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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra merupakan bagian dari kehidupan manusia yang disampai 

melaui media tulisan dan lisan. Orang yang meciptakan karya sastra disebut 

sastrawan. Seorang sastrawan dalam menciptakan sebuah karya tidak terlepas dari 

pengalaman hidupnya, kemudian diangkat dalam sebuah novel, cerpen, puisi, 

pantun dan karya sastra lainnya. Karya sastra dibuat dengan proses yang sangat 

panjang, melalui beberapa tahapan sehingga tercipta sebuah karya sastra. Proses 

tersebut dilakukan melalui renungan dan pengalaman yang sangat banyak. Karya 

sastra yang sangat disukai oleh para pembaca yaitu karya sastra yang banyak 

meninggal nilai-nilai yang bisa menjadikan renungan oleh para pembaca dan 

pendengar.  

Setiap daerah di Indonesia memiliki berbagai jenis kesenian dan karya 

sastra yang memiliki khasnya sendiri. karya sastra tersebut dapat berupa puisi, 

pantun, syair, gurindem, cerpen, dongeng, novel, mitos dan lain sebagainya. 

Karya tersebut dituangkan baik dalam tulisan maupun lisan. Jadi, Masing-masing 

daerah di Indonesia memiliki cara penyampaian dan jenis karya sastra yang 

berbeda-beda. 

Kesenian daerah pada saat ini sangat memperhatikan, masyarakat kurang 

untuk berupaya melestarikan dan mempertahankan kesenian daerah. Kesenian 

daerah merupakan ciri dan identitas suatu daerah. Masyarakat sekarang lebih 

menyukai kesenian maupun budaya dari barat. Sehingga mengakibatkan kurang 

minat masyarakat untuk mencintai kesenian daerahnya sendiri. Salah satu 
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kesenian daerah yang pada saat ini yang hampir punah penerusnya yaitu kesenian 

Madihin yang berasal dari Kalimantan Selatan. Kesenian madihin merupakan 

kesenian yang memiliki keunikan yaitu berupa syair atau pantun, dibawakan oleh 

satu orang maupun lebih. Madihin dibawakan dengan diiring pukulan Tarbang. 

Madihin aslinya dibawakan dengan bahasa daerah Banjar. Cara penyampaian 

Pamadihin menggunakan nada Melayu karena sesuai dengan adat Banjar yaitu 

Melayu.  

Menurut Rafeik (2013: 112) Madihin berasal dari kata madah dalam 

bahasa Arab yang artinya adalah pantun atau syair atau puji-pujian. Kata madah 

itu menjadi madih ditambah akhiran –in karena pada mula pantun dan syair 

madihin dibawakan atau dinyanyikan dengan menggunkan kata pembuka ilahin. 

Jadi, madahin merupakan pantun atau syair yang disampaikan secara lisan. 

Madahin banjar merupakan syair atau pantun yang di bawakan oleh satu 

orang maupun lebih. Kesenian madihin ditampilkan dalam acara seperti 

Bakawinan, Sunat, Aruh dan acara-acara yang lain. Dalam kesenian madihin 

Banjar isi-isi syair yang dibawakan berupa nasehat, kritik sosial, sindiran, agama 

dan lainnya. Hal-hal tersebut dibawakan dengan satu pementasan madihin. 

Penyampaian madihin pada setiap Pamadihin berbeda-berbeda dalam penggunaan 

bahasanya.  

Pamadihin yang unik dan khas dalam membawakan madihin yaitu Jhon 

Tralala. Jhon Tralala merupakan tokoh yang berperan dalam pamadihinan banjar. 

Jhon Tralala telah mengubah cara penyajian dalam pementasan pamadihinan. 

Gaya bahasa yang digunakan juga berbeda dengan tokoh madihin yang lain. Oleh 

kelebihan tersebut, Jhon Tralala disukai oleh masyrakat Banjar, pada tahuan 80-an 
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bagi masyarakat Indonesia, mereka sangat akrab dengan John Tralala terutama 

bagi penonton setia TVRI. Madihin Karya Jhon Tralala tidak ditulis dalam sebuah 

naskah bahkan dalam penyampaian hanya spontan sesuai dengan konteks acara. 

Seperti dalam acara Bakawinanan (pernikahan) isi-isi yang di sampaikan beruapa 

nasihat tentang suami istri, tentang kehidupan berumah tangga, dan humor. 

Sedangkan, dalam acara keagamaaan madihin yang disampaikan berisi nasehat, 

moral dan lain sebagai. 

Bahasa yang digunakan Jhon Tralala dalam madihin menggunakan bahasa 

Banjar dan pada saat ini ada yang menggunakan bahasa Indonesia terutama pada 

saat pementasan diluar daerah Kalimantan. Gaya bahasa yang dipakai Jhon 

Tralala berbeda dengan pamadihinan yang lain. Jhon Tralala memiliki keunikan 

sendiri dalam menyampaikan madihin. Gaya bahasa yang digunakan berupa 

sindiran, perbandingan dan lain sebagainya. Dibawakan dengan homur sehingga 

terdengar lucu. Sehingga orang yang disindir tidak pernah marah saat Jhon Tralala 

menyindirnya.  

Madihin tidak hanya meyampaikan syair-syair maupun pantun. Dalam 

madihin terdapat beberapa fungsi yaitu fungsi Humor, fungsi penyampaian pesan 

pembangunan, fungsi pendidikan, fungsi dakwah islam, fungsi kritik sosial. 

Fungsi-fungsi tersebur merupakan cara Pamadihin menyampaikan syair-syair atau 

pantunnya. Sehingga penonton yang menyaksikan pementasan madihin mendapat 

ilmu dan sebagainya. 

Madihin Jhon Tralala sangat menarik apabila diteliti dengan menggunakan 

teori gaya bahasa yang dibatasi dengan gaya bahasa sindirian, gaya bahasa 

perbandingan dan fungsi madihin. Gaya bahasa sindiran yang digunakan Jhon 
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Tralala pada pementasan membuat penonton yang menyaksikan ketawa, bahkan 

tidak terdengar rasis. Sedangkan gaya bahasa perbandingan yang digunakan Jhon 

Tralala memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki Pamadihin lainnya. oleh 

karena itu, dalam penelitian ini madihin Jhon Tralala dianalisis dengan 

menggunakan gaya bahasa sindiran dan gaya bahasa perbandingan.  

 Penggunaan bahasa dalam karya sastra berbeda dengan penggunaan karya 

ilmiah. Bahasa dalam karya sastra mengandung imajinasi yang tinggi sehingga 

membuat pembaca menjadi menarik untuk dibaca. Bahasa yang digunakan dalam 

karya sastra dengan menggunakan gaya bahasa-bahasa yang menarik. Masing-

masing pengarang dala sebuah karya satra menggunakan gaya bahasa yang 

berbeda sesuai dengan karakter dan apa yang akan disampaikannya.  

Pada penelitian ini akan membahas kajian gaya bahasa dalam menganalisis 

madahin banjar yang dibawakan Jhon Tralala. Madihin banjar merupakan sastra  

yang berupa pantun atau syair, yang disampaikan oleh satu orang maupun lebih 

yang dilisankan. Pantun merupakan permainan kata dan gaya bahasa. Madihin 

Banjar memiliki keunikan tersendiri, yang hanya terdapat dimadihin Banjar. 

Pantun atau syair yang dibawakan oleh madihin tidak hanya berisi tentang humor, 

juga berisi nasehat, dakwah, sosial, dan sindiran. Sindiran yang digunakan baik 

untuk pemerintah, para pemimpin, sosial, dan pasangan pamadihinannya. Oleh 

karena itu peneliti mengambil kajian gaya bahasa yang dibatasi pada gaya bahasa 

sindiran dan gaya bahasa perbandingan yang digunakan Jhon Tralala. Gaya 

bahasa sindiran merupakan suatu cara yang dipakai pamadihin untuk menyindir 

seseorang agar tidak terdengar rasis dalam penyampaiannya, bahkan terdengar 



5 

 

 

 

lucu sehingga membuat penonton menjadi ketawa. Selain itu kajian gaya bahasa 

sangat jarang digunakan untuk penelitian-penelitian kesenian madihin.  

  Penelitian terdahulu dilakukan oleh Retno Dwo Handayani Universitas 

Sebelas Maret Surakarta 2010 dengan judul kajian Stilistika Novel Sirah Karya 

AY. Penelitian tersebut membahas pemilihan aspek bunyi bahasa (asonansi dan 

aliterasi) dalam novel , diksi atau pilihan kata dalam novel Sirah dan gaya bahasa 

yang terdapat dalam novel Sirah karya AY. Suharyana? Dan penelitian mengenai 

madihin dilakukan Kawi, Jarkasi, dan Kusasi dalam buku Rafiek (2013: 112), 

penelitian tersebut menemukan ada 6 fungsi sastra lisan (a) fungsi hiburan, (b) 

fungsi pendidikan, (c) fungsi kritik sosial, (d) fungsi media pembangunan, (e) 

fungsi media sponsor, dan (f) fungsi pengetahuan. Penelitian tersebut akan 

menjadi pertimbangan dan acuan peneliti untuk menganilis Madihin Banjar dalam 

gaya bahasadan fungsi madihin.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dari segi aspek-

aspek yang diambil untuk dilakukan bahan analisis dan menggunakan madihin 

banjar yang dibawakan oleh Jhon Tralal dan analisis menggunakan teori gaya 

bahasa yang fokus pada baya bahasa sindirian dan fungsi madihin.  Sehingga 

penelitian sebelumnya menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil judul 

penelitian Madihin Banjar Karya Jhon Tralala dan teori Stilistika. Berdasarkan 

permasalahan tersebut maka penelitian ini mengambil judul “Analisis Gaya 

Bahasa Sindiran dan  Fungsi Gaya Bahasa dalam Kesenian Madihin Banjar 

Karya Jhon Tralala”. 
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1.2 Batasan Masalah 

Batasan Masalah pada penelitian ini mengutamakan gaya bahasa sindiran, 

dan fungsi gaya bahasa madihin dalam madihin Banjar karya Jhon Tralala. 

Penelitian ini mengambil dua bentuk gaya bahasa sindiran dan fungsi madihin 

tersebut, dikarenakan dalam madihin Jhon Tralala erat kaitannya dengan sindirian, 

dan fungsi madihin untuk sebagai nasehat, teguran maupun kritik terhadapat 

seseorang. Interprestasi serta ketajaman analisis gaya bahasa dan fungsi madihin 

ini mutlak diperlukan agar kajian yang dihasilkan optimal dan objektif. 

 

1.3 Rumusan Masalah  

1) Bagaiamana bentuk gaya bahasa sindiran yang digunakan pamadihin dalam 

Madihin Banjar karya Jhon Tralala? 

2) Bagaimana fungsi gaya bahasa sindiran dalam Madihin Banjar karya Jhon 

Tralala? 

 

1.4 Tujuan  

1) Untuk mengetahui bentuk gaya bahasa sindiran yang digunakan pamadihin 

dalam Madihin Banjar karya Jhon Tralala. 

2) Untuk mengetahui fungsi gaya bahasa sindiran dalam Madihin Banjar 

karya Jhon Tralala. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

1) Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat yaitu diharapkan memberikan 

distribusi kepada kesusastraan.Penelitian ini diharapan menjadi gambaran 

penerapan dalam pembalajaran dalam perkuliahan. 

2) Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:  
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a) Memberikan wawasan kepada pembaca tentang kesenian daerah. 

b) Sebagai perkenalan kesenian daerah diranah akademik dan Non Akademik. 

c)  Sebagai bahan masukan pemikiran bagi peneliti yang lain untuk melakukan 

penelitian yang sejenis dengan fokus yang lebih luas.  

 

1.6 Penegan Istilah 

1) Gaya Bahasa   

Gaya bahasa cara pengungkapan pikiran melalui bahasa secara khas yang 

memperlihatkan jiwa kepribadian penulis atau pemakai bahasa Gorys Keraf 

(2006: 113). 

2) Madihin  

Madihin pantun atau syair atau puji-pujian  (Rafiek, 2013: 112). 

3) Sindiran  

Sindiran perkataan yang bermaksu menyindir orang yang tidak langsung 

(KBBI). 

a) Ironi atau sindirian adalah suatu acuan yang ingin mengatakan sesuatu 

dengan makna atau maksud berlainan dari apa yang terkandung dalam 

rangkaian kata-katanya (Keraf, 2010: 143). 

b) Sinisme  

Sinisme diartikan sebagai suatu sindirian yang berbentuk kesangsian yang 

mengandung ejekan terhadap keiklasan dan ketulusan hati (Keraf, 2010: 

143).  
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c) Sarkasme 

Sarkasme diturunkan dari kata Yunani sarkasmos, yang lebih jauh 

diturunkan dari kata kerja sakasien yang berarti “merobek-robek daging”, 

“menggit bibir karena marah” atau “berbicara dengan kepahitan” (Keraf, 

2010: 143-144).   

 

 

 


