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ABSTRAK 

Ulfatun Hasanah. 2021. Analisis Penggunaan Gaya Bahasa Sarkasme 

Netizen di Media Sosial Instagram. Tesis. Program Studi Pascasarjana 

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas 

Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Bapak Dr. Abd. Rahman 

Rahim, M.Hum sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. H. Andi. Sukri 

Syamsuri, M. Hum. Sebagai pembimbing II. 

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan makna 

penggunaan bahasa sarkasme netizen di media sosial instagram. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosiolinguistik. Data yang 

dikumpulkan menggunakan teknik catat dan simak. 

Hasil penelitian ini adalah penggunaan gaya bahasa sarkasme oleh 

netizen di media sosial instagram ditemukan berbagai macam bentuk 

sarkasme. Diantaranya, bentuk penyampaian pendapat, penolakan, 

bentuk larangan, penyampaian informasi, penegasan, perintah, 

pertanyaan, pernyataan persamaan dan pernyataan sapaan. Adapun jenis 

dari perubahan makna-makna yang menyimpang diantaranya 

1)pengkasaran makna, 2)penyempitan makna, 3) perluasan makna  

 

Kata  kunci. Gaya Bahasa Sarkasme, Bentuk, Makna 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahi robbil ‘alamin. Allah Maha Penyayang dan Pengasih, 

demikian kata untuk mewakili atas  segala karunia dan nikmatnya-Nya. 

Jiwa ini takkan henti bertahmid atas anugerah pada detik waktu, denyut 

jantung, Puji syukur kepada Allah subhanawata’ala. Sang maha pencipta 

yang telah menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya. Peneliti tidak 

mampu mengungkapkan semua nikmat yang telah diberikan karena tidak 

ada yang mampu menuliskan nikmat-Nya. Semoga limpahan Ar-rahman 

dan Ar-rahimNya yang diberikan kepada peneliti senantiasa mengiringi 

perjuangan peneliti dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab serta 

mengembang amanah sebagai khalifa di muka bumi ini. Semoga karunia 

yang diberikan olehNya menjadikan peneliti sebagai generasi kobaran api 

revolusi yang tetap melekat dalam diri dan semoga nikmat Sang pencipta 

selalu dilimpahkan kepada hambaNya yang senantiasa berbuat baik dan 

bermanfaat. 

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada 

Sang Pemimpin terbaik sepanjang zaman, pemudah terbaik serta umat 

terbaik di muka bumi ini, sebagai penutup para rasul serta nabi akhir 

zaman. Beliaulah yang telah membawa manusia dari zaman jahilia ke 

zaman kepintaran dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang 

benerang seperti saat ini. Beliau Baginda Rasulullah Muhammad SAW, 

sebagai suri teladan terbaik yang menjadi pembuka cakrawala umat 

manusia. Sebagai cerminan terindah untuk umat manusia. Gerak langkah, 



 
 

serta rasa bersyukur pada Sang Khalik. Sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan tugas akhir Proposal tesis yang berjudul “ Analisis 

Penggunaan Gaya Bahasa Sarkasme Netizen di Media Sosial 

Instagram” Tesis ini adalah buah penghambaan dari sebagian nikmat-

MU. 

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang tak 

terhingga kepada Ibunda Kartini, Ambo dan Indo serta keluarga saya 

tercinta yang telah memberikan begitu banyak konstribusi terutama kasih 

sayang dan do’a yang tidak akan pernah putus sehingga peneliti dapat 

melanjutkan pendidikan sampai saat ini, dengan do’a dan dukungan 

Ibunda dan indo serta tante saya tercinta semoga dapat lebih memacu 

semangat peneliti dalam menuntut ilmu. 

Peneliti berterima kasih kepada dosen pembimbing I dan 

pembimbing II yakni, Dr. Abd. Rahman Rahim., M.Hum. dan Dr. H. Andi. 

Sukri Syamsuri, M. Hum yang senantiasa membimbing dalam 

menyelesaikan tesis ini dan Dr. Abd. Rahman Rahim, M.Hum. selaku 

Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

serta staf program studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia yang telah membantu dan berpartisipasi serta memberikan 

dukungan selama penulis menempah pendidikan 

Peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-

teman yang telah membantu serta meluangkan waktunya dalam 



 
 

menyelesaikan tesis ini tanpa adanya bantuan serta partisipasi dari 

teman-teman tentunya tesis ini tidak akan terselesaikan tepat waktu. 

Setiap karya selalu mencari kesempurnaan, tetapi terkadang 

kesempurnaan itu terasa jauh dari kehidupan seseorang. Kesempurnaan 

bagaikan fatamorgana yang semakin dikejar semakin menghilang. Bagai 

pelangi yang terlihat indah dari kejauhan, tetapi menghilang jika didekati. 

Demikian juga dengan penulisan tesis ini hendak sempurna. Manusia 

mempunyai batasan kemampuan. Segala daya dan upaya telah peneliti 

kerahkan untuk membuat tulisan ini selesai dengan baik dan bermanfaat 

dalam dunia pendidikan, khususnya dalam ruang lingkup Magister 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

 

Makassar, Juli 2021 

Peneliti   

   

Ulfatun Hasanah 

105041401619 

 

 

 

 



 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

JUDUL 

LEMBAR PENGESAHAN .................................................................. i 

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................... ii 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .................................................... iii 

ABSTRAK .......................................................................................... iv 

KATA PENGANTAR  ......................................................................... v 

DAFTAR ISI  ..................................................................................... vi 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian ........................................................ 1  

B. Fokus Penelitian ...................................................................... 7 

C. Tujuan Penelitian ..................................................................... 7 

D. Manfaat  Penelitian .................................................................. 8 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Hasil Penelitian ......................................................... 11 

B. Tinjauan Teori dan Konsep ...................................................... 17 

C. Kerangka Pikir .......................................................................... 32 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian ............................................................. 33 



 
 

B. Unit Analisis dan Penentuan Informan .................................... 33 

C. Teknik Pengmpulan Data ........................................................ 34 

D. Teknik Analisis Data ................................................................ 35 

E. Pengecekan Keabsahan Temuan ........................................... 36 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil ......................................................................................... 38 

B. Pembahasan ............................................................................ 96 

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan .................................................................................. 110 

B. Saran ........................................................................................ 115 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 117 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi kepada seseorang 

untuk menyampaikan aspirasi yang dipikirkan dan dirasakan. Sehingga 

memiliki peran salah satunya untuk menyatakan segala sesuatu yang 

tersirat dalam benak kita. Salah satu fungsi bahasa yang lain adalah untuk 

memengaruhi tingkah laku ataupun tindak-tanduk orang lain. Melalui 

ungkapan bahasa penutur, diharapkan adanya perilaku lawan tutur baik 

yang terlihat mamupun yang tidak terlihat. Di masa moderen ini, 

komunikasi berbahsa tulis jadi salah satu perihal inik. Disebut sebagai 

wujud berkomunikasi yang unuk sebab saat ini komunikasi tulis 

merupakan komunkasi yang mutakhir karena hadirnya media sosial 

penutur bisa berbicara dengan banyak orang tanpa wajib bertatap muka 

secara langsung (face o face). Tidak hanya itu penuturpun bisa memakai 

emoticon guna menyingkat pesan sebagai wujud untuk mengekspresikan 

diri sendiri.(Hariyanto, 2017). 

 Chaer (2006:5) mendefinisikan bahasa sebagai alat untuk 

berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Bahasa merupakan 

sesuatu sistem lambang berbentuk bunyi yang arbitrer, digunakan oleh 

suatu masyarakat tutur dalam bekerja sama satu dengan yang lainnya, 

komunikasi, serta mengenali diri sendiri. 
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 Bahasa juga merupakan faktor yang utama dalam kehidupan 

manusia. Bahasa sebagai perlengkapan komunikasi baik secara 

perorangan maupun perkelompok. Komunikasi ini bisa terjalin apabila 

terdapat interaksi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Lewat 

bahasa manusia bisa mendapatkan data dari sesamanya secara 

sempurna. 

 Bahasa memiliki peranan yang sangat penting untuk 

mengembangkan media sosial. Pada pengaplikasian media sosial bahasa 

digunakan sebagai wujud dalam berkomunikasi dan menyampaikan data. 

Dengan hadirnya media sosial manusia bisa melaksanakan komunikasi 

tanpa harus bertatap muka secara langsung. Hal ini menjadikan bahasa 

lisan yang digunakan untuk berbicara secara langsung dapat menjadi 

bahasa tulis. Maka dari itu timbullah penggunaan bahasa tulis dengan 

gaya bahasa sarkasme. 

 Bahasa juga merupakan bahasa yang berupa kata kasar yang 

penuh dengan sindiran. Bahasa ini mengacu pada perkataan yang kasar 

dan mengandung olokan atau sindiran pedas yang bisa menyakiti hati 

seseorang. (Keraf, 2010:143). Bahasa sarkasme bisa bersifat ironis yang 

jelas jika pemakai sarkasme bermaksud menyakiti perasaan seseorang 

dengan bahasa yang secara lisan maupun tulisan. 

 Sarkasme didefinisikasn sebagai gaya bahsa yang memiliki 

celaan yang menjadi hinaan yang kurang baik didengar oleh lawan tutur. 

(Anshari&amp:Al2018). Handono (2018) berpendapat bahwasanya 
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sarkasme memiliki kepahitan serta celaan yang berlebihan karena 

merendahkan serta mengejek. Biasnaya sarkasme digunakan buat 

mengolok-olok ataupun menjatuhkan pihak lawan tutur. Pemakaian gaya 

bahasa ini biasanya akan menyakiti hati pendengar, sehingga sarkasme 

bisa dikatakan kurang santun, karena pemakaian bahasa sarkasne di 

kolom komentar instagram senantiasa menyimpang dari keabsahan 

prinsip kesantunan berbahasa. (Nugraha, 2017).Sebagaimana yang telah 

diungkapkan di dalam Al Quran dan Hadits mengenai orang yang suka 

berkata kasar ataupun mengumpat. 

ة   َز َم ُ ة   ل َز َم ل ِ  هُ كُ ل   لِ يْ  َو

Terjemahan: “Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela” 

 

 

 Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang 

yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal kebajikan dan 

berkata, “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim (yang 

berserah diri). (Q.S Fusshilat: 33) 

َعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ َرِضَي هللاُ َعْنهُ أَنَّ َرُسْوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : َمْن َكاَن يُْؤِمُن 

 فَْليُْكِرْم بِاهلِل َواْليَْوِم اآلِخِر فَْليَقُْل َخْيراً أًْو ِليَْصُمْت، َوَمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاهلِل َواْليَْوِم اآلِخرِ 

 َجاَرهُ، َوَمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاهلِل َواْليَْوِم اآلِخِر فَْليُْكِرْم َضْيفَهُ .

Terjemah hadits: Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, 

sesungguhnya Rasulullah e bersabda: Siapa yang beriman 
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kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam, 

siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia 

menghormati tetangganya dan barangsiapa yang beriman kepada 

Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan 

tamunya (HR. Bukhari no. 6018, Muslim no. 47). 

ْنَساِن  َوقُْل ِلِعبَاِدي يَقُ ولُوا الَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ الشَّْيَطاَن يَْنَزُغ بَْينَُهْم إِنَّ الشَّْيَطاَن َكاَن ِلْْلِ

ا ُمبِينًا  َعُدوًّ

Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, “Hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya 

setan itu (selalu) menimbulkan perselisihan di antara mereka. 

Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. – 

(Q.S Al-Isra: 53) 

 Adapun hadis dan ayat mengenai perkataan yang mencela, 

seperti pada surah Al-Humazah ayat satu dan Fussilat ayat 33 dengan 

mengatakan bahwasanya kecelakaanlah bagi setiap orang-orang yang 

mengumpat atau mencela terhadap sesamanya, karena sesungguhnya 

perkataan baik adalah perkaatan yang disenangi oleh Allah dan masuk ke 

dalam orang-orang yang beriman. Banyak yang menganggap remeh atau 

biasa perkataan kasar padahal di dalam islam perkataan kasarlah yang 

dapat membuat seseorang terhalang masuk surga karena telah menzolimi 

seseorang dengan perkataan kasarnya. Jadi hendaknya kita berhati-hati 

dalam berbicara kapada seseorang baik sengaja maupun tidak. 

 Kegiatan dalam berbicara maupun berbahasa hendaknya 

penutur lebih memerhatikan lagi penyusunan berbahasanya. Hal ini 

bertujuan agar maksud dari tuturan yang diucapkan mudah dimengerti 
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oleh lawan tuturnya. (Retnaningsih, 2014). Suatu tuturan bisa dikatakan 

santun apabila pembicara mencermati prinsip-prinsip kesantunan dalam 

berbahasa. Ada 3 kaidah yang wajib diikuti agar tuturan bisa terdengar 

santun atau baik oleh pendengar. Yaitu, a)foralitas, b)ketidaktegasan, 

c)kesamaan ataupun kesekanan. Secara singkat bisa dikatakan kalau 

suatu ucapan terdengar santun bila tidak memfosir serta angkuh. 

Ungkapan ini memberikan pilihan kepada lawan bicara kita untuk bahagia 

mendengarnya. 

 Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yaitu “media” dan 

sosial. Media didefinisikan sebagai alat berkomunikasi (Laughey, 2007; 

Mc Qualiti, 2003). Adapun kata sosial diartikan sebagai kenyataan sosial 

bahwasanya setiap saat orang-orang berintraksi dan berkontribusi 

terhadap masyarakat. Hal ini ditegaskan bahwa realita dari media dan 

semua perangkat lunak lainnya adalah sosial atau makna sebenarnya 

merupakan hasil dalam proses media sosial. Masing-masing dari 

pengertian dapat diberi kesimpulan bahwasanya media sosial merupakan 

alat untuk berkomunikasi yang digunakan untuk prosessial. 

 Seiring berkembangnya, zaman teknologi yang semakin pesant 

peningkatan serta kecanggihannya membuat banyaknya masyarakat 

memilih untuk memanfataankan teknologi sebagi sarana berkomunikasi 

dengan sesama. Media sosial adalah perangkat lunak yang seringkali 

digunakan untuk memudahkan seseorang dalam berkomunikasi secara 

cepat dan di manapun. Dengan adanya media sosial dapat menghemat 



 
 

15 
 

biaya dalam berbagai hal misalnya mengirim, mengunggah dokumen, foto, 

vidio dan lainnya. Hingga saat ini berbagai macam media sosial yang 

digunakan masyarakat seperti instagram, twitter, facebook whatsApp, dan 

lain sebagainya. 

 Berbagai media sosial yang sangat terkenal di dunia saat ini, 

instagram adalah salah satunya. Karena instagram memiliki jutaan 

pengguna dari berbagai macam nama atau tipe di media sosial. Adapun 

fungsi yang paling signifikan di instagram yaitu adanya fitur atau pembuat 

foto dan vidio yang bisa dikirim dengan sangat cepat, tentunya tidak 

hanya foto dan vidio saja namun terdapat fitur untuk berdagang yang 

dapat memudahkan pebisnis online untuk menjual dagangannya melalui 

media sosial. 

Netizen merupakan sebutan bagi pengguna media sosial yang 

aktif menggunakannya. Mereka memiliki kebebasan untuk 

mengekpresikan diri dalam media massa. Melalui media tulis dan lisan, 

seorang netizen selalu berusaha menampilkan jati diri mereka masing-

masing dan menunjukkan eksistensinya di dunia maya. Di era millenial ini, 

manusia dapat dikatakan tidak bisa hidup tanpa internet. Internet sudah 

menjadi bagian dari kehidupan terpenting mereka . Dengan adanya 

internet, manusia dapat dengan mudah mengakses informasi. Sehingga 

tak jarang bahwa semua orang dapat dikatakan sebagai netizen. Hal itu 

terbukti dari setiap akun media sosial yang dimiliki oleh orang-orang yang 
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memiliki gawai atau mereka yang suka berselancar dan menggunakan 

internet.(Hariyanto, 2017) 

kemunculan media sosial khususnya instagram dilingkungan  

masyarakat membawa dampak tersendiri. Misalnya memudahkan 

manusia untuk saling berkomunikasi dalam jarak jauh secara cepat, 

sebagai wadah bersosialisasi dan interaksi. Dengan menyebarluasnya 

suatu jaringan, maka manusia pun merasa lebih mudah untuk saling 

berkomunikasi dengan siapa saja dan dimana saja (Fitriyanto, Ilham, 

Romi, Achmad, & Ade, 2018). Namun tidak dapat dipungkiri dampak yang 

ditimbulkan dari adanya internet atau media masa. Salah satu dampak 

yang muncul yaitu misalnya ujaran kebencian dan bullying. Nurrachmi & 

Ririn (2018) Beberapa perilaku yang sering dilakukan oleh netizen yaitu 

mulai dari memaki, mengucapkan kata kotor, hingga merendahkan diri si 

korban. Hal ini dikarenakan oleh para netizen atau pengguna internet 

yang kurang bijak dalam menggunakannya (Aziz, 2018). 

Banyaknya bukti buliying dari netizen atau pengguna media 

sosial. Salah satu dari kasus buliying yang terjadi saat ini adalah kasus 

dari salah satu penyanyi religi di tanah air mendapat gosip yang kurang 

mengenakan di telinga netizen maka mereka akan berbondong-bondong 

untuk menyerang akun-akun yang berkaitan dengan kasus tersebut 

dengan menggunakan perkataan sumpah serapah kepada si korban, tak 

memandang mereka siapa atau dampak dari perbuatan mereka, karena 

netizen hanya mencari kepuasan hasrat mereka bahkan hanya untuk 
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mencari ketenaran semata. Dalam kolom komentar tersebut banyak sekali 

ditemukan pelanggar prinsip kesantunan dalam berbahasa. 

 Adapun kesimpulan dari penjelasan latar belakang, maka peneliti 

memiliki ketertatikan mengenai penggunaan gaya bahasa sarkasme 

Netizen di media sosial instagram. Melihat fenomena-fenomena  yang 

sering kita lihat bagaimana bebasanya pengguna media sosial dalam 

menggunakan bahasa tanpa ada batasan, sehingga banyak ditemukan 

berbagai macam bentuk tuturan. baik tuturan yang negatif ataupun yang 

posisitif. Dan salah satu bentuk tuturan yang paling banyak ditemukan 

adalah tuturan yang bersifat sarkasme.   

B. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka fokus 

penelitian ini menelaan pada aspek:  

1. Bentuk penggunaan gaya bahasa sarkasme netizen di media sosial 

instagram 

2. Makna gaya bahasa sarkasme netizen di media sosial instagram 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan 

makna penggunaan bahasa sarkasme 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik 

manfaat teoretis maupun manfaat praktis.  
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1. Manfaat Teoretis  

Secara teoritis, Melalui penelitian ini, diharapkan pembaca 

dapat menambah pemahaman dan wawasan mengenai bentuk-

bentuk dan makna dari penggunaan gaya bahasa sarkasme. 

Melalui penelitian pembaca dapat mengetahui secara mendalam 

pemakaian gaya bahasa sarkasme serta lebih bijak lagi dalam 

menggunakan bahasa sarkasme dalam bertutur ataupun kepada 

lawan tutur. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini ditujukan untuk 

masyarakat khususnya pengguna media sosial terkhusus untuk 

Instagram. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberi 

pemahaman tentang penggunaan bahasa, sehingga dapat 

mengedukasi masyarakat tentang penggunaan bahasa yang baik 

dan sopan baik secara langsung dengan bertatap muka maupun 

melalui media sosial instagram. Melalui penelitian ini peneliti 

berharap agar pengguna media sosial lebih diperhatikan lagi dalam 

menggunakan bahasa terkhusus dengan bahasa sarkasme. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Hasil Penelitian 

Penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Pambajeng Yudo Handono dengan judul 

penelitian “Gaya Bahasa Komentar dalam Akun Instagram (Mimi Peri 

Rapuncelle)”. Penelitian ini membahasa mengenai ragam gaya bahasa 

yang terdapat berbagai macam jenis gaya bahasa salah satunya gaya 

bahasa kiasan menurut Keraf (2009:136) terdapat beberapa jenis yaitu: 

(1) persamaan atau simile; (2) metafora; (3) alegori, parablel dan fable; (4) 

personifikasi atau prosopopoeia; (5) alusi; (6) eponim; (7) epitet; (8) 

sinekdoke; (9) metonimia; (10) antonomasia; (11) hipalase; (12) ironi, 

sinisme dan sarkasme, (13) satire; (14) innuendo; (15) antifrasis; (16) pun 

atau paronomasia. 

Gaya bahasa adalah gaya yang sangat penting dan 

memungkinkan kita dapat menilai pribadi, watak dan kemampuan 

seseorang dalam mempergunakan bahasa itu, sehingga dengan harapan 

pembicara atau penulis tahu kapan, di mana dengan siapa kita 

menggunakan gaya bahasa yang baik dan benar sesuai dengan situasi 

dan tempatnya. Dalam Akun @mimi.peri diduga banyak komentar yang 

sifatnya menyindir dengan bahasa bahasa kiasan bahkan kasar yang 

terkandung dan sangatlah menarik untuk diteliti karena gaya bahasa 
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sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang 

memperlihatkan jiwa dan kepribadian pemakai bahasa. Dari latar belakang 

dan atas dasar komponen tersebut, peneliti ingin mengkaji gaya bahasa 

kiasan dalam komentar akun instagram @mimiperi. 

Adapun hasil penelitian di atas adalah dari 18 jenis gaya bahasa 

yang diteliti, ditemukan gaya bahasa yang paling banyak menunjukkan 

angka tinggi yakni penggunaan bahasa sarkasme dengan jumlah 29,5% 

pengguna. Bisa kita lihat bahwa penggunaan bahasa kasar paling banyak 

digunakan oleh pengguna media sosial. 

Penelitian ini memiliki kesamaan yang membahas mengenai 

sarkasme. Sedangkan perbedaannya adalah ada pada objek 

pengkajiannya. peneliti sebelumnya mengkaji tentang gaya bahasa 

namun ada 18 jenis gaya bahasa yang dikaji, adapun penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yakni hanya gaya bahasa sarkasme dan objek 

kajiannya Analisis penggunaan gaya bahasa sarkasme netizen di kolom 

komentar akun instargam. 

Penelitian yang terdahulu dilakukan oleh Muhammad Edi Setiawan 

dengan judul penelitian “Penggunaan Gaya Bahasa Sarkasme pada 

Komunitas motor”. Penelitian ini mengkaji bagaimana penggunaan gaya 

bahasa sarkasme pada komunitas motor dengan gaya bahasa yang 

berkaitan dengan berbagai aspek pengguna atau pemakai bahasa. 

Dengan menggunakan pendekatan pragmatik untuk mengkaji sesuai 
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dengan judul penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat 

banyak ditemukan penggunaan gaya bahasa sarkasme pada komunitas 

motor. Salah satunya penyebutan nama binatang yang diajukan oleh 

lawan tuturnya. 

Persamaan yang terdapat pada penelitian di atas yakni ada pada 

pengkajian penelitian yang mana sama-sama mengkaji tentang bahasa 

sarkasme dan menggunakan pendekatan pragmatik. Adapun perbedaan 

dari penelitian diatas terdapat pada objek penelitian yakni penelitian di 

atas objek kajiannya adalah komunitas motor, sedangkan yang akan 

peneliti teliti yakni gaya bahasa sarkasme netizen di kolom komentar 

instagram. 

   Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Kartika Tiara Syarifuddin 

dengan judul penelitian “Sarkasme pada masyarakat Indonesia selama 

pandemi covid-19 dalam media sosial twitter”. Penelitian ini mengkaji 

tentang bagaimana bentuk sarkasme yang beredar dimasyarakat melalui 

media sosial salah satunya adalah media twitter serta makna dan 

perubahan makna terkait covid19. dalam hal ini penelitian yang dilakukan 

oleh Kartika memang sangat menarik untuk diteliti, di sisi lain tentang 

sarkasme yang selalu menjadi perbincangan masyarakat dan di sisi 

lainnya mengubungkan dengancovid 19 yang mana hingga saat ini kita 

masih diteror oleh covid19. Namun ada banyak sekali bahasa-bahasa 

yang muncul selama pandemi ini, salah satunya adalah bahasa sarkasme 

yang kini ketika ditampilkan disosial media pasti akan menjadi viral. 
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Adapun kasus yang cukup menarik perhatian adalah petugas satgas 

covid-19 menirukan vidio pelayan toko di mal dengan menggunakan 

bahasa sarkasme. Vidio tersebut mendapatkan banyak respon dan 

komentar dari masyarakat. 

Hasil dari di atas adalah peneliti menemukan 5 bentuk sarkasme 

dalam twitter yaitu, (1) penyampaian informasi; (2) penyampaian 

pendapat; (3) penyampaian perintah; (4) penyampaian pertanyaan; dan 

(5) bentuk sapaan. Selain itu ditemukan 3 proses perubahan makna 

sarkasme yaitu, (1) perluasan makna; (2) penghalusan makna; (3) 

pergeseran makna. Dengan kata lain penggunaan bahasa sarkasme ini 

memiliki tujuannya masing-masing mulai dari tujuan memerintah sampai 

dengan bertanya atau sekadar menyapa.  

Penelitian di atas memiliki kesamaan yakni sama-sama meneliti 

mengenai sarkasme, dan fokus penelitian tersebut berfokus kepada 

bentuk-bentuk dari sarkasme. Adapun perbedaannya adalah dari objek 

penelitian, di dalam penelitian ini twitter menjadi objeknya sedangkan 

yang peneliti teliti adalah netizen. 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Ferdian Achsani, Elen 

Inderasari, dan Lestari dengan judul jurnal “Bahasa Sarkasme Natizen 

dalam Komentar Akun Instagram (Lambe Turah)”. Penelitian ini mengkaji 

tentang bahasa sarkasme yang terdapat diakunInstagram dengan tujuan 

untuk mendeskripsikan dan mengetahu faktor-faktor yang mempengaruhi 
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penggunaan bahasa sarkasmenya. Tak bisa dipungkiri media sosial 

menjadi estapet para penggunanya untuk menyampaikan pendapat dan 

kritikan lewat media sosial, di mana dengan bebas menuliskan sebuah 

komentar diakun-akun dengan menggunakan gaya bahasa yang bebas 

salah satunya bahasa sarkasme. Banyak sekali bahasa sarkasme 

ditemukan terutama di kolom komentar akun gosip lambe turah yang 

berisikan aib ataupun masalah-masalah para artis-artis tanah air. 

Sehingga banyak dari pengguna sosial media yang berkata kasar atau 

sarkasme di kolom komentarnya. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan cara mencatat setiap komentar yang melanggar pengguna prinsip 

kesantunan berbahasa. 

Hasil dari penelitian di atas menunjukkan bahwa penggunaan 

bahasa sarkasme pada komentar netizen dalam akun instragram Lambe 

Turah ditemukan beberapa pelanggaran prinsip kesantuanan berbahasa 

yang meliputi maksim kebijaksanaan, kemurahatian, penerimaan, 

kerendahatian, kecocokan dan kesimpatian. Faktor-faktor yang 

memengaruhinya yakni, penutur ingin menunjukkan eksistensi diri, 

meluapkan ekspresi atau emosi, komunikasi searah, Kebebasan bersosial 

media, dan adanya kecenderungan sifat yang sama antara apa yang 

netizen tunjukkan di media sosial dengan perilaku keseharian mereka. 
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Persamaan penelitian di atas yakni sama-sama meneliti 

mengenai bahasa sarkasme dan menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti yakni, ada pada objek penelitiannya di mana peneliti 

menggunakan netizen sebagai objek penelitiannya. 

Kesamaan penelitian peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang 

dilakukan oleh Ayudya Suci Cahyanti Atiqa Sabardila dengan judul 

“Analisis Penggunaan Kalimat Sarkasme oleh Natizen di Media Sosial 

Instagram”. Penelitian ini mengkaji penggunaan kalimat sarkasme 

pengguna media sosial dengan menggunakan metode deksriptif kualitatif 

dan pengumpulan datanya menggunakan metode simak dan catat. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan kalimat 

sarkas yang ada di Instagram paling banyak digunakan oleh perempuan 

dengan tingkat kalimat sarkasme yangmengandung  body shaming, serta 

mengkritik tentang kinerja dan kehidupan pribadi seseorang dengan 

menggunakan kalimat sarkas yang cukup kasar, dan sangat kasar dalam 

pengunan instagram sendiri kaum wanita lebih dominan dengan 50,8% 

sedangkan kaum laki-laki dengan 49,2%. 

Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti sekarang 

terdapat pada kesamaan penggunaan bahasa sarkasme sebagai 

pengkajiannya dan netizen sebagai objeknya. Namun perbedaannya yakni 

peneliti terdahulu meneiliti tentang kalimat pada komentar natizen di 
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instagram, sedangkan peneliti sekarang menggunakan Analisis 

penggunaan gaya bahasa sarkasme netizen di kolom komentar media 

sosial instagram. 

B. Tinjauan Teori dan Konsep 

1. Bahasa 

Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dengan mayarakat 

yang berupa simbol bunyi dihasilkan oleh ucapan manusia dengan 

menggunakan mulut sebagai alat ucapnya, bahasa juga dijadikan sebagai 

alat untuk mengekspresikan diri dengan tujuan menunjukkan identitas diri.  

Dengan bahasa kita bisa memperlihatkan sudut pandang dan 

pengetahuan kita terhadap sesuatu hal.  Bahasa dijadikan sebagai 

cerminan diri kita, baik negara ataupun bangsa ini. Agar komunikasi yang 

dilakukan menjadi lancar dan penutur dan lawan tutur dapat menguasai 

bahasanya. 

Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi antar anggota 

masyarakat berupa lambang bunyi yang dilakukan oleh alat pengucapan 

manusia. Beberapa orang mengatakan bahwa bahasa bukan satu-

satunya alat untuk berkomunikasi melalui penggunaan metode tertentu 

yang telah disepakati, bersama lukisan, api dan asap, suara drum atau 

tong, dll. Tetapi mereka juga harus mengakui bahwa dibanding dengan. 

Pada dasarnya bahasa mempunyai fungsi tertentu dan dapat digunakan 

sesuai dengan kebutuhannya sendiri, yaitu sebagai alat untuk 
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mengekspresikan diri, sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial terhadap 

lingkungan atau situasi tertentu dan sebagai alat untuk melakukan kontrol 

sosial.  

Menurut Ardiyanto dalam bukunya komunikasi tingkat 

penggunaan media dapat dilihat dari frekuensi dan durasi penggunaan 

media. Media sosial sendiripun didefinisikasn sebagai media online di 

mana pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan 

membuat konten, termasuk blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia 

virtual. Blog media sosial, dan wiki adalah bentuk media sosial yang 

sangat umum digunakan oleh pengguna diseluruh dunia. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penggunaan 

diartikan sebagai sebuah proses, cara melakukan sesuatu atau 

menggunakan sesuatu. Kegunaannya adalah jejaring sosial merupakan 

media online yang mendukung aktivitas sosial. Media sosial 

menggunakan teknologi berbasis web untuk mengubah komunikasi 

menjadi dialog interaktif. Berbagai situs media sosial terkenal saat ini 

antara lain: blog, Twitter, FB, Instagram dll. Van Djick juga menjelaskan 

definisi lain dari media sosial merupakan platform media yang berfokus 

pada keberadaan pengguna dan mempromosikan kegiatan dan kerjasama 

mereka. 

2. Media Sosial 
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Medial sosial juga dikenal sebagai jejaring sosial yang menjadi 

bagian dari media baru. Sangat jelas bahwa pengguna aktif media sosial 

sangatlah banyak. Media sosial yang dikutip dari wiwipedia diartikan 

sebagai pengguna media online yang memudahkan penggunnya dalam 

berbagai, berpartisipasi dan membuat konten, termasuk blog media sosial, 

wiki, forum dan dunia maya. Blog, media sosial, dan wiki adalah bentuk 

media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh 

dunia (Watie, 2011:71). 

Seorang penulis bernama Ardianto, dalam bukunya berjudul 

“komunikasi 2.0” menuliskan bahwa media sosial yang disebut dengan 

jejjaring sosial bukanlah media massa dikarenakan media sosial memiliki 

kekuatan sosial yang sangat memengaruhi pendapat masyarakat yang 

berkembang disekitarnya. Gerakan massa atau dukungan dapat 

dihasilkan karena telah terbukti bahwa konten di media sosial dapat 

memengaruhi opini, prilaku, sikap masyarakat. Fenomena media sosial ini 

dapat dilihat dari kasus dari Pritas Mulyasari dan RS Omni Internasional. 

Inilah yang menjadi alasan mengapa jenis media sosial ini disebut dengan 

media sosial bukan media massa. 

Media sosial merupakan platform media yang berfokus pada 

kehadiran pengguna yang mempromosikan kegiatan dan kerjasamanya. 

Oleh karena itu media sosial dapat dilihat sebagai fasilitas online yang 

memperkuat hubungan pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. Mike 

dan Young dalam Nasrulla (2015) mendefinisikan media sosial sebagai 
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perpaduan komunikasi personal dalam arti sebagai individu (Sharing one 

by one) dan berbagai media publik dengan siapa saja tanpa adanya 

kekhususan pribadi. Menurut Boyd dalam (Nasrullah) (2015) mengatakan 

bahwa media sosialsebagai kumpulan dari perangkat lunak yang 

memungkinkan seseorang atau kelompok untuk berkumpul, berbagi, 

berkomunikasi dalam kasusu tertentu saling bekerja sama dan bermain. 

Van Djik dalam Nasrullah (2015)   

Pada dasarnya media sosial dapat digunakan sebagai media 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara virtual, termasuk sebagai 

informasi, kalaborasi atau berdiskusi satu sama lain. Mediapun juga 

dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan teman-teman baru, meskipun 

hanya bertemu secara online akan tetapi tetap saling menatap wajah satu 

sama lain dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang mendukung seperti 

vidiocall dan yang lainnya. Media sosial dimulai dengan tiga hal, yakni 

berkolaborasi, menghubungkan dan berbagi. (Puntoadi 2011) 

Berdasarkan pengertian media sosial di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa media sosial adalah saran untuk berkomunikasi satu 

sama lain dan menuangkan ide-ide serta menambahkan pengetahuan 

yang baru melalu bermedia sosial. 

3. Netizen. 

Pengertian Netizen secara harfiah adalah "warga internet". Istilah 

netizen dibentuk dari dua kata: internet dan citizen (warga). Jadi, bisa 
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disimpulkan bahwa netizen adalah pengguna internet aktif dalam 

berkomunikasi, mengeluarkan pendapat, berkolaborasi, di media internet 

Facebook aktif, blogger, pengguna twitter (tweeps), dan "aktivis" media 

sosial lainnya termasuk dalam kategori netizen. Jika seorang pengguna 

hanya sesekali membuka internet, misalnya untuk mengirim dan 

menerima/membaca email, belum bisa disebut Netizen.  

Salah satu yang menjadi ciri khas dari netizen adalah penggunaan 

bahasa yang digunakannya. Seiring berkembangnya teknologi, ternyata 

berdampak pula pada perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Hal 

tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya pilihan cara berkomunikasi. 

Bahkan pilihan cara berkomunikasi tidak hanya semakin beragam, tetapi 

juga semakin canggih. Salah satu fenomena komunikasi yang paling 

pesat adalah penggunaan bahasa yang didukung oleh seperangkat 

teknologi tepat guna, khususnya bahasa yang digunakan pada dunia 

maya seperti Twitter, Facebook, Line, WhatsApp dan lainnya. Akibat dari 

menyebarnya media massa tersebut, menjadikan manusia semakin 

canggih menjadikan hubungannya dengan dunia luar semakin tidak 

memiliki batasan baik yang sifatnya individual maupun kelompok, 

sehingga memiliki dampak pada penggunaan bahasa netizen berbagai 

macam latar belakang salah satunya penggunaan bahasa di luar dari 

kaidah kebahasaan yang kurang santun.(Hariyanto, 2017) 

4. Gaya Bahasa 
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Gaya bahasa adalah suatu ciri khas tersendiri dalam lingkup 

kesastraan atau berbahasa. Semua pembahasan manapun akan 

mempunyai keunikan tersendiri untuk menyampaikan berita atau bahasa 

yang akan menjadi topik pembicaraan dengan orang lain. Hal itu akan 

membuat orang yang mendengarnya menjadi senang, galau, marah, 

bahagia dan menyesal. Ini membuktikan bahwa bahasa itu sangat luar 

bisa kehebatannya dalam membuat orang-orang berekpresi. 

 (Sudjiman: 13 dalam disertasi A. Muh Taufiq), mendefinisikan 

bahwasanya gaya bahasa bisa digunakan berbagai macam bahasa baik 

lisan, tulis, nonsastra serta macam sastra, sebab gaya bahasa merupakan 

metode pemakaian bahasa dalam konteks tertentu oleh orang tertentu 

dan maksud tertentu dari pengguna bahasa. Namun, secara tradisional 

gaya bahasa senantiasa dikaitkan dengan bacaan sastra. Jorganes serta 

Philips( dalam Ratna 2009: 84) berkata bahwa gaya bahasa bukan hanya 

saluran, namun perlengkapan yang menggerakkan sekalian menyusun 

kembali dunia sosial itu sendiri. Lebih jauh bagi Simpon( dalam Ratna, 

2009: 84) gaya bahasa baik untuk penulis ataupun pembaca berperan 

dalam mengesplorasi keahlian bahasa, terkhusus bahasa yang 

digunakan. 

Keraf (2008: 112) dalam disertasi A.Muh Taufik, mengartikan gaya 

bahasa merupakan keahlian dalam menulis dan menggunakan kata-kata 

indah. Gaya bahasa dari pengguna bahasa yang satu dengan yang 

lainnya pasti memiliki perbedaan sesuai dengan pilihan katanya (diksi) 
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yang dicapakn sendiri. Gaya bahasa adalah bentuk dari retorika dengan 

tujuan untuk meyakinkan atau memengaruhi pembaca dan penyimak 

melalui perkataan yang diucapkan. 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan 

bahwasanya pengertian gaya  bahasa yang memiliki keunikan tersendiri 

dalam penyampaian tulisan ataupun ucapan baik yang mendengar 

maupun pembaca. Gaya bahasa memiliki keunikan tersendiri untuk 

membuat penulis atau pembicara menyampaikan bahasanya dengan 

caranya tersendiri. 

5. Gaya Bahasa Sarkasme 

Kata sarkasme berasal dari bahasa Yunani sarkasmos yang 

diturunkan dari kata kerja sakasein yang berarti ‘merobek-robek daging 

seperti anjing, ‘menggigit bibir karena marah atau ‘bicara dengan 

kepahitan. Bila dibandingkan dengan ironi dan sinisme, maka sarkasme 

ini lebih kasar. Sarkasme adalah sejenis karya bahasa yang mengandung 

‘olok-olok atau sindiran pedas dan menyakiti hati. lebih kaar dari ironi dan 

sinisme. Ia adalah suatu acuan yang mengandung kepahitan dan celaan 

yang getir. Sarkasme dapat saja bersifat ironos, dapat juga tidak, tetapi 

yang jelas adalah bahwa gaya ini selalu akan menyakiti hati dan kurang 

enak didengar. Kata sarkasme diturunkan dari kata Yunani sarkasmos, 

yang lebih jauh diturunkan dari kata kerja sakasein yang berarti “merobek-
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robek daging seperti anjing”, “menggigit bibir karena marah”, atau 

“berbicara dengan kepahaman” (Afrinda, 2016 : 64). 

Sarkasme merupakan salah satu gaya bahasa yang banyak 

digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan pemikiran 

ke dalam berbagai macam bentuk ungkapan bernada sindiran, cibiran, 

kritikan, hingga olok-olokan. Seperti yang dijelaskan oleh Anshari dan Al 

(2018) bahwa sarkasme merupakan jenis gaya bahasa yang mengandung 

celaan bahkan bisa menjadi hinaan yang kurang enak didengar oleh 

lawan tutur. Selain itu, sarkasme dapat ditemukan dalam bentuk kata, 

frasa, kalimat. Sarkasme juga dapat dituangkan kedalam bentuk gambar, 

bahkan video dengan tujuan tertentu. Poerwadarminta (dalam Taringan, 

2013: 92) juga menjelaskan bahwa makna dari sarkasme adalah 

penggunaan bahasa yang makanya mengandung olok-olokan, ejekan, 

sindiran, kepahitan, dan celaan getir, bahasanya lebih kasar dibandingkan 

dengan gaya bahasa ironi dan sinisme, serta menyatakan makna yang 

bertentangan. Pernyataan tersebut semakin memperjelas penggunaan 

sarkasme yang bertujuan untuk menyinggung dan menyindir orang lain 

secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini juga sejalan dengan 

asumsi bahwa teks dapat menjadi media yang digunakan oleh kelompok 

tertentu untuk mengunggulkan diri dan sekaligus memarjinalkan kelompok 

lain (Mujianto, 2018: 157). 

Terkadang seseorang dengan mudahnya menuturkan bahasa  

kasar atau sarkasme yang mana orang-orang menganggap hal tersebut 
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termasuk orang-orang yang tidak memiliki tata krama atau bisa dipandang 

negatif. Dengan sering mengejek, menyindir dan menyinggung orang lain, 

mereka cenderung lebih terbuka kepada orang yang lebih dekat 

dengannya. Mereka yang memiliki sifat seperti ini akan lebih tidak peduli 

yang diucapkan orang lain. Orang-orang seperti itu memiliki tipikal yang 

cuek atau acuh akan ucapan orang lain.  Namun setiap orang masih 

belum bisa memahami hal tersebut dikarenakan diakibatkan ada hal-hal 

penting dalam perubahan sosial yang menyangkut aspek-aspek sebagai 

berikut: perubahan pola pikir masyarakat, perubahan prilaku masyarakat 

dan perubahan budaya materi (Bungin, 2006:91) 

Tujuan sarkasme tersebut sejalan dengan fungsi sarkasme. Cahyo 

dkk (2020:10) menjelaskan bahwa Gaya bahasa sarkasme sering 

digunakann dalam beberapa hal yaitu, 1) Maksud menyampaikan 

umpatan berupa celaan, candaan perkataan kasar yang timbul karena 

luapan amarah dari seseorang. Hal ini juga mengimplikasikan bahwa 

bahasa merepresentasikan mental mental lexicon (kosakata mental) yang 

dimiliki oleh seseorang (Prihatini, 2019-431). 2) Maksud ajakan. Mengajak 

dan mempengaruhi pembaca atau pendengar agar berbuat serta 

mengikuti perkataan yang diucapkan. 3) Maksud pemberitahuan sebagai 

alat komunikasi yaitu memberikan informasi atau berita kepada orang 

kedua. Pada penelitian ini, data yang ditemukan telah memenuhi ketiga 

fungsi yang telah disebutkan.  
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Selain ketiga fungsi yang telah dijabaran di atas, Keraf (2009:143) 

memaparkan beberapa fungsi penggunaan gaya bahasa sarkasme 

sebagai berikut: 

1. Bentuk penolakan 

2.  Bentuk penyampaian larangan 

3. Bentuk penyampaian informasi 

4. Bentuk penyampaian penegasan  

5. Bentuk penyampaian pendapat 

6. Bentuk penyampaian perintah  

7. Bentuk penyampaian pertanyaan 

8. Bentuk pernyataan persamaan  

9. Bentuk pernyataan perbandingan 

10. Bentuk pernyataan sapaan.  

Kesepuluh bentuk-bentuk di atas maka dapat digunakan sesuai 

dengan teks dan konteks kalimat penggunaan pada situasi tertentu. 

Bahasa yang digunakan  dapat mewakili makna-makna yang terkait pada 

situasi dan kondisi yang telah disepakati bersama antara penutur dan 

lawan bicara. 

Melalui penggunaan bahasa sarkasme, terdapat makna-makna 

tertentu yang bisa berubah bentuk dengan mengikuti maksud dan tujuan 

dari penggunaan kalimat sarkasme tersebut. Oleh sebab itu, sarkasme 

ditandai dengan perubahan makna dan tergolong dalam kata kiasan, serta 
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sering digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan. Menurut  Keraf  

(2010: 95)  kenyataan  yang  dihadapi  oleh  setiap  pemakai bahasa 

adalah bahwa makna kata tidak selalu bersifat statis, dari waktu ke 

waktu, makna kata-kata dapat mengalami perubahan sehingga akan 

menimbulkan kesulitan- kesulitan  baru  bagi  pemakai  yang  terlalu  

bersifat  konservatif  (mempertahankan). Perubahan makna itu tidak 

hanya mencakup bidang waktu, tetapi dapat juga mencakup persoalan 

tempat sehingga mengakibatkan perubahan makna antara lain sebagai 

akibat perkembangan bahasa. Menurut Pateda (2010: 158-159) 

perubahan makna terjadi   karena   manusia   sebagai   pemakai   

bahasa   menginginkannya,   pembicara membutuhkan kata, manusia 

membutuhkan kalimat untuk berkomunikasi.  Manusia membutuhkan  

kata-kata  baru  dan  karena  belum  menemukan  kata  baru  untuk 

mendukung pemikirannya, maka pembicara mengubah bentuk kata 

yang telah ada, atau boleh jadi ia mengubah makna kata yang telah ada.  

Jenis perubahan makna menurut Chaer (2009: 140-144) yaitu 

a) perubahan makna  meluas,  b)  perubahan  makna  menyempit,  c)  

perubahan  makna  total,  d) penghalusan (eufemia), dan e) pengasaran 

(disfemia). Menurut Keraf (2010: 97) jenis perubahan makna ada enam 

yaitu a) perluasan arti, b) penyempitan arti, c) ameliorasi, d) peyorasi, e) 

metafora, dan f) metonimi. Tarigan (1993: 85) mengemukakan jenis 

perubahan makna ada enam juga yaitu a) perluasan (generalisasi), b) 
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pengkhususan (spesialisasi),  c)  peninggian  (ameliorasi),  d)  penurunan  

(peyorasi),  e)  pertukaran (sinestesia), dan f) persamaan (asosiasi). 

Semua perubahan makna yang terjadi diakibatan oleh adanya 

perubahan situasi dan kondisi ketika sebuah kata, frasa, atau kalimat 

diletakan pada kondisi tertentu. Pateda (2010: 79) menjelaskan istilah 

makna (meaning) merupakan kata dan istilah yang membingungkan.  

Makna  meskipun  membingungkan, sebenarnya  lebih dekat dengan 

kata. Chaer (2012: 287) mengemukakan untuk memahami apa yang 

disebut makna atau arti perlu menoleh kembali teori yang dikemukakan 

oleh Ferdinand de  Saussure,  bapak  linguistik  modern  mengenai  

tanda  linguistik  (Prancis:  signe’ linguistique) tanda linguistik terdiri dari 

dua unsur yaitu 1) yang diartikan  (Prancis: signifie‟,  Inggris:  signified)  

dan  2)  yang  mengartikan  (Prancis:  signfiant,  Inggris: Signifier).  

Menurut  Ferdinand  de  Saussure  bahwa  makna  adalah  „pengertian‟  

atau „konsep‟ yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda-linguistik. 

Aminuddin (2011:50) berpendapat bahwa pengertian makna disejajarkan 

dengan arti, gagagsan, konsep, pernyataan, pesan, informasi, maksud, 

firasat, isi, dan pikiran. 

Dari  beberapa  pendapat  para  ahli,  dapat  disimpulkan bahwa  

makna  adalah cabang ilmu linguistik yaitu semantik. Makna meskipun 

membingungkan, sebenarnya lebih dekat dengan kata yang dapat  

mengatakan  pengertiannya.  Selain  juga,  karena makna dapat 

disejajarkan dengan arti, gagagsan, konsep, pernyataan, pesan, 
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informasi, maksud, firasat, isi, dan pikiran maka keberadaannya 

memang tidak pernah dikenali secara cermat dan dipilahkan secara tepat 

sehingga menimbulkan perubahan makna. 

6. Instagram 

Instagram pertama kali dikembangkan di San Francisco, Amerika 

Serikat oleh perusahaan startup Burbn, Inc dari CEO Kevin Systrom dan 

Mike Krieger. Versi pertama dari Instagram adalah Burbn yang hanya 

dapat digunakan pada perangkat iPhone. Pada awalnya, versu Burbn 

terlalu banyak fitur-fitur, akhirnya Kevin Systrom dan Mike Krieger mulai 

memfokuskan fitur untuk berbagi foto, komentar, dan menyukai. 

Instagram berasal dari pengertian keseluruhan fungsi aplikasi ini. 

Kata “insta” berasal dari kata “instan” seperti kamera polaroid yang pada 

masanya lebih dikenal dengan sebutan “foto instan”. Instagram juga dapat 

menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam 

tampilannya. Sedangkan untuk kata “gram” berasal dari kata telegram 

yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain 

dengan cepat. Sama halnya dengan instagram yang dapat mengunggah 

foto dengan menggunakan jaringan internet sehingga informasi yang ingin 

disampaikan  dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itu instagram 

merupakan  lakuan dari kata instan dan telegram. 

Data yang dikeluarkan oleh CNN Indonesia (Fajrina 2016) 

mencapai angka 22 juta pengguna instagram perbulan. Beberapa hal 
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disebabkan karena salah satunya fitur-fitur yang disediakan  oleh 

instagram cukup banyak dan beragam serta berbanding lurus dengan 

perkembangan zaman. Kemudahan mengakses media sosial seperti 

instagram yang dilengkapi dengan fitur yang memiliki bergam keunikan 

dan dengan mudah mengunggah foto sehingga memberikan dampak 

positif bagi penggunanya, terutama dikalangan selebgram yang dapat 

memudahkan penggunanya untuk mengapload atau mengendorse melalui 

akun sosialnya. 

Instagram merupakan saalah satu jenis bermedia sosial yang 

paling banyak dikenal zaman sekarang dan sedang digemari masyarakat 

hingga saat ini. Dari 10 negara pengguna instagram, negara Indonesia 

menempati urutan ketiga sebagai pengguna terbanyak, dengan jumlah 

kurang dari 55 juta pengguna. Instagram sendiri bukan lagi hanya media 

sosial yang digunakan untuk kesenangan semata atau sekadar berbalas 

pesan satu sama lain, akan tetapi instagram telah banyak melahirkan atau 

mencetak selebgram-selebgram yang memiliki pengaruh di Indonesia. 

Instagram juga dijadikan sebagai ladang bisnis oleh selebgram atau 

pengguna instagram lainnya. Dengan menjadikan instagram sebagai alat 

untuk bedagang atau mempromosikan produknya tentu dengan adanya 

fitur-fitur online shop tersebut sangat membantu bagi penggunanya. 
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C. Kerangka Pikir 

Sarkasme merupakan ungkapan untuk mencela, menghina 

seseorang. Namun penggunaan bahasa sarkasme tidak hanya mengenai 

keburukan atau hanya celaan belaka, akan tetapi ada bentuk-bentuk 

tertentu yang menjadikan bahasa sarkasme tersebut terarah dan memiliki 

makna yang dapat dipahami maksud dan tujuan ungkapan sarkasmenya. 

Pada penelitian ini, peneliti berfokus terhadap permasalahan  

penggunaan gaya bahasa sarkasme netizen di media sosial instagram. 

Seperti kita ketahui bahwa di dalam bermedia sosial ataupun memberikan 

komentar ke pada siapapun tidak ada batasan dalam pennggunaan 

bahasa. Maka dari itu peneliti berfokus pada penggunaan bahasa 

sarkasme pada netizen yang berkomentar di akun instagram. Berdasarkan 

pembahasan teori pada kajian pustaka maka peneliti menguraikan 

kerangka pikir berdasarkan penelitian ini: 
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 Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

Kolom Komentar 

Gaya bahasa 

Sarkasme 

 

 

Instagram 

Temuan 

Netizen 

Bentuk 

1. Bentuk penolakan 
2. Bentuk penyampaian larangan 
3. Bentuk penyampaian informasi 
4. Bentuk penyampaian penegasan 
5. Bentuk penyampaian pendapat 
6. Bentuk penyampaian perintah 
7. Bentuk penyampaian pertanyaa 
8. Bentuk pernyataan persamaan 
9. Bentuk pernyataan 

perbandingan 
10. Bentuk sapaan 

 

Makna 

1. Meluas 
2. Menyempit 
3. perubahan total 
4. penghalusan 
5. pengasaran. 
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

 Berdasarkan judul dan fokus penelitian maka penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada latar 

alamiah sebagai suatu keutuhan dengan mengandalkan analisis secara 

induktif dan mengarah pada penemuan teori yang bersifar deskriptif.  lebih 

mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, 

memiliki beberapa kriteria tertentu untuk mengecek keaslian data, 

rancangan penelitian bersifat sementara dan hasilnya telah disepakati 

bersama oleh peneliti dan subjek penelitian. (Moleong, 27:2001). 

 Penelitin kualitatif ini sangat cocok digunakan peneliti saat ini, 

karena beberapa pertimbangan yang membuat peneliti yakin 

menggunakan penelitian kualitatif. Berdasarkan dari fokus penelitian tesis 

ini memang seharusnya menggunakan metode kualitatif deksriptif, 

mengingat tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentu dan 

makna dari bahasa sarkasme yang digunakan netizen di media sosial 

instagram. 

 Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif sebagai 

prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata  tertulis  
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atau  lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 

4:2001). Dengan demikian, dalam penelitian ini yang menjadi data 

deskriptif  berupa  kata-kata  dalam wujud tulisan adalah komentar  

netizen. 

 Selain itu, untuk mendukung proses penelitian yang 

memfokuskan pada analisis bahasa sarkasme netizen pada komentar 

media sosial instagram sehingga pendekatan dengan jenis penelitian 

analisispun digunakan oleh peneliti. Penelitian ini menganalisis bentuk 

gaya bahasa bahasa sarkasme netizen akan cenderung mengarah pada 

bentuk dan makna yang terdapat pada kolom komentar instagram. 

Dengan menganalisis gaya bahasa sarkasme peneliti tentunya 

menggunakan teori untuk membantu jalannya proses analisis untuk 

menjawab permasalahan pada fokus penelitian yang ada. Dengan itu jenis 

penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan metode naratif berupa gaya 

bahasa sarkasme netizen di media sosial instagram.Analisis gaya bahasa 

sarkasme disini sebagai alat bantu (pisau pembedah) dalam membedah 

permasalahan pada penelitian kali ini. Dengan demikian, jenis penelitian 

kualitatif dengan metode deskriptif naratif berupa gaya bahasa sarkasme 

diuraikan  secara kompleks berdasarkan tujuan penelitian. 

B. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah suatu cara untuk mengumpulkan 

data-data yang telah diperoleh. Berdasarkan fokus penelitian yang ada  

maka metode pengumpulan data ini menggunkan teknik simak dan teknik 
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catat. sebagai berikut: 

1. Teknik simak/menyimak 

  Teknik simak dalam penelitian ini merupakan teknik yang 

digunakan dalam penyediaan data dengan cara melakukan 

penyimakan pada kolom komentar akun instagram yang berisikan 

bahasa-bahasa sarkasme. 

2. Teknik catat 

 Setelah melakukan teknik menyimak, maka selanjutnya 

peneliti melakukan pencatatan karena pada hakikatnya teknik ini 

harus diikuti dengan teknik lanjutan berupa teknik catat. 

C. Teknik Analisis Data 

 Pada teknik menganalisis data maka dapat dilakukan dengan 

dua prosedur. Prosedur tersebut merupakan analisis selama proses 

mengumpulkan data dan analisis setelah proses pengumpulan data. 

Proses analisis data dilakukan dengan memerhatikan penggunaan 

bahasa sarkasme netizen di media sosial instagram.  

1. Mentaskrip data hasil pengamatan menggunakan teknik simak  

 Setelah  memeroleh data berupa komentar bahasa 

sarkasme netizen dari kolom komentar akun instagram. Maka 

selanjutnya peneliti mentranskip data yang telah diperoleh dengan 

menulis kembali semua hasil dari komentar netizen yang terdapat 

sarkasmenya. 

2. Mengidentifikasi dan  mengklasifikasikan data yang ada 
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Berdasrkan hasil salinan data yang telah diperoleh, selanjutnya 

adalah mengidentifikasi yang didasarkan pada fokus penelitian 

yang ada. Proses ini dilakukan dengan pengenalan dan penandaat 

data yang peneliti butuhkan untuk tahapan selanjutnya. 

3. Menganalisis data  

 Penelitian ini menggunakan analisis bentuk dan makna 

dengan menggunakan teori Keraf digunakan untuk menjawab 

masalah bentuk pemakaian gaya bahasa sarkasme netizen di 

media sosial instagram. 

4. Menyimpulkan hasil penelitian. 

Setelah melakukan teknik catat dan teknik simak serta 

menganalisis data, selanjutnya adalah melakukan kesimpulan hasil 

akhir dari penelitian, denga cara menyempitkan kembali data-data 

yang telah di analisis dan menjawab permasalahan-permasalahan 

yang terdapat pada fokus penelitian ini.  

D. Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Adapun tujuan uji keabsahan pada data penelitian ini dengan 

maksud untuk meningkatkan validitas data. Hal ini dikarenakan, 

peneliti berlaku sebagai instrumen kunci, sehingga ada kemungkinan 

unsur subjektivitas memengaruhi data penelitian. Jika demikian, maka 

data tersebut bisa dikatakan tidak valid. Untuk menekan dan 

meminimalisir unsur subjektivitas yang kapan saja bisa muncul, peneliti 

perlu melakukan tahapan-tahapan berikut: 
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1. Jika data yang telah dikumpulkan oleh peneliti masih kurang, maka 

peneliti hendaknya memperpanjang waktu penelitiannya. Dengan 

hal ini, peneliti kembali mencari data untuk melengkapi data-data 

yang masih kurang. 

2. Peneliti kembali melakukan pengecekan sumber dan teori yang 

relevan dengan penelitiannya. Dengan ini peneliti mengamati dan 

membaca sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan 

penelitian secara berulang-ulang agar memeroleh pemahaman 

yang lebih mendalam. Dengan hal ini, peneliti diharapkan mampu 

menambah wawasan teori yang telah ada, hingga penelitian yang 

dilakukan benar-benar relevan dengan studi keilmuan 

sosiolinguistik yang menjadi pengkajian teori dalam penelitian ini. 

3. Peneliti hendaknya melakukan teknik navigasi data pada 

penelitiannya. Dengan pencermatanprosedur penelitian untuk 

membandingkan dengan metode penelitian yang sudah ada dan 

mendiskusikannya dengan dosen pembimbing. Dengan adanya 

teknik tersebut diharapkan penafsiran yang menyimpang dan 

memiliki kesalahan tafsir tidak terjadi. Dan menghasilkan temuan 

yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian, tinjauan pustaka 

dan metode penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, 

maka pada bab ini, peneliti memaparkan hasil dan pembahasan menganai 

1) Bentuk penggunaan gaya bahsa sarkasme dan 2) Makna penggunaan 

gaya bahasa sarkasme netizen di media sosial instagram. 

Pada bab ini berisikan tentang uraian bentuk-bentuk dari 

penggunaan bahasa sarkasme di media sosial instagram dan makna 

penggunaan gaya bahasa sarkasme di media sosial instagram. Penelitian 

ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Fokus dari penelitian ini adalah 

untuk menemukan bentuk dan makna yang terdapat pada komentar 

netizen di media sosial instagram. Untuk menganalisis bentuk 

penggunaan gaya bahasa sarkasme netizen maka peneliti menggunakan 

teori dari Keraf yang telah memaparkan fungsi dari penggunaan bahasa 

sarkasme antara lain: (1) bentuk penolakan, (2) bentuk penyampaian 

larangan, (3) bentuk penyampaian informasi, (4) bentuk penyampaian 

penegasan, (5) bentuk penyampaian pendapat, (6) bentuk penyampaian 

perintah, (7) bentuk penyampaian pertanyaan, (8) bentuk pernyataan 

persamaan, (9) bentuk pernyataan perbandingan, dan (10) bentuk 
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sapaan. Kesepuluh bentuk-bentuk di atas dapat digunakan sesuai teks 

dan konteks  kalimat pengguna pada situasi tertentu.  

Bahasa yang digunakan  dapat mewakili makna-makna yang terkait 

pada situasi dan kondisi yang telah disepakati bersama antara penutur 

dan lawan bicaranya. Adapun untuk menganalisis makna-makna tertentu 

yang menyimpang dari makna yang sebenarnya. Peneliti menggunakan 

teori dari Chaer jenis perubahan makna yaitu 1) meluas; 2) menyempit; 3) 

perubahan total; 4) penghalusan; dan 5) pengasaran. Dari keseluruhan 

perubahan makna yang terjadi disebabkan adanya perubahan situasi dan 

kondisi tertentu, bergantung dari perubahan kata, frasa atau kalimat yang 

digunakan. 

1. Bentuk Penggunaan Gaya Bahasa Sarkasme Netizen di media 

sosial Instagram 

2. Makna Penggunaan Gaya Bahasa Sarkasme di Media Sosial 

Instagram 

Data 1 
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Dalam postingan @lambee_turahh_official salah satu akun gosip 

artis indonesia yang berjudul “seolah tak ada masalah usai isu 

perselingkuhannya mencuat, Nissa Sabyan kini berani tampil di muka 

umum tanpa klarifikasi, terungkap alasan sang vokalis lama vakum dari 

layar kaca”, telah disukai sebanyak 2.219 dan ada 167 yang 

berkomentar. Diunggah pada tanggal 23 april 2021. 

Data 2 Seorang netizen pemilik akun instagram 

@__bntrby.u97 berkomentar, “dasar muka tembok gak 

punya malu” 

Sumber: @lambee_turahh_official. (kalimat) 

Analisis: 

Pada data 2, seorang netizen berkomentar dasar muka tembok gak 

punya malu. Komentar netizen @cangtip12_ merupakan bentuk 

pernyataan persamaan kiasan  yang ditandai dengan frasa “muka 

tembok”. Seringkali orang-orang yang tidak memiliki lagi rasa malu dan 

bertahan dengan hujatan atau cacian disamakan dengan tembok yang 

bermakna datar dan kokoh tahan banting. Kiasan diatas merupakan gaya 

bahasa sarkasme berupa bentuk pernyataan persamaan ditandai dengan 

kalimat “muka tembok” yang jika diartikan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) merupakan orang yang bermuka tebal tidak punya malu. 

Perubahan Makna Metafora: Perubahan makna metafora dapat ditandai 

dengan kiasa “muka tembok” yang berarti orang yang tidak punya malu. 

 

 



 
 

112 
 

Data 2 

 

Dalam postingan akun instagram @lambee-curah yang diunggah pada 

tanggal 28 april 2021 terdapat 3.720 yang menyukai dan ada 276 komentar. Dari 

276 yang berkomentar terdapat beberapa yang menuliskan komentar sarkasme 

salah satunya dari akun. 

Data 1@hayatiaisy99 “Putus urat malu, bikin rumah tangga 

orang berantakan. Ingat ya nis @nissa_sabyan cap “plakor” 

itu akan nempel selamanya, sampai kamu nikah punya anak 

tua sampai mati. 

Sumber: @lambee-curah lampiran 1 (kalimat) 

Analisis: 

Komentar netizen pada data 1 menunjukkan pemberitahuan atau 

menginformasikan yang ditujukan untuk NS. Sehingga komentar di 

atas merupakan bahasa sarkasme dalam Bentuk Penyampaian 

Informasi. 

Hal ini dapat dianlisis bahwa penggunaan bahasa oleh netizen 

@hayatiaisy99  merupakan bentuk penyampaian informasi dikarenkan 
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adanya penggunaan “ingat yah” yang menandakan kalimat himbauan atau 

peringatan yang selalu diikuti dengan teks pemberitahuan. Pada data 1 

informasi yang diberikan oleh netizen terletak pada frasa  “cap plakor itu 

akan nempel selamanya, sampai kamu nikah punya anak tua sampai 

mati” yang menjelaskan bahwsanya wanita yang telah merebut laki orang 

atau akronimnya disebut dengan pelakor akan selalu dipandang pelakor 

bahkan sampai memiliki anak sampai matipun, orang-orang akan 

menganggapnya sebagai perebut laki orang. Kalimat tersebut merupakan 

gaya bahasa sarkasme tindakan dapat ditandai dengan kalimat “cap 

pelakor” merupakan ungkapan kasar untuk wanita yang merebut suami 

orang yang merujuk pada sebuah tindakan. Memiliki makna leksikal yang 

merujuk pada perbuatan jahat yang dilakukan oleh seorang perempuan 

yang merebut laki-laki yang masih berstatus suami seseorang. 

Data 3 
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Salah satu akun gosip di instagram @gossipnesia kembali 

mengunggah berita mengenai Nisa Sabyan dengan judul “Setelah diterpa 

gosip miring, akhirnya nissa sabyan muncul perdana di tv untuk mengisi 

acara”. Uanggahan tersebut telah disukai sebanyak 4.300 dan terdapat 

263 yang berkomentar. Postingan tersebut diunggah pada tanggal 21 april 

2021. 

Data 3 Seorang penguna instaram @taniajulia.sharma 

berkomentar “Duhh lonteeeee” 

Sumber: @gossipnesia. (kalimat) 

Analisis: 

Dengan mengatakan “duuhh lonteee”. Komentar netizen 

@entin1994 merupakan gaya bahasa sarkasme berupa bentuk 

penyampaian pendapat. Dapat ditandai dengan kata “lontee” jika 

dijabarkan maksud netizen memberikan pendapat bahwasanya NS adalah 

seorang lonte. Kata lonte berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

artinya sebutan untuk perempuan  jalang, wanita pelacur. Netizen 

mengatakan hal tersebut berdasarkan gosip-gosip yang menerpa NS 

mengenai perselingkuhannya dengan AS, maka netizenpun memberikan 

pendapat bahwasanya seorang wanita yang berselingkuh itu adalah lonte 

atau wanita murahan.  

Penurunan (peyorasi)  Makna: peyorasi  adalah  suatu  proses  

perubahan  makna sebagai  kebalikan  dari  ameliorasi.  Peyorasi  dalam  

arti  yang  baru  dirasakan  lebih rendah  nilainya  dari  arti  yang  lama.  

Dapat ditandai dengan kata “Lonte” yang berartikan perempuan jalang, 
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wanita pelacur. Sebutan lonte adalah sebutan untuk seorang perempuan 

nama lain dari perempuan pelacur, dari kata sebenarnya adalah (wanita, 

perempuan, istri,nyonya dll) merupakan sebutan untuk yang berjenis 

kelamin wanita namun mengalami penurunan makna dengan adanya kata 

“lonte” dengan makna yang sangat kasar. 

Data 4  

 

Dalam postingan @hopsindonesia menggunggah berita gosip 

mengenai Nisa Sabyan dan Ayus dengan judul postingan “ Usai diterpa 

isu selingkuh, Nissa Sabyan tampil lagi dan pakai baju serasi bareng 

Ayus”. Positngan ini diunggah pada tanggal 29 april 2021 dan telah di 

sukai sebanyak 5.516 dan 659 komentar. 

Salah satu komentar netizen @cangtip12_ “sekarang 

mah udah urat malu belakangan yang penting eksis 

dulu. Manusia kayak gini masih ada aja yang bela, 

gatau dah gw mereka ngebela karena apa, karena 
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mereka ga mau ngomongin orang saking sucinya atau 

cuma topeng doang karena si nisa mulus good looking. 

Bukan masalah dosa atau engga nynyirin orang, tapi 

kalau modelan pelakor kayak gini ga dapat sanksi 

sosial yakin 1000 persen bakal banyak orang yang 

ngikutin jejak pelakor mini ini. Jadi ga usah pada sok 

bilang urus dosa masing”. Tanpa anda kasih tau juga 

kami tau dosan itu ya diurus masing” tapi nanti kalau 

udah ninggoy. Nih karena kelakuan nisa akan lahir 

banyak pelakor mini yang gatau malunya udh ngerebut 

lakik orang tapi kyk ga punya beban hidup. Welcome 

pelakor mini syariah”. 

Sumber :@hopsindonesia (kalimat) 

Analisis: 

 Pada data 4 Salah satu komentar netizen @cangtip12_ 

“sekarang mah udah urat malu belakangan yang penting eksis dulu. 

Manusia kayak gini masih ada aja yang bela, gatau dah gw mereka 

ngebela karena apa, karena mereka ga mau ngomongin orang saking 

sucinya atau cuma topeng doang karena si NS mulus good looking. 

Bukan masalah dosa atau engga nynyirin orang, tapi kalau modelan 

pelakor kayak gini ga dapat sanksi sosial yakin 1000 persen bakal 

banyak orang yang ngikutin jejak pelakor mini ini. Jadi ga usah pada sok 

bilang urus dosa masing”. Tanpa anda kasih tau juga kami tau dosan itu 

ya diurus masing” tapi nanti kalau udah ninggoy. Nih karena kelakuan 

nisa akan lahir banyak pelakor mini yang gatau malunya udh ngerebut 

lakik orang tapi kyk ga punya beban hidup. Welcome pelakor mini 

syariah”. Pernyataan netizen di atas merupakan bentuk penyampaian 
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pendapat dikarenakan adanya kalimat “sekarang mah urat malu 

belakangan yang penting eksis dulu” dan kalimat yang mengatakan  “ga 

mau ngomongin orang karena si NS good looking”. Menandakan netizen 

tersebut memberikan pendapatnya  bahwasanya urat malu tidak penting 

lagi yang penting kita terkenal dan orang yang memiliki wajah dan 

penampilan yang bagus akan selalu dibela walau bagaimanapun 

keburukan yang diperbuatnya. Sedangkan penggunaan bahasa 

sarkasme netizen tersebut ditandai dengan kalimat “topeng doang dan 

welcome pelakor mini syariah”. Topeng doang memiliki arti seseorang 

yang tidak menampilkan jati dirinya yang sebenarnya selalu diselimuti 

dengan kepura-puraan dan kalimat berikutnya netizen mengatakan 

welcome pelakor mini syariah merupakan kata sindiran sarkas yang 

ditujukan untuk NS. 

Makna Pertukaran (sinetesia): Menurut Tarigan (1993: 95) sinestesia 

adalah perubahan makna yang terjadi sebagai  akibat  pertukaran  

tanggapan  dua  indra  yang  berbeda. Makna pertukaran pada data 4 

dapat ditandai dengan kata “topeng” yang menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) artinya penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas 

dan sebagainya yang biasanya menyerupai muka orang, binatang dan 

sebagainya. Namun mengalami perubahan makna atau pertukaran 

makna karena maksud netizen berkomentar dengan kata “topeng” karena 

mengartikan bahwasanya NS menggunakan topeng untuk menutupi 

wajah aslinya walaupun sebenarnya NS tidak benar-benar memakai 
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topeng, akan tetapi kata “topeng” memang diungkapkan dengan tujuan 

berbahasa sarkasme kepada lawan bicaranya. 

Data 5 dan 6 

 

Pada akun instagram @insertlive yang telah mendapat centang 

biru dari instagram dan memiliki jumlah pengikut sebanyak 1,5 juta, dalam 

postingannya mengunggah berita mengenai Nissa Sabyan dengan judul 

“reaksi Ibunda dicecar Isu yang Muncul Akibat Nissa Sabyan Elus Perut”. 

Postingan ini diunggah pada tanggal 30 maret 2021 telah mendapat 

35.283 yang menyukai dan komentar sebanyak 781. 

Data 5 Salah satu komentar netizen @entin1994 “ 

Nauzubillah ukhti goblok kali kau” 

Analisis: 

Pada data 5 seorang netizen berkomentar “nauzubillah ukhty 

goblok kali kau”. Perkataan goblok merupakan perkataan sarkasme yang 

artinya bodoh sekali kamu. Kalimat netizen di atas merupakan bentuk 
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penyampaian pendapat dapat ditandai dengan kalimat “goblok kau”. 

Dengan tujuan netizen tersebut berpendapat perbuatan yang dilakukan 

oleh NS adalah perbuatan bodoh. 

Data 6 Komentar @alwimsnsfa_ “percuma pakai jilbab 

kalau suka sama om-om” 

Analisis: 

Pada data 6 seorang netizen mengatakan dengan sarkas percuma 

pakai jilbab kalau suka sama om-om. Netizen tersebut menyalahkan 

Nissa Sabyan yang menggunakan hijab namun perlakuannya tidak sesuai 

dengan cara berpakaiannya, yakni penyuka om-om yang dimaksud om-

om adalah salah satu anggota musik religi yang dikabarkan tengah 

berselingkuh dengan NS. Komentar netizen di atas merupakan bentuk 

penyampaian informasi ditandai dengan perkataan ‘percuma pakai hijab’ 

kata tersebut merupakan kalimat peringatan atau pemberitahuan dengan 

maksud memperingatkan dengan sedikit kesimpatian yang 

menyayangkan hijab yang digunakan NS terhadap tindakan yang 

dilakukannya. Kebanyakan orang-orang beranggapan ketika wanita telah 

berhijab maka harus sempurna segala sesuatu yang ada pada dirinya, 

pada dasarnya hijab adalah kewajiban setiap muslimah, adapun tindakan 

ataupun sikap yang tidak sesuai dengan syariat islam maka jangan 

menyalahkan hijab atau menyayangkan hijabnya salahkan orang-orang 

yang menggunakannya namun belum sanggup berprilaku sesuai syariat 

islam. 

  Sumber: @insertlive (kalimat) 
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Data 7 

 

Dalam postingan akun instagram @lambeturah_oficial 

mengunggah berita dengan judul “Bak cinta mati, Nissa Sabyan dan Ayus 

Sabyan akan menikah setelah suasana adem diungkap oleh sosok ini: 

Nissa tak pernah klarifikasi!”. Postingan ini diunggah pada tanggal 29 

maret 2021 dan telah disukai sebanyak 3.243  dan 210 komentar. 

Data 7 Seorang netizen berkomentar @anissa_sapaat  

“muka imut sok alim ternyata munafik” 

  Sumber: @lambeturah_oficial (kalimat) 

Analisis: 

Penggunaan kalimat diatas merupakan gaya bahasa sarkasme 

ditandai dengan frasa “sok imut dan munafik”. Arti kata munafik menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berpura-pura percaya dan 

selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya 

disebut dengan bermuka dua. Maksud netizen menggunakan kata 
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tersebut karena menganggap si NS hanya berpura-pura alim dan baik 

selama ini.  

Komentar netizen di atas merupakan bentuk penyampain 

pendapat karena memberikan saran atau pendapat kepada seseorang 

dengan menggunakan kalimat sindirian yang digunakan untuk 

menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan suatu hal.  

Data 8, 9  

 

Sebuah postingan akun instagram @detikhot dengan judul, “Suara 

wanita indigo beberkan rencana pernikahan AS dan NS”, (“Mereka 

bakalan menikah. Tapi enggak sekarang. Karena di sini keluarga dari 

Nissa Sabyan dan Ayus masih belum bisa menerima keadaan masing-

masing. Jadi, masih menolak di antara kedua belah pihak”). Berita ini 

dipositng pada tanggal 30 maret 2021 telah disukai sebanyak 24.470 dan 

1.178 komentar. 
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Data 8 Komentar netizen @kaklatifa2019 “ganteng kagak 

yang  cewek cantik banget juga kagak….. pada bertingkah” 

Analisis: 

Pada data 8 ini seorang netizen dengan nama akun instagram 

@kaklatifa2019 mengomentari postingan dari @detikhot “ganteng kagak 

yang  cewek cantik banget juga kagak….. pada bertingkah”. Penggunaan 

kalimat pada komentar netizen merupakan gaya bahasa sarkasme 

ditandai dengan kalimat yang mengatakan bahwasanya si As tidak 

tampan dalam artian jelek sedangkan yang dimaksud dengan cewe 

adalah NS kata “cewe cantik banget juga kagak” menandakan kata 

sarkasme hinaan, yang mengatakan si NS tingkat kecantikannya biasa 

saja atau standar. 

 Kalimat yang digunakan oleh netizen @kaklatifa2019 

merupakan bentuk penyampaian pendapat, dikarenakan adanya 

penggunaan kata “ganteng kagak cantik banget juga kagak”. Yang 

menurut pendapat netizen tersebut AS dan NS wajahnya jelek dan biasa-

biasa saja. 

Data 9 @intansekarsono “memang serasi sekali pasangan 

ini,,,sama2 pasangan berhati busuk” 

Analisis: 

 Penggunaan kalimat pada komentar netizen di atas merupakan 

gaya bahasa sarkasme yang memiliki tingkat yang cukup kasar dan jelas, 

dapat ditandai dengan frasa “berhati busuk”. 
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 Komentar netizen @intansekarsono merupakan komentar 

sarkasme dalam bentuk penyampaian pendapat yang berisikan 

pendapat danungkapan sindiran seseorang. Dilihat pada kalimat 

“memang serasi sekali pasangan ini”. Kalimat tersebut bukan merupakan 

pujian untuk sepasang kekasih, akan tetapi penyampain pendapat yang 

bernada sindiran. 

Sumber @detikhot (kalimat dan kata)  

Data 10 dan 11 

 

 Pada postingan akun instagram NS mengunggah gambar dirinya 

bersama dengan anak kecil yang diberi dekskripsi “NEXT cover annikahu 

niss”. Postingan tersebut diunggah pada tanggal 24 juni 2021, telah 

disukai sebanyak 355.456 dan 3.128 netizen yang berkomentar. 

Beberapa komentar netizen diantaranya: 

Data 10 Netizen dengan nama akun instagram 

@hannin_pratiwi berkomentar “ Heyy apa kabr NS? 
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Semoga kelak rumah tanggamu dihancurkan wanita lain 

ya…amat disayangkan cantik tp gak bisa memilih laki” 

yang singel jd gak menghancurkan rumah tangga orang 

lain. Apalagi merebut kebahagiaan serta senyum 

anak”anak mb RF. 

Analisis: 

 Pada data 10, Netizen dengan nama akun instagram 

@hannin_pratiwi berkomentar “ Heyy apa kabr NS? Semoga kelak rumah 

tanggamu dihancurkan wanita lain ya…amat disayangkan cantik tp gak 

bisa memilih laki” yang singel jd gak menghancurkan rumah tangga orang 

lain. Apalagi merebut kebahagiaan serta senyum anak”anak mb RF. 

 Penggunaan kalimat oleh netizen @hannin_pratiwi merupakan 

gaya bahasa sarkasme ditandai dengan kalimat “semoga kelak rumah 

tanggamu dihancurkan wanita lain”. Kalimat tersebut bentuk dari doa 

netizen dengan tujuan yang tidak baik. 

 Kalimat di atas merupakan kalimat sarkasme dalam bentuk 

pernyataan sapaan dan penyampaian pertanyaan, karena netizen 

berkomentar “heyy apa kabr NS?” yang merupakan kalimat sapaan 

sekaligus pertanyaan. Namun maksud dari netizen bertanya dan memberi 

sapaan bukan benar-benar ingin mengetahui apakah baik atau tidak tetapi 

digunakan hanya untuk ungkapan sidiran dengan maksud tertentu. 
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Data 11 komentar netizen @umma_jazzya “gimana 

rasanya Niss udah berhasil ngerbut suami orang?? 

Bangga?? 

Analisis: 

 Kalimat di atas merupakan penggunaan gaya bahasa sarkasme 

karena adanya kalimat yang mengandung kesarkasan berupa sindiran 

yang ditandai dengan kalimat “ngerebut suami orang”. Kalimat tersebut 

merupakan sebuah tuduhan yang ditujukan untuk NS. 

 Data di atas adalah pennggunaan bahasa sarkasme Bentuk 

Penyampaian Pertanyaan. Salah satu cirinya adaalah adanya 

penggunaan frasa “gimana rasanya”, “bangga” dan pada akhir kalimatnya 

diberikan tanda tanya (?). frasa “gimana rasanya” adalah penggunaan 

ragam bahasa yang tidak formal sering kali digunakan ketika seseorang 

menginginkan sebuah jawaban atau pendapat setelah setelah 

‘merasakannya’. Frasa tersebut dikategorikan kedalam gaya bahasa 

sarkasme yang cukup halus, namun makna sarkasme yang ditimbulkan 

dengan tujuan menyinggung atau menyindir seseorang. 

Data 12 @azkaa_alyaa “Hay lakor pa kabaar sehaaat 

khh? Smoga karma nyusul kau d hal apapun krn kau 

jahattt sekaliii” 

Analisis: 

 Data diatas merupakan penggunaan bahasa sarkasme Bentuk 

Pernyataan Sapaan berupa pertanyaan keadaan. Ditandai dengan kata 
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“semoga karma nyusul kau” yang jika diartikan adalah kalimat 

permohonan yang ditujukan untuk seseorang agar apa yang diperbuatnya 

mendapatkan balasan. Hal tersebut dapat dikatakan sarkasme karena 

adanya penggunaan kata “kau” yang merupakan bentuk kata tidak baku 

untuk menunjuk seseorang, akan terdengar kasa ketika mengatakan 

kepada seseorang yang tidak memiliki hubungan apapun antara penutur 

dan lawan tutur. Adapun bentuk sapaan ditandai dengan kalimat “hay 

lakor pa kabaar sehaat khh” diakhiri dengan penggunaan tanda tanya (?).  

kata lakor artinya pelakor yang merupakan julukan untuk seorang wanita 

yang menjadi perebut laki orang. 

Data 13 @anik_anitaa “Heters diam aja, gak usah 

ngehujat, Ns good looking. Penampilannya alim pasti 

banyak yg bela,dah yu diam aj yuk”. 

Sumber: @nissa_sabyan (kalimat) 

Analisis: 

 Data 13 di atas merupakan gaya bahasa sarkasme dalam 

bentuk penyampaian perintah. Dapat ditandai dengan kalimat 

“penampilannya alim pasti banyak yang bela” adalah penggunaan kalimat 

yang cukup sopan dan halus namun berubah makna menjadi sarkasme 

karena adanya unsur sindiran yang ditujukan untuk orang tertentu. 

 Adapun Bentuk Penyampaian Perintah dilihat pada kalimat 

“Heters diam aja, ga usah” menandakan netizen tersebut memerintahkan 

heters atau pembenci NS untuk berhenti berkomentar lagi tentangnya. 
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Heters adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang artinya ‘pembenci’, 

digunakan untuk pengguna media sosial atau netizen yang tidak 

menyukai orang-orang tertentu seringkali ditemukan pada seseorang yang 

berprofesi sebagai artis maupun profesi-profesi yang menyangkut media 

sosial lainnya, pasti memiliki yang namanya heters atau orang-orang yang 

tidak menyukainya. 

Data 14 

 

 

 Dalam postingan @selebmania mengunggah berita dengan 

judul “Bak cinta mati, Nissa Sabyan dan Ayus Sabyan akan menikah 

setelah suasana adem diungkap oleh sosok ini Nissa tak akan klarifikasi”. 

Berita ini diposting pada tanggal 28 maret 2021 telah disukai sebanyak 

10.562 dan 1.094 komentar. 
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Data 14 @zz.os269 “tapi masih ngaku bukan plakor salut. 

Fakgirl sejati! Wahh lain kali jangan liat perempuan dari 

tampang imut dan polos yaa.. rupanya yang begitu yang 

anjrot gak ketolongan”. 

Sumber: @selebmania Lampiran 9 (kalmiat)  

Analisis: 

 Komentar netizen di atas merupakan gaya bahasa sarkasme 

dalam Bentuk Penyampaian Pendapat. Ditandai dengan kalimat “lain 

kali jangan liat perempuan dari tampangnya. Kalimat tersebut memiliki 

bahasa yang sopan namun bermakna sarkasme”. Frasa “lain kali” adalah 

penggunaan kalimat dengan tujuan menyampaikan pendapat atau saran 

ditujukan untuk orang-orang dan menjadikan NS sebagai objek dari 

maksud kalimat yang dituliskan di kolom komentar. Dilanjutkan dengan 

“kalimat jangan liat dari tampangnya” berpendapat bahwa seseorang atau 

perempuan tidak sepatutnya kita hanya menilainya dari penampilannya 

saja, bisa jadi penampilan yang bagus tetapi memiliki perilaku yang buruk. 

Adapun kalimat yang menandakan gaya bahasa sarkasme adalah 

penggunaan kata kasar “anjrot”. Kata anjrot adalah nama seekor binatang 

anjing namun terkadang netizen memplesetkannya dengan kata anjrot, 

anjrit dan anying merupakan penggunaan gaya bahasa sarkasme paling 

sering digunakan untuk mengungkapkan kekesalan terhadap sesuatu.  

Pengasaran Makna: Pada 14 di atas perubahan menjadi pengasaran 

makna karena adanya penggunaan kata “anjrot” plesetan kata dari anjing. 

Anjing merupakan nama binatang namun namanya seringkali digunakan 
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untuk menyampaikan sesuatu yang buruk, seperti pada kalimat “rupanya 

begitu anjrot gak ketulungan” merupakan kalimat yang sangat terdengar 

kasar, walaupun anjing adalah nama binatang akan tetapi akan terdengar 

kasa ketika nama tersebut diucapkan untuk menyampaikan keburukan 

seseorang. 

Data 15 dan 16 

 

 Sebuah postingan pengguna instagram @beepdocom dengan 

judul “Diputus secara verstek AS dan RF resmi cerai”. Postingan ini 

diunggah pada tanggal 24 maret 2021, telah disukai sebanyak 2.124 dan 

220 komentar. 

Data 15 Salah satu komentar netizen dengan nama akun 

@titiwulandari2000 “mantan suami ga ada akhlak, trs si 

cewek kegatelan.. ntar tunggu aja karma kamu berdua.” 

Analisis: 
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 Pada data 15 merupakan sarkasme Bentuk Penyampaian 

Pendapat, karena komentar yang terdapat pada data tersebut berisikan 

pendapat. Kalimat “ga ada akhlak dan si cewe kegatelan” sangat jelas 

bahwa komentar netizen tersebut merupakan pendapatnya sendiri. 

Karena belum tentu orang yang dimaksudkan benar-benar tidak 

mempunyai akhlak atau menjadi wanita kegatelan. Karena data pada 

komentar netizen menyampaikan sifat buruk seseorang dengan 

menggunakan kata dan kalimat yang kasar. 

Data 16 @rezamahendra456 “udah jelek kang selingkuh 

gak jentle 

Sumber: @beepdcom (kalimat)  

Analisis: 

 Data 16 merupakan sarkasme dalam bentuk penyampaian 

pendapat, karena berisikan pendapat netizen yang ditandai dengan 

kalimat ejekan “udah jelek” . kalimat tersebut sangat jelas penggunaan 

sarkasmenya yang menghina seseorang dengan mengatakan jelek dan 

“gak jentle”.  kata jentle diambil dari terjemahan bahasa inggris yang 

artinya lemah lembut, namun sering diartikan dan dilambangkan sebagai 

pemberani untuk laki-laki.  

 Data 16 merupakan bentuk sarkasme sifat, hal ini karena 

adanya komentar yanga mengatakan “udah jelek” merupakan kalimat 

sarkasme hinaan yang ditujukan untuk AS. 

Data 17 
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 Dalam postingan @tribunstyle mengunggah berita gosip dengan 

judul “Heboh NS elus perut hingga diisukan hamil, sudah menikah dengan 

AS? Ini kata KUA. Diposting pada tanggal 30 maret 2021 telah disukai 

sebanyak 1.766 dan terdapat 48 komentar. 

Data 17 Seorang netizen dengan nama akun 

@agustinarahma91  berkomentar “Hatimu seperti buah 

kedondong.. luarnya mulus tapi dalamnya berduri.. anda 

berhijab tapi dalamnya masya Allah tega sekali… 

menyakiti sesama wanita.” 

Sumber: @tribunstyle (kalimat) 

Analisis: 

 Berdasarkan komentar netizen dengan nama akun 

@agustinarahma91  merupakan sarkasme dalam Bentuk Pernyataan 

Persamaan, karena memberikan sebuah persamaan antara buah 

kedondong dengan hatinya. Kalimat “hatimu seperti buah kedondong” 

adalah kiasan perumpamaan seperti kita ketahui bahwa buah kedondong 

memiliki biji yang berduri sedangkan kulit luarnya sangatlah mulus. 

Netizen tersebut mengatakan bahwasanya NS memiliki penampilan yang 

baik solehah bahkan anggun dengan balutan hijabnya, namun berhati 
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kasar atau tidak baik. Penggunaan kata seperti semakin memperjelas 

pernyataan persamaan netizen yang ditujukan untuk NS. 

Data 18 

 

Sebuah postingan diinstagram dengan nama akun @intipselep 

memposting berita terkait NS dengan judul “perut NS membesar bak 

hamil, prediksi mbah Mijan disorot. Berita ini diunggah pada tanggal 30 

maret 2021 telah disukai sebanyak 2.722 dan 176 komentar. 

Data 18 Seorang netizen pemiliki akun @ierwan 

berkomentar “dukun edan” 

Sumber @intipselep (kalimat) 

 

Analisis: 

 Pada data 18 adalah penggunaan sarkasme Bentuk 

Penyampaian Pendapat, karena penggunaan kata “edan”. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edan artinya gila, cak gila yang 

diambil dari bahasa jawa. Berdasarkan postingan dari akun instagram 
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@intipselep yang memberikan pernyataan dari mbah MJ untuk NS 

bahwasanya dia tengah hamil, hal tersebut dibantah oleh netizen karena 

menyebar fitnah yang tidak benar sehingga membuat netizen mengatakan 

kalimat tersebut. 

Data 19 

 

Sebuah postingan @tribunbogor mengunggah vidio dengan durasi 

3 menit yang menampilkan sosok NS dan AS dengan judul “NS 

Menikah?”. Diunggah pada tanggal 30 maret 2021 telah disukai sebanyak 

36.213 dan 38 komentar. 

Data 19 Seorang netizen dengan nama akun @aps_05 

berkomentar pedas “Muka polos jijik. Kelakukan diihh 

habis nikah tinggal di tengah hutan aja. Biar orang2 ga 

pada jijik liat lo berdua”. 

Sumber: @tribunbogor (kalimat) 

Analisis: 

 Pada data 19  merupakan sarkasme Bentuk Penyampaian 

Perintah karena adanya frasa “tengah hutan” dan kata “aja”. Frasa tengah 

hutan adalah kalimat yang menunjukkan kata tempat dan kata “aja” 

mempersilakan NS untuk tinggal ditengah hutan. Penggunaan kata “jijik” 
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adalah penggunaan kalimat yang sangat jelas bernada sarkasme jika 

ditujukan untuk seseorang.  Data 5 merupakan sarkasme dari hasil 

tindakan. Hal tersebut sebagai hukuman atau akibat dari perbuatan NS 

dan AS agar menghindar dari masyarakat. 

 Data 20, 21, 22 

 

Dalam postingan akun instagram @tante_rempong memposting 

vidio NS yang berdurasi 59 detik dengan judul “Video Nissa Sabyan 

pegang perut viral, isu kehamilan merebak. Postingan ini telah disukai 

sebanyak 28.673 dan mimiliki komentar sebanyak 1.570 dan diposting 

pada tanggal 30 maret 2021. 

Data 20 Seorang netizen pemiliki akun @askaks_wiliok 

berkomentar “Paranormal tolol” 

Analisis: 

 Seorang netizen berkomentar dengan menggunakan bahasa 

sarkasme Bentuk Penyampaian Pendapat karena menyampaiakan 

pendapat dari hasil pemikiran sendiri. Hal ini ditandai dengan frasa 
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“paranormal bodoh. Ungkapan tolol dalam artian bodoh adalah sarkasme 

sifat yang sangat jelas karena ditujukan untuk seseorang.  

Data 21 @meme_gabut_31121 “Salah satu postingan 

bodoh mengumbar aib. Udah gitu yang diumbar gak 

sesuai kenyataan lagi. Ngumbar aib plus fitnah. Semoga 

yang negbuat ginian disadarkan, dan kebodohannya 

segera diangkat.” 

Analisis: 

 Pada data 21, komentar netizen merupakan penggunaan bahasa 

sarkasme Bentuk Penyampaian Pendapat karena adanya penggunaan 

kalimat yang barupa pendapat netizen mengenai berita yang diunggah 

oleh akun gosip @tante_rempong. Bentuk dari penyampaian pendapat 

ditandai dengan kalimat “salah satu postingan bodoh” merupakan 

pendapat yang merujuk pada pemberitahuan bahwasanya postingan itu 

bodoh karena telah mengumbar aib. Kata bodoh bermakna sarkasme 

yang berarti oarang yang tidak memiliki pengetahuan. Selanjutnya kalimat 

“semoga yang ngebuat ginian disadarkan dan kebodohannya segera 

diangkat” kalimat tersebut bermaksud baik kerena telah mendoakan 

kebaikan seseorang dan diberikan kesadaran, namun tetap saja terdengar 

kasar karena adanya maksud sindiran dari kalimanya.  

Data 22 @wldndhiya “bisa aja laper anjing” 

Sumber@tante_rempong (kata) (kalimat) 

Analisis: 

 Pada  data 22 merupakan penggunaan bahasa sarkasme Bentuk 

Penyampaian Pendapat karena adanya penggunaan kalimat yang 
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berisikan pendapat dan pemikiran dari netizen terhadap pernyataan 

postingan dari akun instagram @tante_rempong. Kalimat “Bisa aja lapar” 

adalah bentuk dari penyampaian pendapat netizen karena unggahan 

tersebut mengatakatan NS tengah hamil karena memegangi perutnya 

pada saat berjalan. Kalimat tersebut terdengar santun dan baik didengar 

namun adanya penambahan kata “anjing” menjadikan kalimat tersebut 

terdengan kasar. Kata “anjing” adalah nama untuk binatang namun 

seringkali digunakan untuk melambangkan kekesalan atau memberikan 

kesan kasar terhadap ucapan yang disampaikannya. 

Pengkasaran Makna: Kalimat pada data 22 “bisa aja lapar anjing” adalah 

kalimat yang memiliki makna yang kasar, namun ketika kita membaca 

tanpa melihat sebab dari adanya kalimat tersebut maka bisa dianggap 

bahwasanya bisa saja “anjing itu sedang lapar”. Namun kembali lagi 

kekonteks penyebab kalimatnya, yakni adanya berita yang 

memperlihatkan vidio NS yang sedang berjalan sambil memegangi 

perutnya sehingga dianggap tengah hamil. Kata anjing adalah hanya 

nama binatang, akan tetapi maknanya akan menjadi kasar ketika 

diucapkan dengan tujuan untuk menyampaikan kekesalan atau untuk 

berkata kasar kepada seseorang. Penggunaan kata “anjing” memang 

seringkali digunakan oleh anak zaman sekarang baik itu untuk 

menujukkan kesenangan, keterkejutan, kekaguman ataupun kekesalan 

dan kemarahan, kata anjing bermakna lebih dari satu tergantung dari 
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konteks kalimat yang mengikutinya, namun tetap saja akan terdengar 

negatif dan kasar 

Data 23, 24, 25 

 

sebuah postingan akun gosip @tante_rempong yang diberi judul 

“Antar paket ke rumah NS, kurir ini keliling wartawan. Wartawan: Paket 

susu bayi mungkin”.  Gosip ini diunggah pada tanggal 31 maret 2021 telah 

disukai sebanyak 46.457 dan 2.157 yang berkomentar. 

Data 23 Salah satu netizen dengan nama akun 

@cecen_shny88 berkomentar “berita nggak penting.. 

emang goblok” 

Analisis: 

Komentar netizen pada data 23 menggunakan bahasa sarkasme 

Bentuk Penyampaian Pendapat dapat ditandai pada kalimat “berita 

nggak penting” adalah ungkapan pendapat dan isi pemikiran dari netizen. 

Bahwasanya berita yang yang diunggah oleh @tante_rempong 
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merupakan berita tidak penting untuk diberitakan karena hanya 

memperlihatkan gambar kurir yang mengantar paket ke rumah NS dan 

praduga wartawan yang mengatakn “mungkin susu bayi”. Hal tersebut 

menjadikan netizen acuh atau tidak peduli dengan unggahan tersebut 

sehingga mengatakan berita itu tidak penting karena tidak adanya 

keuntungan bagi dirinya (netizen). 

Data 23 merupakan bentuk sarkasme sifat karena adanya 

ungkapan kata goblok yang berarti bodoh. Hal ini karena orang yang telah 

mengunggah berita tersebut bodoh karena mengunggah berita yang tidak 

berbobot. 

Data 24 @cya_036 “Gila Anjim wartawan julid bettt, udah 

kali mau dia beli tai, beli susu bayi, suka-suka dialah, 

kan udah selesai jg. Apansih anjir jadi ngerusak mata 

gue nontonnya”. 

Analisis: 

  Pada data 24, komentar netizen merupakan penggunaan bahasa 

sarksme Bentuk Penyampaian Pendapat kerena berisikan pendapat dan 

isi pemikiran dari netizen itu sendiri. Hal ini sejalan dengan komentar “ Gila 

Anjim wartawan julid bett, udah kali mau dia beli tai, beli susu bayi, suka-

suka dialah” kalimat yang menandakan pendapat “mau dia beli tai beli 

susu bayi, suka-suka dia”, maksud dari netizen tersebut adalah 

memberikan pendapat kepada wartawan untuk berhenti mengurusi hidup 

NS, terserah dia mau berbuat apa saja, bahkan membeli tai kata netizen 

tersebut itu terserah NS. 
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  Penggunaan kalimat pada data 25 merupakan penggunaan 

kalimat sarkasme. Hal ini karena keingintahuan dan fitnah yang dibuat 

oleh wartawan mengenai NS.  

Pengkasaran Makna: Frasa “gila anjim” merupakan bentuk pengkasaran 

makna. Kata gila merupakan gangguan kejiwaan yang sangat parah atau 

saraf yang bermasalah. Kata gila merupakan untuk orang atau hewan 

yang memilki gangguan kejiwaan yang bersifat tidak normal dari manusia 

pada umumnya. Akan tetapi ketika kata gila digunakan untuk orang yang 

sehat normal tidak memiliki gangguan kejiwaan apapun maka kata 

tersebut dianggap kasar. Sedangkan kata anjim plesetan dari kata 

sebenarnya adalah anjing merupakan nama dari hewan yang banyak 

dipelihara oleh orang-orang tertentu baik sebagai hewan peliharaan atau 

hewan pemburu. Ketika kedua kata digabungkan menjadi frasa “Gila 

Anjim” atau “anjing gila” bermaknakan anjing gila yang memiliki gangguan 

mental, namun makna sebenarnya dari kata tersebut adalah ungkapan 

kasar yang ditujukan untuk seseorang.  

 Data 25 @bahroorio “report wartawan kayak gitu gak 

ngotak”  

Sumber: @tante_rempong (kata dan kalimat)  

Analisis: 

 Pada data 25 merupakan penggunaan bahasa sarkasme Bentuk 

Penyampaian Perintah karena adanya penyampaian perintah dari 

netizen yang ditujukan untuk orang-orang tetentu. Seperti kalimat “report 
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wartawan kayak gitu” kata report yang diambil dari terjemahan bahasa 

inggris adalah melaporkan. Maksud netizen tersebut mengajak netizen 

lain untuk melaporkan wartawan karena telah menyampaikan berita yang 

tidak benar. 

Penggunaan bahasa sarkasme ditandai dengan frasa “gak 

ngotak” jika dimaknai berarti bodoh. Wartawan yang menyampaikan berita 

yang tidak benar mengani NS tersebut adalah orang bodoh 

Data 26 

 

Dalam sebuah uanggahan vidio berdurasi 17 detik  menampilkan   

NS yang tengah berfoto diacara pengantin yang diberi judul “ada yang 

aneh ga sih?”. Berita gosip ini diposting oleh akun instagram @cogateutik 

pada tanggal 7 april 2021. Telah ditonton sebanyak 211.522 dan 173 

komentar. 

Data 26 Salah satu netizen berkomentar dengan nama akun 

instagram @tiarakanlah “kalao ini jatohnya fitnah mampus 

lu” 
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Sumber @tiarakanlah (kalimat) 

Analisis: 

 Komentar pada data 26 merupakan penggunaan bahasa 

sarkasme Bentuk Penyampaian penegasan, kalimat yang merupakan 

penegasan “mampus lu” netizen tersebut mempertegas komentar yang 

disampaikan diikuti oleh kata sebelumnya “kalao ini jatuhnya fitnah 

mampus lu”. Komentar ini dimaksudkan untuk pengunggah berita 

mengenai NS dengan memfitnahnya mengakatan “ada yang aneh ga sih” 

kalimat tersebut merupakan fitnah karena maksud dari postingan ingin 

memberitahukan kalau NS sedang hamil, padahal hal tersebut hanya 

cerita belaka yang dibuat-buat oleh pemilik akun @coganteutik. 

 Data 26 masuk ke dalam jenis penggunaan kalimat sarkasme, hal 

ini sejalan dengan ungkapan netizen “mampus lu”. Kata mampus adalah 

kata lain dari mati, namun kata mampus lebih terdengar sangat kasar 

karena bermaksud mendoakan orang tersebut mampus. 

Data 27  
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 Dalam akun instagram @dreamcoid memposting berita mengenai 

Nissa Sabyan dengan judul “jelang ramadhan, Sabyan rilis single “Maha 

Kasih”. Berita ini diunggah pada tanggal 11 april 2021, telah disukai 

sebanyak 640 dan 168 komentar. 

Data 27 Seorang netizen dengan nama akun @biyu_2014 

berkomentar “G bakal laku…. Kelakuannya g bener eneg” 

sumber @dreamcoid (kalimat) (kata) 

Analisis: 

 Pada data 27 seorang netizen berkomentar menggunakan 

bahasa sarkasme Bentuk Penyampaian Pendapat, hal ini sejalan 

dengan penyampaian pendapat yang berdasarkan hasil dari pemikiran 

sendiri. Kalimat “ga bakal laku” sangat jelas merupakan penyampaian 

pendapat netizen, berdasarkan postingan dari akun instagram 

@dreamcoid yang memberitakan bahwasanya Grup musik Sabyan telah 

merilis lagu barunya denga judul ‘maha kasih’. Postingan tersebut 

dikomentari oleh netizen bahwasanya lagu yang baru dirilis oleh NS tidak 

bakal laku akibat dari “kelakuannya g bener eneg” kata netizen. 

Maksudnya komentar “kelakuan g bener eneg” ditujukan oleh NS dan AS 

karena gosip perselingkuhan yang telah menimpa mereka berdua.  

 Data 27 merupakan bentuk sarkasme sifat, karena komentar 

netizen menyampaikaikan sifat buruk seseorang dengan mengatakan NS 

dan AS melakukan hal yang tidak benar, maksud kelakuan tidak benar 

adalah kasus perselingkuhan. 
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Data 28 

 

 Postingan yang diunggah pada tanggal 2 mei 2021 oleh akun 

instagram NS, diberi keterangan “Yipiiii new collection NS.STORE”. telah 

disukai sebanyak 239.392 dan 4.299 komentar netizen. 

Data 28 Salah seorang netizen dengan nama akun 

instagram @yuseva_yus_eva berkomentar “kok aneh ya 

jaman sekarang manusia kalau dihujat senang ya, 

seharusnya menyepi dulu sampai orang lupa atas 

kelakuan kamu, biar ga bertambah yang nyumpahin 

kamu”. 

Analisis: 

 Pada data 28, komentar netizen menggunakan bahasa sarkasme 

Bentuk Penyampaian Pendapat karena adanya penyampaian pendapat 

yang berisikan pemikiran sendiri. Hal ini ditandai dengan kalimat “kok 

aneh yah” kata “kok” sudah memperjelas bahwasanya netizen tersebut 

hanya menyampaikan sebuah pendapat yang berasal dari pemikirannya 

sendiri. Selanjutnya kalimat “jaman sekarang manusia kalau dihujat 
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senang ya seharusnya menyepi dulu sampai orang atas kelakuan kamu, 

biar ga bertambah yang nyinyirin kamu” kalimat di atas menjelaskan 

bahwasanya di zaman sekarang ini orang tidak memiliki rasa malu lagi 

ketika di hujat atau dihina oleh, orang-orang.  netizen mungkin 

beranggapan orang zaman dulu akan merasa sangat malu bahkan 

bersembunyi ketika dihujat oleh orang-orang karena perbuatan buruk 

yang diperbuatnya.   

 Penggunaan bahasa pada data 28 merupakan bahasa sarkasme 

dalam bentuk tindakan. Hal ini dapat ditandai dengan kalimat seharusnya 

menyepi dulu semapai org lupa atas kelakuan kamu”. Kalimat tersebut 

merupakan kalimat yang positif karena memberikan saran dengan sedikit 

kepedulian netizen kepada NS namuan tetap saja masih terdengar kasar 

karena adanya maksud menyindir. 

Data 29 
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Data 29 netizen dengan nama akun instagram @dede_ansyah 

“semua org punya aib syg aja aib LO Allah tutupin, pas 

waktunya kebuka nangis juga lo”. 

Analisis: 

 Pada data 29 seorang netizen berkomentar dengan 

menggunakan bahasa sarkasme Bentuk Penyampaian Informasi 

ditandai dengan kalimat “semua orang punya aib syg aja aub Lo Allah 

tutupin” kalimat tersebut menginformasikan kepada netizen lain yang 

mengomentari postingan dari NS dengan penuh hujatan, sehingga netizen 

bermaksud agar mereka manyadari dan introspeksi diri sendiri. Kalimat 

selanjutnya “mengatakan pas waktunya kebuka nangis lo” kalimat tersebut 

merupakan sarkasme bentuk tindakan. Kalimat di atas bertujuan baik 

untuk saling mengingatkan namun tetap saja pemilihan bahasa yang 

digunakan masih terbilang kasar. 

Data 30 @evita_sari-24 “Dek Ns maukah den Ns jadi guru les 

kaka? Kaka ingin belajar jadi felakoerrr yang santun dan baek 

itu bagaiman? 

 Pada data 30 merupakan penggunaan bahasa sarkasme Bentuk 

Penyamapain Pertanyaan hal ini dapat ditandai dengan  kalimat “dek NS 

mauka jadi guru les kaka?” kata “maukah” dan diakhiri dengan tanda 

tanya (?) merupakan sebuah pertanyaan netizen dengan maksud ingin 

meminta NS mengajarkannya menjadi ‘pelakor’ yang santun dan baik. 

Netizen tersebut tidak benar-benar bertanya dengan tujuan agar 
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mendapatkan les dari NS akan tetapi kalimat tersebut merupakan bahasa 

sarkasme bentuk tindakan dengan tujuan untuk menyindir NS. 

Data 31@amelgoliiii “Suami orang apa kabar Umiii?” 

Sumber: @nissa_sabyan (kalimat) 

 Data 31 merupakan penggunaan bahasa sarkasme Bentuk 

Penyampaian Pertanyaan karena adanya penggunaan tanda tanya (?) 

diakhir kalimat dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban dari 

pertanyaannya. Maksud kalimat di atas neizen mempertanyakan kabar AN 

kapada NS yang mengira mereka sedang bersama. Kalimat “suami orang 

apa kabar?” adalah bentuk dari bahasa sarkasme yang bermaksud 

menyindir NS. 

Data 32 

 

 Postingan akun instagram @surakartakita. Mempostong berita 

mengenai Nissa Sabyan dengan judul “Muncul pasca isu selingkuh 

dengan Ayus, Nissa Sabyan menangis, Khilafku merelakan yang 
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kugenggam”. Postingan ini diunggah pada tanggal 14 maret 2021 telah 

disukai sebanyak 640 dan 15 netizen yang berkomentar. 

Data 32 Salah satu komentar Netizen dengan nama akun 

instagram @wulan.hm “Air mata KADAL!!!” 

Sumber @surakartakita (kalimat)  

Analisis: 

Pada data 32 komentar netizen @wulan.hm menggunakan bahasa 

sarkasme Bentuk Penyampaian Pendapat ditandai dengan frasa “Air 

mata kadal”, air mata kadal adalah plesetan dari air mata buaya yang 

berarti air mata bohong. Berdasarkan unggahan berita yang yang 

memperlihatkan NS yang tengah bernyanyi sambil menangis. Sehingga 

hal tersebut dijadikan alasan netizen untuk memberikan pendapat 

bahwasanya air mata NS merupakan air mata kadal.  

Data 32 merupakan penggunaan bahasa sarkasme sifat, karena 

memberikan penyampaian tentang sifat buruk seseorang, dalam hal ini 

dapat ditandai dengan “air mata kadal” binatang yang berkaki empat dan 

memiliki warna hijau  bercampur dengan warna kuning. 

Pengkasaran Makna: kalimat “air mata kadal” merupakan bentuk dari 

pengkasaran makna, karena kalimat air mata kadal adalah plesetan dari 

air mata buaya jika diartikan air mata buaya adalah emosi palsu yang 

diperlihatkan seseorang dengan cara menangis untuk menarik perhatian. 

Istilah dari air mata buaya karena adanya enekdot yang mengatakan 

bahwasanya buaya akan berpura-pura menangis ketika ingin 
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mendapatkan perhatian dari mangsanya yang akan diterkam untuk 

dijadikan santapan. “Air mata kadal” terjadi pengkasaran makna karena 

buaya diganti jadi kadal dengan tujuan untuk mengolok-olok. 

 Data 33, 34 

 

 Sebuah akun fanspage NS dengan nama akun @nissa_saabyan 

menampilkan fotonya menggunakan dress warna merah muda. Diunggah 

pada tanggal 25 februari 2021 telah disukai sebanyak1.310 dan terdapat 

71 komentar. 

Data 33 Salah seorang netizen dengan nama akun 

instagram @winniiii98 berkomentar “Iblis najis”. 

Analisis: 

 Pada data 33 netizen menggunakan bahasa sarkasme Bentuk 

Penympaian Persamaan dapat dilihat dari unggahan akun fanpage dari 

NS yang mempostingan NS dengan menggunakan pakaian muslimah hal 

ini membuat netizen memberikan pendapat berupa hinaan bahwasanya 

NS itu adalah seorang “iblis” yang tengah menjelma menjadi manusia. 
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Komentar netizen tersebut merupakan sarkasme sifat yang sangat kasar 

karena menyamakan seseorang dengan iblis. 

Data 34 Netizen @marwa_syaarif “Adoohh kok mukax 

tamba jelek yah dek” 

Sumber @nissa_sabyan_ Lampiran 19 (Kata dan Kalimat) 

Analisis: 

 Pada data 34 penggunaan bahasa yang digunakan oleh netizen 

merupakan bahasa sarkasme Bentuk Penyampaian Pendapat dapat 

dilihat dari kalimat “adoooh kok mukax tamba jelek yah” kata “kok” dan 

“yah” telah menandakan komentar yang ditulis oleh netizen tersebut 

merupakan pendapat dari hasil pemikirannya sendiri. Dengan mengatakan 

bahwasanya NS bertambah jelek termasuk dalam penggunaan sarkasme 

sifat. Hal ini karena adanya kata sifat yang negatif dan kasar yang 

digunakan untuk menghina atau menjelek-jelekkan. 

Data 35 

 

 Pada data 38 postingan dari akun instagram fanspage @nissa-

saabyan_ yang menampilkan foto dari Nissa Sabyan dan diberikan 
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deksripsi singkat berupa sapaan kata “Assalamualaikum”. Postingan ini 

telah disukai sebanyak 571 netizen dan 68 yang berkomentar. 

Data 35 Salah seorang netizen dengan nama akun 

@joyboy_siddik berkomentar “gimana rasanya jadi pelakor?” 

Sumber @nissa-saabyan (kalimat) 

Analisis: 

 Pada data 35 merupakan penggunaan bahasa sarkasme Bentuk 

Penyampaian Pertanyaan hal ini ditandai dengan kata “gimana” dan 

diakhiri dengan tanda tanya (?). Kalimat “gimana rasanya jadi pelakor” 

merupakan pertanyaan netizen untuk NS dengan menanyakan rasanya 

menjadi seorang pelakor, kata pelakor adalah singkatan dari Perebut Laki 

Orang. Kalimat yang digunakan netizen sangat jelas bahasa sarkasmenya 

karena adanya sindiran dibalik pertanyaan tersebut. 

Data 36 

 

 Dalam postingan akun dari Nissa Sabyan sendiri yang tengah 

memposting rekaman dirinya yang menggunakan hp sambil bernyanyi. 
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Postingan tersebut diunggah pada tanggal 24 juni 2021 telah disukai 

sebanyak 1.443.053 dan 4.102 komentar.  

Data 36 Netizen dengan nama akun @bun-dayati 

berkomentar “kacanya kurang besar” 

Sumber@nissa_sabyan (kalimat) 

Analisis: 

 Berdasarkan komentar netizen pada data 36 merupakan 

penggunaan bahasa sarkasme Bentuk Penyampaian Pendapat hal ini 

dapat dilihat dari kalimat “kacanya kurang besar” ungkapan tersebut 

merupakan kalimat sindiran untuk NS dengan tujuan agar bisa memilih 

kaca yang lebih besar agar digunakan untuk mengintrospeksi dirinya 

sendiri. Komentar netizen di atas merupakan kalimat yang positif dan 

santun ketika dibaca, namun tetap terdengar kasar karena tujuan untuk 

menyindir. 

Data 37, 38 
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 Sebuah postingan vidio yang berdurasi 40 detik menampilkan vidio 

Nissa Sabyan dan Ayus beserta vidio klarifikasi Ayus yang sedang 

meminta maaf kepada para penggemar Sabyan. Vidio ini diunggah pada 

tanggal 21 februari 2021 dengan jumlah penonton sebanyak 184.810 dan 

komentar sebanyak 253. 

Data 37 Komentar salah satu pemiliki akun instagram 

@dewiy4693 “Sumpah jijik,,,, tampang di bawah rata2 

juga” 

Analisis:  

 Pada data 37, merupakan penggunaan kalimat sarkasme Bentuk 

Penyampaian Pendapat hal ini ditandai dengan adanya penyampaian 

pendapat yang bersumber dari hasil pemikiran sendiri tanpa ada 

pembuktian secara langsung. Kalimat “tampang di bawah rata2” 

merupakan bentuk penyampaian pendapat netizen yang berarti wajah AS 

biasa-biasa saja tidak dikategorikan sebagai orang berwajah tampan. 

 Data 37 merupakan bentuk sarkasme sifat, karena adanya 

penyampaian sifat buruk seseorang. Hal ini ditandai dengan kalimat 

“tampang di bawah rata-rata” adalah kaimat negatif yang cukup kasar 

bahasanya. 

Data 38  Netizen @mala-pedrosa “kalo kamu tidak 

rupawan seharusnya kamu setia”. 

Sumber @cumicumi.com_insta  Lampiran 20 (Kalimat)  

Analisis:  

 Pada data 38 seorang netizen berkomentar dengan menggunakan 

bahasa sarkasme Bentuk Penyampaian Pendapat karena komentar 
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yang berisikan dengan pendapat dan pemikiran netizen itu sendiri. Kalimat 

“kalau kamu tidak rupawan seharusnya kamu setia” ungkapan tersebut 

penyampaian pendapat dan saran netizen yang ditujukan untuk AS. 

Ungkapan kata “ kalau kamu tidak rupawan” memperjelas bahwasanya 

kutipan netizen tersebut sepenuhnya berisikan pendapatnya sendiri. Frasa 

“tidak rupawan” adalah bentuk penyampaian bernada sarkasme karena 

memberikan pernyataan kepada seseorang kalau dia tidak rupawan 

dalam artian tidak tampan. 

Data 39, 40, 41 

  

 Dalam postingan @tribunsumsel dengan judul “Pengakuan NS dan 

AS saling mencintai, Fadhika Nova: Ada bukti Video dan chat”. Postingan 

ini diunggah pada tanggal19 februari 2021 telah disukai sebanyak 1.360 

dan 111 komentar netizen. 

Data 39 Netizen @erlan_yuaditra berkomentar “kelihatan sih 

cewe nakal meski dikerudung juga”  
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Analisis: 

 Pada data 39, merupakan penggunaan bahasa sarkasme Bentuk 

Penyampaian Pendapat karena berisikan pendapat dan hasil dari 

pemikiran netizen itu sendiri tanpa adanya unsur pembuktian 

kebenaranya. Hal ini ditandai dengan kalimat “kelihatan sih” kata “sih” 

menandakan pendapat dari netizen yang masih mengandung keragu-

raguan. Netizen tersebut berpendapat bahwasanya NS seperti perempuan 

yang nakal walaupun menggunakan hijab. 

 Komentar netizen pada data 39 sangatlah kasar dan penuh dengan 

nada sindiran dapat dilihat dari kata “cewe nakal” yang merupakan 

ungkapan sarkasme yang ditujukan untuk perempuan yang tidak baik. 

Data 40 Netizen @neng_pantura “Hancur kariermu dek dek. 

Akibat kelakuanmu MINUS” 

Analisis: 

 Pada data 40, merupakan penggunaan bahasa sarkasme Bentuk 

Penegasan, penegasan yang dimaksud adalah adanya aksentuasi 

adanya pengkhususan terhadap sesuatu yang menjadikan pusat 

perhatian. Adapun komentar netizen dengan nada penegasan “hancur 

karirmu dek akibat kelakuanmu MINUS” kata minus sangat jelas 

merupakan aksen penegasan karena menggunakan huruf kapital 

sehingga menandakan penegasan. Netizen tersebut bermaksud 

mengaskan kepada NS bahwasanyan karirmu akan hancur akibat 

kelakuanmu sendiri. 
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Pengkasaran Makna: Pada data 40 terjadi pengkasaran makna karena 

adanya ungkapan frasa “kelakuanmu MINUS”, kata ‘minus” menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kurang yang berhubungan 

dengan penjumlahan yang dikurangi sedangkan berdasarkan adjektiva 

kata minus berarti tidak dengan atau tanpa. Maksud dari frasa tersebut 

adalah mengungkapkan bahwsanya tingkah laku atau perangai baik dari 

NS sangat kurang. 

Data 41 Netizen @bangkucil “rohani beda tipis dengan 

rohalus” 

 Sumber @tribunsumsel (kalimat) 

Analisis: 

Pada data 41, komentar dari netizen @bangkucil menggunakan bahasa 

sarkasme Bentuk Pernyataan Persamaan. Dapat ditandai dengan 

kalimat “rohani beda tipis dengan rohalus”, kata rohani menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya roh, kata rohani berkaitan dengan 

jasmaniah yang adalah tubuh sedangkan kata rohalus berkaitan dengan 

ilmu gaib, makhluk astral, makhluk halus seperti jin, setan, iblis, hantu. 

Maksud dari ungkapan netizen yang menyamakan rohani dan rohalus 

karena kata rohani dikaitkan dengan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh NS 

yang mengandung kerohanian atau menangkan jiwa atau jasmani ketika 

didengar sedangkan untuk rohalus adalah ungkapan kasar yang 

mengamakan NS dengan makhluk halus.  
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 Berdasarkan penjelasan di atas maka komentar netizen merupakan 

Pengkasaran Makna. Kalimat dari “rohani beda tipis dengan rohalus” 

memang terdengar normal, namun bermakna kasar dengan maksud 

menyindir. 

Data 42, 43 

 

 Sebuah vidio berdurasi 17 detik yang menampilkan sosok ayah dari 

Nissa Sabyan yang tengah diwawancara oleh wartawan mengenai isu 

yang menimpa putrinya. Postingan ini diberi judul “Belum juga muncul 

dihadapan publik untuk meluruskan semua yang terjadi, namun ayah NS 

mengungkap kalau putrinya enjoy dan tetap tersenyum”. Diunggah pada 

tanggal 1 maret 2021 telah ditonton sebanyak 160.990 dan komentar 

sebanyak 171. 

Data 42 Komentar netizen @nsanrhyt “gapunya otak” 

Analisis: 

 Pada data 42, merupakan penggunaan bahasa sarkasme Bentuk 

Penyampaian Pendapat karena berisikan pendapat atau isi pemikiran 
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seseorang. Kalimat “gapunya otak” adalah frasa yang diungkapkan 

netizen untuk ayah dari NS karena memberikan pernyataan yang 

diunggah oleh akun gosip @cumicumi.com_insta mengatakan 

bahwasanya putrinya saat ini enjoy dan tetap tersenyum. Hal tersebut 

menggambarkan bahwasanya netizen sedang kesal dengan pernyataan 

yang diberikan oleh ayan NS kerena bukannya meberikan klarifikasi 

mengenai gosip yang menimpa putrinya justru kalimat tersebut yang 

diungkapkannya. 

Pengkasaran Makna: Frasa “gapunya otak” yang dituliskan oleh netizen 

dikolom komentar akun gosip instagram merupakan bentuk dari 

pengkasaran makna. Kata “gapunya” berarti tidak memiliki dan kata “otak” 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benda putih yang 

lunak terdapat di dalam rongga tengkorak yang menjadi pusat saraf. Frasa 

“gapunya otak” dapat diartikan tidak memiliki otak, seperti kita ketahui 

bahwasanya manusia tidak akan hidup tanpa memiliki otak, namun makna 

yang disampaikan pada frasa tersebut bukanlah makna sebenarnya 

melainkan bermakna ungkapan untuk orang bodoh. 

Data 43 @jeniscamefti “krisis moral” 

Sumber @cumicumi.com_insta (Kalimat) 

Analisis: 

 Pada data 43, komentar netizen merupakan penggunaan bahasa 

sarkasme Bentuk penyampaian Pendapat kerena adanya ungkapan 

yang berisikan pendapat atau praduga. Hal tersebut sejalan dengan frasa 
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“krisis moral” merupakan ungkapan bernada sarkasme dengan maksud 

menyampaikan bahwasanya NS memiliki moral yang krisis. 

Pengkasaran Makna: Frasa “krisis moral pada komentar netizen 

merupakan bentuk pengkasaran makna. Kata “krisis menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan yang berbahya sering digunakan 

untuk frasa krisis ekonomi, krisis finansial, krisis global, krisis pangan dll, 

sedangkan kata “moral” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

(ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, 

sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak, budi pekerti. Kata krisis dan 

moral menjadi negatif dan sarkasme karena ungkapan netizen tersebut 

ditujukan untuk NS bahwasanya kebaikan yang ada pada dirinya (moral) 

sedang mengalami kesuraman/dalam keadaan sakit (krisis). 

Data 44, 45 

 

 Sebuah vidio dengan judul “tangis NS di vidio klip trending” 

diunggah oleh akun instagram @tribun_video pada tanggal 14 maret 2021 

tekah disukai sebanyak 787 orang dan komentar sebanyak 101.  
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Data 44 Netizen @fkeinshit” terus gue peduli,…. GAKK 

BODO AMAT  

Analisis: 

 Pada data 44, komentar netizen merupakan penggunaan bahasa 

sarkasme Bentuk Penyampaian Penegasan dapat ditandai dengan 

kalimat “terus gue peduli,, GAK BODO AMAT”.  Kalimat “GAK BODO 

AMAT” adalah bentuk penegasan netizen yang diperkuat penggunaan 

dengan penggunaan huruf kapital. Maksud dari netizen berkomentar 

karena sudah tidak peduli lagi dengan berita-berita mengenai NS dan AS. 

Komentar tersebut merupakan komentar sarkasme karena adanya kalimat 

yang menandakan seolah-olah acuh dan tidak menghargai unggahan 

tersebut. 

Data 45 Netizen @xduaenamx “Berita Anjing” 

Analisis: 

 Pada data 45 seorang netizen berkomentar pada postingan 

@tribun_vidio dengan mengatakan berita yang disampaikan tersebut 

adalah berita anjing. Dengan adanya penggunaan frasa “berita anjing” 

adalah sarkasme bentuk penyampaian pendapat. Dapat dilihat dari kata 

“berita” dan kata “anjing” menjadi sebuah frasa “berita anjing” merupakan 

penggunaan kalimat yang sangat jelas sarkasme karena menyamakan 

sesuatu hal dengan anjing. 

Pengkasaran Makna: Berdasarkan frasa “berita anjing” adalah bentuk 

dari pengkasaran makna. “berita” menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah penyampaian cerita atau keterangan mengenai suatu 
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kejadian atau peristiwa yang hangat, sedangkan kata “anjing” adalah 

nama dari binatang yang seringkali dipelihara untuk menjaga rumah 

ataupun berburu, tetapi anjing adalah salah satu hewan yang najis untuk 

kita sentuh sebagai umat islam. Namun kata anjing pada komentar netizen 

tersebut betujuan untuk menghina atau memang disimbolkan sebagai 

bahasa kasar. Frasa “berita anjing” adalah ungkapan netizen untuk 

menunjukkan ketidaksukaannya terhadap informasi atau cerita yang 

disampaikan oleh akun instagram @tribun_video. 

Sumber @tribun_video Lampiran  23 (kalimat)  

Data 46,47 

  

 Sebuah postingan vidio Nissa Sabyan yang diunggah oleh 

@lambenyinyir_season2, memperlihatkan Nissa Sabyan yang tengah 

bercakap dengan menggunakan suara manja diiringi oleh candaan. 

Diunggah pada tanggal 22 februari 2021 telah ditonton sebanyak 405.681 

dan 433 komentar.  
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Data 46 Seorang netizen dengan nama akun instagram 

@indah_herlina12 “centilnya kelewatan padahal masih kecil 

kok mau sama suami orang” 

Analisis:  

 Pada data 46, komentar di atas merupakan penggunaan bahasa 

sarkasme Bentuk penyampaian pendapat karena komentar netizen 

berisikan pendapat yang belum tentu terbukti kebenarannya. Dapat dilihat 

dari kalimat “masih kecil kok”, netizen berpendapat bahwa NS masih kecil 

padahal kenyataannya NS sudah dewasa bahkan sudah berumur 21 

tahun tidak bisa lagi dianggap sebagai anak kecil. Namun dengan adanya 

kalimat selanjutnya yang mengakatan “mau sama suami orang” adalah 

penggunaan kalimat yang cukup kasar didengar. 

Data 47 @moisuka16 “umur 21 th….,, kelamin dah 

sempurna. Masih kecil gmna? 

Sumber @lambenyinyir_season2 Lampiran 24 (kata) 

Analisis:  

 Pada data 47 merupakan penggunaan bahasa sarkasme Bentuk 

Penyampaian pertanyaan karena adanya ciri penggunaan frasa “masih 

kecil gmna” dan diakhiri dengan tanda tanya (?). maksud dari kalimat 

penyampaian pertanyaan netizen yakni menanyakan bahwasanya apakah 

umur 21 tahun masih dianggap sebagai anak kecil padahal kelamin sudah 

sempurna. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang penggunaan 

bahasanya cukup santun namun terdengar sarkasme jika melihat 

komentar pada data 26. Netizen tersebut tidak menerima bahwasanya NS 



 
 

162 
 

masih dianggap anak kecil padahal sudah berumur 21 tahun kategori 

umur dewasa. 

Data 48 

 

 Sebuah postingan dari akun @nissa_sabyan memperlihatkan 

dirinya yang sedang bermain piano sambil bernyanyi. Diposting pada 

tanggal 14 juni 2021, telah disukai sebanyak 3.473.371 dan 12.701 

komentar netizen. 

Data 48 Salah seorang netizen dengan nama akun instagram 

@yanti.sulastri.161009 berkomentar “Masyaallah selain 

cantik dia juga pinter maen piano dan lebih pinter lagi 

menangin hati laki yang punya istri”. 

Analisis:  

 Komentar pada data 48 merupakan bahasa sarkasme Bentuk 

Penyampaian Pendapat, karena adanya kalimat pujian yang berartikan 

pendapat yang berisikan fakta seperti kata “masayallah selain cantik pinter 

maen piano” merupakan penyampaian pendapat karena netizen 

memberikan pujiannya bahwasanya NS itu cantik dan pintar bermain 

piano. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang sopan namun terdengar 
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sarkas karena adanya unsur sindiran seperti kalimat selanjutnya yang 

mengatakan “pinter menangin hati laki yang punya istri”. 

Penyempitan makna: kalimat “menangin hati laki yang punya istri” 

mengalami penyempitan makna karena adanya kalimat “menangin hati” 

jika diartikan “menangin berarti sebuah kemenangan yang diperuntukan 

untuk yang sedang berlomba atau kegiatan-kegiatan yang mendapatkan 

hadiah, dan kata “hati” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI 

adalah organ badan yang berwarna kemerah-merahan dibagian kanan 

atas rongga perut, gunanya untuk mengambil sari-sari makanan di dalam 

darah dan menghasilkan empedu atau disebut dengan ‘ginjal’, tetapi kata 

“hati” sering diartikan dengan perasaan cinta atau kasih. Adanya 

penyempitan makna karena kata “menangin” dan “hati” menjadi frasa 

“menangin hati”  yang berartikan mendapatkan hati si lelaki. Walaupun 

kalimat tersebut berkonotasi positif tetapi memiliki makna yang cukup 

kasar yang di mana pemberi komentar menuduh bahwasanya NS telah 

memenangkan hati dari suami RF dalam artian merebut.  

Data 49 netizen @zrai_10 berkomentar “G usa pake jilbab. 

G usa nyanyi arab lagi. Baikin aja dulu iman sama 

akhlaknya. Wanita akhir zaman menipu dengan pakaian 

islam. Merusak aja…. 

Sumber@nissa_sabyan(kalimat) 

Analisis: 

 Data yang terdapat pada komentar di atas merupakan penggunaan 

bahasa sarkasme Bentuk Penyampaian Larangan. Bentuk penyampaian 
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larangan ini dalam artian adanya penggunaan kata, frasa atau kalimat 

untuk menyampaikan larangannya kepada seseorang, seperti kata “G usa 

pake jilbab, g usa nyanyi arab lagi” merupakan kalimat larangan netizen 

untuk NS tidak usah menggunakan hijab dan menyanyikan lagu arab. 

Selanjutnya penggunaan bahasa sarkasme dalam bentuk perintah. 

Netizen tersebut menyuruh atau memerintahkan NS untuk terlebih dahulu 

memperbaiki iman dan akhlaknya sebelum menggunakan hijab dan 

menyanyikan lagu-lagu religi, dapat dilihat dari kalimat “balikin aja dulu 

iman sama akhlaknya”. Pada kalimat “balikin aja” menandakan adanya 

maksud memerintah dengan tujuan menasehati, penggunaan kalimat oleh 

netizen tersebut masih normal namun bernada sarkasme karena 

menyuruh seseorang untuk tidak memakai hijab, tentu itu adalah sebuah 

larangan yang salah. 

Data 50, 51 

 

 Sebuah postingan dari akun instagram @nissa_sabyan yang 

diberi judul “Lagu persembahan dari kami yang berjudul NASKAH SANG 
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KUASA untuk PALESTINA”. Diunggah pada 7 juni 2021 telah disukai 

sebanyak  752.653 dan 5.365 komentar netizen. 

Data 50 Seorang netizen dengan nama akun instagram 

@versiaris berkomentar “Gile ye gak ada rasa penyesalan 

euy maklum anak kecil apakah udah verifikasi? Ama 

keluarga bersangkutan dan netijen?? Ditutup komentar 

meren2 berarti beneran terjadi astaga dek kalau 

suamimu nanti ditikung ma orang gimana reaksinya ya 

jika dipublikasikan percuma masih ada netijen yang 

benci pasti ada gini ‘syukurin salah siapa nikung cwok 

org”. 

Analisis: 

 Sebuah postingan dari akun NS yang memposting  lagu 

persembahan untuk anak palestina sehingga membuat netizen kembali 

berkomentar dengan menggunakan bahasa sarkasme Bentuk 

Penyampaian Pertanyaan. Salah satu ciri komentar netizen berbentuk 

pertanyaan karena adanya penggunaan kata “apakah” dan diberikan 

tanda tanya (?). hal ini sejalan dengan postingan NS yang membuat 

netizen mempertanyakan  persoalan klarifikasi gosip yang menimpa 

dirinya untuk keluarga RF dan netizen itu sendiri. Selanjutnya kalimat 

“syukurin  salah siapa nikung cwok org” merupakan ungkapan ejekan 

yang bernada sarkas dengan maksud menunjukkan ketidakpedulian 

netizen tersebut. 

Perluasan makna:  pada kalimat “syukurin salah siapa nikung cwok org” 

merupakan perluasan makna kata nikung atau menikung pada awalnya 

digunakan untuk sebuah kendaraan yang memiliki arti 
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membelok;berkelok. Pada kutipan ini mengalami perluasan makna jika 

ditambah dengan kata “cwok” dengan kata lain laki-laki. Perluasan makna 

terjadi karena penggunaan kata “nikung” tidak hanya diperuntukkan untuk 

kendaraan yang berjalan kemudian mendapat belokan namun kata 

“nikung” bermakna mengambil kepemilikan seseorang dalam artian ketika 

kata “nikung cwok org” digabungkan maka bermakna mengambil pacar 

atau suami orang. Netizen menggunakan frasa tersebut karena adanya 

berita gosip mengani perselingkuhan antara NS dan AS sehingga 

timbullah kalimat yang berarti mengambil suami orang yang dimaksud 

adalah suami dari RF. 

Data 51 Netizen dengan nama akun @alsuntika_ “jadi gak 

DEMEN sm lagu yang dinyanyiin dia gak respek bye 

pelakor” 

Sumber: @nissa_sabyan (kalimat) 

Analisis:  

 Berdasarkan komentar netizen di atas maka data 51 termasuk 

bahasa sarkasme dalam Bentuk Penyampaian Penolakan. Hal ini 

sejalan dengan postingan akun NS yang merilis lagu barunya, namun 

netizen tersebut menolaknya dengan menggunakan kata “gak demen”. 

Arti kata “demen” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suka 

atau senang yang masuk dalam kelas kata adjektiva (kata sifat). 

Selanjutnya kata “gk respek bye pelakor” merupakan kalimat bernada 

sarkasme yang jika diartikan kata respek yang berarti hormat atau peduli, 

dengan adanya penambahan kata “gk” menunjukkan kalimat penolakan. 
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B. PEMBAHASAN 

Pada bagian pembahasan ini akan membahasa temuan-temuan yang 

diperoleh dari hasil menganalisis data yang terdiri 1)Bentu penggunaan 

gaya bahasa sarkasme netizen di media sosial instagram 2)Makna yang 

terdapat pada komentar netizen di media sosial Instagram. 

1. Bentuk Penggunaan Gaya Bahasa Sarkasme Netizen di Media 

Sosial Instagram 

 Berdasarkan hasil penelitian data yang telah dikumpulkan, 

dapat kita ketahui bahwasanya bahasa yang digunakan netizen di 

media sosial Instagram dalam menuliskan komentar sangat bervariasi, 

mengikuti bahasa yang tidak baku, bahasa asing, bahasa gaul yang 

diplesetkan serta bahasa Indonesia yang mengandung unsur 

sarkastis. 

 Setelah peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan, 

maka ditemukan data yang berasal dari komentar netizen yang 

memenuhi kriteria penggunaan gaya bahasa sarkasme. Data tersebut 

masuk kategori dari fungsi penggunaan gaya bahasa sarkasme yang 

diabagi menjadi beberapa bentuk penyampaian. Hasil dari penelitian 

ini bahwa komentar netizen memang selalu menyimpang dari kaidah 

kesantunan atau kesopanan dalam berbahasa baik. 

 Adapun wujud dari ragam bahasa yang telah dituliskan oleh 

netizen melalui komentar memiliki berbagai macam bentuk dan fungsi 
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dari penggunaan bahasa sarkasme tersebut. Setelah menganalisis 

data fungsi penggunaan bahasa sarkasme netizen yang dibagi oleh 

beberapa bentuk dan bentuk yang paling banyak digunakan berjumlah 

29 data dari 51 yang yang diperoleh. Hal tersebut didasari dari 

penggunaan bahasa yang digunakan netizen untuk berkomentar 

cenderung mengungkapkan kata-kata kasar berupa pendapat. Hal 

tersebut dibuktikan dari komentar netizen pada Data 9 “memang 

serasi sekali pasangan ini,,,sama2 pasangan berhati busuk” 

kalimat tersebut merupakan bahasa sarkasme bentuk penyampaian 

pendapat, dilihat dari kalimat “memang serasi sekali pasangan ini” 

tentu kalimat tersebut hanya pedanpat netizen mengenai keserasian 

antara NS dan AS. Komentar tersebut dikatakan kasar karena adanya 

penggunaan kalimat-kalimat yang bermakna negatif dan menyindir. 

 komentar serupa juga dialami oleh netizen @dewiy4693 

“Sumpah jijik,,,, tampang di bawah rata2 juga” hal ini ditandai 

dengan adanya penyampaian pendapat yang bersumber dari hasil 

pemikiran sendiri tanpa ada pembuktian secara langsung. Kalimat 

“tampang di bawah rata2” merupakan bentuk penyampaian pendapat 

netizen yang berarti wajah AS biasa-biasa saja tidak dikategorikan 

sebagai orang berwajah tampan. Data 37 merupakan bentuk sarkasme 

sifat, karena adanya penyampaian sifat buruk seseorang. Hal ini 

ditandai dengan kalimat “tampang di bawah rata-rata” adalah kaimat 

negatif yang cukup kasar maknanya. 
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 Bentuk selanjutnya yang paling banyak adalah bentuk 

penyampaian pertanyaan berjumlah 6. Salah satuny adalah komentar 

dari data 50 Seorang netizen dengan nama akun instagram @versiaris 

berkomentar “Gile ye gak ada rasa penyesalan euy maklum anak 

kecil apakah udah verifikasi? Ama keluarga bersangkutan dan 

netijen?? Ditutup komentar meren2 berarti beneran terjadi astaga 

dek kalau suamimu nanti ditikung ma orang gimana reaksinya ya 

jika dipublikasikan percuma masih ada netijen yang benci pasti 

ada gini ‘syukurin salah siapa nikung cwok org”. Salah satu ciri 

komentar netizen berbentuk pertanyaan karena adanya penggunaan 

kata “apakah” dan diberikan tanda tanya (?). hal ini sejalan dengan 

postingan NS yang membuat netizen mempertanyakan  persoalan 

klarifikasi gosip yang menimpa dirinya untuk keluarga RF dan netizen 

itu sendiri. Selanjutnya kalimat “syukurin  salah siapa nikung cwok org” 

merupakan ungkapan ejekan yang bernada sarkas dengan maksud 

menunjukkan ketidakpedulian netizen tersebut.  

 Kebanyakan pertanyaan yang ditulis oleh netizen di kolom 

komentar tidak benar-benar menginginkan jawaban dari pertanyaan 

tersebut, namun ada tujuan-tujuan tertentu yang dimaksudkan netizen 

dari pertanyaannya. Ada yang hanya bertanya dengan tujuan 

menyindir dan ada yang bertanya dengan tujuan untuk menghina 

lawan tuturnya. 
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 Selanjutnya adalah bentuk ketiga yang paling banyak adalah 

bentuk pernyataan persamaan berjumlah 4 komentar, bentuk ini 

merupakan bentuk menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. 

contoh pada data 17 Seorang netizen dengan nama akun 

@agustinarahma91  berkomentar “Hatimu seperti buah kedondong.. 

luarnya mulus tapi dalamnya berduri.. anda berhijab tapi 

dalamnya masya Allah tega sekali… menyakiti sesama wanita.” 

Merupakan Bentuk Pernyataan Persamaan, karena memberikan 

sebuah persamaan antara buah kedondong dengan hatinya. Kalimat 

“hatimu seperti buah kedondong” adalah kiasan perumpamaan seperti 

kita ketahui bahwa buah kedondong memiliki biji yang berduri 

sedangkan kulit luarnya sangatlah mulus. Netizen tersebut 

mengatakan bahwasanya NS memiliki penampilan yang baik solehah 

bahkan anggun dengan balutan hijabnya, namun berhati kasar atau 

tidak baik. Penggunaan kata seperti semakin memperjelas pernyataan 

persamaan netizen yang ditujukan untuk NS. 

 Bentuk selanjutnya adalah bentuk penyampaian Perintah dan 

Penegasan masing-masing berjumlah 3 komentar. Yang pertama 

bentuk penyampaian perintah merupakan bentuk permintaan dengan 

tujuan untuk mengabulkan kehendak sipemerintah. Contoh dari bentuk 

penyampaian perintah ada pada data 13 “Heters diam aja, gak usah 

ngehujat, Ns good looking. Penampilannya alim pasti banyak yg 

bela,dah yu diam aj yuk”. Hasil analisis pada 13 adalah sebagai 
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berikut: “Penampilannya alim pasti banyak yang bela” adalah 

penggunaan kalimat yang cukup sopan dan halus namun berubah 

makna menjadi sarkasme karena adanya unsur sindiran yang ditujukan 

untuk orang tertentu. Adapun Bentuk Penyampaian Perintah dilihat 

pada kalimat “Heters diam aja, ga usah” menandakan netizen tersebut 

memerintahkan heters atau pembenci NS untuk berhenti berkomentar 

lagi tentangnya. Heters adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang 

artinya ‘pembenci’, digunakan untuk pengguna media sosial atau 

netizen yang tidak menyukai orang-orang tertentu seringkali ditemukan 

pada seseorang yang berprofesi sebagai artis maupun profesi-profesi 

yang menyangkut media sosial lainnya, pasti memiliki yang namanya 

heters atau orang-orang yang tidak menyukainya. 

 Kedua adalah bentuk penyampaian penegasan yang juga 

berjumlah 3 netizen, salah satu contoh dari penyampaian penegasan 

terdapat pada data 26 “kalao ini jatohnya fitnah mampus lu” kalimat 

yang merupakan penegasan “mampus lu” netizen tersebut 

mempertegas komentar yang disampaikan diikuti oleh kata 

sebelumnya “kalao ini jatuhnya fitnah mampus lu”. Komentar ini 

dimaksudkan untuk pengunggah berita mengenai NS dengan 

memfitnahnya mengakatan “ada yang aneh ga sih” kalimat tersebut 

merupakan fitnah karena maksud dari postingan ingin memberitahukan 

kalau NS sedang hamil, padahal hal tersebut hanya cerita belaka yang 

dibuat-buat oleh pemilik akun @coganteutik. Data 26 masuk ke dalam 
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jenis penggunaan kalimat sarkasme, hal ini sejalan dengan ungkapan 

netizen “mampus lu”. Kata mampus adalah kata lain dari mati, namun 

kata mampus lebih terdengar sangat kasar karena bermaksud 

mendoakan orang tersebut mampus. 

 Bentuk lain yang terdapat pada komentar netizen adalah 

bentuk informasi yang berjumlah 2 komentar. Informasi menururt 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberitahuan, kabar 

atau berita tentang sesuatu, salah satu contohnya adalah pada data 29 

“semua org punya aib syg aja aib LO Allah tutupin, pas waktunya 

kebuka nangis juga lo”. Bentuk Penyampaian Informasi ditandai 

dengan kalimat “semua orang punya aib syg aja aub Lo Allah tutupin” 

kalimat tersebut menginformasikan kepada netizen lain yang 

mengomentari postingan dari NS dengan penuh hujatan, sehingga 

netizen bermaksud agar mereka manyadari dan introspeksi diri sendiri. 

Kalimat selanjutnya “mengatakan pas waktunya kebuka nangis lo” 

kalimat tersebut merupakan sarkasme bentuk tindakan. Kalimat di atas 

bertujuan baik untuk saling mengingatkan namun tetap saja pemilihan 

bahasa yang digunakan masih terbilang kasar. 

Selanjutnya adalah bentuk Penyampaian Sapaan, kata sapaan adalah 

kalimat pembuka yang digunakan sebelum memulai suatu 

pembahasan, contoh dari bentuk penyampaian sapaan adalah 

terdapat pada data 10 Netizen dengan nama akun instagram 

@hannin_pratiwi berkomentar “ Heyy apa kabr NS? Semoga kelak 
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rumah tanggamu dihancurkan wanita lain ya…amat disayangkan 

cantik tp gak bisa memilih laki” yang singel jd gak 

menghancurkan rumah tangga orang lain. Apalagi merebut 

kebahagiaan serta senyum anak”anak mb RF. Pada data 10,  

komentar netizen merupakan kalimat sarkasme dalam bentuk 

pernyataan sapaan dan penyampaian pertanyaan, karena netizen 

berkomentar “heyy apa kabr NS?” yang merupakan kalimat sapaan 

dengan menanyakan kabar atau keadaan. Namun maksud dari netizen 

bertanya dan memberi sapaan bukan benar-benar ingin mengetahui 

apakah baik atau tidak tetapi digunakan hanya untuk ungkapan sidiran 

dengan maksud tertentu. Penggunaan kalimat oleh netizen 

@hannin_pratiwi merupakan gaya bahasa sarkasme ditandai dengan 

kalimat “semoga kelak rumah tanggamu dihancurkan wanita lain”. 

Kalimat tersebut bentuk dari doa netizen dengan tujuan yang tidak 

baik. 

 Bentuk lainnya adalah Bentuk Penyampaian Penolakan 

berjumlah satu komentar, contoh dari penyampaian penolakan adalah 

terdapat pada data  51 Netizen dengan nama akun @alsuntika_ “jadi 

gak DEMEN sm lagu yang dinyanyiin dia gak respek bye pelakor” 

Berdasarkan komentar netizen di atas maka data 51 termasuk bahasa 

sarkasme dalam Bentuk Penyampaian Penolakan. Hal ini sejalan 

dengan postingan akun NS yang merilis lagu barunya, namun netizen 

tersebut menolaknya dengan menggunakan kata “gak demen”. Arti 
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kata “demen” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suka 

atau senang yang masuk dalam kelas kata adjektiva (kata sifat). 

Selanjutnya kata “gk respek bye pelakor” merupakan kalimat bernada 

sarkasme yang jika diartikan kata respek yang berarti hormat atau 

peduli, dengan adanya penambahan kata “gk” menunjukkan kalimat 

penolakan. 

 Bentuk terakhir yang terdapat pada penelitian penulis adalah 

bentuk penyampaian larangan, bentuk penyampaian larangan ini 

hanya ada satu komentar netizen yakni, terdapat pada data 49 netizen 

@zrai_10 berkomentar “G usa pake jilbab. G usa nyanyi arab lagi. 

Baikin aja dulu iman sama akhlaknya. Wanita akhir zaman menipu 

dengan pakaian islam. Merusak aja….penggunaan bahasa yang 

terdapat pada komentar netizen merupakan penggunaan bahasa 

sarkasme Bentuk Penyampaian Larangan. Bentuk penyampaian 

larangan ini dalam artian adanya penggunaan kata, frasa atau kalimat 

untuk menyampaikan larangannya kepada seseorang, seperti kata “G 

usa pake jilbab, g usa nyanyi arab lagi” merupakan kalimat larangan 

netizen untuk NS tidak usah menggunakan hijab dan menyanyikan 

lagu arab. Selanjutnya penggunaan bahasa sarkasme dalam bentuk 

perintah. Netizen tersebut menyuruh atau memerintahkan NS untuk 

terlebih dahulu memperbaiki iman dan akhlaknya sebelum 

menggunakan hijab dan menyanyikan lagu-lagu religi, dapat dilihat dari 

kalimat “balikin aja dulu iman sama akhlaknya”. Pada kalimat “balikin 
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aja” menandakan adanya maksud memerintah dengan tujuan 

menasehati, penggunaan kalimat oleh netizen tersebut masih normal 

namun bernada sarkasme karena menyuruh seseorang untuk tidak 

memakai hijab, tentu itu adalah sebuah larangan yang salah. 

 Berdasarkan pada tabel di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa bentuk dari penggunaan bahasa sarkasme yang paling banyak 

ditemukan adalah Bentuk Penyampaian Pendapat sebanyka 29 data dari 

total keseluruhan data berjumlah 51, selanjutnya adalah bentuk 

Penyampaian Pertanyaan sebanyak 6 data dari 51 data, Bentuk 

Pernyataan Persamaan sebanyak 4 data dari total 51 data, Bentuk 

Penyampaian Penegasan sebanyak 3 data dari total 51 data, Bentuk 

Penyampaian Perintah sebanyak 3 data dari total 51, Bentuk 

Penyampaian Informasi sebanyak 2 data dari total 51 data, Bentuk 

Pernyataan Sapaan sebanyak 2 data dai total data 51, Bentuk 

Penyampaian Penolakan dengan 1 data dari total 51 data dan Bentuk 

Penyampaian Larangan dengan 1 data dari total 51 data. 

2. Makna Gaya Bahasa Sarkasme Netizen di Media Sosial Instagram 

 Setelah menganalisis penggunaan bahasa sarkasme dan bentuk 

penggunaan gaya bahasa sarkasme netizen selanjutnya adalah 

makna yang menyimpang dari penggunaan bahasa sarkasme netizen. 

Data yang dikelola oleh penulis berjumlah 51 sedangkan jenis makna 

yang ditemukan berdasarkan kelima teori Chaer tentang jenis makna, 

makna yang menyimpang hanya 3 makna dengan jumlah keseluruhan 
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komentar adalah 11. Makna tersebut diantaranya adalah 2) 

Pengkasaran Makna, 2) Penyempitan Makna dan 3) Perluasan Makna.  

 Adapun contoh dari makna-makna yang menyimpang yang 

pertama adalah Pengasaran Makna yang berjumlah 9 komentar 

terdapat pada data 14 “tapi masih ngaku bukan plakor salut. Fakgirl 

sejati! Wahh lain kali jangan liat perempuan dari tampang imut dan 

polos yaa.. rupanya yang begitu yang anjrot gak ketolongan. 

Perubahan kalimat menjadi pengasaran makna karena adanya 

penggunaan kata “anjrot” plesetan kata dari anjing. Anjing merupakan 

nama binatang namun namanya seringkali digunakan untuk 

menyampaikan sesuatu yang buruk, seperti pada kalimat “rupanya 

begitu anjrot gak ketulungan” merupakan kalimat yang sangat 

terdengar kasar, walaupun anjing adalah nama binatang akan tetapi 

akan terdengar kasa ketika nama tersebut diucapkan untuk 

menyampaikan keburukan seseorang. 

Kedua adalah Penyempitan Makna yang berjumlah 1 

komentar terdapat pada data 48 Salah seorang netizen dengan nama 

akun instagram @yanti.sulastri.161009 berkomentar “Masyaallah 

selain cantik dia juga pinter maen piano dan lebih pinter lagi 

menangin hati laki yang punya istri”. kalimat “menangin hati laki yang 

punya istri” mengalami penyempitan makna karena adanya kalimat 

“menangin hati” jika diartikan “menangin berarti sebuah kemenangan 

yang diperuntukan untuk yang sedang berlomba atau kegiatan-
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kegiatan yang mendapatkan hadiah, dan kata “hati” menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah organ badan yang berwarna 

kemerah-merahan dibagian kanan atas rongga perut, gunanya untuk 

mengambil sari-sari makanan di dalam darah dan menghasilkan 

empedu atau disebut dengan ‘ginjal’, tetapi kata “hati” sering diartikan 

dengan perasaan cinta atau kasih. Adanya penyempitan makna 

karena kata “menangin” dan “hati” menjadi frasa “menangin hati”  

yang berartikan mendapatkan hati si lelaki. Walaupun kalimat tersebut 

berkonotasi positif tetapi memiliki makna yang cukup kasar yang di 

mana pemberi komentar menuduh bahwasanya NS telah 

memenangkan hati dari suami RF dalam artian merebut.  

Ketiga adalah Perluasan Makna berjumlah 1 komentar yang 

terdapat pada data 50 Seorang netizen dengan nama akun instagram 

@versiaris berkomentar “Gile ye gak ada rasa penyesalan euy 

maklum anak kecil apakah udah verifikasi? Ama keluarga 

bersangkutan dan netijen?? Ditutup komentar meren2 berarti beneran 

terjadi astaga dek kalau suamimu nanti ditikung ma orang gimana 

reaksinya ya jika dipublikasikan percuma masih ada netijen yang 

benci pasti ada gini ‘syukurin salah siapa nikung cwok org”. pada 

kalimat “syukurin salah siapa nikung cwok org” merupakan perluasan 

makna kata nikung atau menikung pada awalnya digunakan untuk 

sebuah kendaraan yang memiliki arti membelok;berkelok. Pada 

kutipan ini mengalami perluasan makna jika ditambah dengan kata 
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“cwok” dengan kata lain laki-laki. Perluasan makna terjadi karena 

penggunaan kata “nikung” tidak hanya diperuntukkan untuk 

kendaraan yang berjalan kemudian mendapat belokan namun kata 

“nikung” bermakna mengambil kepemilikan seseorang dalam artian 

ketika kata “nikung cwok org” digabungkan maka bermakna 

mengambil pacar atau suami orang. Netizen menggunakan frasa 

tersebut karena adanya berita gosip mengani perselingkuhan antara 

NS dan AS sehingga timbullah kalimat yang berarti mengambil suami 

orang yang dimaksud adalah suami dari RF. 

Keempat adalah Pertukaran(sinetesia) berjumlah 1 komentar  

Makna Makna pertukaran pada data 4 dapat ditandai dengan kata 

“topeng” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

artinya penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas dan sebagainya 

yang biasanya menyerupai muka orang, binatang dan sebagainya. 

Namun mengalami perubahan makna atau pertukaran makna karena 

maksud netizen berkomentar dengan kata “topeng” karena 

mengartikan bahwasanya NS menggunakan topeng untuk menutupi 

wajah aslinya walaupun sebenarnya NS tidak benar-benar memakai 

topeng, akan tetapi kata “topeng” memang diungkapkan dengan 

tujuan berbahasa sarkasme kepada lawan bicaranya. 

Kelima Penurunan (peyorasi)  Makna peyorasi  adalah  suatu  

proses  perubahan  makna sebagai  kebalikan  dari  ameliorasi.  

Peyorasi  dalam  arti  yang  baru  dirasakan  lebih rendah  nilainya  
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dari  arti  yang  lama.  Dapat ditandai dengan kata “Lonte” yang 

berartikan perempuan jalang, wanita pelacur. Sebutan lonte adalah 

sebutan untuk seorang perempuan nama lain dari perempuan 

pelacur, dari kata sebenarnya adalah (wanita, perempuan, 

istri,nyonya dll) merupakan sebutan untuk yang berjenis kelamin 

wanita namun mengalami penurunan makna dengan adanya kata 

“lonte” dengan makna yang sangat kasar. 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan pada 

penelitian-penelitian sebelumnya. Misalkan penelitian yang dilakukan oleh 

Pambajeng Yudo Handono (2018) dengan judul “Gaya Bahasa Komentar 

dalam Akun Instagram (Mimi Peri Rapuncelle)”. Persamaannya adalah 

sama-sama meneliti mengenai gaya bahasa, namun memiliki 

perbedaannya dari segi objek. Penelitian yang dilakukan oleh Pambajeng 

Yudo Handono menjadikan akun instagram @mimiperi sebagai objeknya 

dan gaya bahasa secara umum. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti sekarang adalah menjadikan instagram sebagai objek 

kajiannya dan hanya berfokus pada komentar yang mengandung gaha 

bahasa sarkasme. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Edi Setiawan (2018) dengan judul penelitian “Penggunaan Gaya Bahasa 

Sarkasme pada Komunitas motor”. penelitian ini juga sama-sama 

mengkaji tentang bahasa sarkasme dan menggunakan pendekatan 

pragmatik. Adapun yang membedakan penelitian sekarang dengan 

peneliti sebelumnya yaitu terdapat pada objek penelitian yakni penelitian 
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objek kajiannya adalah komunitas motor, sedangkan yang akan peneliti 

teliti yakni gaya bahasa sarkasme netizen di kolom komentar instagram. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kartika Tiara Syarifuddin 

(2020) dengan judul penelitian “Sarkasme pada masyarakat Indonesia 

selama pandemi covid-19 dalam media sosial twitter”. Penelitian ini 

mengkaji tentang bagaimana bentuk sarkasme yang beredar 

dimasyarakat melalui media sosial salah satunya adalah media twitter 

serta makna dan perubahan makna terkait covid19. Penelitian ini juga 

mengkaji tentang bahasa sarkasme namun objek kajiannya lebih kepada 

perubahan makna yang mana twitter menjadi objek kajiannya adapun 

perbedaanya dengan peneliti sekarang adalah ada pada objek kajiannya 

dan analisis datanya menggunakan prinsip kesantunan maksim yang 

terdapat pada teori leech. Selanjutnya Elen Inderasari,  Ferdian Achsani 

dan Bini Lestari dengan judul jurnal “Bahasa Sarkasme Natizen dalam 

Komentar Akun Instagram (@Lambeturah)”. Penelitian ini mengkaji 

tentang bahasa sarkasme yang terdapat pada akun Instagram (@lambe 

Turah) dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahu faktor-faktor 

yang mempengaruhi penggunaan bahasa sarkasmenya. Yang 

membedakan penelitian sekarang dengean penelitian sebelumnya yaitu 

adapa pada pengkajiannya dengan menggunakan objek komentar netizen 

di media sosial instagram. Adapun teori yang digunakan adalah teori dari 

keraf, sebagai alat untuk menganalisis bentuk dan maknanya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasa pada bab sebelumnya maka 

sapat disimpulkan bahwa analisis penggunaan gaya bahasa sarkasme 

netizen di media sosial instagram ditemukan bentuk-bentuk yang 

dikemukakan oleh Keraf diantaranya, bentuk penyampaian pendapat, 

bentuk penyampaian pertanyaan, bentuk pernyataan persamaan, bentuk 

penyampaian penegasan, bentuk penyampaian perintah, bentuk 

penyampaian informasi, bentuk penyampaian sapaan, bentuk 

penyampaian informasi dan bentuk penyampaian larangan. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwasanya penggunaan bahasa yang digunakan oleh 

netizen dalam berkomentar memiliki tujuan untuk menyampaikan 

pendapatnya dengan menggunakan bahasa sarksame. 

 Adapun makna-makna dari komentar netizen yang menyimpang 

dari kaidah sebenarnya dengan mengacuh pada jenis perubahan makna 

maka peneliti menemukan  penyempitan makna, perluasan makna, makna 

metafora dan makna penurunan serta pertukaran makna. Dapat 

disimpulkan bahwa  penggunaan bahasa sarkasme berdasarkan 

komentar netizen paling banyak mengalami perubahan pengkasaran 

makna yang diakibatkan penggunaan bahasa atau kata tetentu seperti 

penggunaan nama hewan, benda dan lain sebagainya. 
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B. Saran 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti 

ingin memberikan saran kepada beberapa pihak. Adapun saran saran yang 

ingin disampaikan sebagai berikut. 

1. Peneliti menginginkan agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai acuan untuk peneliti dengan tujuan mempelajari kembali 

menganai penelitian ini. Penelitian ini tentunya masih banyak 

memiliki kekurangan namun saran yang membangun dari pembaca 

sangat berkesan bagi peneliti. 

2. Setelah melihat hasil penelitian ini, maka peneliti berharap agar 

pembaca bisa lebih mengetahui atau lebih memahami lagi 

mengenai bahasa sarkasme mulai dari bentuk dan makna-

maknanya. 

3. Untuk mahasiswa diharapkan penelitian ini bisa dijadikan acuan atau 

referensi menarik untuk melakukan penelitian tentang pengggunaan 

gaya bahasa sarkasme yang melanggar prinsip kesantunan 

berbahasa, diharapkan agar meneliti lebih mendalam karena dalam 

penelitian ini hanya membahas tentang bahasa sarkasme bentuk dan  

maknanya. Besar harapan, bagi peneliti selanjutnya 

bisamengembangkan penelitian yang menyangkut penggunaan gaya 

bahasa sarkasme. 
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NO. Fungsi Penggunaan 

Gaya Bahasa 

Sarkasme 

Komentar Netizen 

1.  Bentuk Penyampaian 

Pendapat 

 Putus urat malu, bikin rumah 

tangga orang berantakan. Ingat 

ya nis @nissa_sabyan cap 

“plakor” itu akan nempel 

selamanya, sampai kamu nikah 

punya anak tua sampai mati. 

 Duhh lonteeeee 

 sekarang mah udah urat malu 

belakangan yang penting eksis 

dulu. Manusia kayak gini masih 

ada aja yang bela, gatau dah gw 

mereka ngebela karena apa, 

karena mereka ga mau 

ngomongin orang saking 

sucinya atau cuma topeng doang 

karena si nisa mulus good 

looking. Bukan masalah dosa 

atau engga nynyirin orang, tapi 

kalau modelan pelakor kayak 

gini ga dapat sanksi sosial yakin 

1000 persen bakal banyak orang 

yang ngikutin jejak pelakor mini 

ini. Jadi ga usah pada sok bilang 

urus dosa masing”. Tanpa anda 

kasih tau juga kami tau dosan itu 

ya diurus masing” tapi nanti 

kalau udah ninggoy. Nih karena 

kelakuan nisa akan lahir banyak 

pelakor mini yang gatau malunya 

udh ngerebut lakik orang tapi 

kyk ga punya beban hidup. 

Welcome pelakor mini syariah”. 

 Nauzubillah ukhti goblok kali kau 

 muka imut sok alim ternyata 

munafik ganteng kagak yang  



 
 

187 
 

cewek cantik banget juga 

kagak….. pada bertingkah 

 memang serasi sekali pasangan 

ini,,,sama2 pasangan berhati 

busuk 

 tapi masih ngaku bukan plakor 

salut. Fakgirl sejati! Wahh lain 

kali jangan liat perempuan dari 

tampang imut dan polos yaa.. 

rupanya yang begitu yang anjrot 

gak ketolongan. 

 “mantan suami ga ada akhlak, 

trs si cewek kegatelan.. ntar 

tunggu aja karma kamu berdua.” 

 udah jelek kang selingkuh gak 

jentle 

 dukun edan 

 Salah satu postingan bodoh 

mengumbar aib. Udah gitu yang 

diumbar gak sesuai kenyataan 

lagi. Ngumbar aib plus fitnah. 

Semoga yang negbuat ginian 

disadarkan, dan kebodohannya 

segera diangkat. 

 bisa aja laper anjing 

 berita nggak penting.. emang 

goblok 

 Gila Anjim wartawan julid bettt, 

udah kali mau dia beli tai, beli 

susu bayi, suka-suka dialah, kan 

udah selesai jg. Apansih anjir 

jadi ngerusak mata gue 

nontonnya”. 

 G bakal laku…. Kelakuannya g 

bener eneg 

 kok aneh ya jaman sekarang 

manusia kalau dihujat senang 

ya, seharusnya menyepi dulu 

sampai orang lupa atas kelakuan 



 
 

188 
 

kamu, biar ga bertambah yang 

nyumpahin kamu 

 Air mata KADAL 

 Adoohh kok mukax tamba jelek 

yah dek 

 kacanya kurang besar 

 Sumpah jijik,,,, tampang di 

bawah rata2 juga 

 kalo kamu tidak rupawan 

seharusnya kamu setia 

 kelihatan sih cewe nakal meski 

dikerudung juga 

 Hancur kariermu dek dek. Akibat 

kelakuanmu MINUS 

 gapunya otak 

 krisis moral 

 Berita Anjing 

 centilnya kelewatan padahal 

masih kecil kok mau sama suami 

orang 

 Masyaallah selain cantik dia juga 

pinter maen piano dan lebih 

pinter lagi menangin hati laki 

yang punya istri 

2.  Bentuk Penyampaian  

Larangan 

 G usa pake jilbab. G usa nyanyi 
arab lagi. Baikin aja dulu iman 
sama akhlaknya. Wanita akhir 
zaman menipu dengan pakaian 
islam. Merusak aja…. 

3.  Bentuk Penyampaian 

Informasi 

 percuma pakai jilbab kalau suka 
sama om-om 

 semua org punya aib syg aja aib 
LO Allah tutupin, pas waktunya 
kebuka nangis juga lo 

4.  Bentuk Penyampaian 

Penegasan 

 kalao ini jatohnya fitnah mampus 

lu 

 Hancur kariermu dek dek. Akibat 

kelakuanmu MINUS 

 terus gue peduli,…. GAKK BODO 
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AMAT  

5.  Bentuk Penyampaian 

Penolakan 

 jadi gak DEMEN sm lagu yang 
dinyanyiin dia gak respek bye 
pelakor  

6.  Bentuk Penyampaian 

Perintah 

 Heters diam aja, gak usah 
ngehujat, Ns good looking. 
Penampilannya alim pasti 
banyak yg bela,dah yu diam aj 
yuk 

 Muka polos jijik. Kelakukan diihh 

habis nikah tinggal di tengah 

hutan aja. Biar orang2 ga pada 

jijik liat lo berdua 

 report wartawan kayak gitu gak 

ngotak 

7.  Bentuk Penyampaian 

Pertanyaan 

 gimana rasanya Niss udah 

berhasil ngerbut suami orang?? 

Bangga?? 

 Dek Ns maukah den Ns jadi guru 

les kaka? Kaka ingin belajar jadi 

felakoerrr yang santun dan baek 

itu bagaiman? 

 Suami orang apa kabar Umiii? 

8.  Bentuk Pernyataan 

Persamaan 

 dasar muka tembok gak punya 

malu 

 Hatimu seperti buah kedondong.. 

luarnya mulus tapi dalamnya 

berduri.. anda berhijab tapi 

dalamnya masya Allah tega 

sekali… menyakiti sesama 

wanita. 

 Iblis najis 

 rohani beda tipis dengan rohalus 

9.  Bentuk Pernyataan - 
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Perbandingan 

10.  Bentuk Pernyataan 

Sapaan 

 Netizen dengan nama akun 

instagram @hannin_pratiwi 

berkomentar “ Heyy apa kabr 

NS? Semoga kelak rumah 

tanggamu dihancurkan wanita 

lain ya…amat disayangkan 

cantik tp gak bisa memilih laki” 

yang singel jd gak 

menghancurkan rumah tangga 

orang lain. Apalagi merebut 

kebahagiaan serta senyum 

anak”anak mb RF. 

 Hay lakor pa kabaar sehaaat 

khh? Smoga karma nyusul kau d 

hal apapun krn kau jahattt 

sekaliii” 
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