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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan untuk mengungkapkan 

maksud pada lawan bicara. Bahasa pada dasarnya merupakan cerminan ide 

pikiran tiap individu yang memiliki tujuan di dalamnya. Bahasa merupakan suatu 

sarana yang dipergunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

kelompok sosial lain. Saussure (1959:5) mengemukakan bahwa bahasa pada 

dasarnya tidak hanya berupa alat komunikasi tetapi juga merupakan sebuah fakta 

sosial. 

Gaya bahasa merupakan bagaimana menggunakan bahasa. Gaya bahasa 

memungkinkan seseorang mampu mengetahui kepribadian, kemampuan, dan 

watak seseorang dalam menggunakan bahasa. Semakin baik bahasanya, maka  

semakin baik juga penilaian seseorang padanya. Begitu juga sebaliknya, semakin 

buruk bahasa seseorang, maka akan buruk juga penilaian seseorang terhadapnya 

(Keraf, 2010:113). 

Penggunaan gaya bahasa akan menghindarkan dari monotoni nada, struktur, 

dan pilihan kata. Jadi serorang penulis meupun pembicara harus memiliki 

kekayaan kosa kata, memiliki kemauan untuk mengubah panjang pendeknya 

kalimat, dan struktur morfologis (Keraf, 2010:115).  Oleh karena itu, seseorang 

harus mampu memilah kata dan memperbanyak perbendaharaan kata agar 

menjadikan bahasa tersebut bervariasi serta memperjelas dan memiliki pemikat 

dalam bahasa itu. 
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Pada saat ini media sosial sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. 

Seperti Twitter dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menyampaikan maksud hati 

pemilik akun Twitter. Tujuan dari penyampaian maksud hati tersebut agar 

masyarakat dapat membaca dan mengerti isi pikiran penulisnya. Hal ini sebagai 

fungsi bahasa sebagai alat komunikasi sosial (Soeparno, 2002:5). 

Penggunaan media sosial seperti twitter dinilai efektif dalam menyampaikan 

isi pemikiran seseorang. Era modern saat ini dapat dikatakan era teknologi. Era 

teknologi ditandai dengan maraknya penggunaan teknologi seperti gadget untuk 

berkomunikasi. Sifat komunikasi bukan hanya dua arah tetapi lebih bersifat multi 

arah. Dengan demikian jangkauan informasi atau sasaran informasi semakin luas. 

Penelitian ini berfokus pada gaya bahasa sindiran,. Gaya bahasa sindiran 

merupakan gaya bahasa yang digunakan seseorang dalam mengungkapkan bahasa 

secara tidak langsung atau tidak terus terang pada sasaranya. Penggunaan gaya 

bahasa sindiran diharapkan agar seseorang tersebut merasakan maksud dari 

pengujar baik itu ungkapan positif maupun negatif. 

Penggunaan gaya bahasa digunakan seseorang tentunya berbeda dengan 

penggunaan gaya bahasa orang lain. Hal ini dikarenakan setiap individu pasti 

memiliki karakteristik penggunaan bahasa yang berbeda. Kepribadian dan 

pengalaman seseorang akan mempengaruhi penggunaan gaya bahasanya. Pastinya 

ketika berkomunikasi dengan menggunakan gaya bahasa akan menambah nilai 

keindahan dan menarik di setiap tuturanya, 

Gaya bahasa sindiran digunakan agar tidak tampak maksud sebenarnya. 

Penggunaan persamaan maupun perbandingan dalam setiap tuturanya akan 

menciptakan kekuatan dalam menyampaikan gagasanya. Gaya bahasa sindiran 
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sendiri akan tercapai ketika orang lain mengetahui maksud sebenarnya. Oleh 

karena itu, seseorang harus mampu memperhatikan situasi dan kondisi agar tidak 

terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan maksud sebenarnya. Apalagi penutur 

memiliki derajat yang lebih tinggi dalam masyarakat, tentu akan sangat penting 

dalam menggunakan gaya bahasa sindiran agar tujuan yang ada di dalamnya baik 

itu mempengaruhi atau mengajak akan dapat tercapai dengan baik dengan 

menggunakan gaya bahasa sindiran. 

Pada umumnya bahasa seorang Ustadz yang termasuk menjadi salah satu 

tokoh agama memiliki banyak nilai positif di dalamnya. Tentunya ketika seorang 

Ustadz berdakwah atau mengungkapkan gagasan mengenai keadaan atau kejadian 

tertentu akan pada jamaahnya maupun masyarakat akan bersifat damai, 

menyejukkan, dan mengantarkan pada kebenaran. Bahkan, bahasa yang 

digunakan juga cenderung tertata akan nilai positif yang akan disampaikan oleh 

Ustadz.  

Berbeda dengan Ustadz Tengku Zulkarnain ketika menyampaikan gagasan 

dalam akun twitternya yang bernama @ustadtengkuzul, dalam postingan tersebut 

Ustadz menyampaikan gagasan mengenai fenomena dan keadaan saat ini. 

Gagasan tersebut cenderung bersifat menyindir pemerintah, maupun Presiden. Hal 

yang menjadi sorotan Ustadz dalam mengungkapkan sindiran adalah mengenai 

kebijakan-kebijakan pemerintah di negara ini. Tidak lupa dalam menyampaikan 

gagasan menggunakan gaya bahasa sindiran. Gaya bahasa sindiran tersebut 

digunakan oleh Ustadz agar pihak yang ditujukan mengetahui dan diadakan 

perbaikan.  
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Semakin maraknya perderbatan politik saat ini di Indonesia banyak sekali 

ujaran yang menunjukan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain. Maka dari 

itu, seseorang berusaha mengungkapkan pendapat maupun kritikan dengan 

maksud yang disembunyikan atas maksud sebenarnya. Gaya bahasa sindiran 

menjadi alternatif bagi seseorang agar orang yang dimaksud dapat merasakan 

maksud dari pengujar. 

Saat ini banyak sekali cara untuk mengungkapkan ujaran tersebut, terutama 

media sosial sebagai wadah. Banyak sekali pengguna media sosial sekarang untuk 

menyampaikan gagasan atau kritikan terhadap seseorang. Kebebasan dalam 

mengkritik maupun mengemukakan pendapat dalam media sosia sangat 

mempermudah seseorang untuk mempublikasi hal tersebut agar semua orang 

mengetahui hal tersebut. 

Berbagai golongan mulai dari pejabat tinggi negara sampai masyarakat umum 

dapat menggunakan media sosial dalam memberikan sindiran pada seseorang. 

Termasuk dalam akun Ustadz Tengku Zulkarnain sebagai tokoh agama yang 

memiliki style berbeda dengan tokoh agama pada umumnya. Di mana, gaya 

bahasa yang sering  digunakan oleh tokoh agama pada umumnya bersifat damai, 

dan santun agar masyarakat menerima saran untuk menuju kebaikan. Tetapi dalam 

Twitter Ustadz Tengku Zulkarnain dengan nama akun @ustadtengkuzul memiliki 

gaya tersendiri. Seperti bahasa sindira, kritikan, bahkan ditemukan penggunaan 

kata yang kurang baik digunakan oleh seorang tokoh agama. Dengan tujuan untuk 

menyampaikan gagasan terhadap keadaan pemerintah yang dianggap memiliki 

banyak permasalahan dalam mengatur negara ini.  
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Melalui beberapa penelusuran yang dilakukan peneliti terdapat penelitian 

terkait analisis gaya bahasa yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya. Saida 

(2012) dalam penelitian yang berjudul Gaya bahasa dalam cerita madre karya 

Dewi Lestari. Pembahasan mengenai makna pada gaya bahasa. Berdasarkan tidak 

langsungnya makna di dalam Cerita Madre. Oleh karena itu, dalam 

mempergunakan gaya bahasa kiasan serta retoris tepat dalam mengkaji 

permasalahan yang ada dalam penelitian. Gaya dalam penelitian tersebut sebagai  

alat untuk mengetahui apakah gaya bahasa yang ada dalam cerita Madre ini 

mempunyai maksud dijabarkan dengan cara langsung dan juga melewati sesuatu 

“permainan” kata serta mengakibatkan makna itu tersembunyi dari makna 

sebenarnya.  

Penelitian kedua dilakukan oleh Kusno (2016) dalam penelitian yang berjudul 

Karakteristik gaya bahasa kritikan Rizal Ramli: kajian analisis wacana. 

Membahas bagaimana bahasa kritikan Rizal sebagai Menko Maritim. Tujuan 

penelitian tersebut untuk membedah  bagaimana penggunaan gaya bahasa pada  

kritikannya. Memahami dalam penelitian ini memiliki manfaat untuk mengetahui  

kritikan pada ungkapan Rizal Ramli. Pembahasan penelitian ini memiliki manfaat  

bagi penelit selanjutntyai agar bisa mengidentifikasi karakteristik kritikan yang 

condong menyebabkan permasalahan di kehidupan sosial. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Penelitian Analisis Gaya Bahasa 

Sindiran dalam Akun Twitter  Ustadz Tengku Zulkarnain membahas tentang gaya 

bahasa sindiran dalam akun Twitter @ustadtengkuzul yang berisikan kritikan 

terhadap pemerintahan saat ini dengan menggunakan gaya bahasa sindiran. 

Bahasa yang digunakan dalam konten Twitter menggunakan kata yang tidak 
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langsung atau tidak sebenarnya mengungkapkan kritikan mengenai pemerintahan 

saat ini. Oleh karena itu, dalam sgaya bahasa sindiran Ustadz Tengu Zulkarnain 

memiliki beberapa bentuk sindiran di dalamnya. Terdapat juga kegunaan dan 

tujuan dalam menyampaikan sindiran tersebut dengan membedah fungsi gaya 

bahasa sindiran dalam akun twitter Ustadz Tengku Zulkarnain. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai 

berikut.  

1) Bagaimana bentuk gaya bahasa sindiran dalam akun twitter Ustadz 

Tengku Zulkarnain? 

2) Bagaimana fungsi gaya bahasa sindiran dalam akun twitter Ustadz Tengku 

Zulkarnain? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah, peneliti dapat merumuskan tujuan penelitian. Tujuan 

tersebut antara lain sebagai berikut.  

1) Mendeskripsikan bentuk gaya bahasa sindiran dalam akun twitter Ustadz 

Tengku Zulkarnain. 

2) Mendeskripsikan fungsi gaya bahasa sindiran dalam akun twitter Ustadz 

Tengku Zulkarnain. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ada dua macam, yaitu teoritis dan praktis. Manfaat 

tersebut antara lain. 

1) Manfaat Teoretis 

Manfaat teorrtis yaitu diharapkan untuk memperkuat ilmu pengetahuan 

mengenai analisis gaya bahasa khususnya “Gaya Bahasa Sindiran dalam Akun 

Twitter Ustadz Tengku Zulkarnain”. Mengembangkan pengetahuan untuk bekal  

menerapkan pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

2) Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dapat menambah wawasan para pembaca dalam memahami 

bahasa khususnya gaya bahasa sebagai bahan ajar pembelajaran. Di sisi yang lain, 

implementasi agar masyarakat  mengetahui tentang gaya bahasa sindiran yang 

digunakan dalam kehidupan nyata. 

 

1.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi. 

1) Gaya bahasa merupakan penggunaan kosakata secara khas dalam suatu 

tuturan untuk meyakinkan atau mempengaruhi para pembaca. 

2) Gaya bahasa sindiran adalah pemakaian kata-kata berkias yang 

menyatakan sindiran untuk menciptakan kesan dan pengaruhnya terhadap 

pendengar maupun pembaca. 

3) Ironi adalah sindiran secara halus dengan tujuan untuk mengungkapkan 

sesuatu dengan maksud berlainan. 

4) Sarkasme adalah sindiran kasar yang mengandung kepahitan dan kegetiran 

di dalamnya. 
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5) Sinisme adalah sindiran yang agak kasar berdasarkan kesaksian yang 

mengandung ejekan. 

6) Satire adalah sindiran yang menertawakan atas apa yang telah dilakukan 

oleh seseorang. 

7) Innuide adalah sindiran dengan cara mengecilkan suatu kenyataan yang 

sebenarnya. 

8) Fungsi gaya bahasa adalah penggunaan bahasa sebagai sarana untuk 

meyakinkan atau mempengaruhi agar maksud sebenarnya dapat 

tersampaikan. 

9) Fungsi mempengaruhi adalah fungsi untuk meyakinkan seseorang agar 

percaya. 

10) Fungsi menciptakan keadaan hati tertentu adalah fungsi yang menciptakan 

kesan baik atau buruk seseorang 

11) Fungsi memperkuat efek gagasan adalah fungsi yang membuat seseorang 

terkesan atas apa yang disampaikan dengan menggunakan variasi kata. 

12) Twitter adalah layanan jejaring sosial untuk mengetahui berita dan 

informasi dari pengguna lain dalam bentuk status, suara, dan video secara 

langsung. 

 

 


