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ABSTRACT 

By 

HADY SUBEAKTY 

The problem of this research is: How would you describe the delivery techniques 

used stand-up comedy komika Lampung. Purpose of research to describe the delivery 

used by a stand-up comedy komika Lampung. This study uses qualitative descriptive 

penilitian type of data collection techniques such as observation, interviews, 

documentation and literature study. This study focused on the role in the adjustment 

komika delivery technique that he used to stand up comedy material that late he has 

made. Informants in this study is komika seniors who have experience and has been 

listed in the Community Stand Up Indonesia Lampung by using purposive 

(intentional). The theory behind this research is the dramaturgical theory and the 

theory of public speaking. This research data analysis techniques using data 

reduction techniques, presentation and verification. Based on these results, that to be 

able to use the technique of delivery by either a komika have to adjust between 

verbal, non-verbal as well as the time he had to get the message conveyed can be 

understood by the audience, giving rise to an appearance of stand-up comedy 

effective where delivery of each technique stand up comedy that is used is the 

interaction between komika with the audience, delivery technique will support the 

stand up comedy scripts that he is playing and determine the success of a bit in stand-

up comedy. 
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TEKNIK DELIVERY STAND UP COMEDY 

(Studi Pada Komika Stand Up Comedy Indonesia Lampung) 

ABSTRAK 

Oleh 

HADY SUBEAKTY 

Tujuan penelitian untuk mengetahui mendeskripsikan delivery yang digunakan 

oleh komika stand up comedy Lampung. Penelitian ini menggunakan tipe 

penilitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, 

wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini difokuskan pada 

komika yang berperan dalam penyesuaian teknik delivery yang ia gunakan dengan 

materi stand up comedy yang telat ia buat. Informan dalam penelitian ini adalah 

komika senior yang berpengalaman dan telah terdaftar pada Komunitas Stand Up 

Indonesia Lampung dengan teknik purposive (disengaja). Adapun teori yang 

mendukung penelitian ini adalah teori dramaturgi dan teori public speaking. 

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian 

dan verifikasi. Berdasarkan  hasil penelitian ini, untuk dapat menggunakan teknik 

delivery dengan baik seorang komika harus menyesuaikan antara verbal, non 

verbal serta waktu yang ia miliki agar pesan yang disampaikan dapat dipahami 

oleh audience sehingga menimbulkan sebuah penampilan stand up comedy yang 

efektif dimana delivery dari setiap teknik stand up comedy yang digunakan 

merupakan interaksi antara komika dengan penonton, teknik delivery komika akan 

menunjang skrip stand up comedy yang ia bawakan dan menentukan keberhasilan 

sebuah bit dalam stand up comedy. 

 

Kata kunci : stand up comedy, delivery, dramaturgi, verbal, non verbal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sebuah artikel visual tentang stand up comedy pernah diterbitkan pada laman 

TIME.com yang membahas tentang sejarah stand up comedy yang sebenarnya 

diperkenalkan oleh seorang comedian bernama Bob Hope dengan jenis monologue 

nya pada tahun 1950-an. Selanjutnya muncul nama-nama komika besar pada masa 

itu seperti Chris Rock dan Bernie Mac, popularitas stand up comedy sempat turun 

dan kembali berkembang pada tahun 70-an dan memunculkan nama-nama besar 

komika hingga tahun 2000-an seperti Greg Dean, Judy Carter, Jay Sankey, Stephen 

Kruiser yang turut memengaruhi perkembangan stand up comedy di Indonesia. 

Perkembangan stand up comedy di Indonesia mulai di rintis oleh Alm. Taufik 

Savalas dan Ramon Papana melalui Comedy Café. Ramon Papana aktif 

memopulerkan stand up comedy melalui workshop dan juga open mic rutin di 

comedy café. Open mic adalah acara di kafe-kafe comedy untuk para komika baru 

mencoba menyampaikan materinya, open mic juga biasa digunakan komika 

professional untuk mencoba materi sebelum digunakan pada stand up show 

komersil.  
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Ramon Papana sendiri sudah menggunakan istilah stand up comedy sejak 

perlombaan lawak tunggal yang dikemas sebagai lomba pidato humor pada tahun 

1992. Seiring dengan berkembangnya teknologi penampilan stand up comedy 

direkam dan diunggah di youtube, ini membuka jalan untuk perkembangan positif 

stand up comedy di tanah air. 

Perkembangan stand up comedy di Indonesia kembali diteruskan oleh Iwel Wel 

pada tahun 2004 melalui acara “Jayus Plis Dong Ah” di TV 7 (sekarang Trans 7) 

dan Indra Yudhistira pada acara “Bincang Bintang” di RCTI. Perkembangan stand 

up comedy diteruskan oleh Pandji Pragiwaksono dan Raditya Dika yang dikenal 

dengan “act out”nya dalam stand up comedy. Open mic yang mereka lakukan pada 

13 Juli 2011 diunggah ke youtube tanggal 16 Juli 2011 dan mendapatkan respon 

yang positif oleh masyarakat dan media terutama Metro TV dan Kompas TV. Sejak 

saat itu komunitas – komunitas stand up comedy mulai dibentuk disetiap daerah 

termasuk di Lampung. 

Semakin meningkatnya ketertarikan warga Lampung terhadap stand up comedy, 

maka dibentuklah komunitas stand up comedy Indonesia Lampung yang didirikan 

pada 1 Desember 2011 

(sumber :http://standupindolampung.blogspot.co.id/p/profil.html). 

Semenjak itulah para pecinta stand up comedy semakin banyak dan komunitas 

stand up comedy Indonesia Lampung rutin melakukan open mic dibeberapa café di 

Lampung hingga sekarang.  

 

http://standupindolampung.blogspot.co.id/p/profil.html


3 
 

Sebagai pusat kota dan central perkembangan seni di Lampung, Kota Bandar 

Lampung menjadi pusat berkembangnya stand up comedy di Lampung. 

Perkembangan ini tidak lepas dari dorongan masyarakat akan kebutuhan 

penyegaran dalam dunia seni lawak yang berkualitas khususnya di wilayah 

Lampung dan para komika yang membentuk citra dan persepsi masyarakat akan 

kebutuhan terhadap stand up comedy.  

Menurut Ramon Papana, ”stand up comedy adalah seni pertunjukan yang 

dimaksudkan untuk langsung memancing tawa dari penonton” (Papana, 2012: 5).   

Menurut Jay Sankey, stand up comedy is “a particular kind of performance often 

given while standing on stage in front of a michrophone, during which the 

performer tells a scripted series of fictitious accounts in such a way as to suggest 

that the are unscripted, in an attempt to make an audience laugh”. Yang berarti : 

Stand up comedy adalah “jenis khusus dari penampilan yang biasanya disampaikan 

dengan berdiri di atas panggung di depan michrophone, dimana pelaku 

menyampaikan serangkaian scripted atau cerita fiktif tanpa naskah dalam upaya 

untuk membuat penonton tertawa" (Papana, 2012: 8). 

Sedangkan menurut Sammy @notaslimboy, seorang komika senior lebih menyebut 

stand up comedy sebagai komedi terbuka, yang menuntut keterbukaan pemikiran 

dari pelaku dan penikmatnya. Sammy juga mengartikan stand up sebagai 

keberanian komika dalam berpendapat (@notslimboy. 2012: 97). 

 



4 
 

Manager komunitas stand up comedy Indonesia Lampung mendefiniskan stand up 

comedy sebagai keseriusan dalam bercanda (A. Mustova, Manager stand up comedy 

Indonesia Lampung). Komika membawakan cerita dan lelucon singkat lucu yang 

dalam stand up comedy yang disebut bit dan one-liners, stand up comedy 

merupakan aksi pertunjukkan monologue yang dilakukan seorang diri. Bit dalam 

stand up comedy terdiri dari setup dan punchline, dimana setup merupakan cerita 

atau premis yang tidak lucu dari sebuah bit, yang merupakan premis pengantar dari 

bit kebagian punchline. Sedangkan punchline adalah bagian yang lucu cari sebuah 

bit. Biasanya komika akan membalikan premis atau memberikan sesuatu yang 

mengejutkan sebagai penjelasan dari set-up. 

Berdasarkan karakteristiknya, stand up comedy dapat digolongkan pada kajian 

public speaking dalam retorika. Menurut Ronny H. Mastamu, Public speaking 

adalah sebuah kemampuan mengekspresikan gagasan dihadapan public melalui 

kompetensi berpidato (Ronny H. 2012: 210). Sedangkan stand up comedy sendiri 

lebih mengutamakan tujuan menghibur audience. Sejenis dengan pidato, stand up 

comedy menggunakan metode menghafal dan improvisasi. Komika biasanya 

menggunakan metode menghafal naskah stand up yang telah dipersiapkan 

sebelumnya, sedangkan dalam metode impromptu komika harus menyampaikan 

materi yang didapat melalui improvisasi tanpa menyiapkan naskah sebelumnya. 

Sebagai bagian dari public speaking, stand up comedy menganut 3 (tiga) unsure 

public speaking yang digunakan pada saat diatas panggung, yaitu using languange 

atau penggunaan bahasa, delivery atau penyampaian pesan, using visual aids atau 

penggunaan property pembantu dalam stand up comedy (Lucas. 2001: 

255,283,313). 
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Delivery dalam stand up comedy adalah cara penyampaian pesan materi stand up 

comedy komika kepada penonton, setiap komika memiliki cara tertentu untuk 

menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya penyampaian pesan akan disebut 

dengan bahasa stand up comedy yaitu delivery.   

Komunitas Stand Up Comedy Indonesia Lampung sendiri tercatat memiliki 30 

komika aktif pada April 2016 yang menghibur warga Lampung lewat Stand Up 

Comedy Show, beberapa macam format Stand Up Comedy Show antara lain adalah 

Stand Up Blue Nite, Stand Up Battle Comic dan Open Mic. Stand Up Comedy Show 

biasanya diadakan secara komersil dengan waktu yang tentative, namun ada juga 

yang bersifat gratis dan berkala seperti open mic. Berikut tabel rutinitas show 

Komunitas Stand Up Comedy Indonesia Lampung, seluruh keputusan mengenai 

jumlah komika yang tampil dan durasi show ditentukan oleh manager Komunitas 

Stand Up Indonesia Lampung melalui diskusi bersama anggota komunitas. : 

Tabel 1. Rutinitas Show Komunitas Stand Up Comedy Indonesia Lampung 
No. Nama Show Waktu Sifat 

1. Open Mic Berkala, setiapJum’at, pukul 

19.30 WIB 

Gratis  

2. Battle of Comic Waktu tentative, tergantung 

kebijakan komunitas 

Komersil  

3. Stand Up Blue Nite Waktu tentative, tergantung 

kebijakan komunitas 

Komersil  

4. Rule Of Three Waktu tentative, tergantung 

kebijakan komunitas 

Komersil  

5. Seruwith Show Waktu tentative, tergantung 

kebijakan komunitas 

Komersil  

Sumber : Sekretariat Komunitas Stand Up Comedy Indonesia Lampung 
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Open mic adalah sarana yang digunakan para komika terutama komika baru untuk 

mencoba dan mengenalkan dirinya pada dunia stand up comedy, open mic diadakan 

secara gratis dan sebagai ajang evaluasi bagi delivery seorang komika. 

Menurut Pandji Pragiwaksono dalam bukunya Merdeka Dalam Bercanda, ia 

mengatakan bahwa open mic bukan acara special dan tidak memerlukan tiket, open 

mic adalalah tempat bagi mereka yang mencintai stand up comedy untuk kumpul 

bersama (Pragiwaksono, 2012: 31). 

Format stand up battle comic adalah format show antara dua komika atau lebih yang 

diadu materinya untuk mendapatkan tawa dari penonton. Format show ini juga 

digunakan untuk mencela atau pun membahas materi lawan. Pemenang dari battle 

ini ditentukan dari banyaknya intensitas tawa penonton yang didapatkan para 

komika yang tampil. 

Format show stand up blue nite adalah format show khusus remaja dewasa isi 

pesannya mengandung content untuk orang dewasa, seperti seksualitas dan 

menyampaikan pesan dengan menggunakan bahasa – bahasa yang tidak sopan atau 

kasar (trash talking).  

Rule of three merupakan format show stand up comedy yang bersifat komersil dan 

diisi oleh tiga komika dengan tema stand up comedy yang sama namun materi yang 

berbeda, dalam format rule of three audience akan disuguhkan stand up comedy 

yang lucu secara berturut turut oleh tiga komika yang membahas tema stand up 

comedy yang sama. 
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Sedangkan seruwith show merupakan mini show khusus seorang komika yang 

berperan sebagai komika tunggal,  seruwit  show sendiri merupakan show komika 

tunggal khas Lampung. Dimana mini show seorang diri biasanya dilakukan oleh 

seorang komika terkenal yang memiliki jam terbang tinggi karena bersifat komersil. 

Di Lampung sendiri komika yang pertama kali melakukan show tunggal adalah 

Newendi. 

Berhasil atau tidaknya seorang komika menyampaikan materi bergantung dari 

teknik penyampaian pesan atau delivery dari materinya tersebut. Banyak teknik 

penyampaian pesan atau delivery yang dapat digunakan dalam stand up comedy 

agar pesan atau materi stand up comedy tersampaikan dengan baik. Dasar dari 

penyampaian pesan dalam stand up comedy adalah komunikasi verbal dan non 

verbal.  

Berdasarkan pengamatan peneliti komunikasi verbal yang digunakan dalam stand 

up comedy adalah delivery, yaitu pemilihan kosa kata yang tepat dan tidak 

menyinggung unsur Suku Agama dan Ras (SARA), artikulasi kata yang diucapkan 

harus jelas dan delivery atau penyampaian pesan yang dapat dimengerti dan 

penonton paham dengan pesan yang disampaikan. 

Komunikasi non verbal dalam stand up comedy adalah karakter komika yang dalam 

stand up comedy disebut persona. Persona lebih kepada body language yaitu 

gesture, ekspresi wajah, pakaian dan emosi yang dibawakan komika diatas 

panggung. 
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Waktu atau timing merupakan salah satu faktor yang penting dalam stand up 

comedy, bagaimana kita menyesuaikan waktu penampilan kita dengan perhatian 

audiens. Timing dalam stand up comedy meliputi timing pelemparan set up, 

punchline bagaimana kita melakukan jeda terhadap kalimat atau bit yang akan kita 

ucapkan agar menarik perhatian audiens serta timing dari keseluruhan show stand 

up comedy seorang komika untuk memberikan sebuah penampilan yang efektif. 

Keberhasilan sebuah komika dalam delivery materinya di atas panggung 

merupakan bagian dari komunikasi yang efektif. Pada dasarnya semua komika 

memiliki tujuan yang sama untuk dapat membawakan materinya dengan delivery 

yang diinginkan oleh penonton dan membentuk suatu persona sendiri akan dirinya 

yang secara langsung memengaruhi citra dan persepsi penonton akan stand up 

comedy. Kualitas sebuah stand up comedy merupakan perpaduan dari teknik-teknik 

delivery yang dipakai komika dalam menyampaikan materinya.  

Penonton bersifat selective dalam mempersepsikan stand up comedy, sehingga 

bebas untuk menentukan komika mana yang penonton suka. Peran komunitas stand 

up comedy Lampung memberikan pembinaan bagi para komika baru untuk mau 

belajar teknik delivery dan menyampaikan pesan yang dia buat sesuai dengan etika 

dan norma-norma serta tidak mengandung unsur suku, agama, ras, antar golongan  

ataupun pornografi yang dapat menyinggung penonton. Arahan yang diberikan 

misalnya melakukan evaluasi materi melalui komunikasi interpersonal yang dalam 

stand up comedy disebut dengan comedy buddy, yaitu stand up comedy yang 

dilakukan di depan satu orang atau lebih komika untuk mengevaluasi materi yang 

akan dibawakannya.  
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Dalam hal ini komika stand up comedy sebagai komunikator satu arah harus 

memiliki teknik penyampaian pesan materi atau delivery yang baik agar mampu 

menyampaikan pesan dan memiliki persona tersendiri sebagai seorang komika yang 

akan dikenal penikmat stand up comedy di Lampung. Teknik delivery stand up 

comedy yang digunakan seorang komika harus se-efektif dan se-netral mungkin dan 

juga harus selalu menghibur untuk membentuk sebuah persepsi positif penonton 

terhadap kualitas stand up comedy di Lampung.  

Ketika kita menonton stand up comedy kita akan merasa bahwa stand up comedy 

itu hal yang mudah karena kita hanya harus bercerita lucu di atas panggung dan 

akhirnya banyak orang yang memberanikan diri untuk mencoba stand up comedy 

tanpa persiapan terlebih dahulu karena merasa memiliki banyak cerita lucu, namun 

setelah berada di panggung cerita yang menurut kita lucu belum tentu lucu bagi 

penonton dan tidak bisa membuat penonton tertawa. Tidak jarang masalah demam 

panggung pun melanda ketika di atas panggung dan membuat pesan yang 

disampaikan menjadi tidak efektif karena gugup, banyak orang yang belum 

mengetahui bahwa dalam stand up comedy membutuhkan teknik khusus.  

Tidak sedikit orang yang mengetahui nama nama tekhnik stand up comedy namun 

tidak mengetahui cara menyampaikan pesan (delivery) dengan teknik stand up 

comedy. Atas dasar inilah peneliti menjadikan komika pada komunitas stand up 

comedy Indonesia Lampung sebagai subyek penelitian, bagaimana teknik delivery 

yang harus digunakan saat stand up comedy. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana deskripsi teknik delivery stand up comedy yang digunakan 

komika Lampung?  

2. Faktor apa sajakah yang penting dalam penampilan komika saat show stand 

up comedy?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mendeskripsikan teknik delivery yang digunakan oleh komika stand 

up comedy Lampung.  

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang diperlukan komika saat Show 

Stand Up Comedy dalam hal verbal, non verbal dan waktu. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penulisan ini yaitu : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan 

atau penunjang bagi penelitian-penelitian yang akan datang dan dapat 

dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi yang ingin 

mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai stand up comedy dan 

perkembangannya di Daerah. 

2. Secara Praktis 

a. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi 

bersama dalam menyikapi dan memahami tentang persepsi penonton 

mahasiswa dan perkembangan stand up comedy bagi kualitas seni di 

Lampung.  

b. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk melengkapi dan 

memenuhi sebagian persayaratan guna menyelesaikan studi pada 

tingkat strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Tinjauan Tentang Stand Up Comedy 

2.1.1 Sejarah Singkat Stand Up Comedy Indonesia dan Perkembangan 

Komunitas Stand Up Comedy di Lampung 

Stand up comedy mulai diperkenalkan oleh Ramon Papana pada lomba 

lawak tunggal tahun 1992 yang saat itu dikemas sebagai lomba pidato 

humor.  

Pada tahun 1997 open mic mulai diadakan di comedy café  yang pada saat 

itu dinamakan acara “Bintang Baru” yang mempersilahkan siapapun tampil 

di panggung untuk melucu. Ramon Papana bahkan menyediakan hadiah 

untuk penampil open mic sebagai salah satu usahanya dalam menggiatkan 

stand up comedy di Indonesia. Pada tahun 2000, comedy café pindah lokasi 

ke area Taman Ria Remaja Senayan dan menyelenggarakan acara stand up 

comedy rutin setiap minggunya. Memasuki tahun 2004 Alm. Taufik Savalas 

menjadi komika di acara “Comedy Club” yang di rencanakan bersama 

Ramon Papana.  
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Menurut Ramon Papana Alm. Taufik Savalas tidak sepenuhnya 

menjalankan konsep stand up comedy karena Taufik menggunakan bahan 

kodian atau mengambil dari lelucon yang sudah ada. Yang di lakukan oleh 

Alm. Taufik Savalas adalah “joke telling” (Papana, 2012: 12). 

Iwel Sastra atau yang biasa di panggil Iwel Wel menggelar show tunggal 

stand up comedy pada 6 Maret 2004 di gedung kesenian Jakarta dengan 

modal personal dan tercatat sebagai komika Indonesia pertama yang 

menggelar show tunggal. Dan pada tanggal 13 Juli 2011 open mic yang 

diadakan di comedy café diikuti oleh calon peserta seleksi stand up comedy 

kompas TV dan beberapa komika terkenal di Indonesia seperti Pandji 

Pragiwaksono, Ernest Prakarsa, Ryan Adriandhy, Asep Suaji, Arif Didu dan 

komika lainnya. Penampilan mereka tercatat sebagai stand up nite show 

pertama dari komunitas stand up Indonesia. Penampilan mereka direkam 

dan diunggah ke youtube dan dilihat oleh masyarakat, ini mengangkat 

popularitas stand up comedy Indonesia. Sejak saat itu para pecinta stand up 

comedy di tiap kota di indonesia ikut membentuk Komunitas Stand Up 

Comedy (sumber :http://suc.metrotvnews.com/article/kliping/30). 

Sedangkan stand up comedy Indonesia Lampung sendiri awalnya hanya 

berupa gathering para pecinta stand up comedy di Lampung dan belum 

memiliki struktur organisasi.  

 

 

http://suc.metrotvnews.com/article/kliping/30
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Pada 1 Desember 2011 dibentuk Komunitas Stand Up Comedy Indonesia 

Lampung dengan ketua pertama Adolf Ayatullah pada acara stand up nite 

di atmosphere café, saat itu perintis Komunitas Stand Up Comedy di 

Lampung adalah Adolf Ayatollah, Nadia warga negara dan Adhien Ayu. 

Komunitas Stand Up Comedy Indonesia Lampung mulai melakukan 

promosi antara lain menggunakan media sosial twitter dan bekerjasama 

dengan akun twitter lain seperti @bandarlampung dan @kelilinglampung. 

Komunitas Stand Up Comedy Indonesia terus mengenalkan stand up 

comedy di Lampung dengan rutin mengadakan open mic di Rumah Putih 

Café. Masyarakat yang awalnya hanya ingin menonton mulai tertarik dan 

terjun ke dalam dunia stand up comedy, komika Lampung pertama yang 

tampil dalam acara stand up comedy Metro TV adalah Ikhwan Ussofa yang 

biasa dipanggil Oplet dan sejak saat itu stand up comedy Indonesia 

Lampung makin dikenal luas ke luar daerah Bandar Lampung.     

2.1.2 Stand Up Comedy dan Public Speaking 

Public speaking dan stand up comedy masuk dalam kajian Ilmu 

Komunikasi, seorang pembicara melakukan komunikasi dengan audiens 

ketika di atas panggung, proses penyampaian pesan oleh komunikator 

kepada komunikan merupakan bahasan dalam Ilmu Komunikasi. Selain itu 

dalam public speaking dan stand up comedy terdapat unsur kajian Ilmu 

Komunikasi antara lain gaya komunikasi, psikologi pesan dan organisasi 

pesan. 
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Menurut Walter Fisher, setiap komunikasi adalah bentuk dari cerita atau 

storytelling. Karenanya jika kita mampu bercerita sesungguhnya kita punya 

potensi untuk berceramah (Zuhri,2010. Hal 1). 

Charles Bonar Sirait dalam bukunya The Power Of Public Speaking 

mendifinisikan Public Speaking sebagai kombinasi antara pengalaman, 

kemampuan diri anda, manajemen serta seni dalam berbicara didepan umum 

(Sirait, 2007: xxvii). 

Menurut Sammy @notslimboy Stand Up Comedy merupakan komedi 

terbuka, yang menuntut keterbukaan dari pelaku dan penikmatnya. Dalam 

dunia stand up comedy, seorang komika memiliki kebebasan untuk 

menyampaikan pendapat (@notaslimboy, 2012: 97). 

Stand up comedy merupakan seni berbicara dan masuk dalam kajian public 

speaking. Namun dalam public speaking pembahasannya berupa pidato, 

sedangkan stand up comedy berupa seni berbicara yang harus mengandung 

komedi. Public speaking tidak memerlukan humor, dalam public speaking 

tidak harus selalu ada unsur komedi atau humor didalamnya. Contoh pada 

pidato rekreatif, pemakian kata dan gaya penyampaian yang non formal 

merupakan karakteristik, tanpa harus ada humor yang di sengaja dalam 

pidatonya. Sedangkan dalam stand up comedy, humor harus selalu ada 

dalam setiap bit yang disampaikan komika. Humor dalam penampilan stand 

up comedy sengaja dibuat untuk memancing tawa seluruh penonton. 
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2.1.3 Perbedaan Pidato, Dongeng dan Joke Telling dalam Stand Up Comedy 

Stand up comedy menggunakan bahan lawakan yang fresh dan berasal dari 

hasil pemikiran komika itu sendiri. Bahan lawakan atau materi itu di buat 

berdasarkan kenyataan dan kegelisahan yang terjadi pada diri komika, 

materi yang di buat seorang komika memiliki hak cipta dan tidak boleh 

dipakai oleh komika lain tanpa izin komika yang memiliki materi tersebut.  

Menurut Pandji Pragiwaksono ciri khusus stand up comedy adalah 

materinya yang tidak nyomot atau mencuri, tapi hasil dari pemikiran sendiri. 

Stand up sendiri bukan di artikan berdiri, melainkan lebih kepada 

mengutarakan dan membela opini serta pandangannya. Pemaknaan stand up 

di sini adalah “he stood up for what is right” (Pragiwaksono, 2012: 21). 

Ramon papana membenarkan bahwa dosa terbesar dalam stand up comedy 

adalah mencuri lelucon milik orang lain (Papana, 2012: 51). Materi lawak 

stand up comedy tidak selalu disampaikan secara tersusun yang membentuk 

sebuah alur cerita tentang keresahan, penyampaian materi juga 

menggunakan berbagai macam teknik delivery sesuai dengan keputusan 

komika. Sedangkan perbedaan dengan jenis retorika lainnya di jelaskan 

sebagai berikut : 
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1. Pidato 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah pengungkapan 

pikiran dalam bentuk kata – kata yang di tujukan kepada orang banyak 

(http://kbbi.co.id/arti-kata/pidato). 

Pidato terbagi menjadi 3 yaitu pidato informatif, pidato persuasif dan 

pidato rekreatif. Pidato rekreatif merupakan acuan dalam stand up 

comedy, namun berdasarkan pengamatan peneliti terdapat perbedaan 

antara pidato rekreatif.  

Menurut pengamatan penulis, meski memiliki tujuan yang sama yaitu 

untuk menghibur audiens dan terdapat penggunaan kalimat entertaint, 

pidato rekreatif menggunakan salam pembukaan dengan pemakaian 

kalimat formal dan terstruktur sedangkan dalam stand up comedy salam 

pembukaan bersifat bebas dan tidak dituntut untuk menggunakan bahasa 

formal kecuali dibutuhkan untuk menunjang penampilan komika. Dalam 

pembukaan pidato selalu di awali dengan sambutan seperti “Pertama-

tama marilah kita panjatkan.., Kepada yang terhormat.., dll”. 

Sedangkan dalam stand up comedy tidak mengenal sambutan seperti 

pidato, stand up comedy hanya perkenalan atau langsung kepada isi bit 

stand up comedy komika tersebut. Dalam pidato kalimat non formal dan 

entertaint hanya dapat digunakan pada isi pidato, sedangkan pada stand 

up comedy kalimat non formal murni di ucapkan selama show 

berlangsung. 

 

http://kbbi.co.id/arti-kata/pidato
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Dalam penampilan pidato, seorang pembicara harus menyesuaikan kata-

kata yang dia gunakan dengan audiens. Kita tetap memerhatikan siapa 

yang menonton kita untuk tujuan norma kesopanan dan menghindari 

berbicara buruk mengenai audiens yang sedang menonton. Seperti yang 

dijelaskan dalam definisi menurut Sammy @notaslimboy, Stand up 

comedy menuntut keterbukaan komika dan audiensnya. Penampilan 

stand up comedy merupakan kebebasan berpendapat, komika dapat 

menyampaikan fakta apapun dan audiens harus siap membuka pikiran 

dan jujur tentang apa yang di sampaikan komika. Bit yang disampaikan 

komika harus mengundang tawa penonton untuk mencairkan suasana, 

terutama untuk bit yang bersifat kritis dan provokatif karena bisa 

menimbulkan ketersinggungan ketika komika gagal mencairkan 

penonton lewat bitnya. “Pada akhirnya, biarkan penikmat yang menilai 

dan sang comic yang menerima konsekuensi terhadap komedinya” 

(@notaslimboy, 2012: 97). 

2. Dongeng 

Dongeng merupakan sebuah cerita fiktif, biasanya terinspirasi dari 

sebuah peristiwa yang memiliki nilai hiburan ataupun pendidikan dan 

dapat diceritakan kembali secara berulang-ulang. Sedangkan menurut 

James Danandjaja, dongeng adalah termasuk cerita rakyat lisan yang 

tidak dianggap benar-benar terjadi oleh empunya cerita. Dongeng juga 

tidak terikat oleh tempat maupun waktu, karena dongeng diceritakan 

terutama untuk menghibur.  



19 

 

Dengan kata lain, pesan dalam dongeng tidak terikat waktu dan dapat 

disampaikan kepada audiens secara berulang-ulang. Sedangkan dalam 

stand up comedy pesan dalam sebuah bit akan menjadi berbeda dan tidak 

lucu bila diceritakan kembali terutama pada audiens yang sama. Materi 

stand up comedy juga ada yang terikat waktu, jika sebuah bit stand up 

comedy membahas kejadian yang sudah lewat besar kemungkinan bit 

tersebut menjadi tidak menarik dan dianggap basi oleh audiens. 

3. Joke Telling 

Joke Telling adalah penampilan seseorang di atas panggung yang 

menggunakan anekdot. Anekdot merupakan sebuah cerita lucu yang 

tidak memiliki set up dan punchline, contoh anekdot : 

“Kemarin gue jalan jalan dengan cewe ke pasar cimeng ya, waktu lagi 

jalan jalan cewe gue di copet, jd gue kejer copetnya sampek ketangkep 

pas copetnya ketangkep eh malah pacar gue yang kabur ternyata dia 

bawa dompet gue yang isinya struk belanjaan dia, sedangkan dompet 

dia yang sama gue isinya duit.” 

Sedangkan jika anekdot ini dijadikan bit stand up comedy, maka akan 

terdiri dari set up dan punchline : 

Set up :  Kemarin waktu jalan sama gue di pasar cimeng dompet 

cewe gue di copet, sebagai cowo yang baik gue kejer dong copetnya 

sampek ketangkep. 
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Punchline: Copetnya ketangkep, eh cewe gue yang kabur / bawa dompet 

gue/ gamau rugi dia // dompet dia isi duit / dompet gue isinya struk 

belanjaan dia // terimakasih klinik tongfang. 

Selain itu , joke telling juga menggunakan tebak tebakan dan berinteraksi 

dengan penonton, sedangkan pada stand up comedy tidak mengutamakan 

interaksi dengan penonton. Lelucon yang digunakan dalam joke telling 

berasal dari berbagai sumber seperti internet, broadcast message, buku 

dan lain lain (http://suc.metrotvnews.com/article/ensiklopedia/13). 

2.1.4 Karakteristik Stand Up Comedy 

Karakteristik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memiliki ciri-

ciri khusus atau sifat khas (http://kbbi.web.id/karakteristik).  

Karakteristik dalam stand up comedy ada saat komika membuat humor 

sampai saat komika menyampaikan humor yang ia buat. Ramon Papana 

dalam bukunya kitab suci menulis 2 bab terpenting yang harus dipahami 

komika sebelum memulai pertunjukan stand up comedy dan menjadi 

karakteristik dari stand up comedy, yaitu humor dan delivery (Papana,2012 

: 79-115). 

 

 

 

 

http://suc.metrotvnews.com/article/ensiklopedia/13
http://kbbi.web.id/karakteristik
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2.1.4.1 Teks (Cara Penyampaian) Materi 

Delivery adalah cara penyampaian pesana tau materi stand up comedy dari 

komika ke penonton. Teknik penyampaian pesan diperlukan agar penonton 

paham dan tertawa pada saat tertentu yang diprediksi komika. Delivery 

pesan dalam stand up comedy meliputi timing, penggunaan verbal, 

penggunan non verbal dan waktu yaitu: 

1. Penggunaan Verbal  

Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan 

satu kata atau lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai sistem kode verbal 

(Deddy Mulyana, 2005). Bahasa verbal adalah kata atau kumpulan kata 

yang diucapkan seseorang. Dalam stand up comedy bahasa verbal wajib 

digunakan sebagai sarana komunikasi utama sebelum bahasa verbal 

diperjelas oleh bahasa non verbal.  

Dalam stand up comedy, teknik penyampaian pesan atau delivery antara lain 

: (Papana, 2012. Kiat Awal Belajar Stand Up Comedy Indonesia) 

1.) Teknik urutan menyampaikan Jokes 

Jokes diurutkan berdasarkan tingkat kelucuannya, setelah itu Joke disusun 

agar dalam penyampaiannya membuat tawa yang intens sehingga komika 

melakukan  stand up comedy yang baik. Memulai set dengan cukup kuat 

dan menutup performancenya dengan derai tawa yang besar (Papana, 2012: 

104). 
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2.) Teknik Penggunaan Bahasa 

Ramon Papana mengungkapkan bahwa dalam delivery seorang komika 

menyampaikan pesan menggunakan bahasa tulis dan bahasa ucap. Biasa 

penyampaian pesan dengan bahasa tulis cenderung dilakukan oleh komika 

pemula, naskah menjadi berbelit belit karena terlalu mengikuti kaidah Ejaan 

Yang Disempurnakan (EYD) sehingga pesan yang disampaikan terkesan 

bertele-tele. Sedangkan seorang komika professional akan menggunakan 

bahasa percakapan yang sederhana dalam penyampaian pesannya, sehingga 

materi yang ia sampaikan terkesan interaktif dan langsung kepada pokok 

pesan atau materi stand up comedy (Papana, 2012: 114). Berdasarkan 

pengalaman peneliti, komika pemula cenderung membuat seluruh pesan 

yang ia sampaikan menjadi sebuah set up, ini terjadi karena penggunaan 

bahasa yang berbelit belit sehingga komika pemula kesulitan untuk 

menemukan akhir dari sebuah set up.  

Penggunaan diksi yang unik juga dapat menjadi ciri khas dari komika 

seperti halnya Newendi menggunakan gaya berbicara suku Lampung yang 

mempunyai logat keras, menggunakan bahasa / diksi yang kasar seperti 

“pecah palak” untuk memperkuat materi agar sesuai dengan persona yang 

ingin ia bangun dan sukses menjadi ciri khas materinya. Begitu juga dengan 

komika Mongol, dia menggunakan bahasa / diksi waria seperti “cyn” untuk 

memperkuat materi tentang waria yang ia sampaikan selain memperkuatnya 

dengan gaya bicara yang menyerupai seorang waria. 
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3.) Teknik Rule Of Three 

Disebut juga dengan hukum angka tiga dan rhythm of three. Ramon Papana 

dalam bukunya kitab stand up comedy Indonesia (Suci) menjelaskan bahwa 

rule of three merupakan teknik untuk memutarbalikan asumsi penonton. 

Rule of three terdiri dari tiga pola yang berhubungan, dua pola pertama 

digunakan untuk membentuk asumsi penonton sedangkan pola ketiga 

merupakan punchline yang mengacaukan prediksi penonton (Papana, 2012: 

94). 

Contoh : 

“Saya seorang romantis dan sensitive, kalau melihat wanita cantik saya 

ingin memuja, merayu lalu… 

Menamparnya.”  

Pada bit di atas kata “memuja” dan “merayu” merupakan dua pola pertama 

yang membentuk asumsi penonton sedangkan kata “menamparnya” 

merupakan pola ke tiga yang memutarbalikan asumsi di luar ekspektasi 

penonton. 

4.) Teknik Call Back 

Call back adalah teknik menyampaikan  joke berisi kata atau pesan yang 

berkesan dari joke sebelumnya. Call back dilakukan dengan perhitungan 

semakin jauh jarak materi yang di call back semakin besar kemungkinan 

penonton lupa pada joke-nya, tetapi bila terlalu dekat joke yang di call back 

menjadi lemah dan tidak berpotensi memancing tawa penonton.  
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Penjelasan lebih sederhana oleh Sammy@notaslimboy bahwa call back 

adalah teknik menggunakan punchline dalam sebuah bit untuk di tampilkan 

kembali di bit selanjutnya (@notaslimboy, 2012: 113). 

5.) Impersonate 

Teknik impersonate adalah teknik stand up comedy dengan cara meniru 

sosok yang terkenal, teknik ini merupakan pengembangan act out. 

Impersonate mengambil ciri-ciri gesture, fisik, gaya bicara, dan diksi diksi 

khas dari seorang terkenal yang kita reka ulang kepada penonton 

(Pragiwaksono, 2012: 157). 

2.  Penggunaan Non Verbal 

Komunikasi non verbal adalah kontak mata, ekspresi wajah, penampilan 

fisik, nada suara, gerakan tubuh, pakaian dan aksesoris yang digunakan 

komunikator dan berperan dalam efektifitas penyampaian pesan 

(Zuhri,2010: 27).  

Gerak tubuh membantu untuk menjelaskan atau mengklarifikasi arti, hal ini 

karena tubuh kita adalah alat bantu visual. Bahasa tubuh membantu dalam 

penyampaian pesan kepada audiens karena beragam gerak tubuh berfungsi 

untuk menekankan dan memperjelas pesan (Sirait, 2007: 103).  

Dalam stand up comedy sendiri terdapat pokok dari bahasa non verbal yang 

biasa di bahas oleh komika, yaitu : 
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1.) Persona 

Persona merupakan karakteristik atau ciri khas yang dimiliki komika. Di 

dapat melalui gaya berbicara, gaya bahasa, act out dan property yang di 

gunakan komika. 

2.) Gaya berbicara 

Gaya berbicara biasanya dipengaruhi oleh logat atau gaya komunikasi 

komika sehari hari, namun pada beberapa komika professional gaya 

berbicaranya sengaja disesuaikan untuk memperkuat materi yang 

disampaikannya dan menanamkan citra dirinya sebagai komik. Penggunaan 

suara karakter (tidak asli) kemungkinan akan lebih sukses dibanding dengan 

yang menggunakan suara aslinya (Papana, 2012: 112). 

Contoh pada komika stand up Indonesia Lampung Newendi, berdasarkan 

pengalaman peneliti yang mengenal komika, pada awalnya Newendi 

menyampaikan materinya sesuai dengan gaya berbicara sehari hari, namun 

dia merubah gaya berbicaranya menggunakan gaya berbicara suku 

Lampung yang cenderung ber-nada yang tinggi untuk memperkuat materi 

dan melekatkan citra suku Lampung pada dirinya. 

3.) Teknik Act out 

Act out terdiri dari ekspresi wajah dan gesture atau bahasa tubuh. Act out 

juga dapat dikembangkan menjadi sebuah impersonate. Bagaimana seorang 

komika menggunakan wajah dan bahasa tubuh sebagai tanda dan penguat 

materi yang dia sampaikan.  
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Seperti menangis untuk menggambarkan kesedihan, menunjuk diri sendiri 

untuk menjelaskan pengakuan dan lain sebagainya. Gesture akan 

memperbanyak jumlah informasi yang disampaikan dan direkam oleh 

audiens. Pada Komunitas Stand Up Comedy Indonesia Lampung komika 

yang menggandalkan teknik ini adalah Cavenray Junedeptha dan Fatih 

Andhika. Beberapa aspek positif dari gesture menurut Charles Bonar Sirait 

(Sirait, 2007: 113) : 

a. Mengklarifikasi dan mendukung komunikasi verbal. 

b. Mampu menambah drama (nuansa) suatu presentasi. 

c. Menambah tekanan dan kekuatan terhadap kata-kata tertentu yang 

disampaikan oleh seorang pembicara. 

d. Membantu menghilangkan ketegangan dan kegugupan pembicara. 

e. Merupakan aspek visual yang membantu pembicara menyampaikan 

pidato. 

f. Menstimulasi perhatian audiens. 
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4.) Teknis Property 

Adalah alat-alat yang di gunakan komika untuk membantu menjelaskan 

materi yang ia sampaikan. Contoh “seorang komika menggunakan 

penayang dimasukkan ke rambut untuk menggambarkan rambutnya seperti 

kantong doraemon”. Di Indonesia salah satu komika yang selalu 

menggunakan property dalam stand up comedy adalah Temon, ia 

menggunakan gitar sebagai property wajib stand up comedy-nya. 

3. Waktu 

Penyampaian pesan dalam stand up comedy harus melihat timing dan 

mengatur tempo, ritme dan penekanan kalimat dalam penyampaian pesan 

untuk meningkatkan efektivitas materi yang disampaikan. Tempo bicara 

yang baik adalah tempo bicara yang tidak terlalu lambat dan tidak terlalu 

cepat. Sedangkan jeda berfungsi untuk membuat diri kita lebih tenang, pada 

saat jeda komika harus mampu mengamati para audiens (Sirait, 2007: 89). 

Antara set up dan punchline harus menggunakan jeda, ini di lakukan agar 

penenonton memiliki waktu untuk memahami set up dan menunggu 

punchline, setelah punchline dilontarkan penonton akan tertawa dan komika 

harus memberikan waktu kembali kepada penonton sebelum dia masuk ke 

bit selanjutnya. Menurut pengalaman peneliti, durasi efektifitas pesan yang 

ditanggapi audiens stand up comedy berkisar antara 7 – 10 menit dan durasi 

maksimal stand up comedy adalah 15 menit.  
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2.1.4.2 Teknik Humor 

Humor merupakan sesuatu yang tercipta dalam bentuk verbal maupun non 

verbal, baik secara sengaja atau tidak sengaja, yang dapat membuat orang 

senang, sedih, tersenyum, tertawa, bahkan menangis. Tujuan humor secara 

umum adalah untuk menghibur atau melepas ketegangan penikmatnya 

.(Riska, Emy. Humor Dalam Wacana Stand Up Comedy Indonesia Season 

4 Di Kompas Tv. Semarang: Skripsi. 2015: 14).Unsur verbal merupakan 

unsur yang sangat dominan dalam humor stand up comedy. Hal ini 

menunjukkan adanya aspek kebahasaan yang dapat membangun humor 

(Riska, Emy. Humor Dalam Wacana Stand Up Comedy Indonesia Season 4 

Di Kompas Tv. Semarang: Skripsi. 2015:25). 

Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya retorika modern (Rakhmat, 

Jalaluddin. 1992: 128-134) menjelaskan beberapa teknik penyampaian 

humor : 

1. Teknik Exaggeration (Melebihkan / Hiperbola) 

Exaggeration berarti melebihkan sesuatu secara tidak proporsional. 

Teknik ini dilakukan untuk membongkar kejelekan sejelas–jelasnya 

dengan maksud mengoreksinya. Dengan kata lain, teknik ini 

menggunakan kalimat-kalimat hiperbola untuk menekankan lawakan.  
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2. Teknik Parodi 

Parodi berasal dari bahasayunani “para-” yaitu disamping, dan “-oide” 

yaitu lagu. Sehingga parody adalah sejenis komposisi dimana gaya 

suatu karya yang  serius ditiru dengan maksud melucu.  

Dalam pidato rekreatif, parody dapat berupa peniruan suara dan gaya 

bicara seorang tokoh dan peniruan verbal terhadap karya sastra serta 

karya-karya tulis yang serius. 

3. Teknik Ironi 

Ironi berasal dari kata Yunani eiron yang artinya seseorang yang 

mengatakan lebih sedikit dari apa yang dipikirkan. Sehingga ironi 

adalah penggunaan kata–kata sederhana yang mengandung arti 

berbeda dari makna harfiah yang ingin diceritakan seseorang. 

4. Teknik Burlesque  

Burlesque berasal dari bahasa Itali “burlesco”, artinya lelucon dan 

sesuatu yang menggelikan. Sehingga burlesque adalah teknik membuat 

humor dengan memperlakukan hal– hal yang seenaknya secara serius. 
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5. Teknik Belokan Mendadak 

Teknik ini dirumuskan oleh  Monroe yakni bawalah khalayak anda 

untuk meyakini bahwa akan berbicara yang biasa, kemudian katakanlah 

sebaliknya. Sehingga dalam teknik ini ketika sedang berbicara serius 

namun pada akhirnya akan menyimpang pada topik yang sedang 

dibicarakan. 

Sebagai contoh, “sekali waktu saya mengambil S3 di UNAIR, saya 

menghadiri kuliah dengan rajin, di samping mengajar S2. Saya sangat 

dekat dengan para profesor dan pimpinan fakultas pascasarjana.  

Otak saya juga rasanya lumayan, karena itu setelah bekerja keras 

bertahun – tahun saya mendapatkan hasil yang membahagiakan. Saya 

di – DO” kata terakhir ini disebut belokan mendadak. 

6. Teknik Puns 

Puns adalah teknik mempermainkan kata–kata yang  mempunyai 

makna ganda dan mengejutkan sehingga mampu membuat gelak tawa 

audiens. Sebagai contoh,“ saya menolak dia karena pertimbangan 

kepribadian. Ia tidak mempunyai kendaraan pribadi, sopir pribadi, 

perusahaan pribadi dan rumah pribadi.” 

Ramon Papana menjelaskan struktur dasar humor dalam stand up comedy 

dalam bukunya, yaitu set up dan punchline. Ramon juga menjelaskan 

bahwa joke haruslah mengejutkan dan untuk mengejutkan, audiens harus 

dibuat berharap.  
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Set up dan punchline dalam stand up comedy berhubungan langsung 

dengan harapan. Set up membuat audiens berharap dan punchline 

memberikan kejutan bagi audiens (Papana,2012 : 83). 

Humor dalam stand up comedy memiliki cara kerja 1st story yang 

berhubungan dengan set up dan 2nd story yang berhubungan dengan 

punchline. 

1. Set Up dan 1st Story 

 Set up adalah kata-kata atau aksi yang berfungsi untuk memancing 

penonton menimbulkan ekspektasi akan humor yang disampaikan 

komika. Selanjutnya 1st story menimbulkan detail yang dibayangkan 

audiens dari ekspektasi yang dibangun dari humor yang disampaikan 

komika. 

2. Punchline dan 2nd Story 

Punchline merupakan bagian kedua dalam sebuah joke yang 

menggunakan kata kata atau aksi yang mengejutkan penonton. 

Audiens membayangkan punchline akan sejalan dengan se tup, namun 

ketika punchline berhasil mengejutkan penonton 2nd story akan 

tercipta dibayangan penonton. 

 2nd story merupakan bayangan detail penonton berdasarkan punchline 

yang di sampaikan komika dan perubahan detail bayangan dari 1st 

story (Papana,2012 : 85). 
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1.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menambah reverensi dan wawasan 

penulis dalam menjalankan penelitian ini. Menurut Iksan (1996) dalam 

tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan 

dalam pendekatan permasalahan penelitian : teori, konsep-konsep, analisa, 

kesimpulan, kelemahan dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang 

lain. Oleh karena itu penulis menngunakan beberapa penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan stand up comedy dalam membuat penelitian ini. 

Penelitian tentang stand up comedy sudah mulai diteliti ketika stand up 

comedy menjadi trend dan menyita perhatian pecinta humor di Indonesia. 

Di Lampung sendiri stand up comedy mulai berkembang pada awal tahun 

2013 dan banyak peneliti yang berasal dari Lampung memulai penelitiannya 

tentang Komunitas Stand Up Comedy Indonesia Lampung. Beberapa 

penelitian tentang stand up comedy baik dari Lampung dan luar daerah 

menjadi acuan peneliti dalam membahas stand up comedy secara lebih 

mendalam. Berdasarkan survey online dan pencarian data base skripsi oleh 

peneliti, kajian tentang teknik delivey stand up comedy belum pernah 

dibahas dalam sebuah skripsi. Untuk itu peneliti memilih beberapa 

penelitian yang dianggap relevan dan dapat membantu peneliti dalam proses 

penelitian dan pembahasan. Beberapa penelitian relevan yang membahas 

tentang stand up comedy adalah sebagai berikut : 
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Prambudi (2013), dalam penelitiannya yang berjudul“Analisis Isi Pesan 

Stand Up Comedy Indo Lampung” Menurut Prambudi, materi utama yang 

digunakan dalam stand up comedy adalah menceritakan kembali realitas 

atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara jenaka, 

dengan begitu ralitas yang disampaikan secara jenaka akan menjadi  wahana 

baru hiburan masyarakat. Realita yang dimodifikasi atau direkayasa dalam 

stand up comedy menunjukkan bahwa komika kurang peka terhadap realitas 

sosial yang terjadi dimasyarakat sehingga ia perlu memodifikasi realita yang 

ia terima agar dapat dijadikan alat penghibur masyarakat. 

Prambudi menganalisis isi pesan yang terkandung dalam materi stand up 

comedy, sedangkan saya menganalisis teknik penyampaian pesan dalam 

penampilan komika stand up comedy Indonesia Lampung. 

Arya (2014), dalam penelitiannya yang berjudul “Stand Up Comedy dan 

Minat Audiens dalam Open Mic” ia meneliti bagaimana para audiens yang 

tadinya hanya ingin menonton, termotivasi untuk mengikuti open mic, Arya 

menjelaskan bahwa untuk menumbuhkan minat open mic pada audiens 

dibutuhkan penampilan komika yang memiliki tehnik baik dalam public 

speaking, memiliki kemampuan dalam teori kompetensi komunikasi dan 

motif open mic yang timbul pada diri penonton karena menyaksikan stand 

up comedy. Selanjutanya motif tersebut disempurnakan oleh motivasi.  
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Penelitian Arya menggunakan teori public speaking sebagai teori 

pendukung, pada penelitian saya teori public speaking dijadikan landasan 

dan teori pokok dalam menganalisis penyampaian komika. Subyek yang 

diteliti terfokus pada penonton yang baru mencoba stand up comedy 

sedangkan pada penilitan saya subyek yang digunakan adalah komika stand 

up comedy yang memiliki pengalaman minimal 5 kali open mic. Data yang 

didapatkan disini berupa tuturan lisan dari penonton yang mencoba open 

mic, sedangkan pada penelitian saya data yang didapatkan tidak hanya 

tuturan lisan tapi juga pengetahuan komika tentang ilmu stand up comedy 

dan pengalaman para komika.  

Arifianto (2014), dalam penelitiannya yang berjudul “Gaya Komunikasi 

Komunitas Stand Up Indo Surabaya” berpendapat bahwa dengan 

mengemas acara lebih teratur yang dimulai dari pembukaan sampai dengan 

penutupan comic performance akan membuat panggung stand up comedy 

lebih spektakuler. Arifianto meneliti proses komunikasi di Komunitas 

Stand Up Comedy Indonesia Surabaya dalam menentukan susunan komika 

yang akan tampil, ia juga meneliti gaya komunikasi komika yang 

menentukan tipe komedi yang di bawakan yaitu impressionist comedian, 

physical comedian dan improvisionalist comedian. Sedangkan masalah 

yang saya teliti adalah penggunaan ragam teknik penyampaian pesan 

sesuai ilmu stand up comedy dan susunan pesan dalam materinya.  
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Menurut pengamatan peneliti, gaya komunikasi keseharian tidak selalu 

berpengaruh pada proses penyampaian pesan oleh komika, contohnya 

komika Lampung Newendi, pada kehidupan sehari hari Newendi 

menggunakan gaya komunikasi relaxed dan tidak menggebu-gebu namun 

pada saat dia di atas panggung gaya komunikasinya berubah menjadi gaya 

komunikasi open style yaitu komunikasi secara blak-blakan dan 

menggebu-gebu. Menurut peneliti, gaya komunikasi yang di tunjukan di 

atas panggung tergantung dari keputusan komika dalam menciptakan 

persona atas dirinya. 

Rizka (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “Humor dalam Wacana 

Stand Up Comedy Indonesia Season 4 di Kompas TV” berpendapat bahwa 

dalam stand up comedy humor verbal lebih mendominasi di banding humor 

non verbal. Penciptaan humor stand up comedy membutuhkan teknik 

tertentu agar dapat mencapai fungsinya sebagai tuturan humor.  Masalah 

yang diangkat Rizka dalam penelitian ini adalah (1) teknik penciptaan 

humor dan (2) fungsi humor dalam acana stand up comedy Indonesia. 

Masalah yang saya teliti adalah cara menyampaikan materi humor kepada 

penonton, pemilihan teknik penyampaian pesan untuk membuat penonton 

paham dan memberikan persepsi positif terhadap materi stand up yang 

dibawakan komika. Sedangkan penelitian Rizka lebih berfokus pada teknik 

penciptaan materi dan fungsi  humor dalam stand up comedy. Penelitian 

Rizka pun dilakukan dengan pengamatan melalui media televisi sedangkan 

pengamatan yang saya lakukan adalah observasi langsung pada lokasi stand 

up comedy. 
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Dari beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini lebih mendekati penelitian 

Arya (2014) karena adanya kesamaan dalam penggunaan teori. Namun  

penelitian ini memiliki fokus kepada komika yang telah terjun di dunia 

stand up comedy, tidak terpaut pada audiens yang baru mencoba open mic. 

Penelitian Arifianto (2014) memiliki teori yang sama yaitu teori public 

speaking dan gaya komunikasi, Arifianto juga membahas teknik stand up 

comedy, namun pembahasan tentang teknik stand up comedy yang ia tulis 

tidak sesuai dengan istilah stand up comedy tapi lebih kepada penguasaan 

panggung dan tips. Sedangkan penelitian saya berfokus pada pembahasan 

seluruh teknik penyampaian pesan berdasarkan ilmu stand up comedy. 

Sementara itu penelitian Prambudi (2013) hanya meneliti isi pesan dalam 

setiap materi yang disampaikan komika, sedangkan penelitian ini tidak 

hanya melihat isi pesan dari materi tapi juga pembawaan materi oleh komika 

stand up comedy. Sedangkan pada penelitian Rizka (2015) meneliti tentang 

teknik penciptaan humor dan fungsi humor dalam stand up comedy, hal ini 

dapat dikatakan sedikit berbeda karena dalam penelitian ini saya 

menganalisis teknik komika dalam menyampaikan berbagai jenis materi 

stand up comedy. Namun, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk 

memahami bagaimana komika menciptakan sebuah humor dalam. 
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2.3 Landasan Teoritis 

2.3.1 Konsep Dramaturgi 

Stand up comedy merupakan sebuah seni pertunjukan yang mewajibkan 

para pelakunya menjadi seorang yang menarik dan lucu pada setiap 

penampilannya. Dari kewajiban itulah melahirkan sebuah persona atau ciri 

khas seorang komika di atas panggung, penampilan komika di atas 

panggung berbeda dengan personality komika sesungguhnya. Atas dasar 

inilah peneliti menggunakan konsep dramaturgi sebagai landasan teoritis 

untuk meneliti bagaimana penampilan seorang komika di atas panggung. 

Dramaturgi merupakan pandangan teoritis Erving Goffman tentang 

kehidupan sosial sebagai serangkaian pertunjukan drama sebagaimana yang 

ditampilkan di atas panggung. Menurut Goffman, aktor adalah pengaruh 

dramatis yang muncul dari suasana yang ditampilkan. Aktor diatas 

panggung merupakan hasil interaksi dramatis antara aktor dengan penonton 

atau audiens. Goffman berasumsi bahwa aktor ingin menampilkan perasaan 

diri yang dapat diterima oleh orang lain. Namun dalam penampilannya aktor 

menyadari bahwa audiens dapat mengganggu penampilannya dan aktor 

berusaha menyesuaikan diri dengan cara mengendalikan audiens agar 

audiens menetapkan aktor sebagai aktor yang dibutuhkan. Goffman 

membedakan antara panggung depan (front stage) dan panggung belakang 

(back stage) (Jazuli. 2014 :  123).  
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1. Panggung depan (front stage) 

Panggung depan merupakan panggung pertunjukan sebagaimana orang 

menonton para aktor berperan dalam sebuah pertunjukan, pencitraan 

dan ciri khas yang ditampilkan aktor disesuaikan dengan keperluan 

pentas yang ia lakukan. Panggung depan dibedakan antara setting dan 

front personal. Setting mengacu pada pemandangan fisik yang biasanya 

harus ada bila aktor memainkan peran, sedangkan front personal adalah 

berbagai macam perlengkapan yang berfungsi untuk mengenalkan 

identitas peran yang ditampilkan oleh aktor. 

2. Panggung belakang (back stage) 

Panggung belakang merupakan fakta atau jenis tindakan informal dari 

aktor yang sengaja disembunyikan dari audiens. Apabila audiens 

muncul di panggung belakang maka pertunjukan menjadi tidak menarik 

dan berkesan kurang baik sehingga pentas yang dilakukan tidak efektif 

(Jazuli. 2014 : 125).  

Komika dalam stand up comedy memiliki strategi khusus untuk 

menciptakan personanya di atas panggung, baik itu dengan merubah 

logat bicaranya ataupun merubah bahasa tubuhnya. Peneliti menjadikan 

teori ini sebagai landasan untuk meneliti persiapan dan perbedaan 

komika sebelum dan saat di atas panggung. 
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2.3.2 Organisasi Pesan 

Merupakan kemampuan kita dalam penataan pesan yang akan kita 

sampaikan. Dalam organisasi pesan terdapat 6 macam urutan, yaitu : 

1. Urutan Deduktif  

 Pesan yang disampaikan dimulai dengan menyatakan gagasan utama, 

kemudian memperjelasnya dengan keterangan penunjang, penyimpulan 

dan bukti. 

2. Urutan Induktif 

 Merupakan kebalikan dari urutan deduktif, pesan yang kita sampaikan 

dimulai dengan mengemukakan perincian-perincian dan kemudian 

menarik kesimpulan. 

2. Urutan Kronologis 

Pesan yang disampaikan disusun berdasarkan urutan waktu terjadinya 

peristiwa. Pesan di mulai dari waktu tertentu kemudian pembahasan 

pesan mengikuti alur maju atau alur mundur. 
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3. Urutan Logis 

 Pesan disampaikan berdasarkan sebab-ke-akibat atau akibat-ke-sebab.  

4. Urutan Spasial 

Pada urutan spasial, pesan disusun berdasarkan tempat. Cara ini 

digunakan jika pesan yang akan disampaikan berhubungan dengan 

subjek geografis atau keadaan fisik lokasi. 

5. Urutan Topikal, pesan disusun berdasarkan topic pembicaraan. 

Klasifikasinya dari yang penting kepada yang kurang penting, dari yang 

mudah kepada yang sukar, dari yang dikenal kepada yang asing. 

Sedangkan menguraikan klasifikasi menurut komunikasi dimulai dari 

komunikasi persona, komunikasi kelompok dan komunikasi masa 

(Rakhmat. 1992 : 35). 

Materi stand up comedy yang disampaikan haruslah terorganisir karena 

penggunaan kata-kata yang tidak tepat akan menyebabkan penonton tidak 

peham dengan makna pesan yang disampaikan komika. Dalam hal ini alasan 

pesan harus di organisir adalah karena pada pesan yang sampaikan 

terkandung muatan psikologi pesan (Riswandi. 2013 : 87). 
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Sedangkan urutan pesan dalam stand up comedy adalah opening atau 

pembukaan, breejing atau jembatan menuju bit awal, selanjutnya 

pengulangan bit yang terdiri dari set up dan punchile, closing punch yaitu 

bit yang diyakini komika paling banyak memancing tawa penonton dan 

closing. Sehingga urutannya adalah opening-breejing-bit-pengulangan bit-

closingpunchline-closingshow. 

Menurut Whorf, pandangan kita tentang dunia dibentuk oleh bahasa, karena 

bahasa yang berbeda maka pandangan kita tentang dunia juga berbeda. 

Secara selektif  kita menyaring data sensori yang masuk seperti diprogram 

oleh bahasa yang kita gunakan (Riswandi. 2013 : 90). 

Muatan psikologi sebuah pesan yang disampaikan oleh komunikator 

terletak pada pemahaman dan perasaan si komunikan serta relasi sosial yang 

baik antara komunikator dan komunikan. Jadi kekuatan pesan bukan 

terletak pada kata-kata yang diucapkan komunikator, melaikan kosa kata 

yang digunakan oleh komunikator. 

 

 

 

 

 

 



42 

 

2.3.3 Gaya Komunikasi 

Dalam jurnal Politika Danny Prasetyo vol. 5 no. 2 menerangkan bahwa 

StewardL. Tubbs dan Sylvia Mos menyatakan “Gaya komunikasi ditandai 

dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa dan 

mengatur perilaku, pikiran dan tanggapan orang lain. Orang –orang yang 

menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu 

arah atau one–away communication.”  

Gaya komunikasi adalah seperangkat perilaku antar pribadi yang  

terspesialisasi dan digunakan dalam suatu sistem tertentu. Masing–masing 

gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunkasi yang dipakai 

untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi yang 

tertentu pula.  

Kesesuaian dari satu gaya komunikasi yang digunakan bergantung pada 

maksud dari pengirim (sender) dan harapan dari penerima (receiver). 

(Arifianto. Gaya Komunikasi Stand Up Indo Surabaya. 

Surabaya:Skripsi.2014 : 57-58.) 
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2.4 Kerangka Pikir  

Ilmu komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan dari 

komunikator ke komunikan, berdasarkan penjelasan ini ilmu komunikasi 

sangat berguna dalam kehidupan sehari hari manusia. Komunikasi 

bertujuan untuk mempermudah hidup manusia dari segala aspek, baik 

dalam aspek pekerjaan, hubungan kekeluargaan ataupun hubungan antara 

manusia dan Tuhan-nya. Komunikasi merupakan salah satu elemen utama 

yang ikut mengembangkan kualitas hidup manusia.  

Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu komunikasi juga ikut 

dikembangkan oleh manusia. Perkembangan teknologi dan sifat manusia 

yang selektif dalam menentukan sesuatu membuat perkembangan ilmu 

komunikasi semakin cepat dan dapat dievaluasi oleh seluruh manusia. 

Dalam perkembangannya, beberapa kajian dalam ilmu komunikasi 

mengalami modernisasi dan pengembangan jenis seperti halnya stand up 

comedy. Stand up comedy dalam kajian ilmu komunikasi termasuk dalam 

kajian retorika-public speaking dan merupakan pengembangan dari pidato.  

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana komika dalam komunitas 

stand up comedy Indonesia Lampung membuat materi humor dan memilih 

teknik delivery yang digunakan dalam setiap bit materi stand up comedy. 

Dengan menggunakan kajian public speaking dan stand up comedy, peneliti 

akan menganalisis penampilan komika dan efektifitas setiap teknik delivery 

yang digunakan oleh komika Komunitas Stand Up Comedy Indonesia 

Lampung. 
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Untuk mengetahui peran dari materi dan teknik delivery yang digunakan 

serta penggunaan waktu oleh komika dalam menyampaikan materi stand up 

comedy, juga untuk menjelaskan bagaimana teknik delivery memengaruhi 

keberhasilan sebuah show stand up comedy. Peneliti menggunakan tipe 

penelitian deskriptif, objek penelitian adalah komika aktif pada Komunitas 

Stand Up Comedy Indonesia Lampung di Warung Nongkrong sebagai 

lokasi show dan secretariat komunitas, Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 30 

Labuhan Ratu Bandar lampung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

adalah wawancara mendalam kepada informan yang telah ditentukan  

mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian. 

Peneliti menerapkan observasi penelitian, yaitu dengan turun ke lokasi 

penelitian disaat Stand up comedy show ataupun open mic stand up comedy 

yang berlangsung di Warung Nongkrong. Untuk mendukung hasil 

penelitian, penulis menggunakan video, foto-foto ataupun rekaman audio 

yang berkaitan dengan stand up comedy show dan open mic stand up 

comedy terutama foto-foto di Warung Nongkrong untuk mendukung dan 

melengkapi data yang telah ada sebelumnya. Penulis juga memperoleh 

berbagai informasi mengenai stand up comedy lewat beberapa situs resmi 

stand up comedy yang bonafit di internet. 

Teknik delivery dan materi dalam Stand Up Comedy kemudian dianalisis 

dengan menggunakan teori dan konsep yang berhubungan dengan stand up 

comedy untuk mengetahui berbagai macam teknik delivery dan 

penggunaannya dalam show stand up comedy. 
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Teori yang digunakan adalah teori dramaturgi, dalam stand up comedy 

terdapat kajian tentang persona berfungsi untuk menetukan karakteristik 

seorang komika diatas panggung. Teori ini digunakan untuk mengetahui 

bagaimana seorang komika dalam menentukan karakter yang dia gunakan 

dalam stand up comedy dan perbedaannya ketika dia di belakang layar. 

Teori dramatugi merupakan yang paling relevan dalam penelitian ini karena 

meneliti tentang karakter seseorang ketika diatas panggung. Peneliti 

meneliti bagaimana verbal dan non verbal yang komika tampilkan di atas 

panggung memengaruhi penampilannya dan penilaian audiens terhadap 

komika, apakah emosi kesehariannya terbawa dalam penampilan stand up 

comedynya atau komika membangun sebuah karakter baru untuk 

menyesuaikan diri dengan audiens. 

Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana manajemen waktu yang di miliki 

komika, mulai dari penggunaan waktu secara keseluruhan penampilan 

ataupun penggunaan waktu antar bit dan diksi yang komika gunakan. 

Peneliti ingin mengetahui bagaimana komika mengatur waktu agar 

penampilannya menjadi efektif untuk mendapatkan tawa dari audiens dan 

bagaimana seorang komika membangun front stagenya dan 

membandingkan dengan back stage kesehariannya lewat teknik 

deliverynya. Atas dasar ini maka peneliti menggunakan teori dramaturgi 

sebagai landasan teori. 

Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam bagan sebagai berikut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan 

metode observasi Sugiyono (2011). menjelaskan bahwa metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah 

dengan peneliti sebagai instrument kunci, analisis data bersifat induktif atau 

kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi (Sugiyono. 2011: 9). 

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong. 2014: 4). 

Sedangkan menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-

lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah (Moleong. 2014: 6). 
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Data yang dikumpulkan dalam penelitian deskriptif adalah berupa kata-kata, 

gambar, dan bukan angka-angka: itu disebabkan oleh adanya penerapan 

metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan 

menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan 

penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran 

penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah 

wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan 

atau memo, dan dokumen resmi lainnya ( Moleong. 2014: 11).  

Pengunaan metode penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mendapatkan 

penjabaran yang jelas dari hasil observasi tentang bagaimana komika 

menggunakan teknik delivery dalam setiap bit stand up comedy yang 

dibawakan danefektivitas teknik delivery tersebut terhadap keberhasilan 

show stand up comedy. 

3.2 Definisi Konsep 

 1. Stand up comedy, adalah suatu seni pertunjukan dari stand up comedy-an 

atau komika yang melakukan public speaking diatas panggung dengan 

menyampaikan materi stand up comedy, terdiri dari beberapa bit yang 

berisikan set up dan punchline dengan maksud untuk langsung memancing 

tawa penonton. 
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2. Stand Up Comedy Show dalam penelitian ini terjadi di Warung 

Nongkrong Bandar Lampung. Perkembangan stand up comedy di Lampung 

tidak lepas dari keberhasilan para komika dalam menyampaikan materi 

stand up comedy, sehingga Komunitas Stand Up Comedy Indonesia 

Lampung terus mendapatkan respon positif dari audiens, hal ini pula yang 

membuat pihak Warung Nongkrong bersedia menjadikan café Warung 

Nongkrong sebagai sekretariat Komunitas Stand Up Comedy Indonesia 

Lampung. 

3. Teknik Delivery dalam penelitian ini merupakan cara yang dipilih komika 

untuk menyampaikan setiap bit dalam materi stand up comedy. Bagaimana 

komika menyesuaikan teknik delivery yang akan digunakan dengan materi 

stand up comedy yang telat dibuat dan efektifitas dari teknik delivery yang 

digunakan. Materi yang selalu fresh dan penggunaan teknik delivery yang 

tepat membuat para komika selalu berhasil mendapatkan tawa penonton, 

meskipun jam terbang biasanya ikut mempengaruhi mental komika di atas 

panggung yang berdampak pada intensitas tawa penonton yang di dapat. 

4. Open Mic Stand Up Comedy, merupakan sebuah acara yang diadakan 

secara gratis oleh Komunitas Stand Up Comedy Indonesia Lampung di 

Warung Nongkrong yang diperuntukan bagi para komika baru yang ingin 

terjun ke dunia stand up comedy, ataupun untuk komika yang ingin 

mencoba materi barunya.  
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5. Stand Up Comedy Show, merupakan sebuah event Stand Up Comedy yang 

berifat komersil. Diadakannya Stand Up Comedy Show sepenuhnya 

merupakan kebijakan dari pihak Komunitas Stand Up Comedy Indonesia 

Lampung, sehingga waktu dan jenis acara selalu tentative bergantung 

kepada keputusan Komunitas Stand Up Comedy Indonesia Lampung. 

6. Komika, dalam penelitian ini merupakan orang yang menampilkan stand 

up comedy di Warung NongkrongBandar Lampung, dimana Komika 

dituntut untuk menguasai teknik-teknik penyampaian pesan atau teknik 

delivery dengan baik. Sehingga para komika dapat membuat audiens di 

Warung Nongkrong paham dengan materi stand up comedy yang ia 

sampaikan.  

7. Penonton atau Audiens, adalah para pengunjung café Warung Nongkrong 

yang menyaksikan penampilan stand up comedy oleh komika Komunitas 

Stand Up Indonesia Lampung. 

 

3.3  Fokus Penelitian 

Fokus pada penelitian ini adalah komika yang berperan dalam penyesuaian 

teknik delivery yang akan digunakan dengan materi stand up comedy yang 

telat dibuat. Peneliti juga meneliti efektifitas teknik delivery yang digunakan 

komika terhadap keberhasilan show stand up comedy-nya dengan 

mengamati respon audiens. Agar tidak meluas maka fokus pada penelitian 

ini antara lain yaitu: 
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1. Teknik delivery dalam show stand up comedy 

Teknik dalam delivery stand up comedy adalah : 

a. Set up Punchline, adalah teknik stand up comedy yang 

mengandalkan dasar dari stand up comedy itu sendiri yaitu set up 

dan puncline. Komika hanya harus membawakan satu set up dan 

satu punchline, selanjutnya diulangi set up lalu punchline hingga 

ke bit berikutnya. Tidak ada variasi dan monoton. 

b. Rule of three, teknik stand up comedy dengan mengandalkan satu 

set up dan tiga punchline beruntun. Komika menyampaikan satu 

set up untuk kemudian diteruskan dengan tiga punchline beruntun 

yang memancing efektifitas tawa penonton terus meningkat pada 

setiap puncline dan punchline ke tiga adalah bit terlucu. Menurut 

Ramon Papana, teknik rule of three membentuk tiga pola, pola 

pertama dan kedua untuk menimbulkan asumsi audience bahwa 

pola akan berlanjut, pola ketiga menghancurkan asumsi audience 

tersebut (berbeda jauh dari pola pertama dan kedua) (Papana, 

2012: 94). 

c. Call Back, teknik stand up comedy dengan mengulangi kalimat 

atau diksi pada bit sebelumnya atau bisa juga dari bit komika lain, 

sehingga memancing tawa penonton dengan korelasi antar bit 

yang biasanya tidak berhubungan atau beda cerita.  
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Dalam melakukan teknik call back memerlukan perhitungan, 

semakin jauh jarak joke yang akan di call back maka semakin 

besar juga kemungkinan penonton tidak ingat akan joke / diksi 

tersebut, tetapi bila jarak call back terlalu dekat juga call back 

akan menjadi lemah / tidak lucu (Papana, 2012: 95). 

d. Double punch & Tagline, teknik stand up comedy yang di awali 

dengan sebuah punchline yang sudah lucu lalu ditambah lagi 

dengan puncline yang juga lucu lalu jika ditambahkan punchline 

ke tiga yang juga lucu maka double punch akan menjadi tagline. 

Teknik ini hampir sama dengan rule of three, namun pada teknik 

double punch & tagline semua punchline yang digunakan 

memiliki tingkat kelucuan yang setara dan tidak ditujukan untuk 

mendapat tawa secara bertahap seperti pada rule of three. 

e. Comparisons / membandingkan, teknik ini cukup jarang 

digunakan dalam bit seorang komika namun cara ini termasuk 

efektif untuk menemukan punchline. Inti dari teknik ini adalah 

membandingkan sesuatu hal dengan hal yang ada miliki atau 

rasakan (Papana, 2012: 97). 

f. Twist / merubah makna atau maksud dari diksi yang sama, teknik 

ini cukup simple digunakan karena komika hanya harus merubah 

makna diksi yang ia gunakan saat set up menjadi makna atau 

maksud yang baru dengan diksi yang bernada sama. Sebagai 

contoh jika komika menggunakan diksi “chucky” untuk nama 

boneka, maka komika menggunakan kata “chucky kids meal” 
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untuk nama makanan. Namun penggunaan teknik ini 

membutuhkan set up yang jelas, penonton dapat gagal memahami 

diksi yang di ubah maknanya ketika set up yang ia dengarkan 

tidak jelas atau terlalu terburu-buru. 

2. Faktor-faktor dalam penampilan komika saat show stand up comedy 

Faktor penampilan komika stand up comedy yang akan di teliti adalah: 

a. Verbal / Penggunaan Bahasa (penggunaan diksi, jeda antar 

kalimat) 

b. Non Verbal (Act out / body languange, alat bantu / support) 

c. Waktu / Timing (Timing dalam efektifitas stand up comedy) 

3.4 Penentuan Informan 

Informan dalam penelitian ini merupakan para komika senior yang memiliki 

jam terbang tinggi dan telah terdaftar pada Komunitas Stand Up Indonesia 

Lampung. Tujuannya, agar peneliti dapat meniliti teknik delivery yang 

digunakan oleh komika secara detail dan kongkrit. Karena komika yang 

telah terdaftar sudah mengetahui berbagai macam teknik delivery dalam 

stand up comedy, peneliti juga dapat memperdalam ilmu dan teknik 

penyampaian pesan stand up comedy yang digunakan komika yang 

memiliki jam terbang tinggi agar show stand up berjalan efektif. 

Menurut Spradley dalam Moleong (2004), informan harus memiliki 

beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu: 

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau 

medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti dan ini 
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biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala 

tentang sesuatu yang ditanyakan. 

2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan 

kegiatan yang menjadi sasaran penelitian. 

3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai 

informasi. 

Teknik pemilihan informan adalah teknik purposive (disengaja). Teknik 

purposive bersifat tidak acak, dimana subjek penelitian dipilih berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian ini 

merupakan komika-komika yang terdaftar dalam Komunitas Stand Up 

Comedy Indonesia Lampung. Terdapat lima orang komika yang menjadi 

informan dalam penelitian ini. Komika-komika tersebut dipilih berdasarkan 

rekomendasi dari Komunitas Stand Up Comedy Indonesia Lampung serta 

observasi yang dilakukan terhadap penampilan komika saat show stand up 

comedy. Berikut adalah alasan-alasan yang mendasari pemilihan informan 

tersebut :  

1. Informan tersebut merupakan anggota Komunitas Stand Up Comedy 

Indonesia Lampung. 

2. Informan telah melakukan stand up comedy minimal 5 kali. 

3. Informan pernah tampil di stand up comedy Show Komunitas Stand Up 

Comedy Indonesia Lampung. 

4. Informan telah menggunakan teknik delivery saat melakukan 

penampilan stand up comedy. 
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Berdasarkan kriteria yang dimiliki peneliti, informan yang peneliti dapatkan 

adalah : 

1. Ario Tio Sefeni, nama panggung : Yoyo 

2. Noor Mochamad Farchan, nama panggung : Acan 

3. Fatih Andhika, nama panggung : Ate 

4. Cavenray Jundeptha, nama panggung : Kevin 

 

3.5 Sumber Data 

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-

kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain (Moleong. 2014: 157). 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer 

 Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara 

merekam, mengamati dan mengumpulkan informasi mengenai peran teknik 

delivery stand up comedy terhadap efektifitas dan keberhasilan show stand 

up comedy. 

 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder dalam  penelitian ini didapat dengan mencari informasi yang 

dibutuhkan diantaranya dari wawancara terhadap komika dan artikel-artikel 

yang ada di website stand up comedy yang bonafit. 
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3.6  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan teknik 

pengumpulan data melalui : 

1. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini pendokumentasian data dilakukan dengan cara 

merekam dan menyaksikan lansung acara show stand up comedy Indonesia 

Lampung baik dari open mic ataupun Stand Up Comedy Show, serta 

mengamati rekaman stand up comedy yang dibawakan untuk dianalisis dan 

mendeskripsikan kembali mengenai teknik delivery yang digunakan. 

2. Pengamatan (Observasi) 

Peneliti melakukan observasi dengan cara langsung turun ke lapangan 

penelitian disaat show stand up comedy berlangsung. Penelitian dilakukan 

setiap hari Jum’at pukul 20.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB yang berlokasi 

di Warung Nongkrong Bandar Lampung. 

3. Wawancara  

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi 

dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan penelitian ini. 

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang 

penggunaan teknik  delivery. Instrumen yang digunakan untuk melakukan 

wawancara ini meliputi, pedoman wawancara dan alat bantu lainnya seperti 

recorder dan kamera.  Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai 

adalah para komika yang aktif melakukan stand up comedy. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan & Biklen, analis data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain 

(Moleong. 2014: 248). 

Proses analisis data kualitatif dilakukan dengan tahap sebagai berikut : 

1. Reduksi Data 

Ini dilakukan peneliti untuk memaksimalkan efektifitas dari banyaknya 

data yang didapat. Peneliti akan merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan kepada hal yang penting, menemukan tema dan polanya. 

2. Penyajian Data 

Peneliti akan menyusun data yang telah di reduksi diurutkan berdasar 

kategori dan terususun dalam pola yang berhubungan sehingga peneliti 

dapat mengerti dan memahami data yang di reduksi. 

3. Verifikasi Data (Kesimpulan) 

Kesimpulan dibuat berdasarkan data data yang didapat selama 

penelitian berlangsung, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten sehingga dapat mencinptakan kesimpulan yang memiliki 

kredibilitas. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

 

4.1 Gambaran Umum Stand Up Comedy 

 4.1.1 Sejarah Stand Up Comedy Dunia 

Sejarah perkembangan Stand Up Comedy bermula pada abad 18 di Benua 

Eropa dan Amerika. Para komika pada waktu itu biasanya menceritakan 

berbagai cerita-cerita humor, lelucon-lelucon pendek yang berisi sindiran 

atau kritik-kritik dengan berbagai sajian gerak dan gaya.  Namun pada 

waktu itu stand up comedy malah digunakan untuk berbagai kepentingan 

yang cenderung rasis dan menghina ras tertentu. Memasuki abad 20 stand 

up comedy lahir kembali mengikuti perkembangan radio dan televisi. 

Melalui kedua saluran komunikasi itu pula stand up comedy dapat di kenal 

luas oleh masyarakat hingga akhirnya ada beberapa stasiun televisi yang 

membuat acara dengan format stand up comedy seperti, “The Ed Sullivan 

Show” , “The Tonight Show”, hingga pada tahun 1959 muncullah acara "The 

Steve Allen Show” yang menampilkan seorang komika bernama Lenny 

Bruce komika yang terkenal sering mengkritisi kebijakan pemerintah. 
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Meski sudah ada sejak tahun 1970 dan populer sejak awal tahun 1990, stand 

up comedy baru mendapatkan masa kejayaannya pada akhir decade. Pada 

tahun 2000-an stand up comedy kembali ke puncak popularitasnya. Melalui 

stand up comedy show yang dikemas dalam bentuk stand up tour seperti 

stand up comedy tour “the original kings of comedy” yang juga di isi oleh 

Alm. Bernie Mac. Menjadi stand up show paling sukses sepanjang masa 

yang akhirnya dijadikan film documenter yang di sutradari Spike Lee. Chris 

Rock melanjutkan kesuksesan stand up pada tahun 1990-an dan mengubah 

dirinya menjadi komika terbaik sepanjang masa. Kelompok komedi dan 

teater improvisasi kembali muncul dan melakukan pertunjukan dari tempat 

satu ke tempat lainnya, ini membuat dunia komedi menjadi trend kembali. 

Sejarah ini di ceritakan kembali sesuai terjemahan dari bahasa asing berikut

 : 

Though it had fallen out of favor in the early 1990s, stand-up comedy 

was back on an upswing by the end of the decade. By 2000, stand-up was 

back on top. "Packaged" stand-up tours like “The Original Kings of 

Comedy”(featuring among others, the late Bernie Mac) began selling out 

theaters and playing to packed houses, going on to become the most 

successful comedy tour of all time (and eventually becoming a 

documentary/concert film directed by Spike Lee). Chris Rock continued 

to build upon the success he found in the late '90s, transforming himself 

into one of the biggest and best stand-ups of all time. 

http://comedians.about.com/od/currentcomedians/p/berniemac.htm
http://comedians.about.com/od/reviews/fr/MyBestFriends.htm
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 Comedy clubs and improvisational theater troupes (like Second City) 

began to resurface on from coast to coast. Comedy was cool again 

(http://comedians.about.com/od/historyofstandupcomedy/). 

Bernie Mac lahir pada 5 Oktober 1957 dan meninggal pada 9 Agustus 2008. 

Merupakan salah satu tokoh yang mempertahankan dan mempopulerkan 

stand up comedy di dunia, ia menggunakan cerita dalam hidupnya yang 

biasanya menyakitkan untuk dijadikan materi humor. Mac memulai karir 

komedi sebagai professional pada tahun 1977 di Chicago Cotton Pickin 

'Club.Puncak popularitasnya didapatkan saat dia menjadi bagian dalam 

stand up show“The Original Kings of Comedy” tahun 2000.  Pada tahun 

2007 Mac pensiun dari dunia comedy setelah 30 tahun berkarir untuk focus 

ke dunia film dan menikmati hidup, namun pada 9 Agustus 2008 Bernie 

Mac meninggal dunia pada usia 50 tahun. 

Chris rock lahir di Andrews, South Carolina7 February1965, dia mengawali 

karir stand up comedy pada tahun 1985 dalam acara New York's Catch a 

Rising Star. Merupakan salah satu komika paling sukses dalam stand up 

comedy, materi banyak yang membahas tentang suku, agama ras dan antar 

golongan dengan jujur dan terus terang. Chris rock juga sering disebut 

sebagai orang terlucu di Amerika. Stand Up Comedy Show special Chris 

Rock adalah Bring the Pain (1996), Bigger and Blacker (1999), Never 

Scared (2004) dan Kill the Mesengger (2009). 

 

http://comedians.about.com/od/historyofstandupcomedy/a/history00s.htm
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Kepopuleran stand up comedy terus berlanjut hingga sekarang dengan 

didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terutama 

internet menyebabkan akses masyarakat untuk melihat video para komika 

tidak terbatas dan memunculkan nama-nama besar seperti Greg Dean, Judy 

Carter, Jay Sankey, Stephen Kruiser dan lain lain. 

4.1.2 Sejarah Stand Up Comedy Indonesia 

Stand up comedy mulai diperkenalkan oleh Ramon Papana pada lomba 

lawak tunggal tahun 1992 yang saat itu dikemas sebagai lomba pidato 

humor. Pada tahun 1997 open mic mulai diadakan di comedy café  yang 

pada saat itu dinamakan acara “Bintang Baru” yang mempersilahkan 

siapapun tampil di panggung untuk melucu. Ramon Papana bahkan 

menyediakan hadiah untuk penampil open mic sebagai salah satu usahanya 

dalam menggiatkan stand up comedy di Indonesia. Pada tahun 2000, 

comedy café pindah lokasi ke area Taman Ria Remaja Senayan dan 

menyelenggarakan acara stand up comedy rutin setiap minggunya (Papana, 

2012: 12). 

Iwel Sastra atau yang biasa di panggil Iwel Wel menggelar show tunggal 

stand up comedy pada 6 Maret 2004 di gedung kesenian Jakarta dengan 

modal personal dan tercatat sebagai komika Indonesia pertama yang 

menggelar show tunggal.  
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Tanggal 13 Juli 2011 open mic yang diadakan di comedy café diikuti oleh 

calon peserta seleksi Stand Up Comedy kompas TV dan beberapa komika 

terkenal di Indonesia seperti Pandji Pragiwaksono, Ernest Prakarsa, Ryan 

Adriandhy, Asep Suaji, Arif Didu dan komika lainnya.  

Penampilan mereka tercatat sebagai stand up nite show pertama dari 

komunitas stand up Indonesia. Penampilan mereka direkam dan diunggah 

ke youtube dan dilihat oleh masyarakat, ini mengangkat popularitas stand 

up comedy Indonesia. Sejak saat itu para pecinta stand up comedy di tiap 

kota di Indonesia ikut membentuk Komunitas Stand Up Comedy (sumber 

:http://suc.metrotvnews.com/article/kliping/30). 

4.1.3 Jenis-jenis Stand Up Comedy 

1. Observational Comedian  

Yaitu jenis Comic yang mengomentari sesuatu yang nyata terjadi setiap hari 

dan kemudian memberikan sebuah pandangan baru tentang peristiwa 

tersebut. Misalnya tentang gaya berpacaran atau perbedaan antara laki-laki 

dan perempuan. 

Komedian gaya ini: Bill Cosboy, Richard Pryor, Jay Leno, David 

Letterman, Jerry Seinfield, Janeane Garofalo, Russel Brand, Chris Rock dan 

Gilang Bhaskara. 

 

 

 

http://suc.metrotvnews.com/article/kliping/30
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2. Political/Topical Comedian 

Yaitu jenis stand up comedy dimana comic nya menjadikan isu-isu yang 

terkait dengan ranah politik dan masalah religi sebagai topik utamanya. 

comic yang menganut aliran atau jenis ini adalah Lenny Bruce, Dennis 

Miller, Sammy not a slim boy dan Abdur.  

3. Character Comedian 

Stand up comedy jenis ini merupakan satu jenis stand up comedy dimana 

comic atau komedianya memainkan karakter lain dari dari dirinya setiap kali 

naik panggung. Comic yang terkenal dengan gaya ini adalah Paul Reubens 

yang membawakan karakter Pee-Wee Herman setiap melakukan stand up 

comedy, Paul Foot dengan karakter Skeleton Johnson dan Ge Pamungkas. 

4. Props Comedian 

Yaitu comic yang membawa berbagai macam barang keatas panggung dan 

memberikan komentar lucu atas barang-barang yang di bawanya tersebut. 

comic yang terkenal dengan gaya ini adalah Carrot Top yang sering sekali 

membawa begitu banyak barang keatas panggung, Gallagher yang sering 

membawa dan memakan semangka di atas panggung dan Temon yang 

membawa gitar ke atas panggung. 

5. Physical Comedian 

Jenis stand up comedy dimana para comic menggunakan tubuh sebagai 

“senjata” utama mereka untuk melawak. Komedian gaya ini:  Jim Carey 

yang suka memukul atau menjatuhkan dirinya sendiri dan Ge Pamungkas. 
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6. Impressionist Comedian 

Jenis stand up comedy yang menirukan gaya atau suara sesuatu atau 

seseorang tokoh terkenal. Comic dengan gaya ini adalah Will Ferrel dan 

Mike Myers. 

7. Improvisionalist Comedian 

Comic dengan gaya ini melakukan sebagian aksinya di atas panggung secara 

spontan. Comic yang terkenal dengan gaya ini adalah Robin Williams dan 

Soleh Solihun (Arya. Stand Up Comedy Dan Minat Audiens Dalam Open 

Mic.Bandar Lampung:Skripsi.2014 : 44-45). 

4.1.4 Gambaran Umum Stand Up Comedy Indonesia Lampung 

Komunitas stand up comedy Indonesia Lampung merupakan bagian resmi 

dari Komunitas Stand Up Comedy Indonesia yang berada di regional 

Lampung. Komunitas ini didirikan pada tanggal 11 November 2011 dengan 

tujuan utama untuk mencari bakat-bakat stand up comedian/ komika di 

daerah Lampung. Stand up comedy Lampung memiliki beberapa kegiatan 

yang menjadi rutinitas dalam komunitas ini, diantaranya adalah open mic, 

stand up comedy show, comedy buddy dan gathering. 
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Open mic merupakan kegiatan yang  dilaksanakan untuk mencari bakat-

bakat komika baru di Lampung sekaligus sebagai ajang untuk menguji 

materi komika sebelum di bawakan secara komersil. Stand up show terdiri 

dari beberapa jenis antara lain Stand Up Nite, Stand Up Battlecomic dan 

Stand Up Blue Nite, Stand Up Show bersifat komersil dan menghadirkan 

tingkat kelucuan yang berada di atas level open mic.  

Dalam format stand up show, Komunitas Stand Up Comedy Indonesia 

Lampung menampilkan komika yang memiliki jam terbang tinggi serta 

materi yang baik dan sudah di uji sebelumnya. 

Comedy buddy yaitu kegiatan yang dilakukan antar komika untuk menguji 

materinya sebelum dibawakan di atas panggung, hal ini lebih bersifat 

personal karena materi komika akan di evaluasi oleh komika lainnya untuk 

menyaring bit yang lucu saja agar materi menjadi efektif untuk membuat 

penonton tertawa. Sedangkan gathering di adakan sebagai ajang 

berkumpulnya komika untuk saling mengakrabkan diri, membahas hal hal 

lain yang berhubungan dengan stand up comedy dan sebagai tempat untuk 

sharing mengenai stand up comedy antar komika stand up comedy 

Indonesia Lampung. 

Saat ini, komunitas Stand Up Indo Lampung masuk dalam jajaran 

komunitas yang paling konsisten dan  paling diminati di Provinsi Lampung. 

Komunitas Stand Up Comedy Indonesia Lampung sendiri tercatat memiliki 

30 komika aktif pada April 2016 serta memiliki 9.376 followers di media 

atau situs jejaring sosial twitter. 
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Selama 5 tahun komunitas stand up comedy sudah menghasilkan komika 

komika yang berhasil tampil hingga ranah nasional antara lain Wendi 

Septian (Newendi), Aryo Tio Sefeni (Yoyo Cedal) dan Ikhwanusofa 

(Oplet). Saat ini secretariat Komunitas Stand Up Comedy Indonesia 

Lampung berada di Warung Nongkrong, Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 

30 Labuhan Ratu Bandar Lampung. 

Terhitung sejak tidak menjabatnya lagi Adolf Ayatullah sebagai ketua 

Komunitas Stand Up Indonesia Chapter Lampung pada tahun 2015, 

Struktur Komunitas Stand Up Indonesia Lampung hanya terdapat seorang 

manager yang mengatur seluruh jadwal komika dalam Komunitas Stand Up 

Comedy Indonesia Lampung, untuk komika yang telah memiliki jam 

terbang tinggi diperbolehkan untuk memiliki manager personal yang 

khusus mengatur jadwal komika tersebut. Manager Komunitas Stand Up 

Comedy Indonesia Lampung saat ini adalah Noor Mochamad Farchan. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis penampilan empat orang komika yang 

menjadi informan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan 

dari analisis penampilan stand up comedy Indonesia Lampung adalah 

sebagai berikut : 

1.1 Teknik Delivery Stand Up Comedy   

a. Gambaran umum tentang penampilan komika Komunitas 

Stand Up Comedy Indo Lampung ditinjau dari segi 

tematik/tema. Tema yang dibawakan pada umumnya berasal 

dari observasi atau pengamatan terhadap hal-hal yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari. Cara penyampaiannya inti atau 

isi pesan disampaikan pada akhir bit sebuah materi.  

b. Teknik dalam stand up comedy beragam dan dapat digunakan 

oleh komika sesuai dengan persona yang ia munculkan, teknik 

stand up comedy juga tidak terpaku pada teknik yang sudah 

umum dipakai tapi juga bisa dengan improvisasi. 



116 
 

c. Penulis menemukan perubahan struktur materi dimana dulu 

materi yang di sampaikan harus berurut dan menggunakan 

breejing / atau kata pengantar ke tema bit selanjutnya, 

sekarang komika dapat dengan bebas menganti ganti bit tanpa 

harus memikirkan korelasi antara bit baru yang akan di 

sampaikan dengan bit sebelumnya. 

d. Teknik delivery yang di gunakan harus sesuai dengan kondisi 

audiens. 

1.2 Faktor dalam Show Stand Up Comedy 

a. Bahasa dan diksi yang digunakan komika harus sesuai dengan 

kondisi audiens dan persona yang akan di munculkan komika. 

b. Pembuatan materi menyesuaikan dengan estimasi waktu 

penampilan komika. 

c. Waktu dan timing sangat memengaruhi proses penyampaian 

pesan materi stand up comedy. 

d. Terdapat beberapa komika yang menggunakan diksi atau pilihan 

kata khusus untuk menimbulkan makna tertentu.  

e. Pada umumnya komika menggunakan persona berupa gesture 

(act out), ekspresi, mimik muka, repetisi, intonasi dan alat peraga 

untuk memperkuat visualisasi, memunculkan detail latar serta 

menggunakan alat peraga untuk menguatkan isi pesan yang 

komika ungkapkan kehadapan audiens. 
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f. Di tinjau dari teori Dramaturgi dalam stand up comedy 

menghasilkan sebuah persona, persona yang didapatkan dari 

interaksi komika dengan penonton. Dengan kata lain persona 

tidak didapatkan secara instan dengan mengandalkan personality 

komika sehari hari. Persona didapatkan dari pengamalan stand up 

comedy seorang komika yang mencocoknya apa yang di 

tampilkannya dengan keinginan dan selera penonton. 

2. Saran 

a. Harapan penulis pada comic di Bandar Lampung agar tetap eksis 

dan lebih mengembangkan stand up comedy dengan menambah 

jam terbang mereka dalam stand up comedy dan mengadakan 

acara-acara positif yang bermanfaat berkaitan dengan stand up 

comedy, dengan tujuan agar stand up comedy lebih dipandang 

komedi yang baik oleh masyarakat. 

b. Seorang Komika dan calon komika harus meningkatkan 

pemahamannya mengenai teknik stand up comedy ,bagaimana 

memilih cara penyampaian yang sesuai dengan materi dan 

penonton. Komika harus memahami sebuah materi yang ia buat 

untuk menentukan pemotongan antara set up dan punchline 

secara tepat. 

c. Komika harus cermat dalam pemilihan dan penggunaan teknik 

delivery agar sesuai dengan materi dan persona komika 
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d. Komika harus dengan cermat menggunakan sebuah act out yang 

sesuai dan tidak berlebihan sesuai dengan bit yang di bawakan, 

karena act out berfungsi sebagai penjelas sebuah bit. 

e. Untuk materi yang membahas tentang agama sebaiknya tidak 

mendiskriminasi agama tertentu dan hanya membahas hal yang 

baik-baik, serta tidak menunjuk langsung nama yang ada dalam 

agama tersebut seperti nama Tuhan, nama Surat, nama Nabi dan 

sebagainya. 

f. Komika seharusnya hanya menggunakan materi blue pada saat 

show stand up comedy yang bertema Blue dan hanya di hadiri 

oleh orang dewasa. 
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