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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Penelitian yang berjudul “Analisis Satire dalam Penggunaan Bahasa Indonesia 

pada Acara Indonesia Lawak Klub Di Trans 7” ini membutuhkan penelitian yang 

relevan sebagai bahan pembanding. Penelitian yang digunakan sebagai pembanding 

berjudul Sarkasme pada Ragam Bahasa Makian dalam Film Radit & Jani beserta 

Saran Implementasinya dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah 

Atas karya Menik Wahyuningsih. Selain itu, peneliti membutuhkan beberapa teori 

yang digunakan sebagai landasan pendukung analisis data. Teori yaang digunakan 

meliputi jenis gaya bahasa satire, fungsi bahsa serta makna kias. Berikut penelitian 

yang relevan serta teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. 

 

A. Penelitian yang Relevan 

Penelitian mengenai gaya bahasa sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh 

peneliti lain. Peneliti tersebut meneliti gaya bahasa dengan judul Sarkasme pada 

Ragam Bahasa Makian dalam Film Radit & Jani beserta Saran Implementasinya 

dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas Menik Sri 

Wahyuningsih (0701040098). Dalam penelitian tersebut diperoleh beberapa hasil, 

yang pertama yaitu bentuk sarkasme berupa kata. Hasil penelitian yang kedua yaitu 

perubahan makna yaitu pengasaran dan perluasan makna. Hasil penelitian yang 

selanjutnya yaitu faktor penyebab perubahan makna. Hasil penelitian yang terakhir 

yaitu sarkasme pada film Radit & Jani dapat dijadikan sebagai materi pembelajaran 

kelas X. 
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Penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaan 

antara penelitian ini dengan penelian sebelumnya meliputi tiga hal. Perbedaan yang 

pertama yaitu pada penelitian ini mencoba memberikan gambaran mengenai gaya 

bahasa satire, sedangkan penelitian Menik memberi gambaran mengenai gaya bahasa 

sarkasme. Perbedaan yang kedua yaitu pada penelitian ini menjabarkan mengenai 

fungsi gaya bahasa, sedangkan penelitian terdahulu tidak mencakup mengenai fungsi 

bahasa. Perbedaan yang ketiga yaitu pada penelitian sebelumnya bersumber dari film 

Indonesia yang film Radit & Jani karya Upi production, sedangkan penelitian ini 

bersumber pada acara yang tayang di stasiun televisi swasta Indonesia yaitu Indonesia 

Lawak Klub di Trans7. 

 

B. Fungsi Bahasa  

Bahasa adalah suatu alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat berupa 

bunyi suara yang arbitrer yang dikeluarkan oleh manusia untuk bekerja sama ataupun 

berinteraksi dengan manusia lain (Suharso dan Retnoningsih, 2009: 66). Bahasa juga 

disebut penanda (previor) eksistensi budaya dari masyarakat yang bersangkutan. 

Masyarakat yang maju budayanya pasti juga berkembang entitas bahasanya. Bahasa 

yang baik dapat menunjukkan keberadaan masyarakatnya. Maka, bahasa juga disebut 

sebagai cermin masyarakatnya (Kunjana, 2009 : 1). 

Bahasa adalah alat, sarana, dan bahan kasar yang menjadi medium komunikasi 

utama, bahkan sebagai sistem (Nyoman, 2013 : 149). Oleh karena itu, bahasa 

memiliki fungsi yang beragam. Setiap pakar bahasa memiliki rumusan fungsi bahasa 

yang berbeda, sesuai dengan fokus-fokus penjelasannya. Namun, fungsi utama bahasa 

adalah sebagai alat komunikasi dan alat interaksi. Bagi umat manusia, bahasa menjadi 
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peranti utama dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya (Kunjana, 

2009 : 6). Dalam hal ini peneliti memilih pendapat Finocchiano (dalam Chaer dan 

Leoni Agustina, 2004: 15-17) yang membagi fungsi bahasa menjadi enam macam, 

yaitu personal (pribadi), instrumental (direktif), interpersonal, referensial, 

mentalinguistik, dan imajinatif. 

 

1. Personal (pribadi) 

Fungsi personal (pribadi) yaitu seorang penutur menyatakan sikap terhadap 

apa yang dituturkannya. Seorang penutur itu tidak hanya dapat mengungkapkan emosi 

melalui bahasanya saja. Melainkan, seorang penutur dapat juga memperlihatkan 

emosinya ketika ia menyampaikan tuturannya (Chaer dan Leoni Agustina, 2004 : 15). 

Dalam hal ini seorang pendengar dapat menduga mengenai emosi yang dimiliki oleh 

seorang penutur tersebut. Seorang penutur yang memiliki emosi seperti sedih, marah, 

ataupun bahagia. 

 

2. Instrumental (direktif)  

Fungsi instrumental (direktif) yaitu mengatur tingkah laku pendengar. Dalam 

hal ini bahasa tidak hanya membuat pendengar melakukan sesuatu hal. Namun, 

bahasa juga dapat membuat pendengar melakukan tindakan yang sesuai dengan 

keinginan dari penutur (Chaer dan Leoni Agustina, 2004: 15). Bahasa sebagai fungsi 

direktif ini memiliki kaitan dengan gaya bahasa satire. Hal ini dikarenakan gaya 

bahasa satire mengandung kalimat perintah, permintaan, himbauan ataupun rayuan 

pada tuturan yang diungkapkan oleh para tokoh dalam acara Indonesia Lawak Club. 
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Contoh : (1)  Denny Chandra : “Dan kita sudah kehadiran para pelawak yang 

berwawasan luas tapi berjiwa sempit. Iya, kita perkenalkan 

terlebih dahulu, di sebelah kiri saya ada mas Tessy dan 

disebelahnya ada Fitrop (Fitri Tropika)”. 

 

Fungsi direktif pada gaya bahasa satire diungkapkan untuk memberikan 

perintah atau permintaan kepada lawan tutur agar melakukan tindakan sesuai dengan 

keinginan penutur. Keinginan penutur yaitu ingin memperkenalkan Fitrop kepada 

penonton. Lawan tutur menerima permintaan penutur tersebut. Penerimaan 

permintaan lawan tutur ini ditunjukan dengan tindakan Fitrop yang memperkenalkan 

diri. Tindakan memperkenalkan diri ini ditandai dengan tindakan Fitrop  yang 

mengucapkan “assalamualaikum”. 

 

3. Interpersonal 

Fungsi interpersonal, yaitu fungsi bahasa sebagai sarana untuk menjalin 

hubungan, memelihara, memperlihatkan perasaan bersahabat, atau solidaritas sosial di 

antara penutur dan mitra tutur. Ungkapan ini biasanya ditandai dengan unsur 

paralinguistik, unsur paralinguistik ditandai dengan senyuman, gelengan kepala, gerak 

gerik tangan, air muka dan kedipan mata. Ungkapan-ungkapan tersebut tidak 

memberikan arti, namun ungkapan tersebut dapat membangun kontak sosial antara 

penutur dan mitra tutur (Chaer dan Leoni Agustina, 2004: 16). Ungkapan yang 

mengandung fungsi interpersonal ini juga memiliki kaitan dengan gaya bahasa satire. 

Hal ini dikarenakan gaya bahasa satire juga mengandung fungsi untuk menjalin 

hubungan persahabatan tanpa menyinggung lawan bicara sebagaimana yang 

diungkapkan oleh para tokoh pada acara Indonesia Lawak Club. 

Contoh : (2) Denny Chandra : “Baru pertama kali saya berbicara atau 

berkomunikasi dengan onta”.(tertawa) 
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Pada contoh (2) gaya bahasa satire yang digunakan oleh penutur bermaksud 

menjalin hubungan atau perasaan bersahabat dengan lawan tutur. Hal ini ditandai juga 

ditandai dengan adanya unsur paralinguistik yang diperlihatkan oleh penutur. Unsur 

paralinguistik yang diperlihatkan yaitu penutur yang tertawa ketika mengungkapkan 

tuturannya. Oleh karena itu, lawan tutur tidak tersinggung dengan sebutan onta untuk 

dirinya yang diucapkan oleh penutur. Lawan tutur menyadari bahwa penutur 

mengungkapkan tuturannya hanya untuk menyapa seorang sahabat tanpa berniat 

menyingungnya.  

 

4. Referensial 

Fungsi referensial merupakan alat untuk membicarakan suatu objek atau 

peristiwa yang terdapat di sekeliling penutur atau yang terdapat dalam budaya pada 

umumnya. Dalam membicarakan objek yang ada di sekelilingnya ini penutur dapat 

mengungkapkan pikirannya melalui bahasanya (Chaer dan Leoni Agustina, 2004: 16). 

Oleh karena itu, ungkapan ini digunakan untuk mengungkapkan pendapat penutur 

tentang keadaan yang ada disekelilingnya. Fungsi referensial ini juga memiliki kaitan 

dengan gaya bahasa satire. Hal ini dikarenakan gaya bahasa satire juga mengandung 

fungsi untuk membicarakan objek yang ada disekeliling penutur sebagaimana terlihat 

pada ucapan para tokoh pada acara Indonesia Lawak Club. 

(3) Denny Chandra : “Terima kasih, Fitri. Ouh cantik sekali”. 

Pada tuturan (3) penutur mengungkapkan pendapatnya mengenai keadaan 

disekelilingnya yaitu keadaan yang terjadi pada mitra tutur. Mitra tutur ini terlihat 

mempesona dan anggun pada hari ini. Oleh karena itu penutur menganggap bahwa 

mitra sebagai salah satu wanita yang cantik. Penutur tidak segan untuk 
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mengungkapkan pendapatnya melalui pujian dengan mengucapkan kata cantik yang 

ditujukan untuk mitra tutur. Pihak pendengar maupun mitra tutur menerima pendapat 

penutur tersebut. 

 

5. Mentalinguistik 

Fungsi mentalinguistik merupakan fungsi bahasa yang digunakan untuk 

membicarakan bahasa itu sendiri. Dalam hal ini bahasa digunakan untuk menjelaskan 

kaidah-kaidah dalam bahasa Indonesia (Chaer dan Leoni Agustina, 2004: 16). Selain 

itu, fungsi metalinguistik ini juga mampu menjelaskan aturan-aturan bahasa dalam 

proses pembelajaran bahasa. Oleh karena itu fungsi metalinguistik biasanya digunakan 

dalam proses pembelajaran di sekolah. Hal ini dikarenakan dalam proses 

pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa Indonesia tersebut membicarakan kaidah 

ataupun aturan yang ada dalam bahasa Indonesia. 

 

6. Imajinatif  

Fungsi imajinatif yaitu fungsi bahasa yang digunakan untuk menyampaikan 

pikiran, gagasan, dan perasaan, baik yang sebenarnya maupun yang bersifat khayalan 

atau imajinatif (Chaer dan Leoni Agustina, 2004: 17). Fungsi imajinatif ini berkenaan 

dengan penciptaan imajinasi. Seseorang dapat menggunakan bahasa untuk 

berimajinasi dan bersastra dengan segala keindahannya. Kemudian akhirnya sampai 

pada keindahan entitas bahasa yang digunakan untuk berimajinasi. Fungsi imajinatif 

ini dapat dilihat dari sering difungsikannya bahasa untuk mendongeng, membuat 

cerita, menciptakan khayalan, mimpi dan lain sebagainya (Kunjana, 2009 : 7). 
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C. Diksi 

Diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal yang tepat serta selaras (dalam 

penggunaannya) untuk mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu 

(Suharso dan Retnoningsih, 2009: 123). Diksi juga memiliki pengertian yaitu 

pemilihan kata atau pilihan kata atau bagaimana kata dipilih untuk digunakan 

(Kunjana, 2009: 53). Pendapat lain mengatakan bahwa diksi adalah pilihan kata dan 

kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau 

dalam karang mengarang (Kridalaksana, 2011: 50). Selain itu, diksi merupakan 

pilihan kata yang tepat yang dilakukan oleh pengarang untuk mengungkapkan 

gagasan, ide, dan pesan secara keseluruhan (Nyoman, 2013 : 412). Oleh karena itu, 

diksi atau pilihan kata dalam praktik berbahasa sesungguhnya mempersoalkan 

mengenai kesanggupan sebuah kata dapat juga frasa atau kelompok kata untuk 

menimbulkan gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca ataupun pendengar. 

Pengertian diksi (pilihan kata) jauh lebih luas dari apa yang tergambar dalam 

jalinan kata-kata. Istilah-istilah ini bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata-

kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu idea atau gagasan, tetapi juga 

meliputi persoalan frasaologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Frasaologi mencakup 

persoalan kata-kata dalam pengelompokan atau susunan, atau yang menyangkut cara-

cara yang khusus berbentuk ungkapan-ungkapan (Keraf, 2009: 22-23). Dari beberapa 

pengertian mengenai diksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa diksi merupakan pilihan 

kata yang tepat dan berinteraksi selaras dalam penggunaannya untuk memperoleh efek 

tertentu sesuai konteks. Gaya bahasa ini memiliki kaitan yang erat dengan diksi, hal 

ini dikarenakan gaya bahasa akan diungkapkan oleh penutur melalui penggunaan 

pilihan kata (diksi). 
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D. Gaya Bahasa 

1. Pengertian Gaya Bahasa  

Gaya atau khususnya gaya bahasa dikenal dalam retorika dengan istilah style. 

Kata style diturunkan dari kata stilius, yaitu ‘semacam alat untuk menulis pada 

lempengan lilin’. Keahlian menggunakan alat ini akan mempengaruhi jelas tidaknya 

tulisan pada lempengan tadi. Pada waktu penekanan dititikberatkan pada keahlian 

untuk menulis indah, maka style lalu berubah menjadi kemampuan dan keahlian untuk 

menulis atau mempergunakan kata-kata secara indah (Keraf, 2009: 112). Sujiman juga 

mengemukakan pendapatnya mengenai gaya bahasa. Menurut Sujiman, gaya bahasa 

adalah suatu ungkapan yang berisi tentang kata-kata kiasan (dalam Abraham, 2013 : 

149). Jadi, tujuan utama gaya bahasa adalah menghadirkan aspek keindahan 

(Nyoman, 2013 : 67) 

Gaya bahasa sendiri merupakan ekspresi linguistis, baik di dalam puisi 

maupun prosa seperti cerpen, novel ataupun drama (Nyoman, 2013: 22). Gaya bahasa 

yaitu pemakaian ragam bahasa tertentu oleh seseorang dalam bertutur atau menulis 

untuk memperoleh efek-efek tertentu (Kridalaksana, 2011: 70). Karena 

perkembangan, gaya bahasa atau style menjadi masalah atau bagian dari diksi (pilihan 

kata) yang mempersoalkan cocok tidaknya pemakaian kata, frasa atau klausa tertentu 

untuk menghadapi situasi tertentu. Persoalan gaya bahasa meliputi semua hierarki 

kebahasaan yaitu pilihan kata secara individual, frasa, klausa, dan kalimat, bahkan 

mencakup pula sebuah wacana secara keseluruhan. Masalah nada yang tersirat dibalik 

sebuah wacana termasuk pula persoalan gaya bahasa. Dari pengertian gaya bahasa 

tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa adalah susunan perkataan yang timbul 

dari perasaan atau yang ada di dalam hati penulis, yang menimbulkan suatu perasaan 
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tertentu dalam hati pembaca karena penggunaan kata-kata indah dan bernilai artistik 

yang tinggi. 

 

2. Jenis-Jenis Gaya Bahasa 

Gaya bahasa dapat ditinjau dari bermacam-macam sudut pandang. Oleh karena 

itu, sulit diperoleh kata sepakat mengenai pembagian yang bersifat menyeluruh dan 

dapat diterima semua pihak. Pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat mengenai 

gaya bahasa sejauh ini sekurang-kurangnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu (1) 

dilihat dari segi nonbahasa, dan (2) dilihat dari segi bahasanya sendiri (Keraf, 

2009:115). Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan mengkaji gaya bahasa dari segi 

bahasanya saja karena penelitian ini merupakan penelitian yang menerapkan kaidah-

kaidah linguistik dalam penelitian bahasanya. Dilihat dari sudut bahasa atau unsur-

unsur bahasa yang digunakan, gaya bahasa dapat dibedakan menjadi empat, yaitu (a) 

pilihan kata, (b) nada yang terkandung dalam wacana, (c) struktur kalimat, dan (d) 

langsung tidaknya makna (Keraf, 2009: 117-135). 

 

2.1 Pilihan Kata 

Berdasarkan pilihan kata dalam penggunaan bahasa Indonesia terdapat gaya 

bahasa yang mempersoalkan tentang kata yang paling tepat dan sesuai untuk 

menempati posisi-posisi tertentu dalam kalimat. Selain itu juga untuk menentukan 

tepat atau tidaknya penggunaan kata-kata dilihat dari lapisan bahasa dalam 

masyarakat. Jadi, gaya bahasa berdasarkan pilihan kata ini mempersoalkan mengenai 

ketepatan dan kesesuaian dalam menghadapi situasi-situasi tertentu (Keraf, 2009: 

117). Jenis bahasa berdasarkan pilihan kata dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu 
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gaya bahasa resmi, gaya bahasa tak resmi, dan gaya bahasa percakapan (Keraf, 2009: 

117-120). Perbedaan antara gaya bahasa resmi dan tak resmi sebenarnya relatif, 

namun perbedaan unsur di tengah-tengahnya sukar untuk dibatasi. 

 

2.2 Gaya Bahasa Berdasarkan Nada yang Terkandung dalam Wacana 

Gaya bahasa berdasarkan nada tergantung pada sugesti yang dipancarkan dari 

rangkaian kata-kata yang terdapat dalam sebuah wacana. Sugesti ini akan terlihat lebih 

nyata apabila sugesti tersebut diikuti oleh suara dari pembicara. Hal ini dikarenakan 

nada lahir dari sugesti yang dipancarkan oleh rangkaian kata-kata. Sementara itu, 

rangkaian kata-kata itu disesuaikan dengan kaidah-kaidah sintaksis yang berlaku, 

maka nada, pilihan kata, dan struktur kalimat sebenarnya berjalan sejajar. Oleh karena 

itu, jenis gaya bahasa dilihat dari sudut nada yang terkandung dalam sebuah wacana 

dibedakan menjadi tiga macam yaitu gaya sederhana, gaya mulia dan bertenaga, serta 

gaya menengah (Keraf, 2009: 121). 

 

2.3 Gaya Bahasa Berdasarkan Struktur Kalimat 

Struktur sebuah kalimat dapat dijadikan sebagai landasan untuk menciptakan 

gaya bahasa. Struktur kalimat yaitu kalimat yang menempatkan sebuah unsur kalimat 

yang dipentingkan dalam kalimat tersebut. Misalnya, kalimat bersifat periodik, yaitu 

apabila bagian terpenting atau gagasan yang mendapat penekanan ditempatkan pada 

akhir kalimat. Kalimat yang bersifat kendur, yaitu apabila bagian kalimat yang 

mendapatkan penekanan ditempatkan pada awal kalimat. Bagian-bagian yang kurang 

penting atau semakin kurang penting dideretkan sesudah bagian yang dipentingkan 
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tadi, dan jenis yang ketiga adalah kalimat berimbang, yaitu kalimat yang mengandung 

dua bagian kalimat atau lebih yang kedudukannya sama tinggi atau sederajat (Keraf, 

2009: 124). Jenis gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat dapat dibedakan menjadi 

lima jenis, yaitu klimaks, antiklimaks, paralelisme, antitesis dan repetisi. 

 

a. Gaya Bahasa Berdasarkan Langsung Tidaknya Makna 

Gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna, yaitu apakah acuan yang 

digunakan dalam sebuah bahasa masih mempertahankan makna denotatifnya atau 

sudah ada penyimpangan. Apabila acuan yang digunakan masih mempertahankan 

makna dasar, maka bahasa itu masih bersifat polos (Keraf, 2009: 129). Bahasa yang 

digunakan memiliki makna sesuai dengan makna bahasa itu sendiri. Namun apabila di 

dalam bahasa tersebut sudah terdapat perubahan makna. Perubahan baik itu berupa 

konotatif atau sudah menyimpang jauh dari maknanya, maka acuan itu dianggap 

sudah memiliki gaya bahasa (Keraf, 2009: 129).  

Jenis gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna dapat dibedakan 

menjadi dua, yang pertama yaitu gaya bahasa retoris. Gaya bahasa retoris yaitu 

penyimpangan dari kontruksi untuk mencapai tujuan tertentu. Gaya bahasa retoris ini 

terdiri atas aliterasi, asonansi, anastrof, apofasis, apostrof, asyndeton, polisindeton, 

kiasmus, ellipsis, eufimismus, litotes, hysteron, pleonasme, periphrasis, prolepsis, 

erotesis, silepsis, koreksio, hiperbil. Gaya bahasa yang kedua yaitu gaya bahasa 

kiasan. Gaya bahasa kiasan ini dibentuk berdasarkan perbandingan atau persamaan 

yang terdiri dari beberapa jenis yaitu  persamaan, metafora, alegori, personifikasi, 

metonimia, ironi, Satire, innuendo, antifrasis (Firman, 2010 : 29). 
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3 Gaya Bahasa Satire 

Berikut penulis paparkan jenis gaya bahasa yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu satire. Istilah satire ini berasal dari frasa bahasa Latin satira atau satura, yang 

memiliki arti ‘campuran makanan’ (Prasetyono, 2011: 42). Sehingga satire memiliki 

pengertian bahwa suatu ungkapan yang harus ditafsirkan lain dari makna 

permukaannya (Keraf, 2009: 144). Satire juga memiliki makna yaitu gaya bahasa 

yang menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang (Prasetyono, 2011: 

42). Pengertian satire juga berarti sindiran yang berisi ungkapan yang menggunakan 

sarkasme, ironi, atau parodi, untuk mengecam atau menertawakan gagasan, 

kebiasaaan, dan sebagainya (Abraham, 2013 : 175). Gaya bahasa satire juga 

merupakan gaya bahasa sejenis argument atau puisi atau karangan yang berisi kritik 

sosial baik secara terang-terangan maupun terselebung (Murti, 2013 : 275). Selain itu, 

satire dalam bentuk puisi memiliki pengertian yaitu puisi yang berisi sindiran atau 

kritik (Fatya, 2012 : 167).  

Satire ini merupakan ungkapan yang digunakan oleh penutur untuk 

menertawakan atau menolak sesuatu hal. Dalam hal ini, bentuk satire tidak perlu harus 

bersifat ironis. Hal ini dikarenakan satire mengandung kritikan mengenai kelemahan 

yang dimiliki oleh manusia. Meskipun demikian, satire ini tidak hanya melakukan 

kritikan hanya untuk mendapatkan kesenangan oleh salah satu pihak saja, tetapi hal ini 

dilakukan karena satire memiliki tujuan agar manusia mengadakan perbaikan secara 

elit maupun secara estetis (Keraf, 2009 : 144). Berdasarkan sifatnya satire dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu satire lembut dan satire keras (Lakhsmi, 2008 : 

http://sepocikopi.com/2008/11/21/bengkel-menulis-tertohok-dalam-kegetiran-tawa-

satire/). 
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a. Satire lembut atau satire urbana  

Gaya bahasa satire bersifat lembut yaitu penggunaan gaya bahasa dengan 

tujuan memberikan cermin kepada masyarakat dengan cara merefleksikan kebodohan, 

kedunguan, dan kelinglungan dalam nilai-nilai kehidupan yang mereka anut. Jadi, 

satire dengan sifat lembut ini akan menggunakan kata-kata yang dianggap pantas 

untuk memberikan kritikan mengenai nilai-nilai kehidupan yang ada. Kritikan dengan 

menggunakan ini bertujuan agar manusia mau melakukan perbaikan pada kelemahan 

yang dimilikinya tanpa tersingung. Meskipun demikian, penonton atau pendengar 

akan tertawa atau hanya tersenyum miris ketika ungkapan satire ini diucapkan. 

Berikut salah satu contoh tuturan yang mengandung gaya bahasa satire bersifat lembut 

atau satire urbana.  

Contoh : Ya ampun, soal semudah ini tapi kamu tidak bisa mengerjakannya. 

Kalimat tersebut mengandung gaya bahasa satire lembut. Gaya bahasa satire 

yang bersifat lembut ini ditandai dengan adanya kata “semudah itu tapi kamu tidak 

bisa mengerjakan”. Kata tersebut dianggap pantas oleh masyarakat untuk 

memberikan kritikan. Kata “tidak bisa mengerjakan” digunakan untuk menggantikan 

kata bodoh karena tidak dapat mengerjakan soal. Kritikan dengan menggunakan satire 

lembut ini dilakukan agar orang tersebut mau melakukan perbaikan pada dirinya tanpa 

merasa tersinggung. Perbaikan mengenai dirinya agar belajar lebih giat, sehingga 

dapat mengerjakan soal dengan baik. 

 

b. Satire keras  

Gaya bahasa satire bersifat keras yaitu penggunaan gaya bahasa yang 

tergambar dengan kata-kata yang dingin, kasar dan marah yang menunjukkan korupsi 
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kemanusiaan dan institusi publik yang tidak dapat ditoleransi. Jenis satire ini akan 

menggunakan kata-kata yang dianggap tidak pantas oleh masyarakat untuk 

memberikan kritikan. Oleh karena itu, jenis satire ini biasanya akan menggunakan 

dosis sarkasme dan sinisme yang sangat tinggi. Meskipun demikian, gaya bahasa 

satire keras ini dapat membuat penonton atau pendengar tertawa atau hanya tersenyum 

miris ketika ungkapan satire ini diucapkan. Berikut salah satu contoh tuturan yang 

mengandung gaya bahasa satire bersifat keras. 

Contoh : Itu otak apa tumor, sih? Kok, nggak dipakai buat berpikir? 

Kalimat tersebut mengandung gaya bahasa satire keras. Gaya bahasa satire 

yang bersifat keras pada kalimat tersebut ditandai dengan adanya kata “Otak apa 

tumor”. Kata tersebut dianggap tidak pantas oleh masyarakat dalam menyampaikan 

kritikan. Hal ini dikarenakan kata “tumor” tersebut digunakan untuk menggantikan 

kata tidak bisa. Padahal kata tumor biasanya digunakan untuk menyebutkan penyakit. 

Penyakit yang terjadi karena pembengkakan jaringan tubuh dalam keadaan yang tidak 

normal. Oleh karena itu, otak manusia disamakan dengan tumor mengandung gaya 

bahasa satire bersifat keras. 

 

E. Makna 

1. Pengertian Makna 

Makna merupakan arti atau maksud dari suatu kata (Suharso, 2009 : 306). 

Makna yaitu maksud yang terkandung di dalam suatu kata, pembicaraan, atau pikiran 

seseorang yang dapat berkaitan dengan hubungan antara satu lambang bahasa dengan 

lambang lainnya atau dengan suatu benda (Waridah, 2013: 300). Makna  yaitu 

pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi atau perilaku manusia atau 
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kelompok manusia. Persepsi tersebut dapat berupa kesepadanan atau bahkan 

ketidaksepadanan antara bahasa dan alam di luar bahasa, atau antara ujaran dan semua 

hal yang ditunjuknya (Kridaklasana, 2011: 148). Dari beberapa pengertian mengenai 

makna tersebut, dapat disimpulkan bahwa makna adalah isi kandungan suatu 

ungkapan yang terdapat dalam kata atau kalimat yang mencakup dari isi kebahasaan 

yang digunakan dalam komunikasi. 

 

2. Jenis Makna 

Menurut Pateda (2010: 97), jenis makna meliputi: makna afektif, makna 

denotatif, makna emotif, makna gramatikal, makna itensi, makna khusus, makna kias 

dan lain-lain. Pendapat lain mengungkapkan bahwa makna meliputi Makna leksikal, 

makna gramatikal, makna kontekstual, makna konotatif, makna denotatif, makna 

konseptual, makna asosiatif dan lain-lain (Chaer, 2007: 289-296). Di sisi lain, 

Waridah berpendapat bahwa makna terdiri dari beberapa jenis, yaitu makna leksikal, 

makna gramatikal, makna denotatif dan makna konotatif (Waridah, 2013: 299). Keraf 

(2009: 28) mengungkapkan bahwa makna terdiri dari 2 jenis yaitu makna konotatif 

dan makna denotatif. Diantara jenis-jenis makna tersebut, peneliti membatasi kajian 

hanya pada makna kias. 

 

3. Makna Kias 

Kridalaksana  (2011: 133) mengatakan bahwa makna kias (transfered meaning 

atau figurative meaning) adalah pemakaian kata yang memunculkan makna yang tidak 

sebenarnya. Makna kias tidak sesuai dengan konsep yang terdapat dalam kata 

tersebut. Meskipun makna kias sudah bergeser dari makna sebenarnya, namun masih 
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ada kaitannya dengan makna yang sebenarnya (Pateda, 2010: 108).  Pendapat lain 

mengatakan bahwa makna kias adalah bentuk ujaran dengan makna yang diacu oleh 

hubungan kiasan, perbandingan atau persamaan (Chaer, 2013: 77). Berikut salah satu 

contoh tuturan yang mengandung makna kias. 

Contoh : Aminah adalah bunga di desa kami.  

Kalimat tersebut mengandung makna kias karena pada kalimat tersebut 

terdapat kiasan antara gadis cantik dan bunga desa. Gadis cantik diumpamakan 

dengan bunga. Bunga yang pada umumnya memiliki keindahan dan bau yang harum. 

Desa yang berarti tempat tinggal masyarakat. Sehingga apabila seorang aminah adalah 

bunga desa, maka Aminah merupakan orang yang cantik di desa selayaknya bunga 

yang indah ketika mekar pada suatu halaman atau kebun. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa makna kias adalah makna yang tidak sebenarnya, makna yang 

sudah bergeser dari makna sebenarnya. 
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