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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah mahluk sosial yang pada kehidupannya tidak dapat 

lepas dari komunikasi. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi. Dengan 

Bahasa kita dapat menyampaikan ide, perasaaan, dan informasi. Bahasa juga 

bisa menjadi sebuah media pembelajaran. Bila seorang pembaca, penulis, atau 

pendengar bisa mengerti satu sama lain, maka fungsi dari sebuah bahasa telah 

tercapai. 

Terdapat ribuan bahasa yang tercatat ada di bumi ini. Namun, 

perkiraan tepatnya tergantung pada perubahan sembarang antara perbedaan 

bahasa dan dialek.  Setiap bahasa memiliki keunikannya tersendiri, baik 

dalam penulisan maupun pengucapan. Hal inilah yang menjadi penyebab 

mempelajari sebuah bahasa asing menjadi tidak mudah. Selain itu dari suatu 

bahasa muncul variasi-variasi baru yang membuat sebuah bahas menjadi 

semakin sulit untuk di pelajari. 

Setiap bahasa memiliki beragam bentuk konteks kalimat yang tersusun 

dari ribuan kata yang ada. Ribuan kata ini disusun sesuai keinginan dan 

pemikiran penutur bahasa agar menjadi sebuah konteks kalimat berisi 

pengertian gagasan yang memiliki maksud. Konteks-konteks kalimat ini 

beragam dan selalu memiliki pengertian indah dan buruk. Bahasa dapat 

menjadi indah apabila isinya dipilih dari kata-kata yang dapat membuat orang 

berdecak kagum, sedangkan bahasa dapat menjadi buruk apabila kata-katanya 

disusun dari kata-kata bermakna buruk. 

Sudah menjadi hal wajar manusia memiliki rasa, benci ataupun 

pertentangan pada apapun. Berbahasa merupakan penyampaian pikiran atau 

perasaan dari orang yang membicarakan mengenai masalah yang dihadapi 

dalam kehidupannya. Dengan bahasa yang merupakan alat penyampai ide 

maupun perasaan yang sudah wajar bila terjadi perbedaan pendapat atau 
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pertentangan saat menyampaikan ide maupun perasaannya. Cara 

menyampaikan ide maupun perasaan bisa berupa kritik, saran, sindiran 

bahkan hinaan. Dalam menyampaikan pendapat tersebut tentunya setiap orang 

akan berbeda – beda, tergantung keadaan psikologis si pengguna bahasa. Ilmu 

yang mengkaji struktur berbahasa dan prilaku berbahasa atau proses 

berbahasa disebut psikolinguistik (Chaer 2009, hlm 5). Menurut Slobin 1974 

(dalam Chaer 2009, hlm 5) Psikolinguistik adalah ilmu yang mencoba 

menguraikan proses proses psikologi yang berlangsung ketika seseorang 

mengucapkan kalimat kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi 

dan bagaimana kemampuan berbahasa itu di peroleh oleh manusia. Maka 

secara teoritis tujuan psikolinguistik adalah mencari satu teori yang secara 

linguistic bias diterima dan secara psikologi dapat menerangkan hakikat 

bahasa dan pemerolehannya yang dapat dirasakan dengan pikiran, sedangkan 

peristiwa fisik adalah segala rangsangan (stimulus) dan gerak balas (respons). 

Stimulus dan respons adalah dua hal yang membentuk terjadinya suatu proses 

berbahasa. (Thorndike dalam chaer 2009, hlm 86) 

Menurut Keraf (2001, hlm 113) gaya bahasa adalah cara 

mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan 

jiwa kepribadian penulis (pemakai bahasa). Dalam bahasa Jepang gaya bahasa 

dikenal dengan istilah 修辞法 „shuujihou‟ yang artinya : 言葉をたくみに用

いて効果的に表現するための技法 „kotoba o takumini mochiite koukatekini 

hyougen suru tame no gihou‟ (Teknik untuk mengekspresikan bahasa secara 

efektif dan menggunakannya dengan terampil) (Nihongo Hyakka Daijiten 

1995, hlm 869). Dengan kata lain penggunaan gaya bahasa tertentu dapat 

mengubah serta menimbulkan konotasi tertentu. Penggunaannya pun akan 

berbeda tiap orangnya, tergantung pada jiwa kepribadian pemakainya. 

Ada banyak ragam gaya bahasa yang dalam pembagiannya mewakili 

isi yang disampaikan. Gaya bahasa dibagi kedalam 4 kelompok, yakni gaya 

bahasa perbandingan, gaya bahasa pertentangan gaya bahasa pertautan dan 

gaya bahasa perulangan (Tarigan 1985, hlm 6). Dari berbagai gaya bahasa 
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tersebut penulis tertarik untuk meneliti kalimat yang termasuk gaya bahasa 

pertentangan dari film Crows Zero. Berikut Jenis gaya bahasa yang termasuk 

dalam kelompok gaya bahasa pertentangan yang di kemukakan oleh Tarigan 

dalam bukunya yang berjudul “Pengajaran Gaya Bahasa”  

Sebagian besar gaya bahasa pertentangan mengandung unsur kritikan 

penolakan dan hinaan. Dalam bahasa Jepang gaya bahasa pertentangan di 

kenal dengan istilah 対処法 (Taishohou) yang berarti  情勢に対して適当な

処置をすること。 ‟Jousei ni taishite tekitou na shochi o suru koto’ 

(Tindakan yang pantas terhadap sebuah situasi.) (koujiten 1973, hlm 1337) 

Sarkasme, merupakan gaya bahasa yang termasuk dalam gaya bahasa 

pertentangan. Menurut Kerraf pada tahun 1985 Kata sarkasme berasal dari 

bahasa Yunani sarkasmos yang diturunkan dari kata kerja sarkasein yang 

berarti „merobek – robek daging seperti anjing‟,‟menggigit bibir karena 

marah‟ atau „berbicara dengan kepahitan‟. Yang dalam bahasa Jepang dikenal 

dengan istilah 冷評 (reihyou) yang artinya 冷淡な躰道で批判すること 

(kritikan dengan sikap dingin) (Koujiten 1973 hlm 2342) 

Penulis menemukan contoh kalimat yang termasuk sarkasme dari film 

Crows Zero oleh beberapa pemain central pada film ini. Pada dasarnya film 

Crows Zero ini bercerita tentang pertikaian baik internal maupun external 

sekolah khusus laki – laki yang di fokuskan kepada Genji sebagai pemeran 

utama yang berlatar belakang anak dari seorang bos besar Yakuza yang 

diperintahkan oleh ayahnya tersebut untuk menguasai sekolahnya yaitu 

Suzuran yang terkenal sebagai sekolah khusus laki – laki yang dimana semua 

muridnya merupakan berandalan hingga di juluki Crows atau gagak. Hampir 

seluruh isi film berisi tentang pertikaian siswa yang memiliki latar belakang 

dan keadaan yang berbeda – beda untuk menjadi orang terkuat di sekolah. 

Yang tentunya di dalam film ini banyak terdapat kalimat yang termasuk gaya 

bahasa sarkasme. Berikut kalimat yang dikatakan Kirishima :  
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1. きりしま： やりすぎじゃねえぞ、スルメ! 

Yari sugi janeezo, surume! 

Jangan lebay, cumi!  

(Crows Zero) 

Konteks : 

Data 1 ini terbentuk oleh peristiwa fisik dengan peristiwa fisik. 

Stimulusnya adalah salah seorang dari sesama murid baru di SMA Suzuran 

dengan sombong menganggap bahwa dia yang akan menjadi yang terkuat di 

Suzuran. Proses berbahasa pada kalimat ini, pertama – tama Tokoh 

(Kirishima) harus mengetahui surume スルメ  „surume’ (Cumi cumi) itu 

botak dan pantas untuk dijadikan hinaan kepada orang botak 

 Tokoh yang mendapatkan perlakuan buruk yakni peristiwa fisik 

memberikan respon yang sama kepada lawan bicara. Dalam hal ini 

penggunaan gaya bahasa yang dilakukan oleh tokoh merupakan respon dari 

stimulus yang telah di terima. Karena menurut Poerwadarminta 1976 (dalam 

Tarigan 1985, hlm 92) Sarkasme adalah sejenis gaya bahasa yang 

mengandung olok – olok atau sindiran pedas menyayat hati. Dan ciri utama 

gaya bahasa sarkasme ialah selalu mengandung kepahitan, celaan yang getir, 

menyayat hati dan kurang enak di dengar. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya 

bahasa sarkasme sering digunakan untuk mengejek atau mengolok – olok 

lawan bicara. Seperti pada contoh berikutnya : 

2. やくざ：バカ野郎！ふざけんなアホ野郎！ 

baka yarou! Fuzakenna aho yarou! 

Dasar orang bodoh  ! Jangan main – main orang tolol! 

(Crows Zero) 
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Data ini dibentuk oleh peristiwa fisik dengan peristiwa fisik. 

Stimulusnya adalah Ken yang tidak menyetorkan uang sewa yang telah Ken 

kumpulkan, sehingga sambal menampar Yakuza ini menyumpahi Ken dengan 

kata バカ (bodoh) dan アホ (tolol). Proses berbahasa pada kalimat ini adalah 

tokoh harus mengetahui makna バカ野郎 dan アホ野郎 dan kedua, tokoh 

juga harus tahu bahwa stimulus yang diberikan lawan bicara adalah stimulus 

negatif, yakni telat menyetorkan uang sewa. 

  Tokoh yang mendapatkan perlakuan buruk yakni peristiwa fisik 

memberikan respon yang sama kepada lawan bicara. Dalam hal ini 

penggunaan gaya bahasa yang dilakukan oleh tokoh merupakan respon dari 

stimulus yang telah di terima. 

 Berdasarkan kedua contoh tersebut dapat disimpulkan bagaimana 

fikiran dan bahasa merupakan 2 hal yang saling mempengaruhi satu sama lain 

seperti teori verbal tought yang dikemukakan oleh Vygotsky 1968 (dalam 

Chaer 2009, hlm 55 – 56) dan proses berbahasa itu dibentuk dari 2 peristiwa 

yang saling berhubungan yaitu peristiwa mental dan peristiwa fisik dimana 

peristiwa mental adalah segala hal yang bisa di rasakan oleh fikiran dan 

peristiwa fisik adalah segala rangsangan (stimulus) dan gerak balas (respon) 

seperti teori stimulus response yang dikemukakan Thorndike (dalam Chaer 

2009, hlm 86). 

Walaupun dalam praktiknya di dalam dunia pendidikan pembelajaran 

tentang gaya bahasa yang bisa dibilang kasar ini sangat kurang, karena 

pandangan negatif akan fungsi dan penggunaannya, namun terlepas dari akan 

digunakan atau tidaknya gaya bahasa tersebut sebagai pembelajar bahasa 

Jepang memang sudah seharusnya mengetahui berbagai macam bentuk 

kalimat dan memahami makna yang dikandungnya. Pembelajar juga 

seharusnya mengetahui apa saja kalimat yang mengandung makna kasar. 

Apalagi pembelajar yang memilih jurusan Pendidikan Bahasa Jepang sebagai 
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fokus studi adalah menjadi keharusan untuk mengetahui kalimat kasar agar 

disaat nanti mengajarkan bahasa Jepang kepada pembelajar bahasa Jepang 

sudah tentu tahu kapan dan dimana bahasa yang baik maupun yang buruk itu 

diucapkan. 

Ada pula penelitian yang berjudul “Aspect of Sarcasm” (2006) yang 

ditulis oleh mahasiswa Kiryu Junior College, Koichi Kojima yang mengkaji 

aspek – aspek penggunaan gaya bahasa sarkasme dan satire oleh Semuel 

Gulliver, tokoh utama dalam buku Gulliver‟s Travel karya Jonathan Smith. 

Dalam penelitiannya disebutkan aspek yang mempengaruhi penggunaan gaya 

bahasa sarkasme dan satire itu diantaranya keadaan social tokoh dengan 

lingkungnnya, kondisi moral dan kebijakan pemerintah pada saat itu. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalis gaya bahasa yang 

sarkasme yang digunakan pada film yang berjudul Crows Zero dengan kajian 

linguistik karena penulis beranggapan gaya bahasa tersebut berkaitan dengan 

berbagai aspek yang berhubungan dengan sang pengguna bahasa seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya. Dan juga penulis berharap dengan adanya 

analisis ini akan menambah kaidah keilmuan khususnya dalam bidang 

linguistik, terutama dalam gaya bahasa sarkasme. 

 

B. Masalah Penelitian 

1. Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah yang penulis buat dalam penelitian ini adalah 

: 

a. Penulis hanya akan menganalisis gaya bahasa sarkasme yang 

terdapat dalam film Crows Zero. 

b. Penulis hanya akan menganalisis faktor apa yang 

mempengaruhi penggunaan gaya bahasa sarkasme pada film 

Crows Zero dari segi psikolinguistik 
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2. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara 

lain sebagai berikut: 

a. Gaya bahasa sarkasme apa saja yang terdapat dalam Film 

Crows Zero? 

b. Faktor apa yang mempengaruhi penggunaan gaya bahasa 

sarkasme yang terdapat dalam Film Crows Zero dari segi 

psikolinguistik 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui gaya bahasa Sarkasme apa saja yang 

terdapat dalam film Crows Zero. 

b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi 

penggunaan gaya bahasa sarkasme yang terdapat pada film 

Crows Zero dari segi psikolonguistik 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang baik dapat memberikan manfaat,baik bagi peneliti 

sendiri maupun bagi orang lain. Adapun manfaat dari di tulisnya 

penelitian ini 

a. Manfaat Teoritis 

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah 

keilmuan terutama dalam ilmu linguistik khusunya dalam 

kajian gaya bahasa sarkasme dalam bahasa Jepang lewat 
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kajian psikolinguistik. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bentuk, 

makna, dan penggunaan gaya bahasa sarkasme yang 

terdapat dalam film Crows Zero 

 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi mahasiswa 

Diharapkan penelitian ini dapat membantu pemahaman 

mahasiswa tentang majas sarkasme yang ada dalam 

bahasa Jepang 

2. Bagi Pengajar 

Diharapkan penelitian ini dapat bermaanfaat sebagai 

bahan masukan dalam materi pembelajaran pada mata 

kuliah linguistik atau kebahasaan. 

3. Bagi peneliti lainnya 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk 

mengadakan penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan kalimat kasar yang ada dalam bahasa Jepang. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Secara garis besar sistematika yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu 

BAB I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan dan 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. Pada BAB II Landasan Teoritis, akan 

menjelaskan mengenai teori – teori yang melandasi kegiatan penelitian 

termasuk pada hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dan juga mengenai 

kajian mengenai pengertian gaya bahasa sarkasme. Berikutnya pada BAB III 

Metodologi Penelitian pada bab ini akan di bahas mengenai metode 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. Lalu 
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berikutnya pada BAB IV Analisis Data dan Pembahasan, penulis akan 

menjelaskan mengenai laporan kegiatan penelitian, sajian data dan hasil 

pengolahannya, diikuti pembahasan, dan kesimpulan yang menyatakan 

apakah masalah penelitian terjawab atau tidak. Pada bagian pembahasan 

disajikan pula hasil telaahan berupa data yang telah dianalisis  dan kemudian 

ditafsirkan sehingga menghasilkan sebuah teori baru atau teori pendukung 

atau sebagai pembuktian dari teori yang sudah ada. Dan yang terakhir pada 

BAB V Kesimpulan dan Saran, akan menjabarkan mengenai kesimpulan 

tentang jawaban dari masalah yang diteliti apakah terjawab atau tidak. 

Kemudian saran atau rekomendasi sebagai implikasi hasil penelitian. 


