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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 
A. Latar Belakang Masalah  

Bahasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya digunakan 

dalam acara radio Yes curanmor Cilacap. Percakapan dalam acara radio Yes 

curanmor Cilacap ini menggunakan ciri bahasa kota Cilacap (ngapak). Pemakaian 

bahasanya sering kali menggunakan bahasa kasar (Sarkasme). Pendengar humor 

harus dapat memahami apa yang dimaksudkan dalam acara tersebut. Pengucapan 

katanya juga tidak sembarangan, dengan kreatif pemilihan kata menjadikan acara 

radiio Yes curanmor Cilacap tersebut menjadi enak didengarkan. 

Sasaran utama dalam acara radio Yes curanmor Cilacap ini adalah secara 

umum untuk menghibur masyarakat banyak supaya terhibur. Selain dapat 

menghibur, dalam acara radio Yes curanmor Cilacap ini juga sebagai alat untuk 

mengangkat kebudayaan di Indonesia agar dinikmati oleh masyarakat Indonesia. 

Acara radio Yes curanmor Cilacap ini biasanya memberikan sebuah pesan atau 

amanat dari berbagai cerita yang telah disiarkan. Pesan dan amanat yang 

disampaikan tergantung pada judul cerita yang diceritakan. 

Acara radio Yes curanmor Cilacap ini memiliki ciri bahasa yang beragam 

dan ungkapan yang dituturkan beragam. Bahasa dan penggunaannya mencakup 

aktivitas manusia secara keseluruhan baik ilmiah maupun non ilmiah. Keraf 
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(2000: 25) menyatakan bahwa kata merupakan bentuk atau unit yang kecil dalam 

bahasa mengandung konsep atau gagasan tertentu. Kata disatukan dalam satu 

konstruksi yang lebih besar berdasarkan kaidah sintaksis yang ada dalam suatu 

bahasa. 

Sebuah kata yang tepat untuk menyatakan maksud dan tujuan tertentu 

perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan situasi yang sedang terjadi. Gaya bahasa 

sebagai bagian dari diksi bertalian atau berkaitan dengan ungkapan–ungkapan 

yang individual atau karakteristik atau yang memiliki nilai artistik yang tinggi 

(Keraf, 2000: 23). 

Gaya bahasa sarkasme merupakan suatu acuan yang lebih kasar dari ironi 

dan sinisme, acuan yang mengandung kepahitan dan celaan yang getir (Keraf 

2000: 143). Acara radio Yes curanmor Cilacap menggunakan bahasa yang 

sebagian besar mengandung olok-olokan atau sindiran yang tajam dan 

menyakitkan perasaan lawan tutur. Contoh : ‘kira-kira dina kiye ana guru seng 

mati siji maning apa ora men kon muride isa pada balik gasik’ yang artinya ‘kira-

kira hari ini ada guru yang akan mati satu lagi apa tidak, supaya miridnya bisa 

pulang pagi’. 

Berbagai bahasa yang pernah ada, acara radio Yes curanmor Cilacap 

cukup ekpresif untuk didengarkan dan di bahas. Kata yang lain dari yang lain 

inilah yang patut untuk didengarkan maupun di bahas. 
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B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam suatu penelitian berperan penting. Adanya 

pembatasan masalah ini permasalahan yang akan dibahas tidak melebar, 

sehingga dapat fokus dalam masalah yang dibahas. Penelitian ini membatasi 

permasalahan pada penggunaan gaya bahasa sarkasme dalam acara radio Yes 

curanmor Cilacap. 

C. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain. 

1. Bagaimana bentuk gaya bahsa sarkasme yang digunakan dalam acara 

radio Yes curanmor Cilacap? 

2. Bagaimana fungsi gaya bahasa sarkasme yang digunakan dalam acara 

radio Yes curanmor Cilacap? 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain. 

1. Mendeskripsikan bentuk gaya bahasa sarkasme yang terdapat dalam acara 

radio Yes curanmor Cilacap. 

2. Mendeskripsikan fungsi gaya bahasa sarkasme yang terdapat dalam acara 

radio Yes curanmor Cilacap. 

E. Manfaat Penelitian 

Inti dalam penelitian dilakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan 

sesuatu yang bermanfaat bagi sang peneliti dan bagi masyarakat. Manfaat 

penelitian dalam penelitian ini dapat dikumpulkan menjadi dua manfaat. 
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1. Manfaat Teoretis 

Menambah wawasan bagi pembaca atau pendengar mengenai 

pengetahuan tentang gaya bahasa sarkasme. 

2. Manfaat Praktis 

Adalah manfaat bagi penulis, yaitu bagi penulis sendiri supaya mampu 

memperoleh dan memperdalam penggetahuan dan memberikan informasi 

bagi pendengar atau pembaca mengenai gaya bahasa sarkasme. 

F. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, landasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II 

landasan teori meliputi teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. 

Bab III metode penelitian, meliputi objek penelitian, sumber data dan data 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan tehnik analisis data. Bab IV berisi 

pembahasan yang berupa gaya bahasa sarkasme dalam acara radio Yes curanmor 

Cilacap. Bab V penutup yang berisi tentang penarikan kesimpulan dan pemberian 

saran berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada penelitian ini. 

 

 


