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2.1. Komunikasi 

Komunikasi adalah proses sosial dimana individu-individu menggunakan simbol 

untuk menciptakan juga menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka1. 

Komunikasi juga bisa sebut sebuah bidang ilmu yang multi displiner, menurut Fisher2, 

komunikasi dibagi menjadi dua mazhab yaitu mazhab pertama adalah ‘kelompok proses’ 

dan yang kedua adalah ‘kelompok makna’.  

Kelompok proses menurut Fisher adalah kelompok yang melihat komunikasi 

sebagai transmisi pesan, yaitu yang berfokus pada bagaimana pengirim dan penerima, 

mengirimkan dan menerima (pesan), efisiensi dan akurasi sebuah pesan, lalu juga melihat 

efek dari suatu pesan. Jika pesan tersebut menimbulkan efek yang berbeda atau efek yang 

tidak diinginkan di dalam mazhab ini akan mengupasnya dengan istilah-istilah kegagalan 

komunikasi dan melihat keseluruhan tahapan proses komunikasi untuk menemukan 

kegagalan itu terjadi. Mahzab ini cenderung pada displin ilmu psikologi dan sosiologi dan 

juga cenderung fokus pada tindakan (acts) komunikasi. Singkat kata kelompok proses ini 

mendefiniskan interaksi sosial sebagai proses seseorang berhubungan dengan orang lain 

atau proses memengaruhi perilaku, cara berpikiran atau respons emosional terhadap orang 

lain. 

Mazhab yang kedua adalah kelompok makna, dimana kelompok ini melihat 

komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna. Kelompok makna sangat menekankan 

pada bagaimana pesan atau teks dalam budaya kita dan berinteraksi dengan manusia dalam 

rangka untuk memproduksi makna. Kelompok ini menggunakan istilah signifikansi atau 

pemaknaan dan tidak menganggap kesalahpahaman adalah masalah, melainkan 

menganggap kesalahpahaman merupakan hasil dari perbedaan budaya antara pengirim dan 

penerima pesan. Mazhab ini menggunakan metode utama yaitu semiotik, yang cenderung 

                                                           
1 Richard West dan Lynn H Turner “Pengantar Ilmu Komunikasi : Analisis dan Aplikasi” (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2008) hal 5 
2 John Fiske “Pengantar Ilmu Komunikasi” (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012) hal 1-4 



memfokuskan dalam kerja (works) komunikasi. Definisi interaksi sosial menurut mazhab 

semiotik ini adalah individu sebagai anggota budaya atau masyarakat. 

Salah satu model komunikasi yang sangat dasar adalah milik Laswell. Laswell 

mengatakan jika untuk memahami proses komunikasi  maka perlu untuk mempelajari 

beberapa tahapan yaitu siapa, pesan, medium (saluran), untuk siapa, dan efek yang seperti 

apa. Di model komunikasi Laswell melihat komunikasi sebagai transmisi pesan yang 

memunculkan efek bukan makna, efek yang ditimbulkan ini dapat diamati dan diukur. 

Perubahan dari satu elemen (siapa, pesan, medium, untuk siapa dan efek yang seperti apa) 

akan menimbulkan efek yang berbeda-beda.  

2.2 Resepsi Stuart Hall 

Dalam memaknai suatu peristiwa dapat terlihat pada model encoding/decoding 

milik Stuart Hall, model ini menjelaskan jika sebuah pesan yang sama dapat diterjemahkan 

lebih dari satu cara/ makna. Model ini fokus pada ide bahwa audiens memiliki respon yang 

bermacam-macam pada sebuah pesan media karena pengaruh posisi sosial, usia, pekerjaan, 

gender, pengalaman, etnis, keyakinan dan kemampuan mereka dalam menerima pesan 

(Littlejohn, 2009 : 136). Khalayak mempunyai kebebasan dalam mengartikan makna dari 

isi pesan yang disampaikan oleh media (Littlejohn, 2009:134-135). Menurut Stuart Hall 

yang mengklasifikasi khalayak dalam melakukan penerimaan pesan dalam Morrison 

(2010: 171) khalayak melakukan decoding terhadap pesan media melalui tiga pola 

pemikiran, yakni : 

1. Dominant - Hegemonic position atau posisi dominan – hegemonis 

Penonton yang termasuk dalam klasifikasi ini memahami isi pesan secara mentah 

atau apa adanya yang diberikan oleh komunikator yang dimaksud komunikator disini 

adalah Beda Media yang telah mengunggah video ke Youtube, penonton yang 

dimaksud disini adalah penonton video Beda Media yang diunggah di media sosial 

Youtube. Penonton sejalan dengan kode dominan yang diberikan pengirim pesan, yang 

dimakud pengirim pesan disini adalah Beda Media. Hal ini merupakan contoh dari 

bentuk ideal penyampaian pesan yang transparan karena respon penonton dianggap 

sesuai dengan harapan komunikator. Dalam kasus dugaan Joshua Suherman menista 

agama, posisi dominan berarti individu yang masuk ke dalam komunitas SUC 



mengiyakan atau setuju dengan adanya unggahan video Beda Media yang memotong 

video dan tidak mencantumkan keterangan lengkap tentang stand up comedy yang 

dibawakan Joshua Suherman. Lalu dalam klasifikasi ini individu (anggota SUC 

Salatiga) tidak berkenan atau takut untuk membawakan konten SARA saat berstandup 

comedy. 

2. Negotiated Position atau posisi negosiasi 

Posisi ini merupakan posisi kombinasi. Pada satu sisi, penonton atau anggota 

komunitas SUC Salatiga mampu menangkap kode dominan yang dikirimkan oleh 

komunikator (Beda Media). Namun disaat yang bersamaan, penonton juga melakukan 

penolakan dengan menyeleksi pesan mana yang cocok atau tidak untuk di aplikasikan 

ke dalam konteks yang lebih terbatas. Dengan kata lain, penonton tidak menerima 

secara mentah pesan. Storey menambahkan jika mayoritas penonton berada dalam 

posisi ini3. Dikaitkan dengan permasalahan yang peneliti pilih yaitu kasus dugaan 

Joshua Suherman menistakan agama adalah individu yang berada di klasifikasi kedua, 

negoisasi, menganggap tidak semua yang materi yang dibawakan Joshua Suherman 

pada saat membawakan materi di Majelis Lucu Indonesia salah dan lebih berhati-hati 

saat membawakan konten SARA saat berstandup comedy 

3. Oppositional position atau posisi oposisi 

Sama seperti khalayak dalam posisi negoisasi, dalam hal ini khalayak (anggota 

komunitas SUC Salatiga) mengerti makna denotatif ataupun konotatif yang tersirat dari 

pesan yang dikirimkan. Tetapi pembeda dari kelompok ini adalah sikap yang mereka 

tunjukkan bertolak belakang dengan isi pesan, kelompok ini menyatakan keberatan 

terhadap kode yang dikirimkan komunikator (Beda Media) karena adanya cara 

menyampaikan atau pesan yang lebih relevan. Dalam kasus dugaan Joshua Suherman 

menista agama, individu yang berada di posisi oposisi menolak adanya unggahan video 

Beda Media tentang Joshua Suherman yang sedang berstandup comedy di acara 

Majelis Lucu Indonesia lalu memotong dan tidak memberikan keterangan lengkap 

dalam video tersebut dan anggota SUC Salatiga tetap membawakan konten SARA saat 

berstandup comedy. 
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2.3 Teori Keseimbangan Heider 

Menurut Freitz Heider asumsi dasar teori keseimbangan adalah menekankan pada 

hubungan keseimbangan atau ketidakseimbangan antara unsur-unsur individu (I), orang 

lain (O) dan objek sikap (Ob). Keadaan seimbang terjadi jika hubungan antara (I), (O), dan 

(Ob) berjalan selaras dan harmonis, sedangkan jika hubungan ketiganya tidak harmonis 

menyebabkan perbedaan resepsi orang terhadap bentuk hubungan antara unsur (I), (O), dan 

(Ob) dan juga menentukan keseimbangan yang terjadi . Dengan demikian menurut teori ini 

perubahan sikap dapat dilakukan dengan menciptakan kesamaan resepsi antara (I) dan (O) 

terhadap (Ob) sikap4. Penerapan teori ini dapat melengkapi penelitian dengan teori resepsi 

milik Stuart Hall, setelah dibagi dalam tiga klasifikasi, yaitu dominan, negoisasi dan 

oposisi, teori keseimbangan ini memapaparkan sikap apa yang akan dilakukan untuk 

menjaga keseimbangan dalam kelompok dan masyarakat. Dengan kata lain, sikap apa yang 

akan dilakukan oleh komunitas Stand Up Comedy untuk menjaga keseimbangan 

komunikasi antar individu di kelompok dan keseimbangan hubungan dengan masyarakat.  

2.4 Stand Up Comedy 

Stand Up Comedy adalah bentuk pertunjukan komedi modern. Comedian atau 

comic yang melakukan stand up comedy  akan membawakan kumpulan lelucon (kumpulan 

lelucon juga disebut dengan bit) yang dirangkai menjadi satu cerita singkat. Beberapa 

Comic menggunakan alat bantu (properti), musik, suara perut dan boneka (Ventriloquist) 

atau trick sulap agar semakin menarik penonton. Stand Up Comedy sering ditampilkan di 

Comedy Clubs, Bars, Neo-burlesques (gedung pertunjukan), kampus dan gedung teater, 

dan banyak tempat yang lebih kecil mengadakan kegiatan Open Mic untuk siapa saja yang 

ingin naik ke atas panggung dan membawakan materi stand up comedy milik pribadi, 

kegiatan ini adalah usaha untuk comic amatir berlatih, membangun semangat, dan mencari 

kesempatan untuk dapat terjun ke dunia profesional. Stand up comedy sangat berkaitan 

dengan kemampuan seseorang dalam public speaking. Materi yang dibawakan juga harus 
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disesuaikan dengan segala faktor mulai dari faktor mental dalam menulis, mencatat, dan 

membaca keadaan.5 

 

 

2.5 Istilah Stand Up Comedy 

Di dalam Stand Up Comedy, komika atau comic tidak hanya tampil di panggung, tetapi 

juga harus mengerti istilah dalam stand up comedy, sebagai berikut6: 

a) Act-out:  gestur tubuh dan mimik muka yang dilakukan oleh komika untuk 

memperkuat lelucon miliknya.  

b) Angle:   pandangan komika terhadap suatu tema.  

c) Beat (bit):  kumpulan lelucon yang terdiri dari set-up dan punchline.  

d) Blue material: materi yang dibawakan komika yang mengandung porno  

e) Callback: sebuah lelucon yang terkait kepada lelucon sebelumnya dalam 

penampilan.  

f) Character: kepribadian atau peran yang telah dipilih dan dibawakan oleh 

komika saat di panggung.  

g) Delivery: cara komika berkomunikasi pada penonton melalui Stand-up 

Comedy dengan gestur tubuh dan mimik wajah 

h) Hook:  ciri khas seorang komika.  

i) Inside jokes:  lelucon yang hanya dimengerti oleh orang-orang tertentu.  

j) Persona: peran sosial atau karakter yang dimainkan oleh seorang komika 

dipanggung  

k) Punchline: bagian lucu dari sebuah materi yang dibawakan komika 

l) Set:  satuan pertunjukan stand-up comedy yang terdiri dari sejumlah bit. 

Set dilakukan ketika seseorang komika naik ke panggung sampai turun dari 

panggung. 

m)  Set-up: bagian penjelasan dari sebuah bit  
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n) Street jokes: lelucon yang umum yang sudah sangat sering didengar  

o) To bomb: Komika tampil gagal, tidak ada yang tertawa.  

p)  To kill: Komika tampil sukses, penonton menyukai stand up comedy-nya 

dan tertawa 

2.6 Stand Up Comedy Sebagai Kritik Sosial 

Kritik sosial terdiri dari dua kata yakni dari kata kritik dan sosial. Kritik, dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tanggapan, terkadang disertai penjelasan 

dan pertimbangan baik atau buruk suatu hasil karya, pendapat dan sebagainya. Sedangkan 

sosial adalah berteman, bersama, berserikat, bermaksud untuk mengerti kejadian-kejadian 

dalam masyarakat yaitu persekutuan manusia, untuk dapat berusaha mendatangkan 

perbaikan dalam kehidupan bersama7. Kritik sosial sendiri adalah suatu tindakan 

membandingkan serta mengamati secara teliti perkembangan tentang baik dan buruknya 

kualitas suatu masyarakat yang bisa dilakukan oleh siapa saja8.  

Sedangkan stand up comedy adalah humor, humor dalam KBBI adalah rasa geli 

dan lucu karena keganjilan atau ketidakpantasan. Humor memiliki perwujudan yang 

bermacam-macam. Pertama, humor dikomunikasikan melalui kata-kata atau kalimat. 

Kedua, humor diekspresikan dalam tingkah laku berupa gerak tubuh yang lucu. Menurut 

Arwah Setiawan dalam Rionaldo (2011) dalam Kritik Sosial Dalam Humor Stand Up 

Comedy Episode “Kita Indonesia” (Kajian Pragmatik)9, berdasarkan bentuk ekspresi, 

humor dibedakan menjadi humor personal, humor dalam pergaulan, dan humor dalam 

kesenian atau seni humor. Humor memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia. 

Menurut Danandjaya (dalam Suhadi, 1989: 220)10, fungsi humor yang paling menonjol 

adalah sebagai sarana penyalur perasaan yang menekan diri seseorang. Danandjaya 

mengatakan, perasaan seperti itu disebabkan oleh ketidakadilan sosial, persaingan politik, 
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ekonomi, suku bangsa atau golongan, dan kekangan dalam kebebasan gerak, seks, atau 

kebebasan mengeluarkan pendapat. Jika ada ketidakadilan biasanya timbul humor yang 

berupa protes sosial. Humor sering digunakan untuk membungkus kritik sosial ketika 

dalam bentuk tulisan kritik sosial banyak mendapatkan pro dan kontra. Kritik sosial 

dianggap sebagai sarana komunikasi yang berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya 

sistem sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Astrid Susanto seperti yang dikutip oleh 

Mahfud (1997:47)11 mengatakan kritik sosial berarti suatu aktivitas yang berhubungan 

dengan penilaian (juggling), perbandingan (comparing), dan pengungkapan (revealing) 

mengenai kondisi sosial suatu masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai yang dianut 

ataupun nilai-nilai yang dijadikan pedoman.  

Stand Up Comedy sebagai kritik sosial maksud dari ini adalah karena materi yang 

mayoritas dibawakan komika berasal dari keresahan terhadap suatu peristiwa sosial, seperti 

yang dilansir dari Republika.co.id12, Pandji Pragiwaksono, komika ternama di Indonesia, 

menurutnya stand up comedy adalah bentuk pengungkapan keresahan, komedi 

argumentatif, di mana seorang komika beragumentasi mengenai keresahannya dan dibawa 

ke panggung sebagai wujud argumen dan protesnya, menyajikan kritik sosial di atas 

panggung.  

2.7. Penelitian Terdahulu 

Muhammad Fauzan Ivan Rais, Universitas Diponegoro Semarang, 2017 

“Pemaknaan Pemirsa Terhadap Materi Yang Dibawakan Comic Dalam Tayangan Stand 

Up Comedy Kompas TV” 

Skripsi milik Fauzan Ivan Rais yang berjudul “Pemaknaan Pemirsa Terhadap Materi 

Yang Dibawakan Comic Dalam Tayangan Stand Up Comedy Kompas TV” memiliki 

fokus penelitian pemaknaan audiens tehadap materi yang dibawakan komika di dalam 

acara televisi ini berbeda dengan fokus peneliti yang lebih ingin mengerti resepsi yang 

diajukan oleh komunitas Stand Up Comedy kota Salatiga terhadap video unggahan Beda 
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Media yang berisi potongan materi stand up comedy milik Joshua Suherman yang 

diunggah ke Youtube untuk memperoleh resepsi dari SUC kota Salatiga. Peneliti memilih 

koresponden adalah komunitas Stand Up Comedy (SUC) karena mereka lebih mengerti 

dan langsung terjun dalam dunia  SUC di Indonesia, memungkinkan peneliti untuk 

mendapatkan kejelasan data dan kedalaman data yang valid, peneliti menekankan pada 

pemaknaan langsung oleh komunitas SUC berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

Fauzan Rais yang lebih penekankan pada pemaknaan audiens yang sering menonton di 

televisi dan memiliki minat dalam SUC.  

 

Syamsul Alam, Universitas Islam Negeri Allaudin Makassar (UIN Allaudin Makassar), 

2016 

“STAND UP COMEDY INDONESIA SEBAGAI MEDIA KRITIK SOSIAL (Analisis 

Wacana Stand Up Comedy Indonesia Season  4 di Kompas TV)” 

 Skripsi milik Syamsul Alam ini memiliki tujuan untuk meneliti mengetahu isi 

materi tayangan program stand up comedy season 4 di Kompas TV, mengetahui tema 

kritik sosial yang muncul dalam stand up comedy season 4 di Kompas TV, mengetahui 

pewacanaan kritik sosial dalam program stand up comedy season 4 di Kompas TV 

berbeda dengan tujuan peneliti yang akan berfokus pada bagaimana resepsi komunitas 

Stand Up Comedy kota Salatiga terhadap video unggahan Beda Media yang berisi 

potongan materi stand up comedy milik Joshua Suherman yang diunggah ke Youtube. 

Implikasi dari penelitian milik Syamsul alam adalah dengan adanya program stand up 

comedy dapat melahirkan individu yang kritis terhadap gejolak yang terjadi di 

masyarakat. Komika memiliki materi yang berkualitas, cerdas, tidak hanya menyerang 

secara fisik atau komika lain, tetapi lebih mengarah pada kehidupan sosial. Sedangkan 

peneliti menginginkan implikasi masyarakat agar lebih memfilter diri dan mengedukasi 

diri tentang informasi yang disebarkan, seperti halnya potongan video yang diunggah 

Beda Media ini, seharusnya di teliti kembali dan mengerti dahulu tentang stand up 

comedy sebelum berkomentar. 



Nur Saptaningsih dan Vianinda Pratama Sari sebagai Dosen dan pengajar Program 

Studi Sastra Inggris, Fakultas Sastra dan Bahasa, Universitas Surakarta  

“Kritik Sosial Dalam Humor Stand Up Comedy Episode “Kita Indonesia” (Kajian 

Pragmatik)” 

 Dalam jurnal milik Nur Saptaningsih dan Vianinda Pratamaa Sari ini melihat stand 

up comedy dalam kajian linguistik dan efektifitasnya materi yang dibawakan oleh seorang 

komika dalam stand up comedy sebagai kritik sosial atau kontrol sosial, berbeda dengan 

peneliti yang akan mengkaji dengan disiplin ilmu komunikasi dan memperoleh resepsi 

komunitas Stand Up Comedy kota Salatiga terhadap video unggahan Beda Media yang 

berisi potongan materi stand up comedy milik Joshua Suherman yang diunggah ke 

Youtube 

2.8 Kerangka Pikir 
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Analisis Resepsi 

Milik Stuart Hall  

Pemaknaan pesan yang diterima oleh 

receiver (SUC Salatiga) akan berbeda 

satu dengan lainnya sehingga 

mempengaruhi cara berperilaku 

receiver untuk kedepannya di dalam 

kelompok ataupun di masyarakat 

 

Resepsi Komunitas anggota 

Stand Up Comedy Kota 

Salatiga, Sebagai kota 

Toleran 

Kasus Dugaan Joshua 

Suherman menista agama 

Islam 

Teori Keseimbangan 

Milik Heider 



  Kasus dugaan Joshua Suherman menista agama Islam dalam stand up comedynya 

menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dengan teori analisis resepsi milik Stuart 

Hall. Analisis resepsi milik Stuart Hall ini mengkaji pemaknaan receiver dari suatu media 

dan dikaitkan dengan sosial kultur yang melatarbelakangi receiver. Peneliti akan membuat 

FGD dengan Stand Up Comedy (SUC) Kota Salatiga alasan peneliti memilih komunitas 

SUC kota Salatiga itu adalah satu-satunya komunitas stand up comedy dan Kota Salatiga 

merupakan kota toleran yang sangat mencerminkan Indonesia. Dari resepsi yang 

dikumpulkan peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui perilaku apa yang akan dilakukan 

untuk menyeimbangkan resepsi dengan teori Keseimbangan Heider setelah adanya kasus 

dugaan penistaan agama oleh Joshua Suherman yang sampai dilaporkan oleh FUIB (Forum 

Umat Islam Bersatu) ke Bareskrim Polri dalam kelompok ataupun masyarakat dari 

kacamata komunitas Stand Up Comedy. 

 


