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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

Moto : 

Membandingkan pencapaian diri dengan orang lain hanya akan membuat 

kita sulit bahagia. Cukup jadi versi terbaik dari diri sendiri dan mensyukuri setiap 

pencapaian, walau kecil sekalipun.  

Persembahan : 

Saya persembahkan skripsi ini sebagai wujud terima kasih saya kepada 

kedua orang tua tercinta dan terkasih yang telah senantiasa memberi dukungan 

penuh, pengorbanan, semangat, dan doa restu di setiap langkah saya, untuk 

saudara saya dan teman-teman yang telah ikut andil dalam proses saya serta 

seseorang yang dengan tulus sudah menemani saya sampai saat ini dan selalu 

memberikan saya semangat juga.  
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ABSTRAK 

DIAH AYU MEDIASHA. 2022. Sarkasme Dikalangan Komika Dark Jokes pada 

Program Channel Youtube Deddy Corbuzier. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I H. Muhammad Rapi Tang dan 

pembimbing II Anin Asnidar. 

 Dalam penelitian ini masalah utamanya yaitu bentuk dan makna gaya 

bahasa sarkasme pada program channel youtube Deddy Corbuzier. Adapun tujuan 

dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan gaya bahasa sarkasme dikalangan 

komika Dark Jokes pada program Channel Youtube Deddy Corbuzier. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan metode analisis 

deskriptif kualitatif. Subjek utama pada penelitian ini yaitu bahasa sarkasme 

dalam program channel youtube Deddy Corbuzier. Teknik dalam pengumpulan 

data penelitian ini yaitu teknik simak dan catat. Peneliti terlebih dahulu 

mengamati dan menyimak beberapa video yang dibawakan oleh komika pada 

program channel youtube milik Deddy Corbuzier. Dalam hasil analisis data dan 

bahasa, ada 15 kutipan yang telah ditemukan oleh peneliti. Yang termasuk ke 

dalam bentuk bahasa sarkasme tersebut antara lain: suruh sumpah pocong dulu, 

anda mau korupsi ya?, menteri yang masuk sini pasti baik terus, nggak!, Berarti 

dia jelek, Kuping udah tertutup otot, bukan tulang punggung, DPR cacat, anjing, 

Bangsat, goblok, gak punya akhlak, berak binatang, tai, pencitraan dan 

penangkapan, menuduh masuk mualaf karena adsense, sirik dan anjing. 

Penggunaan 15 kata atau kalimat yang termasuk dalam bentuk bahasa sarkasme 

dalam program channel youtube Deddy Corbuzier bermakna hinaan, makian, 

cacian hingga kasar. 

 

Kata Kunci : Gaya Bahasa, Sarkasme, Channel Youtube. 
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KATA PENGANTAR 

 Bissmillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh 

 Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taalaa yang telah 

memberikan kesehatan, kesempatan yang tidak ternilai dan tidak terbatas, dan 

kekuatan yang selalu dilimpahkan dalam wujud rahmat, serta berkat hidayah-Nya 

sehingga penulis masih terhindar dari marabahaya yang selalu ada dalam 

kehidupan. Tanpa kehendak Allah Subhanahu Wa Taalaa, penyusun skripsi ini 

tidak akan tercapai jika segala sesuatu yang kita kehendaki tidak akan terwujud 

tanpa dari Allah Subhanahu Wa Taalaa, oleh karena itu banyak-banyak bersyukur 

atas limpahan kasih sayang-Nya dan senantiasa tunduk kepada ajaran yang telah 

diperintahkan dan kemudian senantiasa menjauhi apa yang dilarang dan di benci-

Nya. 

  Salam serta shalawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu 

alaihi wassallam, karena beliaulah nabi terakhir yang diutus ke bumi dengan 

membawa sistem keislaman dengan berpedoman kepada Al-Quran dan As-

Sunnah sebagai wahyu terakhir yang diterima. Salah satu nabi yang merubah 

peradaban dari kekafiran menuju kepada keislaman dengan akidah yang kuat. 

Menjadi panutan bagi seluruh umat muslim untuk tetap menjadi hamba yang 

tangguh dalam menghadapi segala perkara, khususnya pada penulis yang 

senantiasa berusaha kuat dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, keberhasilan 

bukan semata-mata diraih oleh penulis sebaga penulis. Begitu banyak 

pengalaman-pengalaman yang menjadi sebuah pelajaran bagi penulis dalam 

mengerjakan skripsi ini. Ada saja kendala dan hambatan yang penulis hadapi, 

namun berkat kesabaran, ketahanan dan keikhlasan serta kemauan dan kerja keras 

disertai doa dari berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun 

material sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena 

itu, melalui kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada: 

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

2. Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. 

3. Dr. Andi Paida, S.Pd., M.Pd., selaku ketua jurusan Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Makassar. 

4. Prof. Dr. H. Muhammad Rapi Tang M.S, selaku pembimbing I yang 

telah membimbing penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran 

untuk memberikan waktu serta ilmu pengetahuan dengan penuh 

kebijaksanaan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

5. Anin Asnidar S.Pd., M.Pd, selaku pembimbing II yang telah 

membimbing penulis juga dengan penuh kesabaran dan keikhlasan 

untuk memberi waktu serta ilmu pengetahuan dengan penuh 

kebijaksanaan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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6. Terima kasih kepada kedua orang tua yang telah menyekolahkan 

penulis sampai sekarang serta doa yang tidak ada putus-putusnya demi 

kesuksesan dan masa depan penulis yang lebih baik kedepannya. 

7. Terima kasih pula untuk pihak-pihak yang telah membantu saya dan 

terima kasih juga kepada sahabat yang telah menyemangati saya dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis berharap skripsi yang sederhana ini dapat menjadi tambahan bagi 

pembaca yang mempelajari lebih jauh tentang menulis karya ilmiah. Dan penulis 

juga sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis 

butuh kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. 

Akhir kata penulis ucapkan kepada semua pihak-pihak yang telah perperan 

serta dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir. Penulis berharap 

semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapat pahala dan hikmah 

dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Allah Subuhana Wa Taalaa senantiasa 

meridoi segala usaha kita. Amiin. 

 

 

 

      Makassar,  Agustus 2022 

 

        Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbitrer, 

digunakan oleh suatu masyarakat tutur untuk bekerjasama, berkomunikasi dan 

mengidentifikasi diri (Nasucha dkk, 2010: 6). Sebagai sebuah sistem, maka 

bahasa itu terbentuk oleh suatu aturan, kaidah, atau pola-pola tertentu, baik 

pada bidang tata bunyi, bentuk kata maupun bentuk kalimat. Apabila kaidah 

atau aturan-aturan tersebut terganggu, maka komunikasi pun dapat terganggu 

pula. 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat efektif antara sesama 

manusia dalam menyampaikan kepentingan masing-masing. Dengan demikian, 

dikatakan bahwa bahasa adalah milik seluruh masyarakat. Bahasa juga 

merupakan sasaran media komunikasi dalam menjalankan segala jenis 

aktivitas, antara lain sebagai sasaran untuk menyampaikan dan menerima 

informasi, mengungkapkan kebahagiaan, rasa senang ataupun sedih, memberi 

nasihat. Dengan kata lain, bahasa merupakan media komunikasi yang sangat 

penting dalam kehidupan setiap manusia, dengan bahasa manusia dapat 

mengapresiasikan semua yang ada dalam pikiran. 

Menurut Keraf (2004: 2) “Bahasa” terbagi ke dalam tiga batasan, 

yaitu: (a) Sistem lambang bunyi berartikulasi (yang dihasilkan oleh alat ucap) 

yang bersifat sewenang-wenang dan konvensional yang dipakai sebagi alat 

komunikasi untuk melahirkan perasaan dan pikiran. (b) Perkataan-perkataan 

1 
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yang dipakai oleh suatu bangsa (suku, bangsa, daerah, negara, dan sebagainya). 

(c) Percakapan (perkataan) yang baik, sopan santun, dan tingkah laku yang 

baik. 

Perlu disadari bahwa manusia menggunakan bahasa sebagai sarana 

komunikasi, bukan hanya merupakan suatu peristiwa belaka atau sesuatu yang 

terjadi dengan sendirinya, melainkan mempunyai fungsi, mengandung maksud, 

dan tujuan tertentu serta menghasilkan pengaruh terhadap pendengar. Pada 

pemakaian bahasa selaku alat komunikasi tentunya tidak terlepas dari gaya 

bahasa. Gaya bahasa dapat di deskripsikan sebagai metode seseorang untuk 

menyuarakan benak atau isi pikiran, gagasan, inspirasi, perasaan, dan lain-lain, 

dengan memanfaatkan kata ataupun kalimat yang khas dengan bertujuan agar 

menarik, pengaruhi, dan meyakinkan. 

Menurut Minderop (2005: 51) mengemukakan, gaya bahasa adalah 

bahasa yang bermula dari bahasa yang biasa digunakan dalam gaya tradisional 

dan literal untuk menjelaskan orang atau objek. Dengan menggunakan gaya 

bahasa, pemaparan imajinatif menjadi lebih segar dan berkesan. 

Sarkasme dimaknai dengan “kata-kata pedas untuk menyakiti hati 

orang lain; cemoohan atau ejekan kasar”. Sarkasme berisi kata-kata sindiran  

yang dimaksudkan untuk menyinggung perasaan. Ujaran yang mengandung 

sarkasme pada umumnya digunakan pada saat memberikan kritik atas suatu 

peristiwa atau kondisi yang dipandang kurang sesuai. 
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Ujaran yang mengandung sarkasme pada umumnya digunakan pada 

saat memberikan kritik atas suatu peristiwa atau kondisi yang dipandang 

kurang sesuai. Ungkapan sarkasme dalam bermedia sosial menunjukkan 

adanya ketidaksantunan masyarakat Indonesia dalam berbahasa. Itu merupakan 

cerminan bahwa sesungguhnya telah terjadi pemudaran karakter dalam 

berbahasa Indonesia yang baik. Apabila hal ini dibiarkan, maka akan merusak 

karakter yang merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, dikarenakan podcast 

Deddy Corbuzier merupakan salah satu podcast dengan pendengar terbanyak 

di Indonesia, dan menjadi sumber informasi masyarakat yang dianggap 

terpercaya dan berimbang dalam menyampaikan pendapat dari para praktisi, 

ahli, pejabat hingga selebriti. . 

Kemudian, penelitian ini juga ditujukan agar masyarakat nantinya 

lebih memahami gaya bahasa sindiran yang dituturkan dalam podcast Deddy 

Corbuzier. Bukan hanya untuk orang-orang yang mempunyai latar pendidikan 

yang tinggi namun juga bagi orang-orang yang pendidikan rendah bisa 

memahami tuturan sarkasme. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

penulis tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian “Sarkasme Dikalangan 

Komika Dark Jokes pada Program Channel YouTube Deddy Corbuzier” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu bagaimanakah gaya bahasa sarkasme dikalangan komika 

Dark Jokes pada program Channel Youtube Deddy Corbuzier? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai adalah mendeskripsikan gaya bahasa sarkasme dikalangan komika 

Dark Jokes pada program Channel Youtube Deddy Corbuzier. 

D. Batasan Istilah 

Setiap istilah akan diuraikan untuk memudahkan pemahaman dalam 

penelitian ini. Hal ini dilakukan guna menghindari salah tafsir dari pembaca 

dan mengerucutkan langsung pada permasalahan. Berikut penjabaran dari 

batasan istilah tersebut: 

1. Sarkasme adalah gaya bahasa yang mengandung kepahitan dan celaan 

getir, menyakiti hati dan kurang enak di dengar. Sarkasme merupakan 

ucapan atau tuturan yang diucapkan secara amat kasar yang dapat 

menyakiti hati orang lain dan melanggar perinsip-prinsip sopan santun 

serta tidak memperhatikan situasi. 

2. Gaya bahasa adalah cara pengungkapan pikiran melalui bahasa secara 

khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis. 

3. Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa 

simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. 
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4. Kajian Pragmatik merupakan ilmu linguistik yang berkaitan dengan 

penggunaan bahasa.  

5. Komika adalah orang yang menghibur penonton, terutama dalam 

membuat mereka tertawa, dengan cara melawak yaitu suatu usaha untuk 

membuat orang lain tertawa atau sekedar membuat orang lain gembira. 

6. Dark Jokes adalah lelucon yang dibuat dengan menabrakkan komedi 

dan tragedi berdasarkan realitas. 

7. Channel Youtube adalah sebuah alat pada akun youtube, yang dapat 

digunakan untuk mengupload video di youtube, mempublikasikan video 

yang telah selesai diupload, dan melakukan aktivitas lainnya di youtube 

seperti menghapus video sendiri, berkomentar pada video orang lain, 

dan lain-lain. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoretis maupun 

secara praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 

a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan 

pengetahuan bahasa Indonesia, khususnya pembelajaran gaya bahasa 

sarkasme. 

b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang studi 

gaya bahasa sarkasme dalam program channel youtube. 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah: 

a. Pembaca 

Memberikan wawasan kepada pembaca tentang penggunaan gaya 

bahasa sarkasme. 

b. Peneliti 

Sebagai bahan kajian pustaka dan referensi selanjutnya, khususnya 

mengenai penelitian gaya bahasa sarkasme. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Gaya Bahasa (Majas) 

Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, selain pilihan kata 

atau diksi, ada juga yang disebut dengan gaya bahasa atau lebih sering dikenal 

dengan istilah majas. Peranan gaya bahasa ini, jika digunakan dalam karya 

sastra maka akan memberikan dampak keindahan untuk karya tulis. 

Pengertian majas secara umum adalah gaya bahasa yang digunakan 

penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. 

Penggunaan majas bisa dalam bentuk tulisan ataupun lisan dan dipergunakan 

dalam suatu karya sastra dengan tujuan untuk mewakili perasaan dan pikiran 

penulis. 

Majas dapat diartikan pula sebagai bahasa kias atau bahasa yang 

dipakai untuk menciptakan suatu efek tertentu. Arti majas sendiri mencakup 

bentuk retoris yang penggunaannya untuk memunculkan sebuah kesan 

imajinatif dari pendengar maupun pembaca. 

Selain itu, gaya bahasa (majas) juga berkaitan dengan situasi dan 

suasana yang dapat menciptakan keadaan perasaan hati tertentu, misalnnya 

kesan baik atau buruk, senang, tidak enak dan sebagainya yang diterima 

pikiran dan perasaan melalui gambaran tempat, benda-benda, suatu keadaan 

atau kondisi tertentu. 
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Adapun pendapat dari Minderop (2005: 51) mengemukakan bahwa, 

gaya bahasa adalah bahasa yang bermula dari bahasa yang biasa digunakan 

dalam gaya tradisional dan literal untuk menjelaskan orang atau objek. Dengan 

menggunakan gaya bahasa, pemaparan imajinatif menjadi lebih segar dan 

berkesan. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa gaya 

bahasa (majas) merupakan gaya bahasa yang digunakan penulis untuk 

menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Selain itu, majas 

sendiri mencakup bentuk retoris yang penggunaannya untuk memunculkan 

sebuah kesan imajinatif dari pendengar maupun pembaca.  

2.  Jenis-Jenis Gaya Bahasa 

Dalam buku majas & pribahasa Gunawan (2019: 8 - 49) majas secara 

umum dapat dimasukkan ke dalam kelompok, sebagai berikut. 

a. Gaya Bahasa (Majas) Perbandingan  

Majas perbandingan adalah kata-kata berkias yang memunculkan 

perbandingan untuk membuat kesan atau pengaruh tertentu bagi pendengar 

atau pembaca. Ciri-ciri dari majas perbandingan ini adalah adanya hal yang 

diperbandingkan, baik secara langsung maupun tidak. 

1. Majas Metafora 

Majas metafora yaitu gaya bahasa yang digunakan sebagai kiasan 

yang secara eksplisit mewakili suatu maksud lain berdasarkan persamaan 

atau perbandingan. Ciri dari majas metafora adalah tidak terdapat 

konjungsi pada karya sastra seperti syair, puisi, dan sejenisnya. Contoh 
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dari majas metafora yakni: 

Hati seorang wanita memang selembut sutera. 

2. Majas Personifikasi 

Majas personifikasi yaitu gaya bahasa yang digunakan untuk 

menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap seperti manusia. 

Contoh majas personifikasi: 

Angin puting beliung datang mengancam sang Negeri 

3. Majas Asosiasi 

Majas asosiasi yaitu gaya bahasa yang membandingkan dua objek 

berbeda, namun disamakan dengan menambahkan kata sambung bagaikan, 

bak, laksana, ibarat, juga. Contoh majas asosiasi : 

Hati orang itu memang keras ibarat batu 

4. Majas Eufemisme 

Majas eufemisme yaitu gaya bahasa dimana kata-kata yang 

dianggap kurang baik diganti dengan padanan kata yang lebih halus. 

Dengan ungkapan halus ini diharapkan yang mendengarkannya menjadi 

tidak tersinggung. Contoh majas eufemisme : 

Seorang tuna netra menyeberang  jalan ditemani oleh anaknya (tuna netra 

= buta) 

5. Majas Depersonifikasi 

Majas depersonifikasi adalah kebalikan dari majas personifikasi, 

yaitu mengungkapkan proses atau kegiatan manusia yang disifatkan 

kepada hewan atau benda non-manusia. Contoh depersonifikasi ini 
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misalnya : 

Orang itu berdiam diri dan mematung 

6. Majas Hiperbola 

Majas hiperbola yaitu gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu 

secara berlebihan, bahkan terkesan tidak masuk akal. Pembuatan kata yang 

dilebih-lebihkan ini digunakan untuk menarik perhatian pembaca. Contoh 

majas heperbola yaitu : 

Suaramu yang merdu itu dapat menggemparkan dunia 

7. Majas Disfemisme 

Majas disfemisme adalah majas yang menggunakan kata-kata kasar 

dengan sengaja. Majas disfemisme ini merupakan kebalikan dari 

eufemisme. Contoh dari majas disfemisme : 

Apa kabar John? (saat bicara dengan ayahnya sendiri yang bernama John) 

8. Majas Metonimia 

Majas metonimia yaitu gaya bahasa yang menyandingkan istilah 

sesuatu untuk merujuk pada benda yang umum. Biasanya kata yang 

dipakai adalah merk barang untuk menggantikan kata yang sudah umum. 

Contoh majas metonimia yakni : 

Kalau kamu belum sepenuhnya sadar, sini aku kasih air aqua. 

9. Majas Simile 

Majas simile yaitu gaya bahasa yang menyandingkan suatu 

aktivitas dengan suatu ungkapan. Ciri majas ini memakai kata penghubung 

layaknya, ibarat, bagai, bak, umpamanya. Majas ini sedikit mirip dengan 
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asosiasi tetapi tetap terdapat perbedaan antara keduanya. 

Contoh majas simile : 

Rio dan Vina ibarat air dan minyak yang tidak dapat dipersatukan 

10. Majas Alegori 

Majas alegori yaitu gaya bahasa yang menyandingkan suatu objek 

dengan kata kiasan. Majas alegori adalah majas yang ingin 

mengungkapkan sesuatu dengan cara kiasan atau penggambaran. Contoh 

majas alegori seperti berikut ini : 

Agama merupakan kompas dalam mengarungi samudera kehidupan yang 

penuh badai serta gelombang 

b. Gaya Bahasa (Majas) Pertentangan 

Bahasa pertentangan adalah majas yang di dalamnya terdapat 

pertentangan dengan maksud untuk menciptakan efek yang lebih dahsyat. 

Majas pertentangan ini pun banyak jenisnya. Berikut macam-macam majas 

pertentangan: 

1. Majas Paradoks 

Majas paradoks adalah majas mengungkapkan dua hal yang 

berlawanan meski keduanya benar secara kenyataan. Berbeda dengan 

oksimoron yang diungkapkan dalam sattu frase, pada paradoks tidak 

demikian. Contoh majas paradoks ini misalnya: 

Walau berada di ruangan yang dipenuhi orang, aku merasa kesepian. 
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2. Majas Antitetis 

Majas antitetis adalah majas yang menggunakan kata-kata yang 

memiliki arti bertentangan satu dengan yang lain. Ciri majas antitesis ini, 

kata yang bertentangan itu sering berdekatan, contoh dari majas antitesis 

yakni : 

Dari tua-muda, laki-laki dan perempuan, semuanya datang ke acara itu 

3. Majas Kontradiksio Inteminis 

Majas kontradiksio interminis adalah gaya bahasa pengecualian. 

Sebelumnya sdisebutkan sesuatu yang diperbolehkan, dan kemudian 

diikuti dengan penyangkalan. Berikut contoh dari majas kontradiksio 

interminis : 

Semua orang dilarang masuk ruangan ini, kecuali yang berwenang. 

4. Majas Anakronisme 

Majas anakronisme adalah jenis majas pertentangan yang 

mengatakan sesuatu di masa lalu, namun nampak ada yang bertentangan. 

Ciri dari majas anakronisme adalah dipakai untuk menceritakan hal yang 

terjadi di waktu lampau. Contohnya : 

Tentara Majapahit itu bersiap menggunakan pesawat F-16 

5. Majas Oksimoron 

Majas oksimoron adalah majas yang di dalam sat frase itu terdapat 

sebuah paradoks. Ciri penting dari majas oksimoron ini adalah hal yang 

seolah bertentangan itu diungkapkan dalam satu frase. Contoh dari majas 

oksimoron yaitu : Saat senang dan susah, kita akan jalani bersama 
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c. Gaya Bahasa (Majas) Sindiran 

Sindiran adalah majas yang menggunakan kata kiasan untuk 

mengekspresikan sindiran kepada sesuatu atau seseorang. Majas sindiran 

dapat dikembangkan lagi menjadi majas-majas berikut ini: 

1. Majas Ironi 

Majas ironi adalah majas yang di dalamnya terdapat hal yang 

ironis. Ciri dari majas ironi ini adalah adanya hal yang seolah 

meninggikan, tapi setelah itu menjatuhkan orang tersebut. Contoh dari 

majas ironi yaitu : 

Senyummu manis sekali sampai ada cabe merah yang tertinggal 

2. Majas Sinisme 

Majas Sinisme adalah jenis sindiran langsung dan sifatnya lebih 

kasar dari ironi. Sering ungkapan ini terlontar dalam percakapan langsung. 

contoh majas sinisme yakni : 

Tambah lama aku bisa jadi stres melihat kelakuanmu yang seperti ini 

3. Majas Sarkasme 

Sarkasme adalah gaya bahasa sindiran namun yang sifatnya kasar, 

langsung dan menohok. Berbeda dengan majas ironi yang kesannya halus 

namun dalam, pada majas sarkasme ini tanpa tedeng aling-aling langsung 

menyindir pada sasaran. Contohnya : 

Melihat mukamu saja aku sudah jijik! 
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4. Majas Satire 

Majas satire yaitu majas dengan maksud untuk mengecam atau 

menertawakan ide seseorang. Pada majas ini kerap digunakan kombinasi 

antara ironi, sarkasme, atau parodi. Contoh dari gaya satire ini seperti pada 

kalimat : 

Ya ampun, kerjaan gampang begitu ajak kamu nggak bisa kerjain. 

5. Majas Innuendo 

Majas innuendo adalah majas yang bermaksud untuk mengecilkan 

keadaan yang sebenarnya. Mislanya contoh majas innuendo seperti 

dibawah ini : 

Dia ranking satu karena sering menyontek 

d. Gaya Bahasa (Majas) Penegasan 

Majas penegasan adalah jenis majas yang isinya adalah 

menegaskan sesuatu unutk membuat efek tertentu bagi yang mendengar 

maupun membaca. Adapun macam-macam majas penegasan antara lain : 

1. Majas Pleonasme 

Majas pleonasme adalah pemberian keterangan tambahan untuk hal 

yang sudah jelas. Keterangan itu sebenarnya tidak dibutuhkan. Contoh 

majas pleonasme yaitu : 

Saya maju ke depan 

2. Majas Repetisi 

Majas repetisi adalah adanya pengulangan kata, frasa, atau klausa 

dalam sebuah kalimat. pengulangan tersebut dimaksudkan untuk 
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menegaskan. contoh majas repetisi sebagai berikut : 

Inilah dia pahlawan kita, jagoan kita, dan kebanggaan kita semua. 

3.  Majas Klimaks 

Majas klimaks adalah majas yang menjelaskan secara bertingkat 

dari yang paling bawah ke yang lebih atas. Contoh dari majas klimaks 

seperti berikut : 

Dari masyarakat kecil, masyarakat menengah, sampah masyarakat atas, 

semuanya berjubel memborong barang di toko itu. 

4. Majas Antiklimaks 

Majas antiklimaks adalah kebalikan dari majas klimaks. Mulai dari 

yang yang terpenting sampai yang tidak penting. Contohnya : 

Dari kota, desa sampai pelosok semuanyabersyukur atas keberhasilan 

pemilu yang lancar dan aman. 

5. Majas Retoris 

Majas retoris adalah majas berupa pertanyaan yang sebenarnya 

jawabannya terdapat pada kalimat tersebut. Dengan begitu, pertanyaan ini 

tidak perlu dijawab. Contoh dari majas retoris ini misalnya : 

Apakah ini yang disebut merdeka? 

6. Majas Tautologi 

Majas tautologi merupakan majas yang mengulang beberapa kali 

sebuah kata pada kalimat. Terkadang digunakan kata yang bersinonim. 

Contoh majas tautologi yaitu : 

Tendangan pemain sepakbola itu begitu hebat, dahsyat dan luar biasa 
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7. Majas Apofasis 

Majas apofasis adalah majas yang seolah-olah menyangkal sesuatu, 

namun justru menegaskannya. Majas ini sering disebut juga sebagai majas 

preterisio. Contoh majas apofasis sebagai berikut : 

Jujur saya enggan unutk menjelaskan dalam forum ini bahwa anda sudah 

korupsi uang negara 

8. Majas Koreksio 

Majas koreksio adalah majas yang menyebutkan sesuatu dan 

kemudian dikoreksi untuk menyatakna maksud sesungguhnya. Contoh 

majas koreksio seperti : 

Silakan jika saudara-saudara ingin pulang, eh maaf maksudnya silakan 

untuk menginap 

9. Majas Ekslamasio 

Majas ekslamasio adalah majsa yang memakai kata-kata seru. 

Contohnya seperti berikut ini : 

Luar biasa penampilannya! 

10. Majas Enumerasio 

Majas enumerasio yaitu majas yang menjelaskan secara detail per 

bagian sehingga keseluruhan kondisi atau keadaan bisa dipahami 

pendengar atau pembaca. Contoh penggunaan majas enumerasio sebagai 

berikut : 

Banjir sedada, listrik mati, anak-anak menangis kelaparan menunggu 

pertolongan. 
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3. Gaya Bahasa Sarkasme 

Apabila dibandingkan dengan ironi dan sinisme, maka sarkasme 

lebih kasar. Sarkasme merupakan suatu acuan yang mengandung kepahitan dan 

celaan yang getir. Contohnya : Mulut kau Harimau kau dan lihat sang raksasa 

itu (maksudnya si cebol) (Keraf, 2010: 143). Dengan kata lain, sarkasme 

mengandung kepahitan dan celaan yang getir. Sarkasme dapat saja bersifat 

ironi, dapat juga tidak, tetapi yang jelas bahwa gaya bahasa ini selalu akan 

menyakiti hati dan kurang enak didengar. Kata sarkasme, diturunkan dari kata 

Yunani sarkasmos yang berarti merobek-robek daging seperti anjing, 

menggigit bibir karena marah, atau berbicara dengan kepahitan. 

Tujuan dari sarkasme dimaksudkan untuk menyindir, atau 

menyinggung seseorang atau sesuatu. Sarkasme dapat berupa penghinaan dan 

celaan yang mengekspresikan rasa kesal dan marah dengan menggunakan kata-

kata kasar. Majas ini dapat melukai perasaan seseorang dengan kepahitan diksi 

yang digunakan dan hujatan yang getir. 

Pendapat lain dari Ratna (2013: 447) yang mengungkapkan jika 

sarkasme adalah gaya bahasa yang terdiri atas sindiran kasar. Ungkapan ini 

menggambarkan dengan jelas bahwa gaya bahasa sarkasme menyakiti hati dan 

kurang enak didengar. 

Beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa sarkasme adalah gaya 

bahasa yang menjadi bahasanya kasar dan keras mengandung unsur ejekan, 

olok-olok, sindiran dan celaan getir yang menyakiti hati 
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4.  Dark Jokes 

Dark jokes adalah lelucon yang dibuat dengan menabrakkan komedi 

dan tragedi berdasarkan realitas. Genre komedi biasanya sering mengangkat 

penderitaan menjadi sebuah lelucon. Sayangnya, penderitaan orang lain yang 

diambil sebagai bahan lelucon sering kali mengarah pada perilaku tak adil, 

seperti rasisme. 

Istilah humor gelap berasal dari bahasa Perancis , yaitu humour noir, 

diciptakan oleh Andre Breton yang merupakan seorang ahli teori surealis yang 

menafsirkan tulisan-tulisan subgenre komedi dan satire pada tahun 1935. Saat 

itu dirinya mengidentifikasi tulisan Jonathan Swift yang memunculkan tawa 

dari sinisme, skeptisme, ironi dan mengandalkan topik seperti kematian.  

Sarah Ilott (2018: 61) dalam tulisannya yang membahas tentang 

lelucon Roseanne Barr bahwa (hanya lelucon) merupakan langkah retoris yang  

menarik. Namun, statusnya sebagai lelucon tak menutup kemungkinan untuk 

mengarah ke rasisme, maupun (dalam konteks Barr) Islamofobia yang tersirat 

dalam leluconnya. 

5. Channel Youtube 

Youtube merupakan situs berbagi media (media sharing), yakni jenis 

media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media, mulai dari 

video, audio, dan gambar. Youtube adalah media sosial yang mulai naik daun 5 

tahun yang lalu. Dilansir dari situs resmi youtube, saat ini youtube telah 

memiliki lebih dari satu milyar pengguna yang merupakan hampir sepertiga 

semua pengguna internet. 
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Saat ini youtube bukan hanya sebuah situs, karena dengan youtube 

seseorang dapat menghasilkan uang. Dengan perkembangannya yang pesat ini, 

makin banyak orang membuat akun youtube untuk dijadikan bisnis sebagai 

sumber penghasilan. Kehadiran youtube merupakan wadah untuk menciptakan 

karya seni. Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk melalukan 

sharing video apa saja, misalnya musik, film, video klip, tutorial atau apapun 

yang berbentuk audio dan video. 

6. Kajian Pragmatik 

Pragmatik menurut para ahli dapat diuraikan sebagai berikut, 

menurut Nadar (2009: 2) pragmatik merupakan cabang linguistik yang 

mempelajari bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi 

tertentu. Kemudian menurut Leech (dalam Yahya, 2013: 9) Pragmatik 

mempelajari bahasa yang digunakan dalam komunikasi, dan bagaimana 

pragmatik menyelidiki makna sebagai konteks, bukan sebagai suatu yang 

abtrak dalam komunikasi. 

Sedangkan menurut Djajasudarma (2012: 48) pragmatik mencakup 

studi tentang interaksi antara pengetahuan bahasa dan pengetahuan tentang 

dunia yang dimiliki oleh pendengar atau pembaca. 

Ada pula menurut Tarigan (2009: 32) pragmatik  merupakan telaah 

umum mengenai bagaimana caranya konteks memengaruhi cara kita 

menafsirkan kalimat. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pragmatik 

merupakan cabang linguistik yang mempelajari bahasa yang digunakan dalam 
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komunikasi dan mencakup studi tentang interaksi antara pengetahuan bahasa 

dan pengetahuan tentang dunia yang dimiliki oleh pendengar atau pembaca. 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Dalam penulisan karya ilmiah dibutuhkan referensi yang akurat dan 

relevan untuk menghindari adanya duplikasi. Disamping itu, untuk 

menunjukkan bahwa topik yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti 

lain dalam konteks yang sama. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang 

dimaksud. 

Pertama, penelitian yang dilakukan Dwi Fitri Haryanto (2017) 

dengan   judul “Penggunaan Gaya Bahasa Sarkasme pada Film The Raid : 

Brandal”. Fokus penelitian ini adalah bentuk dan penggunaan bahasa sarkasme 

dalam film The Raid : Brandal. Berdasarkan pembahasan pada bab IV 

sebelumnya, terdapat 23 kutipan, 13 kata, 2 kalimat yang termasuk dalam 

bentuk-bentuk gaya bahasa sarkasme yang menjadi objek penelitian yang 

terdapat dalama film The Raid. 23 kutipan, 13 kata dan 2 kalimat yang 

termasuk dalam bentuk-bentuk gaya bahasa sarkasme tersebut antara lain : 

Anjing, Kutu, Bajingan, Lu gila ya, Lu pake otak lu, Bangsat, Brengsek, 

Cincang, Persetan, Gila, Tolol, Mampus, Mati, Babi, Kampret. Persamaan 

penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang 

gaya bahasa sarkasme dan perbedaannya terletak pada sumber data penelitian 

yakni penelitian terdahulu mengkaji film sedangkan penelitian ini podcast 

channel youtube Deddy Corbuzier. 
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Kedua, penelitian yang dilakukan Ulfareski (2021) dengan judul 

“Penggunaan Gaya Bahasa Sarkasme pada Stand up Comedy Abdur Di 

Youtube”. Penelitian ini berfokus pada bentuk, makna dan tujuan gaya bahasa 

sarkasme dalam Stand up comedy. Berdasarkan pembahasan pada bab 

sebelumnya, terdapat 18 kutipan yang termasuk dalam bentuk-bentuk gaya 

bahasa sarkasme yang menjadi objek penelitian yang terdapat dalam Stand up 

Comedy Abdur di Youtube. 18 kutipan yang termasuk  ke dalam bentuk-bentuk 

gaya bahasa sarkasme tersebut antara lain: Dog, Nepotisme, Terumbu Karang, 

Anak Setan, Bonggol, Preman Bangsat, Bajingan, Cumi-Cumi, Berhala, 

Simpanan Pejabat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama mengkaji tentang gaya bahasa sarkasme dan perbedaannya yaitu 

terletak pada sumber data yakni penelitian terdahulu mengkaji Stand up 

comedy sedangkan penelitian ini mengkaji podcast channel youtube Deddy 

Corbuzier. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dina Febri Muslimah Al 

Zumi (2018) dengan judul “Analisis Gaya Bahasa Sarkasme Tuturan Teman 

Sebaya.” Pada penelitian ini berfokus pada gaya bahasa sarkasme apa saja yang 

digunakan tuturan teman sebaya dan makna gaya bahasa sarkasme pada tuturan 

teman sebaya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian 

ini yang berkaitan dengan pembahasan makna dan tuturan gaya bahasa 

sarkasme yang digunakan oleh teman sebaya pada Mahasiswa VII A Bahasa 

dan Sastra Indonesia. Peneliti menyimpulkan bahwa tuturan celaan getir, 

kurang enak didengar, menyakiti hati dan olok-olok/sindiran pedaas yang 
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paling banyak atau yang paling sering dituturkan oleh Mahasiswa VII A 

Bahasa dan Sastra Indonesia dibandingkan dengan menggigit bibir karena 

marah dan berbicara dengan kepahitan. Meskipun tuturan gaya bahasa 

sarkasme yang mereka ucapkan tergolong sangat kasar di mata masyarakat 

luas, bagi mereka tidak menjadi persoalan apalagi sakit hati bahkan sampai 

menaruh rasa dendam. Dengan kata lain, mereka menikmati gaya bahasa 

tersebut karena merupakan salah satu gaya hidup mereka. 

Pada dasarnya gaya bahasa sarkasme itu sebagai bukti keakraban 

hubungan mereka. Satu hal yang harus menjadi perhatian bagi mereka adalah 

seakrab apapun hubungan mereka tetap saja tidak mungkin menggunakan gaya 

bahasa sarkasme tersebut jika sedang berada di sebuah situasi resmi/formal, 

disanalah peran mereka sebagai teman sebaya yang harus pandai menempatkan 

diri. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji gaya bahasa sarkasme dan perbedaannya terletak pada sumber data 

penelitian yakni penelitian terdahulu mengkaji tuturan teman sebaya sedangkan 

penelitian ini mengkaji podcast channel youtube Deddy Corbuzier. 

C. Kerangka Pikir 

Gaya bahasa terbagi atas perbandingan, pertentangan, sindiran, dan 

penegasan. Masing-masing dari keempat gaya bahasa ini terbagi lagi menjadi 

beberapa bagian yang lain. Gaya bahasa, selain memberikan efek keindahan, 

beberapa gaya bahasa juga memberikan kesan atau konotasi tertentu 

tergantung gaya bahasa yang digunakan, atau situasi apa yang digunakan. 

Seperti gaya bahasa sindiran misalnya, gaya bahasa ini terbagi atas lima 
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bagian yaitu ironi, sinisme, sarkasme, satire, dan innuendo. 

Sarkasme dimaknai dengan “kata-kata pedas untuk menyakiti hati orang 

lain; cemoohan atau ejekan kasar”. Sarkasme berisi kata-kata sindiran  yang 

dimaksudkan untuk menyinggung perasaan. Ujaran yang mengandung 

sarkasme pada umumnya digunakan pada saat memberikan kritik atas suatu 

peristiwa atau kondisi yang dipandang kurang sesuai. 

Dark jokes yang akan dianalisis dalam penelitian ini berfokus pada 

media elektronik youtube. Setelah menonton channel youtube dan melakukan 

analisis terhadap data-data yang ada, maka ditemukanlah hasil. 
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Gambar 2.1 Bagan  Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian mempunyai peranan penting karena 

pendekatan merupakan landasan untuk melakukan penelitian. Arikunto 

(2010: 64) menjelaskan, “pendekatan adalah metode atau cara 

mengadakan penelitian”. Dengan adanya pendekatan dalam suatu 

penelitian maka dapat membantu untuk mengarahkan penelitian tersebut 

ke arah yang lebih tepat sesuai dengan tujuan penelitian. 

Ditinjau dari segi penyajian penelitian ini adalah pendekatan 

pragmatik. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang 

menggunakan pemakaian bahasa sebagai pijakan utama, bagaimana 

penggunaan bahasa dalam tuturan dan bagaimana tuturan digunakan dalam 

konteks tertentu. Pendekatan pragmatik digunakan karena masalah yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah menggunakan bahasa sarkasme yang 

berbentuk tuturan pada program channel youtube Deddy Corbuzier. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian merupakan suatu tindakan yang digunakan untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan penelitian tertentu. Secara 

umum jenis penelitian terbagi menjadi penelitian kualitatif dan kuantitatif. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

kualitatif. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena adanya 

25 
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kesesuaian dengan data penelitian. Data penelitian berupa data kualitatif, 

yaitu berupa penggunaan gaya bahasa sarkasme pada program channel 

youtube Deddy Corbuzier. Laporan penelitian berisi kutipan data yang 

disertai analisis peneliti dalam bentuk kata-kata sehingga penelitian ini 

selanjutnya disebut penelitian deskriptif kualitatif. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Pelaksanan penelitian ini dilakukan pada media sosial channel youtube, 

tempat penelitian yaitu di rumah penulis. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dimulai sejak tanggal 10 Januari 2022 bersamaan 

dengan dikeluarkannya surat izin bimbingan. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian menurut Arikunto (2016: 26) memberi batasan 

subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel 

penelitian. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang 

sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel 

yang penelitian amati. Sumber data pada penelitian ini yaitu youtube, 

tepatnya di channel Deddy Corbuzier.  

Dari itu penelitian ini bersifat deskriptif dengan begitu dapat 

memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata atau menguraikannya 

secara terperinci. 
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D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian didefinisikan sebagai suatu alat yang memenuhi 

persyaratan akademis, sehingga kemudian dapat dipergunakan sebagai alat 

untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu 

variabel dalam proses penelitian. Menurut Sanjaya (2011: 84), instrumen 

penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data atau 

informasi penelitian. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa instrumen 

dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Maksudnya, yang berperan dalam 

perencanaan ini, yang melakukan pengumpulan data, menetapkan fokus 

penelitian, menilai kualitas data, yang menganalisis data, menafsirkan data 

dan membuat kesimpulan sampai melaporkan hasilnya adalah peneliti sendiri. 

E. Data dan Sumber Data 

Data dan sumber data merupakan bagian dari kesempurnaan 

penelitian. Data harus bersifat objektif dan serasi dengan fakta yang ada. 

a. Data 

Data yang diteliti berupa percakapan dalam program channel youtube 

Deddy Corbuzier 

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian berupa program channel youtube Deddy 

Corbuzier 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2016: 193) teknik pengumpulan data adalah 

suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai 

tujuan yang utama dalam memperoleh data. Adapun menurut Riduwan (2010: 

51) teknik pengumpulan data merupakan salah satu metode yang ada di dalam 

pengumpulan data dengan menggunakan teknik atau cara yang digunakan 

oleh para peneliti untuk mengumpulkan data.  

Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan menonton dan 

menyimak channel youtube Deddy Corbuzier secara berulang agar 

mendapatkan pemahaman yang kuat dari setiap kata, frasa dan kalimat yang 

disampaikan oleh komika Dark Jokes tersebut. Penelitian ini juga 

menggunakan teknik catat serta menandai semua kalimat atau dialog yang 

dianggap termasuk tuturan sarkasme. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan dalam mengelola data pada 

penelitian ini yaitu: 

1. Mengidentifikasi data berupa kata, frasa, atau kalimat dalam dialog 

yang mengandung sarkasme. 

2. Mencatat dan menandai semua kalimat atau dialog yang termasuk 

dalam tuturan sarkasme yang ditemukan. 

3. Menganalisis data secara deskriptif agar memperoleh hasil penelitian. 

4. Memberi simpulan dari hasil penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, peneliti menyimak video di program 

channel youtube milik Deddy Corbuzier, peneliti menyimak sebanyak tiga 

video dalam channel youtube Deddy Corbuzier yang masing-masing berjudul, 

pertama Natalan Bareng Penista yang di posting pada 24 desember 2020, kedua 

Anggota DPR Duduk Doang Mirip Saya Dibayar Juga di posting pada tanggal 

24 juli 2022, dan yang ketiga Hancur Kali Ini Somasi Sudah! Penista Agama 

Hadir yang di posting pada tanggal 8 mei 2022.  

1.  Bentuk Gaya Bahasa Sarkasme pada Program Channel Youtube Deddy 

Corbuzier. 

  Berdasarkan analisis terhadap data penelitian berupa Program  

Channel Youtube Deddy Corbuzier, rata-rata di setiap menitnya memiliki 

atau mempunyai gaya bahasa sarkasme. Menurut dari pendapat Gorys 

Keraf (2010: 143) yang menjadi landasan teori untuk membedah data 

penelitian dalam menemukan hasil yaitu gaya bahasa sarkasme merupakan 

suatu acuan yang mengandung kepahitan dan celaan yang getir. Bentuk-

bentuk gaya bahasa sarkasme itu sebagai berikut: 

Kutipan 1. 

“Lain kali kalau ada menteri, suruh sumpah pocong dulu, anda mau 

korupsi ya?” (Menit 6:21, video 1) 

 

29 



30 

 

Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 1 berbunyi umpatan 

dengan berkata sumpah pocong dulu, anda mau korupsi ya?. Adalah 

bentuk makian terhadap seseorang, dalam hal ini berisikan perintah untuk 

melalukan sumpah pocong terlebih dahulu. 

Kutipan 2. 

“Dan podcast inikan bukan pesantren, maksudnya menteri yang 

masuk sini pasti baik terus, nggak! (Menit 6:40, video 1) 

Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 2 berbunyi kata 

umpatan menyinggung bahwa menteri yang masuk di podcast Deddy 

Corbuzier tidak pasti baik terus. 

Kutipan 3. 

“Misalnya ada yang bilang ‘Jelek lu’, merasa yakin dirinya tidak 

jelek tapi tetap marah sama statment ‘Jelek’ itu. Berarti dia jelek” (Menit 

14:35, video 1) 

Bentuk penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kalimat di kutipan 

3 menggunakan ungkapan kasar dalam hal ini yaitu sindiran untuk 

penampilan atau fisik seseorang, 

Kutipan 4. 

“Kuping anda udah tertutup otot” (Menit 55:46, video 1) 

  Bentuk penggunan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 4 adalah 

 berupa celaan, dalam hal ini yaitu kuping udah tertutup otot. 
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  Kutipan 5. 

  “Kemarin Arafah ngomong ke gua, ayahnya punya tulang tapi 

 bukan tulang punggung” (Menit ke 3:04, video 2) 

  Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 5 adalah berupa kata 

 sindiran dalam hal ini yaitu seharusnya ayah bekerja dan menafkahi 

 keluarganya tetapi tidak menjalankan kewajiban tersebut, pada kalimat 

 bukan tulang punggung. 

Kutipan 6. 

“DPR cacat, saya tidak terima itu, masa saya disamain dengan 

DPR walaupun kerjaan kita sama cuma duduk doang, trus dapat duit” 

(Menit ke 14:33, video 2) 

  Bentuk penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 6 yaitu 

 menggunakan kata sindiran serta celaan yang kasar dalam penggunaan 

 kata cacat dan tidak mau disamakan dengan DPR. 

 Kutipan 7. 

“Siapa yang nge-DM anjing, anjing banget itu” (Menit ke 15:27, 

video 2) 

 Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 7 berbunyi kata 

 umpatan dengan perumpamaan seekor hewan dalam hal ini yaitu kata 

 anjing. 

 Kutipan 8. 

 “Bangsat emang” (Menit ke 15:29, video 2) 
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 Bentuk penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 8 adalah 

bentuk cacian yang kasar dengan menggunakan kata bangsat. 

 Kutipan 9. 

 “Lu goblok juga Om Ded” (Menit ke 23:42, video 2) 

  Bentuk penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 9 adalah 

 ungkapan kasar dalam hal ini yaitu bentuk cacian dengan menggunakan 

 kata lu goblok dalam artian bodoh sekali. 

Kutipan 10. 

 “Saya ngepost foto sama orang tua, trus ada yang komen kek gini, 

 astaghfirullah ibunya kerudungnya syar’i tapi anaknya gak punya akhlak” 

 (Menit ke 10:10, video 3) 

 Bentuk penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kalimat di kutipan 

 10 menggunakan ungkapan kasar dalam hal ini yaitu sindiran untuk 

 kelakuan seseorang 

Kutipan 11. 

“Ada tuh komennya tiba-tiba lagi posting foto sama ibu, dia 

komennya gini, heh berak binatang. Akhirnya saya balas karna penasaran, 

berak binatang itu apa yah? (Menit ke 10:47, video 3) 

Bentuk penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 11 yaitu 

kata berak binatang arti dalam komentar berak binatang pada video 

tersebut adalah orang ketika sudah menghina komentarnya diprivate. 

Sedangkan dalam arti atau makna sebenarnya dari kata berak binatang 

adalah kotoran (tahi) binatang. 
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Kutipan 12. 

“Karna saya yakin saya ketemu dengan orang hebat, Deddy 

Corbuzier. Nggak tai” (Menit ke 14:25, video 3) 

 Bentuk penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 12 adalah 

 ungkapan kasar dalam hal ini menggunakan kata tai. 

 Kutipan 13. 

 “Tapi siapa sih yang gak seneng tampil atau ketemu Deddy 

Corbuzier, mulai dari artis sampai pejabat-pejabat bahkan menteri gitu, 

berlomba-lomba untuk bisa hadir di acaranya Deddy. Yah dengan tujuan 

pencitraan dan penangkapan” (Menit ke 15:37, video 3) 

 Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 13 adalah 

 menggunakan ungkapan sindiran dengan kata pencitraan untuk 

 menyinggung para artis, pejabat hingga menteri. Arti dari kata pencitraan 

 itu sendiri adalah pembuktian atau usaha untuk menonjolkan kualitas diri 

 Kutipan 14. 

  “Ada orang bahkan menuduh Deddy tuh mualaf karna adsense. 

 Tapi yah terbukti adsensenya makin bagus” (Menit ke 17:48, video 3) 

Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 14 yaitu menggunakan 

kata sindiran, dalam hal ini yaitu Deddy masuk mualaf karena adsense. 

 Kutipan 15. 

“Saya tinggal diperumahan yang 1 rumahnya tuh ukurannya 15 

meter persegi, kecil-kecil 10. Nah, rumah Cina 1 kompleks ukurannya 1 

kompleks. Itu sirik aja jadi kita lempar rumah Cina karna sirik, ah kaya lu 
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anjing, kita miskin” (Menit ke 19:41, video 3) 

 Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 15 adalah 

 menggunakatan ungkapan yang kasar dan sindiran, dengan menggunakan 

 kata sirik dan anjing. 

2. Makna Gaya Bahasa Sarkasme pada Program Channel Youtube Deddy 

Corbuzier 

Gaya bahasa sarkasme seringnya digunakan untuk menghina orang 

lain, biasanya penggunaan gaya bahasa sarkasme berupa celaan, kritikan, 

makian yang menyakiti hati seseorang. Namun, dalam beberapa video 

dark jokes yang berada di channel youtube Deddy Corbuzier semua 

hinaan, sindiran ataupun celaan yang diungkapkan atau di utarakan 

biasanya bersifat komedi, walaupun ungkapan tersebut bisa menyakiti hati. 

Bentuk penggunaan gaya bahasa sarkasme di beberapa video channel 

youtube Daddy Corbuzier pasti memiliki makna tersendiri, seperti 

pemaparan berikut: 

Kutipan 1. 

 “Lain kali kalau ada menteri, suruh sumpah pocong dulu, anda mau 

korupsi ya?” (Menit 6:21, video 1) 

 Bahasa sarkasme pada kutipan pertama terdapat pada kata suruh 

sumpah pocong dulu, Anda mau korupsi ya?. Pada kutipan tersebut 

mengandung makna sindiran yang kasar dan menyinggung pemerintah. 

Konteks kalimat pada kutipan di atas yaitu menyuruh atau menyarankan 

jika ada menteri yang menjadi bintang tamu pada acara di channel youtube 
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Deddy Corbuzier agar sumpah pocong terlebih dulu, dan diberi pertanyaan 

pedas “Anda mau korupsi ya?”. Kalimat tersebut juga memiliki arti 

sindiran mempertanyakan hal yang dapat menyinggung menteri tersebut 

Kutipan 2. 

“Dan podcast inikan bukan pesantren, maksudnya menteri yang 

masuk sini pasti baik terus, nggak! (Menit 6:40, video 1) 

Pada kutipan tersebut mengandung makna sindiran untuk 

menyinggung menteri serta podcast Deddy Corbuzier. Pada kalimat di 

kutipan tersebut mengandung makna “Podcast Deddy Corbuzier bukan 

pesantren, maksudnya menteri yang masuk sini pasti baik terus, nggak!” 

setiap bintang tamu yang datang pada acara tersebut termasuk menteri, 

tidak selamanya orang baik dan podcast tersebut tidak selamanya 

mengundang orang baik. 

Kutipan 3. 

“Misalnya ada yang bilang ‘Jelek lu’, merasa yakin dirinya tidak 

jelek tapi tetap marah sama statment ‘Jelek’ itu. Berarti dia jelek” (Menit 

14:35, video 1) 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 3 tersebut 

dikategorikan penggunaan secara langsung dengan kata hinaan jelek. Kata 

jelek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak enak 

dipandang mata, atau buruk (tentang wajah). 
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Penggunaan gaya bahasa sarkasme tersebut diucapkan oleh 

seorang komika bernama Coki Pardede dan Tretan Muslim. Pada saat itu 

Coki Pardede berkata jika ada seorang yang dikatain jelek, seorang 

tersebut tidak merasa bahwa dirinya jelek tetapi seseorang itu tetap marah 

dengan statment kata jelek tersebut dan tidak terima jika dikatain jelek. 

Kemudian komika yang bernama Tretan Muslim pun langsung 

melontarkan kata  bahwa “berarti dia jelek”. 

Kutipan 4. 

“Kuping anda udah tertutup otot” (Menit 55:46, video 1) 

Penggunaan gaya bahasa pada kutipan 4 dikategorikan dalam 

penggunaan secara tidak langsung dengan sengaja sebagai bentuk sindiran 

kepada Deddy Corbuzier. 

Penggunaan kata tersebut dirasa tidak sopan, dan kata itu 

dilontarkan oleh komika yang bernama Tretan Muslim. Saat itu Deddy 

mengatakan bahwa Tretan menghina Kabayan, tetapi Tretan mengatakan 

bahwa dia tidak menghina dan tidak menyebut atau mengatakan Kabayan. 

Sehingga Tretan berucap kepada Deddy “kuping anda udah tertutup otot” 

Kutipan 5. 

  “Kemarin Arafah ngomong ke gua, ayahnya punya tulang tapi 

 bukan tulang punggung” (Menit ke 3:04, video 2) 

  Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 5 dikategorikan 

 penggunaan secara tidak langsung dengan segaja sebagai bentuk sindiran 

 kepada seorang ayah, dalam hal ini bukan tulang punggung. Seharusnya 
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 seorang ayah mesti jadi tulang punggung karena sudah kewajibannya 

 menjadi kepala keluarga, sehingga seorang ayah bisa menafkahi dan 

 memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. 

Pada saat itu seorang komika yang bernama Arafah menghadiri 

sebuah acara di channel youtube Deddy Corbuzier dan mengatakan bahwa 

ayahnya punya tulang tetapi bukan tulang punggung. Kata bukan tulang 

punggung sendiri sangatlah dirasa tidak pantas dan tidak sopan untuk 

diucapkan oleh seorang anak, apalagi menyebut atau menyindir ayah 

sendiri 

Kutipan 6. 

“DPR cacat, saya tidak terima itu, masa saya disamain dengan 

DPR walaupun kerjaan kita sama cuma duduk doang, trus dapat duit” 

(Menit ke 14:33, video 2) 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 6 dikategorikan 

penggunaan secara tidak langsung dengan segaja sebagai bentuk sindiran 

kepada pejabat, dalam hal ini pada kata “DPR cacat”, saat itu komika 

disabilitas yang bernama Dani Aditya tidak mau disama-samakan dengan 

DPR. Sudah menjadi rahasia umum di negara kita bahwa DPR tidak lagi 

berpihak pada rakyat melainkan patuh kepada pemerintah di atasnya. 

Dalam video ini DPR disindir kalau kerjaannya cuma duduk doang, terus 

dapat duit. 
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Kutipan 7. 

“Siapa yang nge-DM anjing, anjing banget itu” (Menit ke 15:27, 

video 2) 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 7 ini termasuk ke 

dalam penggunaan secara tidak langsung walaupun diucapkan dengan 

sengaja bukan sebagai umpatan namun celaan kepada orang lain. Dalam 

hal ini, kata anjing. Anjing sendiri menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia merupakan hewan menyusui (mamalia) yang biasa dipelihara 

untuk menjaga rumah, berburu, dan sebagainya. Penggunaan kata ini 

dirasa kasar karena hewan Anjing untuk masyarakat Indonesia identik 

dengan hewan yang haram dan menjijikkan. 

Pada kutipan 7 tersebut penggunaan gaya bahasa sarkasme 

diucapkan oleh Uus. Penggunaan kata bangsat yang diucapkan Uus 

sangatlah kasar dan tidak sopan. Saat itu komika disabilitas yang bernama 

Dani Aditya berkata “banyak yang nge-DM saya. Mas Dani, berkat mas 

Dani saya selalu bersyukur walaupun saya tidak punya apa-apa saya bisa 

jalan kaki kemana-mana”. Setelah mendengarkan perkataan Dani Aditya 

tersebut, Uus pun langsung berkata sambil tertawa “siapa yang nge-DM 

anjing?, anjing banget tuh”. 

Kutipan 8. 

 “Bangsat emang” (Menit ke 15:29, video 2) 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kalimat kutipan 8 

dianggap sangat kasar dan bentuk umpatan yang secara langsung ditujukan 
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kepada seseorang, umumnya digunakan saat dalam keadaan emosi. Kata 

bangsat sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepinding 

atau kutu busuk, orang yang bertabiat jahat (terutama orang yang suka 

mencopet, mencuri, dan sebagainya). Dalam pandangan masyarakat, kutu 

adalah hewan yang terkenal sebagai serangga parasit yang suka mengisap 

darah binatang ataupun manusia atau juga terkenal sebagai hama. 

Pada kutipan 8 tersebut penggunaan gaya bahasa sarkasme 

diucapkan oleh Deddy Corbuzier. Penggunaan kata bangsat yang 

diucapkan Deddy Corbuzier sangat kasar dan tidak baik. Pada saat itu 

komika disabilitas yang bernama Dani Aditya berkata “banyak yang nge-

DM saya. Mas Dani, berkat mas Dani saya selalu bersyukur walaupun 

saya tidak punya apa-apa saya bisa jalan kaki kemana-mana”. Setelah 

mendengarkan perkataan Dani Aditya, Deddy Corbuzier pun langsung 

mengeluarkan kata “bangsat emang” (sambil tertawa). 

Kutipan 9. 

 “Lu goblok juga Om Ded” (Menit ke 23:42, video 2) 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 9 dikategorikan 

penggunaan secara langsung dengan perumpamaan kata goblok. Arti kata 

goblok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bodoh sekali. Kata 

tersebut dilontarkan oleh Uus kepada Deddy Corbuzier. 

Penggunaan kata sarkasme tersebut dianggap kasar karena kata 

goblok tersebut termasuk makian atau cacian. Pada saat itu Deddy 

Corbuzier bertanya kepada komika disabilitas yang bernama Dani Aditya, 
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“sudah berapa lama jalani fisioterapi?” Dani Aditya pun menjawabnya “30 

tahun”, dari situlah Uus berkata “lu goblok juga om Ded, kenapa lu tanya, 

lu gak dengar ceritanya tadi dari umur 5 tahun”.  

Kutipan 10. 

 “Saya ngepost foto sama orang tua, trus ada yang komen kek gini, 

 astaghfirullah ibunya kerudungnya syar’i tapi anaknya gak punya akhlak” 

 (Menit ke 10:10, video 3) 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 10 ini 

dikategorikan dalam penggunaan secara langsung dengan perumpamaan 

kata akhlak. Kata akhlak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

budi pekerti dan kelakuan. Dalam pandangan masyarakat umum, akhlak 

adalah tingkah laku yang dimiliki seseorang dalam bersosialisasi, jadi 

apabila seseorang bertingkah laku kurang baik maka akan disebut tidak 

punya akhlak. 

Kata gak punya akhlak sangatlah tidak sopan dan kasar, yang bisa 

membuat hati seseorang sakit. Saat itu McDanny memposting sebuah 

fotonya bersama orang tuanya, namun ada salah satu komentar netizen 

dengan melontarkan kalimat “astaghfirullah ibunya kerudungnya syar’i 

tapi anaknya gak punya akhlak”. Komentar dari netizen tersebut mencela 

McDanny, bahwa McDanny anak yang  tidak punya akhlak. 

Kutipan 11. 

“Ada tuh komennya tiba-tiba lagi posting foto sama ibu, dia 

komennya gini, heh berak binatang. Akhirnya saya balas karna penasaran, 
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berak binatang itu apa yah? (Menit ke 10:47, video 3) 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 11 ini 

dikategorikan dalam  penggunaan secara langsung dengan sengaja sebagai 

sindiran dalam hal ini “heh berak binatang”. Kata berak dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah buang kotoran. Arti lainnya dari berak 

adalah buang air besar. Sedangkan kata binatang menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak 

(berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak 

berakal budi (seperti anjing, kerbau, semut). Arti lainnya dari binatang 

adalah hewan. 

Saat itu McDanny melihat postingan seseorang foto bersama 

ibunya dengan komentar “heh berak binatang”. McDanny pun penasaran 

dengan komentar tersebut hingga ikut berkomentar dengan 

mempertanyakan “berak binatang itu apa yah?”. Penggunaan kata seperti 

itu dirasa sangatlah tidak baik dan tidak sopan.  

Kutipan 12. 

“Karna saya yakin saya ketemu dengan orang hebat, Deddy 

Corbuzier. Nggak tai” (Menit ke 14:25, video 3) 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 12 dikategorikan 

penggunaan secara langsung dengan segaja sebagai bentuk sindiran 

kepada Deddy Corbuzier, dalam hal ini pada kata “tahi”. Pada dasarnya 

kata tahi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berbagai-bagai 

kotoran, endapan, atau barang yang dianggap sebagai ampas (sisa, karat, 
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buangan, dan sebagainya). Arti lainnya dari tahi adalah ampas makanan 

dari dalam perut yang keluar melalui dubur. Kata tai diutarakan untuk 

Deddy dan itu termasuk kata sarkasme karena mengandung arti sindiran 

atau celaan. 

Pada kutipan 12 tersebut penggunaan gaya bahasa sarkasme 

diucapkan oleh komika McDanny. Kata tai yang dilontarkan sangatlah 

tidak baik. Bisa di pastikan bahwa, McDanny merasa bersyukur dan yakin 

karena bisa bertemu atau berkenalan dengan sosok Deddy Corbuzier yang 

dianggapnya adalah sosok orang yang hebat, dan menurutnya nggak tai. 

Kutipan 13. 

 “Tapi siapa sih yang gak seneng tampil atau ketemu Deddy 

Corbuzier, mulai dari artis sampai pejabat-pejabat bahkan menteri gitu, 

berlomba-lomba untuk bisa hadir di acaranya Deddy. Yah dengan tujuan 

pencitraan dan penangkapan” (Menit ke 15:37, video 3) 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 13 itu 

dikategorikan dalam penggunaan secara langsung dengan menggunakan 

perumpamaan kata pencitraan dan penangkapan. Kata pencitraan dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses, cara membentuk citra mental 

pribadi atau gambaran sesuatu. Arti lainnya dari pencitraan adalah 

penggambaran. Sedangkan kata penangkapan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menangkap. Penangkapan berasal 

dari kata dasar tangkap. 
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Penggunaan bahasa sarkasme tersebut dilontarkan oleh komika 

yang bernama McDanny. McDanny menyindir bahwa semua kalangan 

mulai dari para artis, pejabat-pejabat hingga menteri pun berlomba-lomba 

untuk bisa tampil di acara Deddy Corbuzier tetapi dengan tujuan hanya 

pencitraan dan penangkapan saja. Karena, telah diketahui bahwa sudah ada 

beberapa orang yang telah datang di acara Deddy Corbuzier hanya sekadar 

pencitraan dan bahkan berujung penangkapan. 

Kutipan 14. 

  “Ada orang bahkan menuduh Deddy tuh mualaf karna adsense. 

 Tapi yah terbukti adsensenya makin bagus” (Menit ke 17:48, video 3) 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme dalam  kutipan 14 adalah 

dikategorikan sebagai penggunaan secara tidak langsung dan digunakan 

untuk menyiratkan pengertian bahwa seseorang itu telah menuduh Deddy 

masuk mualaf dikarenakan demi adsense. Kata adsense sendiri menurut 

Wikipedia adalah program kerjasama periklanan melalui media intrenet 

yang diselenggarakan oleh google. Melalui program periklanan AdSense, 

pemilik situs web atau blog yang telah mendaftar dan disetujui 

keanggotaannya diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan 

materinya telah ditentukan oleh google di halaman web mereka. Pemilik 

situs web dan blog akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian 

keuntungan dari google untuk setiap iklan yang diklik oleh pengunjung 

situs, yang dikenal sebagai sistem pay per click (ppc) atau bayar per klik. 
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Sedangkan kata menuduh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik. 

Contohnya; ia menuduh saya bersekongkol dengan penjahat. Arti lainnya 

dari menuduh adalah menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang 

melakukan perbuatan yang melanggar hukum. 

Saat itu McDanny bercerita kalau dia tidak menuduh Denny 

sebagai cepu karena Deddy adalah seorang Cina mualaf, selain itu 

McDanny berkata jika mualaf itu sangat luar biasa. McDanny juga terlihat 

kaget bahwa ada saja orang yang menuduh Deddy tuh mualaf karena 

adsense, dan berkata terbukti adsense Deddy makin bagus karena itulah 

kebesaran Allah dan Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang ia 

kehendaki. 

Kutipan 15. 

“Saya tinggal diperumahan yang 1 rumahnya tuh ukurannya 15 

meter persegi, kecil-kecil 10. Nah, rumah Cina 1 kompleks ukurannya 1 

kompleks. Itu sirik aja jadi kita lempar rumah Cina karna sirik, ah kaya lu 

anjing, kita miskin” (Menit ke 19:41, video 3) 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 15 tersebut 

dikategorikan dalam penggunaan secara tidak langsung dengan 

perumpamaan kata anjing. Kata anjing merupakan salah satu bentuk kata 

yang dikategorikan dalam nama hewan atau binatang, dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia berarti binatang yang menyusui (mamalia) yang biasa 

dipelihara untuk menjaga rumah, berburu dan sebagainya. Binatang anjing 
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identik dengan binatang yang haram dan menjijikkan di kalangan 

masyarakat timur khususnya di Indonesia. 

Pada kutipan 15 ini penggunaan gaya bahasa sarkasme diucapkan 

oleh seorang komika yang bernama McDanny. Penggunaan kata anjing 

yang diucapkan oleh McDanny sangatlah kasar dan dirasa tidak sopan. 

Selain itu, McDanny juga sirik dengan kekayaan orang Cina pada saat itu 

sehingga dia melempari rumah milik orang Cina tersebut sambil berkata 

“ah kaya lu anjing, kita miskin”. 

B. Pembahasan 

Gaya bahasa sarkasme sering digunakan untuk menghina atau 

menyindir orang lain, biasanya penggunaan gaya bahasa sarkasme berupa 

celaan, makian, sindiran, dan kritikan yang bisa membuat seseorang sakit hati. 

Keraf (2010 : 143) mengungkapkan bahwa sarkasme ialah suatu acuan 

yang lebih kasar dari ironi yang mengandung kepahitan dan celaan yang getir. 

Sarkasme dapat saja bersifat ironi, dapat juga tidak, tetapi yang jelas bahwa 

gaya bahasa ini selalu akan menyakiti hati dan kurang enak didengar.  

Peneliti mengamati video pada program channel youtube milik Deddy 

Corbuzier menggunakan bahasa sarkasme yang berupa kata, frasa, dan kalimat 

yang mengandung makian, cacian, sindiran, kritikan, maupun celaan. Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat dari Keraf (2010 : 143) bahwa sarkasme ialah 

suatu acuan yang lebih kasar dari ironi yang mengandung kepahitan dan celaan 

yang getir.  
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Pendapat lain dari Ratna (2013: 447) yang mengungkapkan jika 

sarkasme adalah gaya bahasa yang terdiri atas sindiran kasar. Ungkapan ini 

menggambarkan dengan jelas bahwa gaya bahasa sarkasme menyakiti hati dan 

kurang enak di dengar. 

Pada video di program channel youtube Deddy Corbuzier hampir 

sindiran, hinaan hingga celaan yang di ungkapkan atau di utarakan biasanya 

bersifat komedi walaupun ungkapan tersebut bisa menyakiti hati dan sifatnya 

kasar. Bentuk sarkasme yang digunakan dalam dark jokes biasanya berupa 

satire, namun pada penelitian ini mengambil gaya bahasa sarkasme yang telah 

ditemukan di dalam beberapa video pada program channel youtube Deddy 

Corbuzier yang dilakukan oleh beberapa komika. 

Bentuk penggunaan bahasa sarkasme pada penelitian ini mengarah 

pada hasil analisis mengenai bentuk dan makna yang terdapat pada program 

channel youtube Deddy Corbuzier yang dilakukan para komika. Selain itu, 

penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan penggunaan bahasa sarkasme 

yang terdapat pada channel youtube Deddy Corbuzier dan menganalisis makna 

yang terkandung di dalamnya serta menjelaskan situasi saat gaya bahasa 

tersebut digunakan. 

Berdasarkan hasil penelitian dari ke tiga video yang peneliti simak di 

program channel youtube Deddy Corbuzier masing-masing setiap video 

memiliki kata atau kalimat yang termasuk sarkasme. Pada video pertama yang 

berjudul “Natalan Bareng Penista! Coki Pardede – Tretan Muslim – Deddy 

Corbuzier Podcast” yang diposting pada 24 desember 2020, peneliti 
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menemukan ada empat bahasa sarkasme disetiap menitnya diantaranya yaitu: 

suruh sumpah pocong dulu anda mau korupsi ya?, podcast ini bukan pesantren. 

Menteri yang masuk sini pasti baik terus, nggak!, jelek lu, kuping anda udah 

tertutup otot. Kemudian pada video kedua yang diposting pada 24 juli 2022 

berjudul “Anggota DPR Duduk Doang Mirip Saya Dibayar Juga – Dani Aditya 

– Somasi – Podcast” peneliti menemukan ada lima bahasa sarkasme di tiap 

menitnya, antaranya adalah: punya tulang tapi bukan tulang punggung, DPR 

cacat, anjing, goblok, bangsat. Dan pada video ketiga yang berjudul “Hancur 

Kali Ini Somasi Sudah! Penista Agama Hadir” yang diposting pada tanggal 8 

mei 2022, peneliti menemukan ada enam bahasa sarkasme di setiap menitnya 

diantaranya: gak punya akhlak, berak binatang, tai, pencitraan dan 

penangkapan, menuduh Deddy tuh mualaf karna adsense, ah kaya lu anjing 

kita miskin. 

Dari hasil penelitian data diatas, dapat diketahui peneliti menemukan 

ada beberapa kalimat atau kata yang mengandung unsur bahasa sarkasme. 

Penggunaan bahasa sarkasme tersebut termasuk celaan, hinaan, dan sindiran 

yang kurang baik. Para komika yang mengisi atau menghadiri di acara podcast 

Deddy Corbuzier rata-rata menggunakan bahasa yang tidak sopan bahkan 

menyakiti hati seseorang dan menyinggung seseorang, sejatinya bahasa 

sarkasme yang digunakan para komika di dalam video tersebut bersifat jenaka 

tetapi mengandung kalimat yang kasar.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahasa sarkasme dalam beberapa video 

tersebut yang telah diamati harusnya lucu bukan menghina, mencela, berkata 
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kasar atau berkata yang tidak baik dan sindirannya dapat tersampaikan dengan 

baik kepada orang yang ditujukan tanpa menyakiti hati atau perasaan 

seseorang. Komika pun harus benar-benar mengenal seseorang yang dia sindir 

agar tahu batasan dalam mencemooh atau menggunakan gaya bahasa sindiran 

agar tidak benar-benar menyakiti perasaaan atau hati dan agar tidak terjadi 

masalah. Berikut relevansi penelitian terdahulu dan penelitian yanng dilakukan 

oleh peneliti: 

1. Relevansi antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan Ulfareski 

yang berjudul “Penggunaan Gaya Bahasa Sarkasme Pada Stand Up 

Comedy Abdur Di Youtube” yaitu penggunaan majas sarkasme pada 

penelitian yang dilakukan Ulfa Reski berupa data dalam bentuk kata, 

salah satunya yaitu “Gak ada akhlak kau”, menurut Ulfa Reski bentuk 

sarkasme ini bermakna ungkapan kasar dan sindiran terhadap 

seseorang. Bentuk sarkasme dalam penelitian ini dan penelitian penulis 

kurang lebih sama karena mengambil unsur penggunaan ungkapan 

kasar dan sindiran untuk kelakuan seseorang. 

2. Relevansi antara penelitian ini dan peneliti yang digunakan Dwi Fitri 

Haryanto yang berjudul “Penggunaan Gaya Bahasa Sarkasme pada 

Film The Raid: Brandal” dapat dilihat salah satu kutipan data dalam 

penelitian tersebut yakni “Bangsat! Anjing!” yang menurut Dwi Fitri 

Haryanto bentuk penggunaan ini termasuk bahasa slang atau bahasa 

prokem. Sama seperti penelitian yang dilakukan penulis, peneliti juga 

meneliti bentuk dan makna tetapi berbeda objek, jika Dwi Fitri 
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Haryanto menjadikan film sebagai objek penelitiannya maka peniliti 

ini menggunakan program channel youtube sebagai objek. 

3. Relevansi antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh 

Dina Febri Muslimah Al Zumi yang berjudul “Analisis Gaya Bahasa 

Sarkasme Tuturan Teman Sebaya” dapat dilihat salah satu kutipan di 

dalam penelitian tersebut yaitu “Bodoh kali kau mau disuruh-suruh 

dia, sini kau”, penelitian yang dilakukan oleh Dina Febri Muslimah Al 

Zumi yaitu berupa tuturan mengenai pemerolehan bahasa sarkasme 

dari teman sebaya serta faktor penyebabnya yang terbagi atas spontan, 

dan emosi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut, bedanya 

yaitu penelitian ini bahasa sarkasmenya bentuk candaan semata saja, 

dengan kata lain penelitian sebelumnya mengandalkan tuturan teman 

sebaya sebagai data penelitiannya, sedangkan peneliti ini 

mengandalkan hasil menyimak di channel youtube. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme terkadang dilakukan saat 

seseorang marah dan memiliki nada yang sangat emosional. Penggunaan 

gaya bahasa sarkasme dapat sangat menyakiti hati orang lain, walaupun 

dalam menggunakan sindiran ini seseorang sebenarnya hanya bersikap 

serta mengungkapkan kejujuran. 

Penggunaan 15 kutipan yang termasuk dalam gaya bahasa 

sarkasme pada channel youtube Deddy Corbuzier dari beberapa video 

memiliki makna kasar, cacian, ejekan, umpatan, sindiran, dan hinaan. 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme juga diselingi dengan kata-kata yang 

lucu oleh para komika, sehingga para pelaku ataupun yang menjadi objek 

dalam video tersebut tidak merasa sakit hati walaupun benar-benar 

mengandung kritikan ataupun sindiran. 

Pada dasarnya gaya bahasa sarkasme itu digunakan sebagai bukti 

keakraban hubungan mereka. Satu hal yang harus menjadi perhatian bagi 

mereka yaitu seakrab apapun hubungan tetap saja tidak mungkin 

menggunakan gaya bahasa sarkasme tersebut jika sedang berada di sebuah 

acara baik formal maupun tidak formal, disanalah peran mereka yang 

harus pandai menempatkan diri dan tujuannya agar bisa memperbaiki 

sikap, suasana dan keadaan. 
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B. Saran 

Sehubungan dengan hasil temuan di atas, maka yang menjadi saran 

peneliti dalam hal ini adalah: 

1. Saat menonton sebuah video pada channel youtube terkhusus Deddy 

Corbuzier dibutuhkan sikap kritis dan juga harus aktif untuk 

memahami pesan-pesan yang terkandung dalam video tersebut, 

membuang yang buruk dan mengambil yang baik agar dapat 

memahami pesan komunikatif yang disampaikan. 

2. Dalam memaknai bahasa sarkasme tersebut haruslah lebih teliti dan 

cermat agar bahasa sarkasme tidak beralih dengan gaya bahasa yang 

lain karena gaya bahasa sindiran tidak hanya sarkasme saja. 

3. Agar skripsi ini dapat menjadi tolok ukur untuk peneliti selanjutnya, 

dalam meneliti gaya bahasa sarkasme. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 

Korpus Data 

Data Deskripsi Analisis 

Kutipan 1. 

“Lain kali kalau ada menteri, suruh 

sumpah pocong dulu, anda mau korupsi 

ya?” (Menit 6:21, video 1) 

 

Pada kutipan 1 terdapat bahasa 

sarkasme pada kata “suruh sumpah 

pocong dulu, Anda mau korupsi ya?.” 

Pada kutipan tersebut mengandung 

makna sindiran yang kasar dan 

menyinggung pemerintah. Kalimat 

tersebut juga memiliki arti sindiran 

mempertanyakan hal yang dapat 

menyinggung menteri tersebut 

Kutipan 2. 

“Dan podcast inikan bukan pesantren, 

maksudnya menteri yang masuk sini 

pasti baik terus, nggak! (Menit 6:40, 

video 1) 

 

Pada kalimat di kutipan 2 tersebut 

mengandung makna “Podcast Deddy 

Corbuzier bukan pesantren, maksudnya 

menteri yang masuk sini pasti baik 

terus, nggak!” setiap bintang tamu yang 

datang pada acara tersebut termasuk 

menteri, tidak selamanya orang baik 

dan podcast tersebut tidak selamanya 

mengundang orang baik. 
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Kutipan 3. 

“Misalnya ada yang bilang ‘Jelek lu’, 

merasa yakin dirinya tidak jelek tapi 

tetap marah sama statment ‘Jelek’ itu. 

Berarti dia jelek” (Menit 14:35, video 

1) 

 

Bahasa sarkasme pada kutipan 3 

tersebut dikategorikan penggunaan 

secara langsung dengan kata hinaan 

jelek. Kata jelek menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia berarti tidak enak 

dipandang mata, atau buruk (tentang 

wajah). 

Kutipan 4. 

“Kuping anda udah tertutup otot” 

(Menit 55:46, video 1) 

 

Bahasa pada kutipan 4 dikategorikan 

dalam penggunaan secara tidak 

langsung dengan sengaja sebagai 

bentuk sindiran kepada Deddy 

Corbuzier. Penggunaan kata tersebut 

dirasa tidak sopan, dan kata itu 

dilontarkan oleh komika yang bernama 

Tretan Muslim. Saat itu Deddy 

mengatakan bahwa Tretan menghina 

Kabayan, tetapi Tretan mengatakan 

bahwa dia tidak menghina dan tidak 

menyebut atau mengatakan Kabayan. 

Sehingga Tretan berucap kepada Deddy 

“kuping anda udah tertutup otot 

Kutipan 5. 

“Kemarin Arafah ngomong ke gua, 

Bahasa sarkasme pada kutipan 5 

dikategorikan  penggunaan secara tidak 
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ayahnya punya tulang tapi  bukan 

tulang punggung” (Menit ke 3:04, 

video 2) 

 

langsung dengan segaja sebagai bentuk 

sindiran kepada seorang ayah, dalam 

hal ini bukan tulang punggung. 

Seharusnya seorang ayah mesti jadi 

tulang punggung karena sudah 

kewajibannya  menjadi kepala keluarga, 

sehingga seorang ayah bisa menafkahi 

dan memenuhi kebutuhan keluarganya 

sendiri. 

Kutipan 6. 

“DPR cacat, saya tidak terima itu, masa 

saya disamain dengan DPR walaupun 

kerjaan kita sama cuma duduk doang, 

trus dapat duit” (Menit ke 14:33, video 

2) 

 

Bahasa sarkasme pada kutipan 6 

dikategorikan penggunaan secara tidak 

langsung dengan segaja sebagai bentuk 

sindiran kepada pejabat, dalam hal ini 

pada kata “DPR cacat”, saat itu komika 

disabilitas yang bernama Dani Aditya 

tidak mau disama-samakan dengan 

DPR. Sudah menjadi rahasia umum di 

negara kita bahwa DPR tidak lagi 

berpihak pada rakyat melainkan patuh 

kepada pemerintah di atasnya. Dalam 

video ini DPR disindir kalau kerjaannya 

cuma duduk doang, terus dapat duit. 
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Kutipan 7. 

“Siapa yang nge-DM anjing, anjing 

banget itu” (Menit ke 15:27, video 2) 

 

Bahasa sarkasme pada kutipan 7 ini 

termasuk ke dalam penggunaan secara 

tidak langsung walaupun diucapkan 

dengan sengaja bukan sebagai umpatan 

namun celaan kepada orang lain. Dalam 

hal ini, kata anjing. Anjing sendiri 

menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia merupakan hewan menyusui 

(mamalia) yang biasa dipelihara untuk 

menjaga rumah, berburu, dan 

sebagainya. Penggunaan kata ini dirasa 

kasar karena hewan Anjing untuk 

masyarakat Indonesia identik dengan 

hewan yang haram dan menjijikkan. 

Kutipan 8. 

“Bangsat emang” (Menit ke 15:29, 

video 2) 

 

Bahasa sarkasme pada kalimat kutipan 

8 dianggap sangat kasar dan bentuk 

umpatan yang secara langsung 

ditujukan kepada seseorang, umumnya 

digunakan saat dalam keadaan emosi. 

Kata bangsat sendiri menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah 

kepinding atau kutu busuk, orang yang 

bertabiat jahat (terutama orang yang 
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suka mencopet, mencuri, dan 

sebagainya). Dalam pandangan 

masyarakat, kutu adalah hewan yang 

terkenal sebagai serangga parasit yang 

suka mengisap darah binatang ataupun 

manusia atau juga terkenal sebagai 

hama. 

Kutipan 9. 

“Lu goblok juga Om Ded” (Menit ke 

23:42, video 2) 

 

Bahasa sarkasme pada kutipan 9 

dikategorikan penggunaan secara 

langsung dengan perumpamaan kata 

goblok. Arti kata goblok menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

bodoh sekali. 

Kutipan 10. 

“Saya ngepost foto sama orang tua, trus 

ada yang komen kek gini, astaghfirullah 

ibunya kerudungnya syar’i tapi anaknya 

gak punya akhlak”  (Menit ke 10:10, 

video 3) 

 

Bahasa sarkasme pada kutipan 10 ini 

dikategorikan dalam penggunaan secara 

langsung dengan perumpamaan kata 

akhlak. Kata akhlak menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia berarti budi 

pekerti dan kelakuan. Dalam pandangan 

masyarakat umum, akhlak adalah 

tingkah laku yang dimiliki seseorang 

dalam bersosialisasi, jadi apabila 

seseorang bertingkah laku kurang baik 
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maka akan disebut tidak punya akhlak. 

Kutipan 11. 

“Ada tuh komennya tiba-tiba lagi 

posting foto sama ibu, dia komennya 

gini, heh berak binatang. Akhirnya saya 

balas karna penasaran, berak binatang 

itu apa yah? (Menit ke 10:47, video 3) 

 

Bahasa sarkasme pada kutipan 11 ini 

dikategorikan dalam  penggunaan 

secara langsung dengan sengaja sebagai 

sindiran dalam hal ini “heh berak 

binatang”. Kata berak dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah buang 

kotoran. Arti lainnya dari berak adalah 

buang air besar. Sedangkan kata 

binatang menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah makhluk bernyawa 

yang mampu bergerak (berpindah 

tempat) dan mampu bereaksi terhadap 

rangsangan, tetapi tidak berakal budi 

(seperti anjing, kerbau, semut). Arti 

lainnya dari binatang adalah hewan. 

Kutipan 12. 

“Karna saya yakin saya ketemu dengan 

orang hebat, Deddy Corbuzier. Nggak 

tai” (Menit ke 14:25, video 3) 

 

Bahasa sarkasme pada kutipan 12 

dikategorikan penggunaan secara 

langsung dengan segaja sebagai bentuk 

sindiran kepada Deddy Corbuzier, 

dalam hal ini pada kata “tahi”. Pada 

dasarnya kata tahi dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia yaitu berbagai-bagai 
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kotoran, endapan, atau barang yang 

dianggap sebagai ampas (sisa, karat, 

buangan, dan sebagainya). Arti lainnya 

dari tahi adalah ampas makanan dari 

dalam perut yang keluar melalui dubur. 

Kutipan 13. 

“Tapi siapa sih yang gak seneng tampil 

atau ketemu Deddy Corbuzier, mulai 

dari artis sampai pejabat-pejabat 

bahkan menteri gitu, berlomba-lomba 

untuk bisa hadir di acaranya Deddy. 

Yah dengan tujuan pencitraan dan 

penangkapan” (Menit ke 15:37, video 

3) 

 

Bahasa sarkasme pada kutipan 13 itu 

dikategorikan dalam penggunaan secara 

langsung dengan menggunakan 

perumpamaan kata pencitraan dan 

penangkapan. Kata pencitraan dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 

proses, cara membentuk citra mental 

pribadi atau gambaran sesuatu. Arti 

lainnya dari pencitraan adalah 

penggambaran. Sedangkan kata 

penangkapan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah proses, cara, 

perbuatan menangkap. Penangkapan 

berasal dari kata dasar tangkap. 

Kutipan 14. 

“Ada orang bahkan menuduh Deddy 

tuh mualaf karna adsense. Tapi yah 

terbukti adsensenya makin bagus” 

Bahasa sarkasme dalam  kutipan 14 

adalah dikategorikan sebagai 

penggunaan secara tidak langsung dan 

digunakan untuk menyiratkan 
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(Menit ke 17:48, video 3) 

 

pengertian bahwa seseorang itu telah 

menuduh Deddy masuk mualaf 

dikarenakan demi adsense. Kata 

adsense sendiri menurut Wikipedia 

adalah program kerjasama periklanan 

melalui media intrenet yang 

diselenggarakan oleh google. Melalui 

program periklanan AdSense, pemilik 

situs web atau blog yang telah 

mendaftar dan disetujui 

keanggotaannya diperbolehkan 

memasang unit iklan yang bentuk dan 

materinya telah ditentukan oleh google 

di halaman web mereka. Pemilik situs 

web dan blog akan mendapatkan 

pemasukan berupa pembagian 

keuntungan dari google untuk setiap 

iklan yang diklik oleh pengunjung situs, 

yang dikenal sebagai sistem pay per 

click (ppc) atau bayar per klik. 
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Kutipan 15. 

“Saya tinggal diperumahan yang 1 

rumahnya tuh ukurannya 15 meter 

persegi, kecil-kecil 10. Nah, rumah 

Cina 1 kompleks ukurannya 1 

kompleks. Itu sirik aja jadi kita lempar 

rumah Cina karna sirik, ah kaya lu 

anjing, kita miskin” (Menit ke 19:41, 

video 3) 

 

Bahasa sarkasme pada kutipan 15 

tersebut dikategorikan dalam 

penggunaan secara tidak langsung 

dengan perumpamaan kata anjing. Kata 

anjing merupakan salah satu bentuk 

kata yang dikategorikan dalam nama 

hewan atau binatang, dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia berarti 

binatang yang menyusui (mamalia) 

yang biasa dipelihara untuk menjaga 

rumah, berburu dan sebagainya. 

Binatang anjing identik dengan 

binatang yang haram dan menjijikkan 

di kalangan masyarakat timur 

khususnya di Indonesia. 
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