersebut 

dilakukan oleh Dono yakni, kutu kumpret 

memang kalian. Tuturan sarkasme yang 

dilakukan oleh Dono adalah ciri tuturan 

sarkasme yang ditujukan untuk Indro dan 

Kasino. Konteks tuturan sarkasme yang 

dilakukan oleh Dono adalah sialan memang 

kalian namun diperhalus (sarkasme) menjadi 

kutu kumpret memang kalian. Tuturan 

sarkasme yang dilakukan oleh Dono ini lah 

yang mampu membuat penonton tertawa. 

Tuturan ketidakmasukakalan adalah 

salah satu gaya bahasa yang menyatakan 

humor dengan tuturan yang tidakmasukakal, 

tuturan humor mistake terdapat  juga dalam 

dialog film Warkop DKI Reborn dan tuturan 

mistake tersebut dapat meransang penonton 

tertawa. 

(53). Penjual : bang tisu bang? 

Dono    : gak dek. 

Penjual : panas kayak gini tisu itu 

penting bang, buat mengelap keringat. 

Dono    : saya kalok keringat gak di lap, 

di kumpulin buat koleksi.   
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Penjual : hu… bilang aja gak punya 

uang. 

(Dialog. WDR; Adegan 2) 

Data (53) di atas terdapat ciri tuturan 

humor yakni ketidakmasukakalan, tuturan 

ketidakmasukakalan tersebut dilakukan oleh 

Dono yakni, saya kalok keringat gak di lap, 

di kumpulin buat koleksi. Tuturan yang 

dilakukan oleh Dono adalah suatu tuturan 

humor dalam bentuk ketidakmasukakalan, 

konteks tuturan tersebut yakni Dono bertutur 

kerigatnya tidak di lap melainkan di koleksi, 

dari tuturan yang dilakukan tersebut terdapat 

tuturan ketidak masukakalan yakni kalo 

keringatnya di koleksi sedangkan yang 

sebenarnya apa bila ada keringat seharusnya 

di lap  . Tuturan  ketidakmasukakalan yang 

dilakukan oleh Dono inilah yang mampu 

membuat penonton untuk tertawa dan 

menjadi ciri tuturan humor. 

  Dalam tuturan para pemain film 

Warkop DKI Reborn pastinya banyak 

menggunakan kata-kata yang tidak baku di 

dalam dialog tersebut. Kata-kata tidak baku 

dalam dialog tersebut sebagai berikut.   

 (57). Kasino  : sekarang susah ia hidup di 

Jakarta. Berengsek bener. 

Dono     : lewat sana sepi puter balik. 

Ibu-ibu  : woyy woyy oyy minggir 

(kompoi motor ibu-ibu). 

Kasino   : yang ini gak bisa di lawan, 

trus buk, maaf ia! 

Indro      : ini yang namanya maju kena 

mundur kena. 

Kasino   : muke gile lho Dro. 

(Dialog. WDR; Adegan 2) 

Data (57) di atas terdapat ciri tuturan 

humor yakni kata yang tidak baku, kata yang 

tidak baku tersebut terdapat dalam dialog 

humor yang dilakukan oleh Kasino yakni, 

muke gile lho Dro. Tuturan yang tidak baku 

dilakukan oleh Kasino adalah kata, muke 

(tidak baku) wajah (baku), gile (tidak baku) 

gila (baku), lho (tidak baku) kamu (baku).  

Penelitian ini mengkaji tentang tindak 

tuturan humor yang terdapat dalam film 

Warkop DKI Reborn. Adapaun simpulan 

dari hasil penelitian tindak tutur humor  

yang terdapat dalam film Warkop DKI 

Reborn dipaparkan sebagai berikut. 

1. Bentuk atau wujud tuturan humor yang 

terdapat dalam film Warkop DKI 

Reborn berupa frasa, klausa, kalimat, 

dan wacana. Bentuk tuturan humor 

berupa frasa yang berjenis endosentris 

atributif dan eksosentris dikategorikan 

menjadi tiga yakni, berkategori nomin, 

berkategori verba, dan berkategori 

adjektiva. Bentuk tuturan humor berupa 

klausa dalam penelitian ini membahas 

tentang klausa lengkap dan kalusa tidak 

lengkap, dan membagi setaip kelompok 
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kata yang sesuai dengan SPOK nya. 

Bentuk tuturan humor berupa kalimat 

dalam penelitian ini dikategorikan 

menjadi empat yakni, kalimat majemuk 

setara bertentangan, kalimat majemuk 

setara penggabungan, kalimat deklaratif 

atau kalimat berita, dan kalimat yang 

melepas kalimat. Bentuk tuturan humor 

berupa wacana dikategorikan menjadi 

satu yakni wacana monolog. Bentuk 

tuturan humor yang berupa frasa, 

klausa, kalimat, dan wacana dalam 

penelitian ini menggunakan bahasa 

banyak bahasa atau multi lingual. 

2. Ciri atau tanda khas tuturan humor atau 

tanda khas tuturan humor yang terdapat 

dalam film Warkop DKI Reborn, yaitu 

pertama struktural yang mencakup 

struktural fatis (frasa, klausa, dan 

kalimat) dan musis (jeda dan tekanan). 

Kedua leksikal yang mencakup leksikal 

kata baku dan leksikal yang bermajas 

hiperbola, metapora, personifikasi, 

alegori, dan simile.  Ciri tuturan humor 

di atas merupakan ciri tuturan humor 

yang terdapat dalam dialog humor film 

Warkop DKI Reborn.  
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