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Masalah penelitian ini adalah implikatur konvensional konvensional dalam
struktur joke acara stand up comedy Indonesia season 5 di Kompas TV dan
implikasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Tujuan penelitian ini
untuk mendeskripsikan implikatur konvensional dalam struktur joke acara stand
up comedy Indonesia season 5 di Kompas TV dan implikasinya dalam
pembelajaran bahasa Indonesia di SMA.

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Sumber data dalam
penelitian ini adalah video Stand Up Comedy Indonesia season 5 di Kompas TV.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik simak
bebas libat cakap kemudian teknik catat. Teknik simak bebas merupakan teknik
yang di dalamnya peneliti hanya bertindak sebagai peneliti, dan tidak terlibat
dalam percakapan.

Berdasarkan penelitian, menunjukkan bahwa ditemukan implikatur konvensional
pada struktur joke yang digunakan komika dalam acara Stand Up Comedy
Indonesia season 5 di Kompas TV. Implikatur konvensional ditemukan dalam
struktur joke acara Stand Up Comedy Indonesia Season 5 di Kompas TV meliputi
bagian set up yang merupakan bagian awal dari sebuah joke yang tidak lucu.
Implikatur konvensional ditemukan pada cara kerja joke yakni 1st story dan 2nd

story, set up dan 1st story. Implikatur konvensional di dalam joke yang digunakan
komika ditemukan pada tiga mekanisme yaitu 1st story dengan 2nd story yaitu
target assumption, reinterpretasi, dan connector, sedangkan fungsi implikatur
dalam struktur joke memiliki tiga fungsi yaitu sebagai sarana penghibur, sarana
mengkritik atau mengejek, dan sarana menyampaikan atau menjelaskan sesuatu
secara lebih populer/menarik. Implikasi pembelajaran implikatur konvensional
struktur joke dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA yaitu pada materi



pembelajaran siswa kelas X semester ganjil pada KD 4.2 memproduksi teks
anekdot baik secara lisan maupun tulisan.
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