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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Manusia adalah makhluk bahasa, ia menggunakan bahasa sebagai alat 

komunikasi dan segala tindakannya selalu bertumpu pada bahasa.  Dengan bahasa 

seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran dan keinginan dalam 

menyampaikan pendapat dan informasi. Manusia sebagai anggota masyarakat 

selalu berkomunikasi dan berinteraksi dengan bahasa, maka bahasa merupakan 

alat komunikasi yang vital.  

Manusia memiliki berbagai cara untuk berkomunikasi, salah satunya 

adalah dengan cara bertatap langsung dengan lawan komunikasinya. Selain 

bertatap muka langsung, manusia juga memiliki berbagai cara untuk 

berkomunikasi secara tidk langsung. Seperti menulis surat, SMS, menelpon, 

bahkan lewat internet. Penggunaan surat sekarang semakin menurun dengan 

adanya handphone. Manusia lebih memilih SMS ataupun telpon. Penggunaan 

internet dari hari ke hari juga semakin berkembang. Ada email, chatting, 

friendster, facebook, dan twitter. Namun diantara semuanya yang paling banyak 

penggunanya adalah facebook.  

Facebook adalah ruang maya yang menghebohkan. Ia mampu 

mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Facebook sudah menjadi 

fenomena pertemanan yang menembus ruang dan waktu. ( Yogaswara, 2010:7). 
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Facebook kini dinobatkan sebagai representasi ruang publik baru. Keberadaannya 

sudah menjadi wahana untuk elakukan proses aktivitas berkomunikasi. 

Sebagai makhluk sosial, manusia ingin melakukan sosialisasi dan 

komunikasi dengan sesamanya. Di dalam sebuah jalinan proses komunikasi, 

seseorang yang terlibat pasti ingin menyampaikan sebuah pesan dan harapannya 

pesan yang disampaikan itu dapat dipahami oleh orang yang menerima pesan 

tersebut. Selain itu, facebook senantiasa memfasilitasi dan menyediakan media 

komunikasi audio visual agar kebutuhan seseorang untuk mengenal, mengetahui 

dan menyampaikan pesan kepada lainnya dapat terpenuhi dengan murah, mudah, 

dan cepat. Melalui facebook semua orang dikatakan bias masuk dan berbicara apa 

saja dengan melengkapi data dirinya dengan foto dan catatan lainnya. Semua 

orang bisa bercakap-cakap dengan saling berhadapan muka tanpa pindah tempat.  

Pada akhir Agustus 2008, tercatat 100 juta orang pengguna facebook di 

dunia, rata – rata pengguna facebook menghabiskan waktu sekitar 19 menit 

perhari untuk melakukan berbagai aktivitas di facebook seperti update status, 

mengomentari status teman yang lain, upload foto, dan lain sebagainya. Status 

profil yang  ditulis sangat beragam dan unik. Status profil merupakan pesan atau 

komentar dari pengguna tentang suatu hal yang ingin di ungkapkan (Permana, 

2009:73). Masyarakat pengguna facebook menggunakan berbagai gaya penulisan 

agar statusnya banyak yang mengomentari. 

Salah satu manfaat facebook adalah sebagai sarana untuk menarik 

dukungan dan menjadi salah satu alat kampanye yang efektif ( Permana, 2009:9). 
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Barack Obama, Presiden Amerika Serikat ke-44 merupakan salah satu contoh 

politisi yang memanfaatkan facebook dalam mendukung urusan politiknya. Hal 

ini pun terjadi di Indonesia dalam kasus KPK dengan Polisi.  

Kasus pertikaian antara polisi dan KPK membuat masyarakat Indonesia 

berantusias mendukung idolanya. Ada yang mendukung polisi dan ada yang 

mendukung KPK. Pertikaian tersebut diibaratkan Cicak VS Buaya. Polisi sebagai 

buaya dan KPK sebagai cicak. Dukungan masyarakat terhadap Polisi dan KPK ini 

juga sampai ke dalam facebook. Untuk mendukung keadilan di Indonesia 

msyarakat membuat grup dan menamainya Cicak Vs Buaya. Dari grup ini, 

ditemukan berbagai komentar masyarakat terhadap pertikaian antara polisi dengan 

KPK.  

Tulisan yang dipakai para pengguna facebook  sangat beragam. Mereka 

menggunakan majas yang unik-unik. Majas adalah cara pengungkapan perasaan 

atau pikiran dengan bahasa yang sedemikian rupa sehingga kesan dan efeknya 

terhadap pembaca atau pendengar dapat dicapai semaksimal dan seefektif 

mungkin (Kiftiawati,2007:361). Hal ini sejalan dengan komentar yang 

diungkapkan pengguna facebook untuk mendukung cicak ataupun buaya. Para 

pengguna facebook menggunakan majas untuk mengungkapkan perasaan mereka 

sendiri-sendiri. Namun yang unik bagi peneliti adalah penggunaan majas 

sarkasme yang dipakai para pendukung cicak ataupun buaya. Sarkasme adalah 

sejenis majas yang mengandung olok-olok atau sindiran dan menyakiti hati 

(Tarigan,1985:92).  Mereka saling menyindir dan mengolok-olok. 
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  Contoh: hantam semua tikus perut buncit 

Kalimat di atas merupakan contoh majas sarkasme yang terdapat digrup 

facebook Cicak Vs Buaya. Kalimat tersebut bersifat menyindir dan mengolok-

olok. ‘Tikus perut buncit’ dalam kalimat itu adalah perumpamaan dari seorang 

koruptor. Penulis kalimat tersebut ingin sekali menghantam semua koruptor yang 

ada di Negara ini. 

Majas sarkasme dalam penulisan komentar pada facebook Cicak VS  

Buaya sangat menarik untuk dikaji serta mempunyai andil dalam perkembangan 

bahasa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan- ungkapan yang dipilih 

seseorang dalam meyampaikan ungkapan, gagasan dan komentar terhadap 

pertikaian polisi dengan KPK yang diibiratkan Cicak Vs Buaya. 

Adapun alasan penggunaan facebook dalam penelitian ini disebabkan 

karena pada saat ini facebook adalah salah satu media yang sedang diminati 

masyarakat dan keberadaan facebook sangat mudah dijangkau oleh siapapun. 

Selain itu, komentar masyarakat Indonesia terhadap pertikaian Cicak Vs Buaya 

telah sampai di ranah facebook. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian tentang  

Majas Sarkame dalam Penulisan Komentar pada Grup Facebook Cicak Vs Buaya. 

B. Rumusan Masalah 

Dua rumusan yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana deskripsi bentuk pemakaian majas sarkasme dalam penulisan 

komentar pada grup facebook Cicak Vs Buaya? 
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2. Bagaimana deskripsi maksud dari majas sarkasme yang terdapat dalam 

penulisan komentar pada facebook Cicak Vs Buaya? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki dua tujuan. 

1. Mendeskripsikan bentuk pemakaian majas sarkasme dalam penulisan 

komentar pada grup facebook Cicak Vs Buaya? 

2. Mendeskripsikan maksud majas sarkasme yang terdapat dalam penulisan 

komentar pada facebook Cicak Vs Buaya? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoretis 

Sebagai informasi dan tambahan ilmu pengetahuan bidang linguistik 

khususnya mengenai majas sarkasme dalam penulisan komentar pada facebook 

Cicak Vs Buaya 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi pembaca dan calon 

peneliti lain untuk melakukan penelitian. 

b. Menambah khasanah penelitian tentang bahasa khususnya tentang majas 

sarkasme dalam penulisan komentar pada facebook Cicak Vs Buaya. 
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E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah: 

Bab I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori. Tinjauan Pustaka dilakukan 

para ahli sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Landasan Teori 

memuat tentang teori – teori yang berhubungan dengan masalah yang akan 

dibahas seperti pengertian facebook, manfaat facebook, pengertian gaya bahasa, 

macam – macam gaya bahasa. 

 Bab III Metode Penelitian. Metode Penelitian ini berisi : Jenis Penelitian, 

Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Waktu Penelitian, Metode Pengumpulan 

Data, Analisis Data, Penyajian Hasil Analisis, dan Validitas Data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi laporan inti dari penelitian 

yang membahas analisis data berupa gaya bahasa. 

Bab V Penutup, berisi Simpulan dan Saran. 

 

 

 

 




