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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat penting dalam kehidupan individu untuk 

berinteraksi dengan orang lain. Bahasa dapat digunakan dalam berkomunikasi 

dengan yang lain, juga untuk mengekspresikan perasaan dan ide seseorang. 

Bahasa memiliki banyak karakteristik dalam penggunaannya untuk 

berkomunikasi. Setiap daerah menunjukkan gaya bahasa dan dialek yang berbeda 

dalam bahasanya. Bahasa setiap daerah memiliki style atau gaya tersendiri dalam 

karakteristik bahasanya. Hal tersebut berpengaruh terhadap munculnya gaya 

bahasa yang berbeda pula dalam pemakaian bahasa secara individu. Tarigan 

(2013: 4) menyatakan bahwa gaya bahasa merupakan bentuk retorik, yaitu 

penggunaan kata-kata dalam berbicara dan menulis untuk meyakinkan atau 

mempengaruhi penyimak atau pembaca. 

Gaya bahasa memungkinkan dapat menilai pribadi, watak dan kemampuan 

seseorang yang mempergunakan bahasa itu. Semakin baik gaya bahasa seseorang, 

semakin baik pula penilaian orang terhadapnya, semakin buruk gaya bahasa 

seseorang, semakin buruk pula penilaian diberikan kepadanya. Secara singkat 

penggunaan gaya bahasa tertentu dapat mengubah serta menimbulkan konotasi 

tertentu (Dale dalam Tarigan, 2013: 4).  

Sebuah gaya bahasa yang baik biasanya mengandung tiga unsur berikut: 

kejujuran, sopan-santun, dan menarik. Kejujuran dalam bahasa terkait dengan 

konsistensi untuk mengikuti aturan-aturan, kaidah-kaidah yang baik dan benar 

dalam berbahasa. Sopan santun yang dimaksud adalah memberi hormat atau 
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menghormati yang diajak bicara, khususnya pendengar atau pembaca. Rasa 

hormat dalam gaya bahasa dimanifestasikan melalui kejelasan dan kesingkatan. 

Menarik adalah kejujuran, kejelasan serta kesingkatan harus merupakan langkah 

dasar dan langkah awal. Bila seluruh gaya bahasa hanya mangandalkan kedua 

(atau ketiga) kaidah tersebut di atas, maka bahasa yang digunakan masih terasa 

tawar, tidak menarik. Sebab itu, sebuah gaya bahasa harus pula menarik. Sebuah 

gaya yang menarik dapat diukur melalui beberapa komponen yang meliputi: 

variasi, humor yang sehat, pengertian yang baik, tenaga hidup (vitalitas), dan 

penuh daya khayal (imajinasi) (Keraf, 2007: 113-115). 

Humor yang sehat sebagai salah satu kemenarikan bahasa selayaknya juga 

harus dipenuhi dalam sajian bahasa media komunikasi dan informasi sosial 

termasuk dalam televisi. Humor adalah fenomena komunikatif yang hadir dalam 

interaksi sosial sehari-hari. Humor melepaskan ketegangan dan membantu 

mendapatkan perasaan yang lebih baik. Oleh karena itu humor bisa disajikan 

dalam media televisi sebagai salah satu daya tarik tersendiri dan juga alternatif 

hiburan bagi masyarakat.  

Fenomena perilaku masyarakat banyak dilatari oleh hal-hal yang telah 

ditonton di televisi. Hal tersebut dapat memengaruhi sifat, pandangan, persepsi, 

dan perasaan bagi yang menontonnya, sehingga pada akhirnya mempengaruhi 

perilaku pemirsa. Dunia pertelevisian di Indonesia saat ini semakin berkembang 

pesat terbukti dengan bermunculnya stasiun televisi seperti TRANS TV, SCTV, 

INDOSIAR, RCTI, dan masih banyak lagi stasiun televisi swasta yang lain. 

Masing-masing stasiun televisi tersebut memiliki gaya atau pembawaan yang khas 

atau gaya bahasa tersendiri dalam menyampaikan atau menghadirkan sebuah 
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hiburan. Hal tersebut dilakukan untuk lebih memudahkan masyarakat atau 

pemirsa dalam memahami dan merasa ikut terlibat dalam acara tersebut. 

Tayangan hiburan yang dihadirkan pada layar kaca selalu menyita 

perhatian masyarakat bahkan menjadi tontonan wajib setiap hari. Maka tidak 

heran, setiap stasiun televisi berlomba-lomba menghadirkan hiburan yang 

menarik bagi masyarakat tanpa melihat dampak yang ditimbulkan oleh tayangan 

tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya teguran dari Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI) yang telah memberikan teguran bahkan memberhentikan suatu 

stasiun untuk menayangkan sebuah acara terutama acara yang bertemakan hiburan 

karena biasanya tayangan hiburan banyak mengeluarkan kata-kata yang tidak 

pantas dan bercandanya melewati batas seperti umpatan, saling olok-mengolok 

yang tidak sesuai dengan kaidah berbahasa. Kalimat-kalimat tersebut cenderung 

mengandung sarkasme (youtube). Gaya bahasa sarkasme merupakan suatu acuan 

yang lebih kasar yang mengandung olok-olok atau sindiran pedas dan 

menyakitkan hati. Sarkasme juga dapat bersifat ironis dapat juga tidak, tetapi yang 

gaya bahasa tersebut selalu akan menyakitkan hati dan kurang enak didengar 

(Keraf, 2007: 143).  

Salah satu program tayangan televisi yang masuk dalam kategori hiburan 

adalah acara D’Academy season 2 di Indosiar. D'Academy season 2 merupakan 

ajang pencarian bakat musik dangdut tanah air yang bertujuan untuk melahirkan 

penyanyi-penyanyi baru, muda dan bertalenta di industri musik dangdut 

khususnya dan dunia hiburan pada umumnya. D'Academy season 2 merupakan 

suksesor ajang D'Academy pertama. Rangkaian audisi telah digelar di 7 kota besar 

di Indonesia dan telah berhasil menyeleksi 35 calon bintang berikutnya yang akan 
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melaju di panggung besar berebut predikat sang juara pertama. Para kontestan 

tampil dengan suara emas masing-masing dengan banyak pesaing. Penampilan itu 

yang nantinya akan dikomentari oleh para juri D'Academy season 2. Komentar-

komentar yang dilontarkan untuk para finalis pastinya tidak hanya bersifat pujian-

pujian, melainkan kritikan, ancaman, dan para kontestan dituntut untuk bisa 

memaksimalkan penampilan pada saat bernyanyi.  

Saling menjatuhkan atau mengolok-olok sudah sering terjadi pada acara 

tersebut. Tugas host yang seharusnya membawakan acara agar berjalan lancar, 

namun pada tayangan tersebut terkadang host menjadi pemicu konflik antara juri 

dengan host atau juri dengan juri. Dari beberapa juri juga selalu ada perbedaan 

pendapat yang membuat perdebatan-perdebatan sengit antara juri maupun host, 

kekurangan atau kesalahan orang lain dijadikan bahan lelucon atau olok-olokan. 

Hal tersebut tidak baik ketika tayangan ini ditonton oleh anak-anak karena 

tayangan ini telah ditonton oleh semua umur, artinya tidak hanya orang dewasa 

dan para remaja saja yang menonton, anak-anak pun juga menonton acara 

tersebut. Jadi ada beberapa kata-kata sarkasme yang kurang cocok untuk 

diucapkan di televisi yang juga ditonton oleh anak-anak, dengan demikian 

haruslah ada kontrol diri agar komentar yang diutarakan oleh para komentator 

tidak bermuara ke arah negatif dan tayangan tersebut layak untuk ditonton.  

Gaya komentar para juri memang lebih banyak mengeluarkan sarkasme 

ataupun umpatan penghinaan, mengolok-olok dan menjatuhkan kontestan. Hal ini 

dapat memicu emosi para penonton dan pendengar lainnya. Oleh karena itu, acara 

D’Academy kembali mendapat teguran dari Komisi Kepenyiaran Indonesia (KPI). 

Ajang pencarian bakat penyanyi dangdut ini dinilai telah mencemari pedoman 
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nilai perilaku kepenyiaran dan standar program siaran KPI Tahun 2012. 

Penggunaan kata-kata kasar ini dianggap mampu memberi pengaruh-pengaruh 

negatif untuk pemirsa yang menyaksikan tayangan tersebut.  

Berdasarkan ulasan tersebut maka penelitian ini membahas tentang 

sarkasme pada acara D’Academy season 2 di Indosiar. Peneliti memilih tayangan 

D’Academy season 2 di Indosiar sebagai objek penelitian dikarenakan bahasa 

yang digunakan oleh komentator dalam acara tersebut ditengarai banyak 

mengandung bahasa yang bersifat sarkasme, seperti mengolok-olok, menghina, 

merendahkan, dan menjatuhkan kontestan. Oleh karena itu peneliti menetapkan 

“Sarkasme pada Acara D’Academy season 2 di Indosiar Episode Bulan Maret-Mei 

(Kajian Sosiolinguistik)” sebagai judul skripsi penelitian ini. 

Adapun penelitian terdahulu dilakukan oleh Aflikhah (2012) yang meneliti 

“Gaya Bahasa Sarkasme dan Kekhasan Bahasa Penulis pada Judul Rubrik 

Kriminal di Surat Kabar Harian Meteor Edisi April 2012”. Penelitian Aflikhah 

bertujuan untuk mendeskripsikan (1) bentuk gaya bahasa sarkasme pada judul 

rubrik kriminal dalam surat kabar harian Meteor edisi April 2012, (2) bahasa 

penulis yang digunakan dalam penulisan judul rubrik kriminal dalam surat kabar 

harian Meteor edisi April 2012, (3) interpretasi mahasiswa yang membaca judul 

rubrik kriminal dalam surat kabar harian Meteor edisi April 2012. Objek 

penelitian tersebut adalah gaya bahasa sarkasme yang terdapat pada judul rubrik 

kriminal dalam surat kabar harian Meteor edisi April 2012. Bentuk gaya bahasa 

sarkasme yang teridentifikasi berupa ejekan yang diungkapkan dengan bahasa 

Indonesia, bahasa daerah dan bahasa campuran sebanyak 84%. Bentuk gaya 

bahasa sarkasme berupa sindiran terdiri atas ragam bahasa Indonesia sebanyak 
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16%. Interpretasi pembaca dengan profesi yang berbeda terdiri atas makna 

denotasi dan konotasi.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Aflikhah adalah sama-sama 

mengangkat tema gaya bahasa sarkasme. Perbedaannya adalah pada objek 

penelitiannya. Objek penelitian ini terfokus pada acara D’Academy season 2 di 

Indosiar, sedangkan penelitian Aflikhah terfokus surat kabar harian Meteor. 

Selain itu, perbedaannya juga terdapat pada ketiga tujuan, yaitu, mendeskripsikan 

karakteristik bentuk-bentuk tuturan sarkasme pada acara D’Academy season 2 di 

Indosiar dalam kajian sosiolinguistik, dan mendeskripsikan fungsi tuturan 

sarkasme pada acara D’Academy season 2 di Indosiar dalam kajian 

sosiolinguistik, sedangkan penelitian Aflikhah mendeskripsikan bentuk gaya 

bahasa, bahasa penulis, dan interpretasi mahasiswa yang membaca judul rubrik 

kriminal dalam surat kabar harian Meteor edisi April 2012.  

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Lestari (2007) yang meneliti 

“Analisis Gaya Bahasa Sarkasme dalam Wacana Coretan atau Tulisan di Kursi 

Perkuliahan Gedung Lantai II Universitas Muhammadiyah Surakarta”. Penelitian 

Lestari bertujuan untuk mendeskripsikan (1) bentuk-bentuk atau ragam gaya 

bahasa sarkasme pada coretan kursi perkuliahan terdiri atas ragam Bahasa 

Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia- Bahasa Gaul, Bahasa 

Indonesia-Bahasa Inggris, (2) maksud gaya bahasa sarkasme di kursi perkuliahan 

pada O2 yang telah dikenal atau mahasiswa secara umum dengan pemberitahuan 

atau informasi, ajakan dan umpatan. Kalimat yang berupa umpatan sering 

menggunakan kata-kata kasar. Adapun maksud sarkasme berupa informasi atau 

pemberitahuan serta ajakan dapat dikatakan sebagai sarkasme karena kalimat-
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kalimat informasi atau pemberitahuan serta ajakan tersebut mengandung 

kepahitan dan celaan yang getir, menyakitkan hati dan kurang enak untuk 

didengar, (3) simpulan dari interpretasi mahasiswa dalam memberi makna tulisan 

di kursi perkuliahan antara laki-laki dan perempuan ada yang sama dan ada yang 

berbeda.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Lestari adalah sama-sama 

mengangkat tema gaya bahasa sarkasme. Perbedaannya adalah pada objek 

penelitiannya. Objek penelitian ini terfokus pada acara D’Academy season 2 di 

Indosiar, sedangkan Lestari terfokus pada gedung B lantai II Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Selain itu, perbedaannya juga terdapat pada ketiga 

tujuan yaitu (1) mendeskripsikan karakteristik bentuk-bentuk tuturan sarkasme 

pada acara D’Academy season 2 di Indosiar dalam kajian sosiolinguistik, (2) 

mendeskripsikan fungsi tuturan sarkasme pada acara D’Academy season 2 di 

Indosiar dalam kajian sosiolinguistik, sedangkan penelitian Lestari 

mendeskripsikan bentuk-bentuk atau ragam gaya bahasa sarkasme pada coretan 

kursi perkuliahan terdiri atas ragam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa 

Jawa, Bahasa Indonesia- Bahasa Gaul, Bahasa Indonesia-Bahasa Inggris dan  

mendeskripsikan simpulan dari interpretasi mahasiswa dalam memberi makna 

tulisan di kursi perkuliahan anatara laki-laki dan perempuan ada yang sama dan 

ada yang berbeda. 

1.2 Fokus Penelitian 

 Fokus masalah sangatlah penting dalam melakukan penelitian. Tujuannya 

agar pembahasan akan lebih terarah dan terfokus pada hal yang akan dikaji atau 

dianalisis supaya lebih jelas. Dari uraian di atas, maka peneliti memfokuskan 
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penelitian pada kajian sosiolinguistik dengan beberapa permasalahan yang 

meliputi karakteristik bentuk-bentuk tuturan sarkasme pada acara D’Academy 

season 2 Indosiar dalam kajian sosiolinguistik, dan fungsi tuturan sarkasme pada 

acara D’Academy season 2 di Indosiar. 

1.3 Rumusan Masalah 

Secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah analisis 

penggunaan gaya bahasa sarkasme pada acara D’Academy season 2 di Indosiar. 

Secara khusus berdasarkan batasan masalah yang dipaparkan di atas, rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana karakteristik bentuk tuturan sarkasme pada acara D’Academy 

season 2 di Indosiar dalam kajian sosiolinguistik?  

2) Bagaimana fungsi tuturan sarkasme pada acara D’Academy season 2 di 

Indosiar dalam kajian sosiolinguistik?  

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Secara umum tujuan dalam penelitian ini adalah analisis sarkasme bahasa 

juri pada acara D’Academy season 2 Indosiar dalam kajian sosiolinguistik. Secara 

khusus berdasarkan batasan masalah yang dipaparkan di atas, rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan karakteristik bentuk tuturan sarkasme pada acara D’Academy 

season 2 di Indosiar dalam kajian sosiolinguistik.  

2) Mendeskripsikan fungsi tuturan sarkasme pada acara D’Academy season 2 di 

Indosiar dalam kajian sosiolinguistik. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian mengacu pada apa yang diberikan peneliti kepada 

bidang ilmu tertentu, instansi, masyarakat, dan semua pihak yang terlibat dalam 

ilmu-ilmu terapan yang terkait. Penelitian tentang analisis sarkasme pada acara 

D’Academy season 2 Indosiar, dapat dimanfaatkan secara teoretis dan secara 

praktis. Berikut penjabaran manfaat dalam penelitian ini. 

1) Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah.  

a) Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bertambahnya khasanah ilmu 

pengetahuan bahasa Indonesia, khususnya kajian gaya bahasa sarkasme 

dalam kajian sosiolinguistik.  

2) Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diambil dalam penelitian ini.  

a) Pembaca  

Menambah wawasan para pembaca tentang penggunaan gaya bahasa 

sarkasme dan dapat memberikan tambahan wawasan tentang kajian gaya 

bahasa sarkasme pada acara D’Academy season 2 Indosiar.  

b) Peneliti  

Sebagai bahan tinjauan pustaka dan acuan penelitian berikutnya, khususnya 

tentang penelitian gaya bahasa sarkasme.  
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1.6 Definisi Istilah 

Setiap istilah akan diuraikan untuk memudahkan pemahaman dalam 

penelitian ini. Hal ini dilakukan guna menghindari salah tafsir dari pembaca dan 

mengerucutkan langsung pada permasalahan. Berikut penjabaran dari definisi 

istilah tersebut. 

1) Gaya bahasa adalah cara pengungkapan pikiran melalui bahasa secara khas 

yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis (Keraf, 2007: 113). 

2) Sarkasme adalah gaya yang mengandung kepahitan dan celaan getir, 

menyakiti hati dan kurang enak didengar (Keraf, 2007: 143). Sarkasme 

merupakan ucapan atau tuturan yang diucapkan secara amat kasar yang dapat 

menyakiti hati orang lain dan melanggar prinsip-prinsip sopan santun serta 

tidak memperhatikan situasi. 

3) Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi 

yang dihasilkan oleh alat ucap manusia (Keraf, 2001: 1). 

4) Variasi Bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi, keadaan, 

atau untuk keperluan tertentu (Chaer, 2010: 56). 

5) Program acara D’Academy season 2 Indosiar adalah suatu program unggulan 

Indosiar yang menampilkan bakat-bakat muda bertalenta di industri musik 

dangdut khususnya dan dunia hiburan pada umumnya. Beragam komentar 

yang diberikan para juri hendaknya bisa memotifasi para kontestan. Namun, 

pada acara ini banyak penggunaan bahasa sarkasme yang muncul. 

6) Kajian sosiolinguistik adalah penyelidikan mengenai bahasa dan 

pemakaiannya yang digunakan oleh dua pembicara atau lebih dalam konteks 

sosial. 
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7) Makna sarkasme adalah penggunaan bahasa yang maknanya mengandung

olok-olok, ejekan, sindiran, kepahitan dan celaan getir, bahasanya lebih kasar

dibandingkan dengan gaya bahasa ironi dan sinisme, menyatakan makna yang

bertentangan (Poerwadarminta dalam Tarigan,  2013: 92).

8) Tuturan sarkasme adalah sesuatu yang dituturkan, ucapan, ujaran yang

dilontarkan secara sarkas atau menyakiti hati.

9) Fungsi yang dimaksud dalam penelitian ini terkait dengan telaah penggunaan

sarkasme dalam transkripsi tayangan D’Academy season 2 di Indosiar

episode bulan Maret – Mei.

10) Situasi tutur adalah situasi ketika tuturan dapat dilakukan dan dapat pula tidak

dilakukan, situasi tidak murni komunikatif dan tidak mengatur adanya aturan

berbicara, tetapi mengacu pada konteks yag menghasilkan aturan berbicara.

Sebuah peristiwa tutur terjadi dalam satu situasi tutur dan peristiwa itu

mengandung satu atau lebih tindak tutur (Hymes dalam Aslinda, 2010: 35).




