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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Gaya Bahasa 

Setiap orang pasti memiliki gaya bahasa yang berbeda dengan orang lain. 

Gaya bahasa sebagai suatu alat yang digunakan dalam bertutur. Pada penggunaan 

gaya bahasa dapat diukur melalui kepribadian dan pengalaman setiap individu. 

Semakin baik kepribadianya, maka semakin baik juga dalam menggunakan 

bahasa. Apalagi setiap golongan orang baik golongan atas maupun bawah akan 

terlihat berbeda dalam menggunakan bahasa. 

Style diketahui sebagai gaya bahasa dengan kata lain stilus, merupakan  

Kepandaian dalam mempergunakanya akan berpengaruh pada jelas maupun  

tidaknya suatu tulisan. Pada  penekanan dititikberatkan dalam keahlian menulis 

yang indah. Oleh sebab itu, style berubah menjadi keahlian dan kemampuan untuk 

mempergunakan kata dengan indah (Keraf, 2010:112). Gaya bahasa dan kosakata 

memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Semakin kaya kosakata 

seseorang, maka semakin beragam pula gaya bahasa yang akan dipakainya 

(Tarigan, 2013:5).  

Bagaimana cara mempergunakan bahasa dapat terlihat dari seginya 

penggunaanya. Seseorang mampu untuk memberikan penilaian kepribadian, sifat, 

kompetensi seseorang. Semakin baik dalam menggunakan bahasa akan 

menciptakan penilaian yang buruk pada seseorang. Sedangkan, penggunaan gaya 

bahasa dengan buruk maka semakin buruk pula penilaian seseorang atas penilaian 

kepribadianya (Keraf, 2010:113).  
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Ketika seseorang menggunakan bahasa tentu memiliki gaya tersendiri. Gaya 

tersebut dapat diketahui melalui kemampuan berbahanya. Semakin bagus dalam 

menggunakan bahasa akan terlihat perbendaharaan kata, serta kepribadian orang 

tersebut. terkadang tidak semua orang memiliki kemampuan berbahasa dengan 

bagus. Oleh karena itu penilaian seseorang dapat diketahui melalui penggunaan 

gaya bahasanya. 

Dari pengertian gaya bahasa menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa gaya 

bahasa merupakan wujud penggunaan bahasa dengan menggunakan variasi 

kosakata oleh seorang penulis atau pembicara dalam mengungkapkan ide pikiran, 

perasaan, dan gagasan. Pengungkapan bisa dengan cara lisan maupun tulisan 

tergantung situasi penggunaan bahasa tersebut. Cara menggunakan bahasa tidak 

hanya dengan pilihan kata, melainkan frasa, klausa, dan kalimat, serta dapat juga 

dalam bentuk wacana yang utuh. Agar menimbulkan ketertarikan dan suatu 

perasaan pada para pembaca maupun pendengar untuk mengetahui maksud sang 

penulis.  

2.2 Gaya Bahasa Sindiran 

Gaya bahasa sindiran merupakan gaya bahasa berkias yang tidak akan 

tampak makna aslinya. Penggunaan gaya bahasa sindiran ditujukan agar 

seseorang merasa dan melakukan perubahas atas sindiran dari seseorang. 

Keistimewaan gaya bahasa sindiran dapat dilihat melalui penggunaan kata berkias 

di dalamnya. Semakin bagus dalam menggunakan kata kata akan menciptakan 

kesan khusus ketika menuturkan pada seseorang yang menjadi sasaran. 

Bahasa berkias yang mengungkapkan suatu sindiran untuk tujuan 

menciptakan kesan serta pengaruh terhadap pembaca maupun pendengar disebut 
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sebagai gaya bahasa sindiran. Menurut Fitri (2015: 102) sindiran terdiri atas tiga 

aspek yaitu sinisme, ironi, dan sarkasme. Menurut Ratna (2013:447) gaya bahasa 

sindiran terdiri dari  enam majas, yaitu innuide, antifrasis, pemakaian kata, ironi, 

sinisme, dan sarkasme. Menurut Waridah (2016:372) Gaya bahasa sindiran 

terdapat lima aspek yaitu  sarkasme, ironi, antifrasis, innuide, serta sinisme.  

Melalui pendapat para ahli mengenai macam aspek gaya bahasa sindiran, 

dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa sindiran di dalam penelitian ini terdapat 

lima aspek yang dipergunakan. Meliputi; sarkasme, ironi, sinisme, dan satire, 

serta inuendo. Proses pengambilan lima aspek tersebut dari gaya bahasa sindiran 

yang digunakan oleh Ustadz Tengku Zulkarnain dalam akun twitternya, yang 

memiliki tingkatan sindiran mulai dari yang halus sampai kasar. 

 

2.3 Jenis-jenis Gaya Bahasa Sindiran 

Dapat dilihat dari bermacam segi. Menurut Waridah (2016:372) ada 

beberapa jenis terdiri dari sarkasme, iironi, antifrasis, sinisme, dan innuide. 

Sedangkan Ratna mengemukakan (2013: 447) gaya bahasa sindiran terdiri atas 

enam bagisn, yaitu innuide, ironi, antifrasis, permainan kata, sinisme, dan 

sarkasme. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan melalui pengungkapan di atas dapat 

disimpulkan bahwa jenis sindiran terdirii dari: iironi, sinisme, serta sarkasme, 

satire, dan innuide. 
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2.3.1 Gaya Bahasa Ironi  

Ketika seseorang menggunakan gaya bahasa sindiran, sering ditemukan 

sindiran yang mengungkapkan maksud sebaliknya. Baik itu berlawanan maupun 

berbalik dari maksud sebenarnya. Sindiran tersebut tidak terlihat menyakiti 

seseorang. Tetapi di balik maksud berlainan tersebut terdapat makna yang 

sebenarnya mengungkapkan bentuk ketidaksetujuan maupun kritikan di 

dalamnya.  

Gaya bahasa Ironi berasal dari kata eironeia memiliki arti pura-pura atau 

penipuan. Gaya bahasa ironi adalah suatu acuan di mana seseorang 

mengemukakan sesuatu dengan makna berlainan atas apa yang menjadi maksud 

sebenarnya. Gaya bahasa ironi yaitu suatu hubungan yang sangat baik. Karena 

dapat mengemukakan kesan yang memiliki maksud mengekng. Mungkin 

dilakukan kesengajaan maupun tidak sengaja. Kata kata yang digunakan akan 

memiliki makna sebenarnya. Oleh karena itu, gaya bahasa ironi dapat tercapai 

apabila  pendengar atau pembaca sadar dan mengetahui makna yang 

disembunyikan  (Keraf, 2009: 143).  

Gaya bahasa ironi yaitu gaya bahasa sindiran halus terhadap seseorang 

(Ratna, 2013:447). Sedangkan Waridah mengungkapkan (2016: 372) gaya bahasa 

ironi mengungkapkan maksud mempergunakan bahasa berlainandari maksud 

aslinya. Terdapat contoh ironi: “Rapi sekali kamrmu sampa tidak satupun di sudut 

ruangan yang tidak  ditutupi sampah kertas”. Rapi sekali memiliki arti suatu  

tempat  tertata, bersih. Berarti 5tidak langsung menyebutkan ruangan yang kotor. 

Tetapi, bagian kalimat tidak satu pun di sudut ruangan yang tidak tertutupi 

sampah menyebutkan suatu ruangan tersebut sangat jorok. 
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Gaya bahasa sindiran ironi merupakan sindiran yang mengatakan sesuatu 

dengan maksud yang berlainan. Sindiran ini disampaikan secara halus dan tidak 

menyakiti hati seseorang. Dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa ironi yaitu 

sindiran yang secara halus dengan tujuan untuk mengungkapkan sesuatu dengan 

maksud bertentangan.  

2.3.2 Gaya Bahasa Sarkasme  

Sesuatu acuan yang lebih kasar dari pada ironi dan sinisme termasuk 

sindiran sarkasme. Sarkasme merupakan acuanmemiliki kandungan kegetiran dan 

ejekan  kasar. Sindiran sarkasme yang jelas yaitu sindirantersebut dapat  

menyakiti seseorang dan tidak enak untuk didengar.  

Kata sarkasme berasal dari Yunani sarkasmos, yang berarti “merobek-robek 

daging seperti anjing”, “menggigit bibir karena marah”, atau “berbicara dengan 

kepahitan” (Keraf, 2010:144). Sedangkan Waridah mengungkapkan (2016: 372) 

sarkasme mengandung kekasaran.  

Terdapat contoh sarkasme. “Mulutmu harimaumu. Mulut” memiliki maksud 

aindra pengucap manusia untuk berbicara, dan harimau merupakan binatang yang  

buas. Hal tersebut dapat diartikan apabila berbicara kita dianjurkan dengan  

berhati-hati untuk mengontrol pembicaraan, karena yang akan kita ungkapkan 

dapat menjatuhkan citra diri dan menjadikan kesan kurang baik di hadapan orang 

lain. Contoh di atas menunjukan, mulut orang disamakan dengan hewan yaitu 

harimau, dengan kata yang digunakan  bisa menjatuhkan kepribadianya sendiri di 

depan orang lain.  

Bisa disimpulkan bahwa gaya bahasa sarkasme yaitu sindiran kasar pada 

seseorang yang  memiliki makna kepahitan dan celaan untuk memperlihatkan rasa 
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marah atau kritikan. Sarkasme juga mengandung ejekan di dalamnya, bahkan 

sering ditemukan olokan serta kata kasar yang sangat tidak enak apabila seseorang 

yang ditujukan mengetahuinya. 

2.3.3 Gaya Bahasa Sinisme  

Sindiran berdasarkan pada kesaksian yang mengandung ejekan terhadap 

keikhlasan dan ketulusan hati seseorang disebut sinisme. Gaya bahasa sinisme 

berasal dari kata Yunani yang mengandung kebaikan dan kebajikan, terletak pada 

pengendalian diri. Setelah itu, mereka akan menjadi seorang pengkritik yang keras 

atas kebiasaan mereka (Keraf, 2009:143). Sejalan dengan Tarigan (2013:91) gaya 

bahasa sinisme sejenis gaya bahasa yang berupa sindiran yang berbentuk 

kesangsian yang mengandung ejekan terhadap keikhlasan dan ketulusan hati. 

Contoh dari gaya bahasa sinisme. Suaramu sangat merdu sehingga 

memecahkan anak telingaku. Mengenai contoh tersebut Suaramu sangat merdu 

yang berarti keindahan suara yang dimiliki seseorang. Sehingga memecahkan 

anak telingaku berarti suara yang kurang enak untuk didengar telinga. Contoh di 

atas merupakan kesaksian dari seseorang yang telah mendengar suara dari 

nyanyian orang lain yang memiliki suara kurang enak untuk didengar sehingga 

ketika didengar kurang enak dinikmati telinga.   

Sinisme yaitu sindiran langsung, berdasarkan kesaksian seseorang  yang 

agak kasar dan mengandung ejekan secara langsung. Penggunaan sinisme 

berdasar pada kesaksian seseorang yang pernah mengalami dan mengetahui suatu 

hal yang tidak disetujuinya. Hal tidak disetujui tersebut bisa berupa keadaan yang 

tidak sepatutnya dipergunakan. 
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2.3.4 Gaya Bahasa Satire  

Satire yaitu suatu bentuk argumen secara mengungkapkan tidak langsung, 

biasannya secara aneh bahkan dengan cara lucu dan menciptakan tertawa pada 

seseorang. Dapat dikenal gaya bahasa satire merupakan suatu bentuk serangan 

pada seseorang, kita mengharapkan satire dengan bentuk menertawakan 

kebodohan orang, dan kebiasaan, serta lembaga. Tetapi apabila, diperhatikan 

dengan jeli memahaminya dalam satire nilai tersebut diungkapkan secara tidak 

langsung. Nilai pada satire seperti tantangan yang tidak dikemukakan secara jelas 

atau berpura-pura (Tarigan 2013: 70). Ketika seseorang menggunakan gaya 

bahasa satire berarti ia berusaha menertawai keadaan seseorang yang dianggapnya 

suatu kebodohan dengan maksud menolak sesuatu.  

Menurut Keraf (2010:144) Satire adalah ungkapan yang menertawakan atau 

menolak sesuatu. Tujuan utamanya adalah agar diadakan perbaikan baik etis 

maupun estetis. Melalui ungkapan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

satire adalah suatu bentuk sindiran menertawakan seseorang atas apa yang telah 

dilakukan. Dengan tujuan agar orang tersebut melakukan suatu perbaikan. 

Terkadang seseorang tidak suka dengan kejadian maupun keadaan yang 

menurutnya kurang baik dilakukan. Pastinya seseorang akan mengkritik keadaan 

tersebut dengan maksud agar terjadi perubahan dan perbaikan. Tetapi sindiran 

satire tampak sedikit kasar dalam penggunaanya. Karena dengan cara 

menertawakan keadaan seseorang terlihat merendahkan kemampuan tersebut. 

2.3.5 Gaya Bahasa Innuide 

Terkadang ada permasalahan besar yang disampaikan layaknya tidak ada 

masalah. Sindiran innuiendo digunakan sebagai alat dalam menyampaikan 



16 
 

sindiran kepada seseorang. Memang tidak terlihat menyakitkan hati seseorang, 

tetapi ketika mengetahui maksud sebenarnya akan tampak masalah yang ada di 

dalamnya. 

Gaya bahasa inuide merupakan sindiran yang memperkecil fakta aslinya. 

Innuide mengungkappkan kritikan dengan cara secara tidak langsung, dan tidak 

menyakitkan perasaan seseorang (Keraf, 2009:144). Ratna (2013:447) innuide 

ialah mengecilkan keadaan yang sebenarnya. 

Contoh dalam gaya bahasa Innuide: “Setiap kali ada pesta, pasti ia akan 

mabuk karena terlalu banyak minum”. Meminum adalah kegiatan meneguk air 

yang kita lakoni tiap hari. Tetapi, minum yang dimaksudkan yaitu meminum 

alkohol yang dapat menyebabkan mabuk bagi orang yang meminumnya. Bisa 

disimpulkan bahwa gaya bahasa innnuide yaitu sindiran dengan cara mengecilkan 

suatu fakta dan kenyataan yang sebenarnya. 

  

2.4 Fungsi-fungsi Gaya Bahasa Sindiran 

Gaya bahasa adalah bahasa retori yang merupakan penggunaan kata kata 

ketika  menulis maupun berbicara agar dapat berpengaruh bagi pendengar maupun 

pembaca (Tarigan, 2009: 4). Dapat dilihat mengenai ungkapan tersebut bahwa, 

salah satu fungsi gaya bahasa adalah agar  para pendengar maupun pembaca dapat 

terpengaruh. 

Selain itu, Tarigan (2009: 4) Menjelaskan terkadang dengan kata-kata pada 

umumnya belum tentu jelas untuk menggambarkan sesuatu hal. Oleh sebab itu, 

digunakanlah persamaan kata atau perbandingan kata serta kata berkias lain. 

Dapat disimpulkan bahwa  fungsi yang ada dalam gaya bahasa yaitu untuk  
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memperkuat efek suatu gagasan yang akan  disampaikan, dan terakhir sebagai alat 

untuk menciptakan keadaan tertentu pada hati seseorang.  

Berdasar pada beberapa pendapat di atas tentang fungsi gaya bahasa, dapat 

disimpulkan sebagai berikut; Pertama gaya bahasa berfungsi untuk mempengaruhi 

atau meyakinkan seseorang. Dengan kata lain, gaya bahasa dapat menjadikan 

seseorang semakin yakin serta mempercayai apa yang diungkapkan pembicara 

maupun penuli. 

Kedua adalah berfungsi sebgai menciptakan suasana tertentu pada hati 

seseorang, maksudnya yaitu gaya bahasa dapat menyebabkan para seseorang  

masuk ke dalam perasaan tertentu, contoh kesan baik maupun buruk, sedih, 

bahagia, dan lainya dengan mengetahui tentang maksud dari sang penulis atau 

pembicara. 

Ketiga adalah berfungsi sebagai memperkuat efek suatu ungkapan yang 

ingin diujarkan, dengan maksud gaya bahasa dapat membua para seseorang 

terkesan dengan suatu ungkapan yang telah disampaikan pengarang atau orang 

yang berbicara. 

 


