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BAB VI
PENUTUP
A. Simpulan
Penelitian ini berfokus pada kilir lidah sebagai sebuah kekeliruan bertutur
dan gejala humor yang muncul pada tuturan para komika dalam tayangan
SUCA. Selanjutnya, dalam penelitian ini ada lima hal yang menjadi perhatian
peneliti yaitu (1) jenis kilir lidah yang terjadi, (2) unit atau tataran linguistik
yang terjadi pada kilir lidah, (3) penyebab terjadinya kilir lidah, (4) strategi
tutur yang digunakan dalam menciptakan gejala humor, dan (5) struktur dan
konteks humor dalam anekdot komedi tunggal yang digunakan oleh para
komika dalam tayangan SUCA.
Pertama, jenis kilir lidah yang dominan terjadi adalah jenis kekeliruan
asembling pada tipe kekeliruan perseverasi. Berdasarkan hasil pengumpulan
dan analisis data, ditemukan sebanyak 30 tuturan jenis kekeliruan tersebut.
Berdasarkan analisis seseluruhan data, umumnya para penutur sadar telah
mengalami

kekeliruan

dalam

tuturannya

dan

mengoreksinya

dengan

menuturkan kata atau frasa yang benar untuk menjelaskan konsep.
Kedua, gejala kilir lidah dominan terjadi pada unit atau segmen kata.
Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, ditemukan sebanyak 34
tuturan kekeliruan yang terjadi pada unit atau segmen kata. Hal ini menunjukan
bahwa komika dalam tayangan SUCA lebih banyak menuturkan kata yang
keliru saat menyampaikan materi humornya. Berdasarkan analisis seseluruhan
data, sebagian besar dari komika menyadari bahwa kata atau frasa yang mereka
tuturkan

keliru

dan

melakukan

pengulangan

berupa

koreksi

dengan

menuturkan kata atau frasa yang benar.
Ketiga, penyebab munculnya gejala kilir lidah dominan terjadi karena
faktor grogi dan tergesa-gesa dalam bertutur. Berdasarkan hasil pengumpulan
dan analisis data, ditemukan sebanyak 58 tuturan yang menggambarkan bahwa
penyebab kilir lidah adalah karena faktor grogi dan tergesa-gesa. Hal ini
menunjukan bahwa penutur (komika) dalam tayangan SUCA lebih banyak
menuturkan kata atau frasa yang keliru saat merasa grogi dan tergesa-gesa
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karena tuntutan psikologis (faktor internal)

untuk menampilkan yang terbaik

dalam kompetisi dan tuntutan dari penyelenggara kompetisi (faktor eksternal).
Walaupun demikian, sebagian besar dari komika menyadari bahwa kata atau
frasa yang mereka tuturkan keliru dan melakukan pengulangan berupa koreksi
dengan menuturkan kata atau frasa yang benar.
Keempat, strategi tutur yang dominan digunakan oleh para komika dalam
tayangan SUCA untuk menciptakan gejala humor adalah menggunakan strategi
membuat ironi. Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, ditemukan
sebanyak 15 tuturan mnggunakan strategi membuat ironi. Menghina diri
sendiri ataupun orang lain dengan membuat sebuah ironi (harapan yang tidak
sesuai dengan kenyataan) merupakan cara termudah untuk membuat wacana
humor.
Dan kelima, struktur anekdot yang dominan digunakan oleh komika
dalam tayangan SUCA adalah struktur bit tunggal. Hal ini wajar sebab bit
tunggal jauh lebih mudah untuk dibuat walaupun efek atau gejala humor yang
ditimbulkan hanya terjadi satu kali dalam satu wacana. Berdasarkan hasil
pengumpulan

dan

analisis

data,

ditemukan

sebanyak

54

tuturan yang

menggunakan struktur bit tunggal. Selain itu, konteks humor yang dibangun
pada wacana humor pada tayangan SUCA didominasi dari jenis humor sosial
sebanyak 42 tuturan. Jika dikaji secara keseluruhan, konteks humor dibagun
dari hal-hal yang sederhana dan tidak terduga dari ranah komunikasi sosial dan
dimunculkan pada tayangan SUCA untuk menciptakan gejala humor.
Berdasarkan hasil kajian dari lima submasalah tersebut, disusunlah
sebuah modul berjudul Kreatif Memproduksi dan Menyampaikan Teks Anekdot
sebagai bentuk aplikasi pembelajaran. Penyususnan modul tersebut mengacu
pada kurikulum 2013 revisi dengan memasukkan materi yang relevan seperti
menganalisis, mengkonstruksi, mengevaluasi, dan memproduksi teks anekdot
secara tulis maupun lisan. Penyusunan modul tersebut ditinjau dari aspek
kesesuaian kurikulum, pemilihan bahan ajar, keterbacaan, dan kesesuaian
perangkat pembelajaran yang merujuk pada pedoman pengembangan bahan
ajar dari Kemendikbud RI.
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Modul Kreatif Memproduksi dan Menyampaikan Teks Anekdot disusun
dan diuji kelayakannya dari tiga variabel berbeda yaitu dari sudut pandang ahli
bahan ajar, tenaga pendidik, dan peserta didik. Proses pengaplikasian kajian
linguistik, penyusunan materi dan media, kesesuaian kurikulum dan aspek
lainnya, hingga pada proses uji kelayakan di sekolah telah dilalui secara
prosedural dengan menggunakan instrumen angket kepada tiga responden
tersebut. Dengan menggunakan skala Likert didapatkan data dan disimpulkan
bahwa bahan ajar modul tersebut layak untuk digunakan pada siswa SMA
kelas X untuk mempelajari materi tentang teks Anekdot.

B. Saran
Ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti guna melengkapi beberapa
kekurangan dalam penelitian ini. Hal ini penting sebab hasil penelitian tentang
kilir lidah dan gejala humor yang pada komedi tunggal dapat dijadikan
reverensi sebagai penelitian
diaplikasikan

yang

dalam pembelajaran

relevan.

Kajian humor bahasa yang

berpotensi untuk

dikembangkan pada

konteks teori yang sama pada objek humor yang berbeda. Saran tersebut antara
lain:
1. Perlunya adanya pendekatan secara personal kepada para komika secara
langsung guna mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat ikhwal
sudut pandang psikolinguistik. Hal ini merupakan bentuk konfirmasi yang
penting mengingat penelitian ini tidak melaksanakan konfirmasi secara
langsung kepada 22 orang penutur (komika) dalam tayangan SUCA.
2. Modul yang disusun dan telah layak dari sisi penggunaannya harusnya dapat
digunakan secara langsung di sekolah. Pada penelitian ini, modul tersebut
belum sempat digunakan secara langsung karena terhambat masalah waktu
dan kurikulum pada semester yang ternyata tidak sesuai. Hal ini terjadi
karena pembelajaran teks anekdot telah ebrlangsung pada semester ganjil
yang notabene telah diajarkan oleh guru saat modul tersebut disusun dna
diuji kelayakannya. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan bagi peneliti
selanjutnya untuk lebih cermat mengkondisikan waktu penyususnan serta
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uji kelayakan agar dapat langsung digunakan di sekolah dan didapat data
yang relevan tentang efektivitas penggunaa modul yang disusun.
3. Hasil penelitian berupa modul ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
dan kreatifitas peserta didik serta tenaga pendidik ikhwal literasi humor.
Bagi tenaga pendidik, diharapkan untuk mencoba berinovasi sesuai materi
yang disajikan oleh peneliti dalam modul. Hal ini juga harus didukung oleh
peneliti sendiri untuk bersama-sama mengaplikaskan teknik menulis dan
retorika pada konteks komedi tunggal. Selain itu, jika dipelajari dan ditekuni
lebih dalam, peserta pendidik yang berbakat dapat mengikuti berbagai ajang
perlombaan komedi tunggal yang tentunya bermanfaat bagi pengalaman dan
karirnya. Hal tersebut memerlukan bimbingan dari tenaga pendidik dan
sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Hal tersebut
belum sempat dilakukan oleh peneliti sehingga diharapkan bagi peneliti
selanjutnya yang berminat dalam kajian tersebut untuk mengembangkan
hasil kajiannya lebih dalam dan lebih bermanfaat untuk dunia pendidikan.
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