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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Dakwah 

1. Pengertian Dakwah 

Dakwah dari kata arab Da’wah, terdiri dari tiga huruf asal, yaitu dal, 

‘ain, dan wawu. Kata Da’wah mempunyai arti, memanggil, mengundang, 

minta tolong, meminta, memohon, menamkan, menyuruh datang, 

mendorong, menyebabkan, mendoakan, menangisi, dan meratapi.
1
 

Dakwah dapat diartikan dari dua sudut pandang yaitu pembinaan dan 

pengembangan. Pembinaan artinya kegiatan untuk mempertahankan dan 

menyempurnakan sesuatu yang telah ada sebelumnya, sedangakan 

pengembangan berarti mengarah kepada pembaharuan sesuatu yang belum 

ada. Dengan demikian dakwah yang bersifat pembinaan adalah usaha 

mempertahankan, melestarikan dan menyempurnakan umat manusia agar 

mereka tetap beriman kepada Allah SWT. Dengan menjalankan syari’at-

Nya sehingga mereka menjadi manusia yang hidup di dunia maupun di 

akhirat. Sedangkan dakwah yang bersifat pengembangan adalah usaha 

mengajak umat manusia yang belumberiman kepaa Allah SWT, agar 

menaati syariat Islam dan nantinya dapat hidup bahagi di dunia dan 

akhirat.
2
 

                                                           
1
Asmuni Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hal.6. 

2
Ibid.. hal. 20. 
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Berikut adalah beberapa definisi dakwah yang diartikan oleh 

beberapa tokoh : 

a. Abu bakar Zakaria, mengatakan dakwah adalah usah para ulama 

dan orangorang yang memiliki pengetahuan agama islam untuk 

memberikan pangajaran kepada khalayak umum sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki tentang hal-hal yang mereka butuhkan 

dalam urusan dunia dan keagaman 

b. Syekh Muhammad Al-Ghazali, dakwah adalah progam sempurna 

yang menghimpun semua pengetahuan yang dibutuhkan manusia di 

semua bidang, agar ia dapat memahami tujuan hidupnya serta 

menyelidiki petunjuk jalan yang mengarahkanny menjadi orang-

orang yang mendapat petunjuk. 

c. Masdar Helmy, dakwah adalah mengajak dan menggerakan 

manusia agar menaati ajaran-ajaran Allah, termasuk melakukan 

amar ma’ruf nahi munkar untuk bisa memperoleh kebahagiaan di 

dunia dan akhirat.
3
 

2. Metode Dakwah 

Metode adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara atau jalan 

yang ditempuh untuk mencapai tujuan dengan hasil yang efektif dan 

efisien. Efektif artinya antara biaya, tenaga dan waktu dapat seimbang. 

Sedangkan efisien atau sesuatu yang berkenaan dengan pencapaian suatu 

hasil. Jadi metode dakwah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 

                                                           
3
Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana Perendra Media Group, 2004), hal. 13-16.  
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cara-cara berdakwah untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan 

efisien.
4
 

Sekurang-kurangnya ada tiga metode yang digunakan dalam Al-

Qur’an yang tertera dalam surat An-Nahl: 

 

                               

                           

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl: 125) 

 

Dakwah dengan hikmah, menurut pendapat M. Abdu dalam buku 

metod dakwah yang dikarang oleh Munzier Suparta dan Harjani Hefni 

bahwa hikmah adalah mengetahui rahasia-rahasia dan faedah di dalam 

arti ucapan yang sedikit lafazh akan tetapi banyak makna ataupun 

diartiakan meletakkan sesuatu pada tempat atau semestinya.
5
 

Dakwah dengan nasehat yang baik, menurut pakar bahasa, nasehat 

mengandung arti teguran atau peringatan. Menurut Ashfani, dengna 

mengutip pendapat Imam Khalil yang ditulis oleh A. Ilyas Ismail, 

                                                           
4
 Asmuni Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 

hal.21. 
5
 A. Ilyas Ismail, Paradigma Dakwah Sayyid Qutub, (Jakarta: Pemadani, 2006), cet, 1, 

hlm. 249. 
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menyatakan bahwa nasehat adalah memberikan peringatan dengan 

kebaikan yang dapat menyentuh hati. Jadi, makna terpenting dari 

nasehat adalah meningkatkan dan membuat peringatan kepada umat 

manusia. Menurut Sayyid Qutub nasehat yang baik, adalah nasehat yang 

dapat memerahkan telinga karena penu dengan kecaman dan caci-maki 

yang tidak pada tempatnya.
6
 

Dakwah dengan dialog yang baik, perdebatan dengan cara yang 

baik dengan bertujuan mencai kbenaran bukan ketenangan, yaitu diskusi 

terbatas pada ide. Dilakukan dengan menyerang dan menjatuhkan 

argumentasi-argumentasi yang bahtil, lalu memberikan argumentasi-

argumentasi yang jitu dan benar.
7
  

3. Tujuan Dakwah 

Dalam berdakwah, tujuan merupakan salahsatu factor yang paling 

penting dan sentral. Setiap penyelenggaran dakwah harus mempunyai 

tujuan. Tanpa adanya tujua tertentuyang harus diwujudkan, maka 

penyelenggaraan dakwahtidak berarti apa-apa. Bahkan hanya merupakan 

pekerjaan yang sia-sia yang akan menghamburkan pikiran, tenaga dan 

biaya. 

Demikian pula tujuan dakwah juga menjadi dasar bagi penentu 

sasaran dan strategi atau kebijaksanaan serta langkah-langkah operasional 

dakwah. Sebagai landasan penentuan dan strategi, tujuan dakwah memang 

                                                           
6
 Ibid., hlm. 250. 

7 Anonim, Islam, Dakwah dan Politik, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), cet, 1, hlm. 

33-36 
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sudah mengandung arah yang harus dite]mpuh serta luasnya aktivitas yang 

dapat dikerjakan. 

Sebenarnya tujuan dakwah adalah tujuan ajaran islam bagi umat 

manusia yaitu untuk membuat manusia memiliki kualitas aqidah, ibadah 

serta akhlak yang tinggi.
8
 Adapun tujuan dakwah dibagi menjadi dua: 

a. Tujuan jangka pendek, yang dimaksud adalah agar manusia 

mematuhi ajaran Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan 

keseharian. 

b. Jangka panjang, untuk menciptakan manusia yang berakhlak mulia, 

dan tercapainya individu yang baik, keluarga yang 

sakinah/harmonis, komunitas yang tangguh, masyarakat madani, 

dan pada akhirnya akan membentuk bangsa yang sejahtera dan 

maju atau istilah yang disebut dalam Al-Qur’an yaitu: Baldatun 

toyyibatun wa robbun ghofur.
9
 

4. Media Dakwah 

Media dakwah adalah peralatan yang digunakan untuk 

menyampaikan atau menyalurkan materi dakwah. Jenis-jenis media atau 

sarana dakwah sangat banyak jumlahnya antara lain, televisi, radio, video, 

rekaman, surat kabar, majalah, dan bahkan jarinagn informasi melalui 

internet. Kecenderungan hidup manusia atau mad’u dalam term dakwah 

ini, membawa pengaruh dan menyeret unsur-unsur sosial lainnya, tidak 

                                                           
8
Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana Perendra Media Group, 2004), hal. 60. 

9
 Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 

hlm. 9. 
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terkecuali para mubalig yang juga berani mengikuti arus zaman dengan 

segala kecerdasan dan kekakuannya karena kurang menguasai perangkat-

perangkat keras maupun lunak yang dituntut manusia pada abad modern 

ini.
10

 

Sebagai bahan pendahuluan, mengacu John Storey dalam Cultural 

Studies dan Kajian Budaya Pop, mengungkap beberapa tren saluran 

budaya popular yang digandrungi saat ini dan menjunjung tinggi 

perubahan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya segmen masyarakat seperti 

mubalig juga menggunakan saluran-saluran popular budaya tersebut 

sebagai saluran penyampaian nilai-nilai Islam secara efektif. Mubalig pop 

adalah sebutan mubalig yang menggunakan saluran-saluran budaya pop 

sebagai media menyampaikan pesan-pesan Islam beserta perangkat dan 

konsekuensi yang melingkupinya. Saluran budaya pop pertama yang 

dimaksud Storey yaitu televisi. 

Hingga saat ini, televisi masih berfungsi sebagai media yang 

mengayomi arus tren tahun dua ribuan sebagai media hiburan, media 

informasi, media politik, dan media pendidikan. Sekarang, dengan 

pergeseran budaya masyarakat yang terus berubah, fungsi televisi 

digunkan sebagai media dakwah dari berbagai agama. Meskipun fungsi 

dakwah dalam televisi masih sangat minim, tidak menutup kemungkinan, 

apabila televisi dengan segala unsurnya mulai melempar acara-acara 

                                                           
10

 Acep Aripudin, Sosiologi Dakwah, (Bandung : Remaja Rodakarya , 2013), hlm. 33. 
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dengan kemasan nilai-nilai Islam, maka Islam “dalam tataran sosiologis” 

akan makin menggema melalui dakwah di media televisi.
11

 

Lepas dari kualifikasi pesan dakwah yang disampaikan para Da’i di 

televisi, “dakwah pop” telah menjadi tren pada zaman sekarang. 

Perkembangan teknologi ternyata telah dengan tepat direspon oleh para 

ahli agama untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah lebih aktual, 

responsive, dan menyeluruh melewati batas-batas sosio-geo-kultural 

masyarakat. watak televisi lebih banyak didominasi progam-progam 

hiburan (entertainment) maupun informasi hiburan (infotainment) 

merupakan tantangan sekaligus tuntutan bagi para Da’i, bahkan dalam 

batas-batas tertentu, mampu menyesuaikan diri dengan watak tersebut. 

Strategi demikian merupakan upaya mendekatkan dakwah dengan 

kalangan luas masyarakat. Dakwah akan terasa dan tampak lebih familiar 

dengan psiko-sosiologi.
12

 

Media televisi adalah media audiovisual yang disebut juga media 

dengar pandang, atau sambil didengar langsung dapat dilihat. 

Dibandingkan dengan media radio siaran penanganan produksi dan 

penyiaran media televisi lebih rumit dan kompleks dan biaya produksinya 

pun jauh lebih besar.berbeda dengan media radio yang menstimulasikan 

daya reka (imajinasi) pendengarnya, maka media televisi bersifat realitis, 

yaitu menggambarkan apa yang nyata.
13

 

                                                           
11

Ibid., hlm. 34-35. 
12

Ibid., hlm. 130-131. 
13

 Samsul Munir Amin, Rekontruksi Pemikiran Dakwah Islam, (jakarta: Amzah, 2008), 

192. 
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Dalam hal ini, diperlukan persiapan yang matang bagi seorang Da’i 

untuk melakukan apresiasi dan improvisasi dakam melakukan dakwa di 

media elektronik. Seorang Da’i sebagai komunikator dalam melakukan 

apresiasi dakwah dimedia elektronik harus kelihatan wajar, logis, dan tidak 

dibuat-buat, seingga penampilannya menjadi menarik, dan berkesan bagi 

pemirsa.
14

 

Dakwah melalui televisi sangat cepat diterima. Hampir semua 

kalangan masyarakat saat ini mempunyai televisi dan memilih progam 

yang mereka senangi sebagai hiburan, wawasan ataupun ilmu pengetahuan  

baik agama ataupun umum. Meskipun fungsi dakwah dalam televisi masih 

sangat minim, tidak menutup kemungkinan, apabila televisi dengan segala 

unsurnya mulai melempar acara-acara dengan kemasan nilai-nilai agama 

islam.
15

 Salah satunya melalui progam acara hiburan yaitu Stand Up 

Comedy. 

B. Pengertian Stand Up Comedy 

1. Pengertian Stand Up Comedy 

Stand Up Comedy atau pelawak tunggal adalah salah satu genre 

profesi melawak yang pelawaknya disebut komika membawa lawakannya 

diatas panggung seorang diri, biasanya di depan pemirsa langsung dengan 

cara bermonolog mengenai suatu topik.
16

 

                                                           
14

 Ibid., hlm. 194. 
15

 Acep Aripudin, Sosiologi Dakwah, (Bandung : Remaja Rodakarya , 2013), hlm. 36. 
16

Pandji Nugroho, Potret Stand Up Comedy: Strategi Menjadi Komedian Handal, 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2011), hal. 6. 
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Menurut Ramon Papana, seorang ahli dan pelopor Stand Up 

Comedy di Indonesia, Stand Up Comedy adalah sebuah bentuk pertunjukan 

seni komedi, dimana komedian tampil di depan para penonton dan 

berbicara langsung kepada mereka. Ramon juga menambahkan bahwa 

seorang komika harus membawakan materi yg original (asli karya 

sendiri).
17

 

Perbedaan Stand Up Comedy dengan seni komedi lain yaitu komedi 

yang mengutamakan komedi anti SARA dan memiliki peraturan yang 

wajib dilakukan seorang komika. Berbeda dengan seni komedi lain yang 

sering kali tidak memiliki peraturan, dalam Stand Up Comedy ada lima 

peraturan yang wajib ditaati oleh komika,
18

 yaitu : 

a. Jangan mencoba menjadi lucu 

Tujuan Stand Up Comedy bukanlah untuk menertawakan atau 

mempermalukan diri sendiri untuk orang lain bisa tertawa, 

melainkan bisa membuat penonton menikmati atau menertawakan 

permasalahan atau materi yang disampaikan komika. 

b. Jangan beritahu jalan Joke 

Joke adalah sesuatu yang dikatakan seseorang untuk memancing 

tawa.
19

 Maksud dari jangan beritahu jalan joke adalah jangan 

menceritakan joke yang murahan. Murahan disini adalah joke-joke 

yang tidak informatif, dan tidak bersifat umum. Maksud joke tidak 

informatif adalah joke yang mengandung candaan sesaat, dan tidak 

                                                           
17

Ernest Prakasa, Step by Step To Stand Up Comedy,(Jakarta : Bukune, 2013), hlm. 7. 
18

Ibid, hlm. 10. 
19

 http://apostleadrianus.wordpress.com/2013/01/07/221-research-stand-up-comedy. 

http://apostleadrianus.wordpress.com/2013/01/07/221-research-stand-up-comedy
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mengandung informasi yang bisa diserap untuk kedepannya. Maksud 

joke tidak umum adalah joke yang terkadang tidak bisa diterima oleh 

sebagian kalangan tertentu, dan ini biasanya dipengaruhi tradisi. Inti 

utama dari bagian ini adalah mengajak dan melatih para komika 

untuk menjadi komika yang kreatif, dan menjadi komika cerdas 

dengan joke yang berkualitas yang dapat dimengerti oleh setiap 

orang. 

c. Serius 

Seorang komika harus tampil serius, layaknya panglima perang, dan 

seorang komika harus berwibawa ketika berdiri di depan penonton, 

tidak cengengesan karena akan membawa Image yang buruk pada 

penyimak, dan memberi dampak negatif pada komika yaitu 

kehilangan atensi dan pengendalian diri (self-control) yang berujung 

pada penampilan buruk. 

d. Jangan beritahu cerita 

Joke yang disampaikan tidak boleh terlalu panjang dan bertele-tele, 

karena akan mengakibatkan penikmat/penonton merasa bosan dan 

bingung dengan apa yang akan disampaikan oleh komika. Seorang 

komika harus lugas, padat dan jelas. Isi materi yang disampaikan 

tidak panjang, tetapi sudah dapat menggambarkan dan memberikan 

pengertian tentang materi yang disampaikan.
20

 

 

                                                           
20

 Ernest Prakasa, Step by Step To Stand Up Comedy,(Jakarta : Bukune, 2013), hlm.11. 



28 
 

e. Santai 

Seorang komika harus membuat para penikmat/penonton merasa 

santai, sehingga bisa melepaskan kepenatan, tidak membuat 

penonton merasa tegang, terbebani, bingung atau takut. Seorang 

komika juga harus lengang dan leluasa dalam menyampaikan materi, 

jika tidak santai, maka penyampaian materi tidak akan berlangsung 

dengan lancar. Selain itu, di dalam Stand Up Comedy, komika akan 

berhadapan langsung dengan penonton, penonton akan memberikan 

Feedback spontan kepada komika. Ketika joke yang disampaikan 

tidak lucu (Bomb) atau membosankan, maka penonton akan memulai 

mengganggu komika atau biasa disebut Heckling. Tentunya respon 

yang seperti ini akan membuat seorang komika stres atau depresi.
21

 

2. Sejarah Stand Up Comedy Indonesia 

Seiring berjalannya waktu komunitas-komunitas dan pertunjukan 

Stand Up Comedy menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Di 

kawasan Asia banyak komika-komika terkenal yang muncul dari seni 

Stand Up Comedy, contohnya Akmel Saleh dari Malaysia, Paul Ogata 

dari Singapura Johny Lever dari India, Dany Cho dari Korea Selatan. 

Ada beberapa nama yang tidak bisa lepas dari budaya Stand Up 

Comedy Indonesia. Menurut Pandji Pragiwaksono ada tujuh nama yang 

tidak bisa terlepaskan dari Stand Up Comedy di Indonesia yaitu: 

 

                                                           
21

 Ibid., hlm.12. 
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a. Warkop 

Warkop memang bukan Stand Up Comedy, tapi evolusi menuju 

Stand Up Comedy di Indonesia berawal dari 3 orang yaitu Dono, 

Kasino dan Indro yang memperkenalkan kepada Indonesia komedi 

yang mengandalkan ucapan, bukan Gesture dan Slapstick. Untuk 

generasi muda , yang hanya mengetahui Warkop dari film dan acara 

di TV, tentu akan bingung. Format Warkop merupakan idealism, 

bisa ditemui di radio dan panggung. Indro pernah bilang “panggung, 

adalah sakral bagi kami”, disitulah idealism keluar. Ketika masuk 

ke film dan Tv, Warkop selalu mnyuguhkan kebutuhan untuk pasar 

yang lebih luas. Susah untuk mengklaim Warkop adalah yang 

pertama di Indonesia untuk mengenalkan komedi cerdas yang 

mengandalkan omongan , tapi pantas untuk diakui, warkop adalah 

yang berhasil mempenetrasi kultur. 

b. Taufik Savalas 

Alasannya serupa dengan Warkop namun perbedaannya yaitu 

warkop adalah yang memperkenalkan konsep komedi lewat ucapan, 

sedangkan Taufik Savalas mengenalkan konsep komedi lewat 

ucapan dan sendirian panggung.
22

 

c. Ramon Papana 

Ramon adalah pendiri dan pemilik Comedy Cafe yang sejak 1997 

sudah menyediakan cafe tersebut sebagai tempat Open Mic. 

                                                           
22

 Pandji Nugroho, Potret Stand Up Comedy: Strategi Menjadi Komedian Handal, 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2011), hlm. 31-35. 
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Konsistensi dan keteguhan dalam mempertahankan, walaupun 

Stand Up Comedy sendiri belum membudaya seperti saat ini. 

Ramon sendiri suka mengisi Open Mic dan juga bisa menjadi salah 

satu orang paling tepat untuk berguru Stand Up Comedy, tanpa 

kehadiaran Ramon di Indonesia Stand Up Comedy tidak akan 

pernah mempunyai rumah. 

d. Iwel Wel 

Wenaldi atau lebih dikenal dengan nama Iwel Wel adalah pelawak 

Indonesia. Iwal Wel lebih dalam menghibur penonton menggunakan 

acara Stand Up Comedy. Menekuni sejak tahun 1998, Iwel akhirnya 

mempunyai kesempatan untuk Stand Up Comedy di TV nasional 

pada tahun 2005 untuk acara Bincang Bintang di RCTI, dan setelah 

itu Iwel adalah orang pertama yang benar-benar membawa Stand 

Up Comedy dan penetratif kepada kultur pop Indonesia.
23

 

e. Indra Yudistira 

Sewaktu di RCTI, Indra adalah kepala divisi produksi RCTI yang 

meluncurkan progam “Bincang Bintang” dengan produser Dicky 

Setiawan, yang untuk pertama kalinya mendesain acara tersebut 

dengan Stand Up Comedy dan Iwel sebagai Komikanya. Kini Indra 

bergabung Kompas TV sebagai Direktur Produksi dan Progamming 

Kompas TV. Indra mendorong ide agar ada acara TV yang benar-

benar tentang Stand Up Comedy, meneruskan cita-citanya ketika 

                                                           
23

 Ibid., hlm. 42-43. 
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masih di RCTI. Acara TV inilah yang akhirnya membuat terkenal 

Stand Up Comedy di Indonesia. 

f. Agus Mu;lyadi 

Kontribusi Agus Mulyadi terhadap Stand Up Comedy akan terasa 

ketika acara Tv Stand Up Show yang tayang di Metro TV setiap 

kamis jam 22.30. kalau Kompas TV sifatnya pencarian bakat, di 

Metro TV bentuknya benar-benar Show. Agus Mulyadi yang 

merupakan Manajer Produksi dan Kreatif Metro TV sudah sejak 

lama ingin membuat acara TV Stand Up Comedy. Tahun 2010 

akhirnya terealisasi dan para komika mempunyai tempat untuk 

menunjukan bakat dan kemampuanya, Stand Up Comedy akan jelas 

menjadi sebuah pofesi. 

g. Raditya Dika 

Raditya Dika adalah nama dengan pengaruh terbesar dalam Stand 

Up Comedy di Indonesia. Radit dan pengaruhnya di internet yang 

dengan cepat menyebarkan Stand Up Comedy secara luas. Radit 

adalah orang yang benar-benar belajar tentang Stand Up Comedy. 

Ketika kuliah di Australia, Radit pernah mengikuti Short Course 

tentang Stand Up Comedy. Bahan tersebut membuat Radit menjadi 

sumber yang tepat sebagai guru dalam Stand Up Comedy. Radit 

adalah nama besar yang dimiliki Stand Up Comedy Indonesia. 

Itulah tujuh nama yang tidak terlepaskan dari Stand Up Comedy 

di Indonesia. Dulu Stand Up Comedy kurang mendapat respon dari 
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masyarakat, pada saat itu masyarakat cenderung lebih menyukai 

komedi yang berbentuk drama dua orang atau lkebih daripada Stand Up 

Comedy. Namun sekarang Stand Up Comedy hadir untuk memberi 

alternatif hiburan di tengah-tengah semaraknya hiburan komedi yang 

kelihatan “begitu-begitu saja”.
24

 

3. Istilah dalam Stand Up Comedy 

a. Set Up adalah bagian pertama dari joke, yang menyiapkan orang 

untuk tertawa. 

b. Punch Line adalah bagian kedua dari joke, yang membuat orang 

tertawa. 

c. One Liner 

One Liner adalah bit singkat yang terdiri dari satu sampai tiga 

kalimat saja. 

d. Call Back 

Call back adalah teknik yang menggunakan punch line pada bit-bit 

sebelumnya sebagai punch line pada bit sekarang. 

e. Rule of Three 

Rule of three adalah teknik penggunaan tiga kalimat, dua kalimat 

awal digunakan sebagai set up, satu kalimat terakhir digunakan 

sebagai punch line. 
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 Ibid., hlm. 60-64. 
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f. Act Out 

Act out adalah menunjukkan dengan gerakan. Act out sering 

digunakan dalam Stand Up Comedy karena mudah dan keberhasilan 

tinggi. 

g. Impersonation 

Impersonation adalah teknik peniruan tokoh, biasanya yang sudah 

terkenal. Peniruan bisa gaya bicara, gerak tubuh, dan kata-kata 

khasnya. 

h. Comparisons 

Comparisons adalah penyampaian joke dengan melakukan 

pembandingan dua hal atau lebih. 

i. Riffing 

Riffing adalah mengajak penonton untuk berinteraksi. Biasanya 

menjadikan penonton sebagai objek joke. 

j. Gimmick 

Gimmick adalah alat bantu atau hal lain di luar Stand Up Comedy 

yang digunakan untuk joke. Biasanya sebagai punch line. 

k. Heckler 

Heckler adalah pengganggu dalam Stand Up Comedy. Heckler 

biasanya berteriak saat set up sedang dibawakan, meneriakkan punch 
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line sebelum komika mengutarakannya, atau bahkan menyuruh 

komika untuk turun dengan kalimat “Huu... atau Turun”.
25

 

C. Pengertian dan Cara Kerja Semiotika Teori Roland Barthes 

Manusia menggunakan berbagai alat untuk menyampaikan pesan 

pada objek lain. Untuk menyampaikan pesan tersebut manusia dapat 

menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa ini dibentuk dari 

berbagai tanda, dan kajian ilmu yang mempelajari tanda ini adalah 

semiotika. Semiotika pertama kali diperkanalkan oleh Henry Stubbes pada 

tahun 1670. Hal itupun pertama kali digunakan dalam ilmu kedokteran 

untuk menginterpretasikan tanda (simptom).
26

 

Semiotika adalah studi mengenai tanda (signs) dan simbol yang 

merupakan tradisi penting dalam pemikiran tradisi komunikasi. Tradisi 

semiotika mencakup teori utama mengenai bagaimana tanda mewakili 

objek, ide, situasi, keadaan, perasaan dan sebagainya yang berada diluar 

diri. Studi mengenai tanda tidak saja memberikan jalan atau cara dalam 

mempelajari komunikasi, tetapi juga memiliki efek besar hampir setiap 

aspek (perspektif) yang digunakan dalam teori komunikasi. 

Konsep dasar yang menyatukan tradisi semiotika ini adalah “tanda” 

yang diartikan sebagai suatu stimulus yang mengacu pada sesuatu yang 

bukan dirinya sendiri. Pesan memiliki kedudukan yang sangat penting 

                                                           
25

 Ernest Prakasa, Step by Step To Stand Up Comedy,(Jakarta : Bukune, 2013), hlm. 13-

15. 
26

Alo Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna, (Jakarta: Kencana, 2011), ed. 1, cet. 

1, hlm. 345. 
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dalam komunikasi. Menurut John Pohn pesan memiliki tiga unsur, yaitu 

pertama, tanda dan simbol, kedua bahasa dan ketiga wacana. Menurutnya, 

tanda merupakan dasar bagi semua komunikasi. Tanda menunjukan atau 

mengacu pada sesuatu yang bukan sendiri, sedangkan makna atau arti 

adalah hubungan antara objek atau ide dengan tanda. Kedua konsep 

tersebut menyatu dalam berbagai teori komunikasi, khususnya teori 

komunikasi yang memberikan perhatian pada simbol, bahasa serta tingkah 

laku nonverbal. Kelompok teori ini menjelaskan bagaimana tanda 

dihubungkan dengan makna dan bagaimana tanda organisasi. Studi yang 

membahas mengenai tanda ini disebut dengan semiotika. Tanda mutlak 

diperlukan dalam menyusun pesan yang hendak disampaikan tanpa 

memahami teori tanda, maka pesan disampaikan dapat membingungkan 

penerima.
27

 

Roland Barthes lahir tahun 1915 dari kelas menengah Protestan di 

Cherbourg dan dibesarkan di Beyonne, kota kecil dekat pantai Atlantik di 

sebelah barat daya Prancis. Ayahnya, seorang perwira angkatan laut, 

meninggal dalam sebuah pertempuran di Laut Utara sebelum usia Barthes 

genap mencapai satu tahun. Sepeninggal ayahnya, ia kemudian diasuh oleh 

ibu, kakek, dan neneknya. 

Roland Barthes dikenal sebagai salah satu soerang pemikir 

strukturalis yang getol mempraktikkan model linguistik dabn semiologi 

Saussurean. Ia juga intelektual dan kritikus sastra Prancis yang ternama; 
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eksponen penerapan strukturalisme dan semiotika pada studi sastra. 

Barthes menyebutnya sebagai tokoh yang memainkan peranan sentral 

dalam strukturalisme tahun 1960-an dan 70-an. Barthes berpendapat 

bahwa bahasa adalah sebuah sistem tanda yang mencerminkan asumsi-

asumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. 

Barthes telah menulis banyak buku, yang beberapa diantaranya, telah 

menjadi bahan rujukan penting untuk studi semiotika di Indonesia. Dalam 

bukunya yang terkenal, S/Z (1970), yang oleh Bertens pantas disebut 

sebuah buku dengan judul cukup aneh, buku ini merupakan salah satu 

contoh bagus tentang cara kerja Barthes. Ia menganalisis sebuah novel 

kecil yang relatif kurang dikenal, berjudul Sarrasine, ditulis oleh 

sastrawan Prancis abad ke 19, Honore de Balzac. Dalam penilaian John 

Lechte, buku ini ditulis Barthes sebagai upaya untuk mengeksplisitikan 

kode-kode narasi yang berlaku dalam suatu naskah realis. Berthes 

berpendapat bahwa Sarrasine ini terangkai dalam kode rasionalisasi, suatu 

proses yang mirip dengan yang terlihat dealam retorika tentang tanda 

mode. Ada lima kode yang ditinjau Barthes yaitu, kode hermeneutik (kode 

teka-teki), kode semik (makna konotatif), kode simbolik, kode proaretik 

(logika tindakan), dan kode gnomik atau kode kultural yang 

membangkitkan suatu badan pengetahuan tertentu.  

Pada 1954-1956, sebuah rangkaian tulisan muncul dalam majalah 

Prancis, Les Letters nouvelles. Pada setiap terbitannya Roland Barthes 

membahas “Methology of the Month”(mitologi Bulan Ini), sebagian besar 
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dengan menunjukkan aspek denotatif tanda-tanda dalam budaya pop 

menyingkapkan konotasi yang pada dasarnya adalah “mitos-mitos” 

(myths) yang dibangkitkan oleh sistem tanda yang lebih luas dan 

membentuk masyarakat.  

John Lechte memaparkan, imaji dan pesan iklan, hiburan, kultur 

populer dan literer, serta barang-barang konsumsi sehari-hari menemui 

telaah subjektif yang cukup unik dalam hasil dan penerapannya. Cobley 

dan Jans  mengungkapkan bahwa Barthes membahas fenomena keseharian 

yang luput dari perhatian. Dan menghabiskan waktu untuk menguraikan 

dan menunjukkan bahwa konotasi yang terkandung dalam mitologi-

mitologi tersebut biasanya merupakan hasil konstruksi yang cermat. Salah 

satu area penting yang dirambah Barthes dalam studinya tentang tanda 

adalah peran pembaca (the reader). Konotasi, walaupun merupakan sifat 

asli tanda, membutuhkan keaktifan pembaca agar dapat berfungsi. Barthes 

secara panjang lebar mengulas apa yang sering disebut sebagai sistem 

pemaknaan tataran kedua, yang dibangun di atas sistem lain yang telah ada 

sebelumnya. Sastra merupakan contoh paling jelas sistem pemaknaan 

kedua yang dibangun di atas bahasa sebagai sistem yang pertama. Sistem 

kedua ini oleh Barthes disebut dengan konotatif, yang di dalam 

Mythologies-nya secara tegas ia bedakan dari denitatif atau sistem 

pemaknaan tataran pertama. Barthes menciptakan tentang bagaimana tanda 

bekerja. 
28
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Semiotik berusaha menggali hakikat sistem tanda yang beranjak 

keluar kaidah tata bahasa dan sintaksis dan yang mengatur arti teks yang 

rumit, tersembunyi dan bergantung pada kebudayaan. Hal ini 

menimbulkan perhatian pada makna tambahan (connotative) dan arti 

penunjukkan (denotative).
29

 

Representasi menurut Barthes menunjukkan bahwa pembentukan 

makna tersebut mencakup sistem tanda menyeluruh yang mendaur ulang 

berbagai makna yang tertanam dalam-dalam di budaya Barat misalnya, 

dan menyelewengkan ke tujuan-tujuan komersil. Hal ini disebut sebagai 

struktur. Sehingga dalam semiotika roland barthes, proses representasi itu 

berpusat pada makna denotasi, konotasi dan mitos. Untuk itulah barthes 

meneruskan pemikiran saussure dengan menekankan interaksi antara teks 

dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya, interaksi antara 

konvensi dalam teks dengan konvensi yang dialami diharapkan oleh 

penggunanya. Gagasan barthes dikenal dengan “Two Order Signification” 

(signifikasi dua tahap) 
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Sumber: https://komunikasiana.wordpress.com. 

Melalui gambar diatas, Barthes, seperti yang dikutip fiske, menjelaskan 

signifikansi tahap pertama merupakan hubungan antara signifer dan 

signifed didalam sebuah tanda terhadap realitas eksternal. Barthes 

menyebutnya sebagai denotasi. Konotasi adalah istilah yang digunakan 

Barthes untuk signifikansi tahap kedua. Hal ini menggambarkan interaksi 

yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari 

pembaca serta nilai-nilai dari kebudayaan. Pada signifikansi tahap kedua 

yang berkaitan dengan isi, tanda bekerja melalui mitos. 

Makna denotasi adalah makna awal utama dari sebuah tanda, teks , 

dan sebagainya. Makna ini tidak bisa dipastikan dengan tepat, karena 

makna denotasi merupakan generalisasi. Dalam terminologi Barthes 

denotasi adalah sistem signifikansi tahap pertama
30

. 
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Makna konotasi yang memiliki sejarah budaya dibelakangnya yaitu 

bahwa ia hanya bisa dipahami dalam kaitannya dengan signifikansi 

tertentu. Konotasi adalah mode operatif dalam pembentukan dan 

penyandaian teks kreatif seperti novel, puisi, komposisi musik dan karya-

karya seni.
31

 

Mitos, dalam kerangka barthes, konotasi identik dengan operasi 

ideologi, yang disebut dengan mitos dan berfungsi untuk mengungkapkan 

dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam 

suatu periode tertentu.
32

 Jadi mitos memiliki tugas untuk memberikan 

sebuah justifikasi ilmiah kepada kehendak sejarah, dan membuat 

kemungkinan tampak abadi.
33

  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis semiotika model 

Roland Barthes, yang mengembangkan dua tingkatan penandaan yang 

disebut dengan denotasi, konotasi dan mitos.
34

  

Untuk memperlihatkan hubungan antara kajian teoritis dalam 

penelitian ini dengan analisis data pada Bab IV, maka dibuatlah definisi 

singkat istilah penelitian yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah 

penelitian. 
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Pertama 

Semiotika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana tanda-tanda itu 

diproduksi sehingga menghasilkan makna. Tanda-tanda itu 

dikolaborasikan untuk memberikan makna yang di inginkan oleh pembuat 

tanda interpretannya. 

Kedua 

Cara kerja semiotika roland barthes bertumpu pada tiga hal yaitu makna 

denotasi, konotasi dan mitos. Makna denotasi adalah makna yang paling 

nyata dari makna yang tersurat dalam tayangan Stand Up Comedy komika 

Dzawin yang membahas tentang “Penyakit Fisik dan Penyakit Hati” dalam 

bentuk kalimat-kalimat yang menjelaskan dari makna tersurat tersebut. 

Sedangkan konotasi, penelitian membuat interpretasi dari makna denotasi 

yang didasarkan pada rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, sehingga 

konotasinya akan mempresentasikan konsep tayangan Stand Up Comedy 

komika Dzawin. Pada akhirnya peneliti akan menemukan makna mitos 

yang terkandung dalam suatu makna tersirat dengan mengkolaborasikan 

makna denotasi dan makna konotasinya. Dalam penelitian ini, mitos 

merupakan wacana tentang isi pesan dakwah yang disampaikan komika 

Dzawin dalam tayangan Stand Up Comedy tersebut. 

Ketiga 

Representasi dalam penelitian ini adalah penggambaran suatu wacana yang 

disampaiakan lewat media televisi, sehingga dapat dirasakan dalam bentuk 
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fisik tertentu. Karena yang digunakan adalah media televisi, maka 

representasi terlihat dari rangkaian tanda kata yang diungkapkan dengan 

Stand Up Comedy. 

 


