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ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian tentang sosiopragmatik.Fenomena kebahasaan
yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu, banyaknya penutur yang melakukan
tuturan menggunakan sarkasme. Pada zaman ini sarkasme digunakan untuk
mengekspresikan perasaan senang, sedih, dan emosi. Sarkasme kerap kali
menimbulkan perpecahan apabila penutur tidak dapat mengendalikan diri. Di
dalam penelitian ini dibicarakan tentang bentuk, makna dan dampak dari
penggunaan sarkasme bahasa Sasak, serta bertujuan untuk mendeskripsikan
bentuk sarkasme bahasa Sasak, makna yang terkandung, dan dampak yang
ditimbulkan dari penggunaan bahasa Sasak. Teori yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teori pragmatik, sosiopragmatik, sarkasme, kalimat, dan
makna.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penutur asli bahasa Sasak
yang berdomisili di desa Bajur kecamatan Labuapi kabupaten Lombok Barat.
Pengambilan data menggunakan teknik random sampling (pemilihan sampel
secara acak) kriteria pemilihan informan. Metode pengumpulan data dilakukan
dengan metode simak dengan teknik sadap dan teknik simak libat cakap dan catat,
metode cakap dengan teknik cakap semuka dan rekam, serta metode introspeksi.
Penggunaan metode tersebut disesuaikan dengan medan penelitian. Dalam analisis
data, digunakan penelitian deskriptif kualitatif yang memiliki metode padan
intralingual dan padan ekstralingual.Adapun penyajian hasil analisis data dalam
penelitian ini menggunakan metode formal dan informal. Berdasarkan perolehan
hasil analisis data, yaitu (1) bentuk sarkasme bahasa Sasak yang terdapat di desa
Bajur berupa kalimat minor, dan kalimat idiom; (2) makna yang terkandung
dalam penggunaan sarkasme bahasa Sasak di desa Bajur, yaitu makna denotatif
dan makna konotatif tergantung pada pemakaian konteks; (3) dampak yang
ditimbulkan dari penggunaan sarkasme bahasa Sasak yaitu timbulnya konflik atau
perpecahan antar warga dan dapat memberikan dampak negatif bagi anak usia
dini.
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ABSTRACT

This study is a sociopragmatic study. The linguistic phenomenon behind this
research is that many speakers speak using sarcasm. At this time sarcasm is used
to express feelings of pleasure, sadness, and emotion. Sarcasm often creates
division when the speaker cannot control himself. In this study, we discuss the
form, meaning and impact of the use of sarcasm in the Sasak language, and aim to
describe the forms of sarcasm of the Sasak language, the meanings contained, and
the effects of the use of Sasak language sarcasm. The theory used in this research
is pragmatic, sociopragmatic, sarcasm, sentence, and meaning theory. The
population in this study were all native Sasak speakers who lived in Bajur village
in Labuapi sub-district, West Lombok district. Data retrieval uses random
sampling techniques (random sample selection) for informant selection criteria.
The method of data collection is done by referring to tapping techniques and
skillful recording techniques, methods skilled with skilled techniques and
recordings, as well as methods of introspection. The use of this method is adjusted
to the field of research. In data analysis, qualitative descriptive research is used
that has an intralingual and extralingual equivalent method. The presentation of
the results of data analysis in this study uses formal and informal methods. Based
on the results of the analysis of data acquisition, namely (1) the form of sarcasm
of the Sasak language found in the village of Bajur in the form of minor
sentences, and idiomatic sentences; (2) the meaning contained in the use of
sarcasm in the Sasak language in the village of Bajur, namely denotative meaning
and connotative meaning depending on the use of context; (3) the impact caused
by the use of Sasak language sarcasm is the emergence of conflicts or divisions
among citizens and can have a negative impact on early childhood.
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A. PENDAHULUAN

Bahasa terus berkembang

pesat sesuai dengan perkembangan

zaman karena bahasa memiliki sifat

dinamis dan sangat

fenomenal.Sebagaimana yang kita

ketahui bersama bahwa bahasa

memiliki peran yang sangat vital

dalam kehidupan sehari-hari,

khususnya dalam

berkomunikasi.Seseorang dapat

mengungkapkan isi hati dan

mengungkapkan perasaannya

melalui bahasa. Dengan kata lain,

bahasa akan selalu digunakan

sebagai alat berkomunikasi.

Apabila bahasa yang

digunakan oleh seseorang tidak bisa

dikendalikan, maka dapat

menimbulkan perpecahan, baik

antarkelompok, agama, ras, dan

bahkan kehidupan bernegara pun

bisa hancur karena penggunaan

bahasa yang tidak tepat. Oleh karena

itu, di dalam pengguanaan bahasa

juga harus diperhatikan gaya bahasa

serta tujuan penutur terhadap lawan

tuturnya.

Sarkasme dalam bahasa

Sasak sangat beragam biasanya

digunakan dalam suasana yang

memanas atau pada saat

perkelahian.Tapi, penggunaan

sarkasme sekarang tidak hanya

digunakan pada saat perkelahian

saja, melainkan pada saat

berkomunikasi, bertegur sapa,

bahkan saat bercanda.Seperti halnya

di Desa Bajur Kecamatan Labuapi

Kabupaten Lombok Barat, sarkasme

kerap kali digunakan saat

berkomunikasi, bercanda maupun

bertegur sapa.Biasanya orang-orang

yang menggunakan kalimat sarkasme

berkecendrungan mengungkapkan

sesuatu dengan kalimat yang tidak

sopan dan bertujuan untuk

meluapkan emosi serta menyinggung

perasaan lawan bicara.

Seseorang seharusnya

menggunakan bahasa yang baik dan

benar dalam berkomunikasi dengan

lawan tuturnya, karena bahasa yang

baik akan menghasilkan komunikasi

yang baik pula. Hal ini bertujuan

agar apa yang kita kehendaki

tercapai, dan tanpa menyinggung

perasaan orang lain.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan

pendekatan deskriftif kualitatif yang

bertujuan untuk menggambarkan
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atau mendeskripsikan hal-hal pokok

dalam penelitian ini. Penelitian

kualitatif ini digunakan untuk

mendapatkan deskripsi tentang

bentuk, makna, dan dampak

sarkasme bahasa Sasak di desa Bajur

kecamatan Labuapi kabupaten

Lombok Barat.Metode pengumpulan

data yang digunakan adalah metode

introspeksi, dan metode

cakap.Metode analisis data yang

digunakan, yaitu mencatat,

mengidentifikasi, mengklasifikasi,

dan menganalisis data, kemudian

disimpulkan hasilnya.

C. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan

pembahasan sarkasme bahasa Sasak

di desa Bajur kecamatan Labuapi

kabupaten Lombok Barat, mengenai

bentuk, makna, dan dampak dari

sarkasme tersebut disajikan dalam

bentuk deskripsi seperti berikut.

1. Bentuk sarkasme bahasa Sasak di

desa Bajur kecamatan Labuapi

kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan data-data yang

telah diperoleh, dipaparkan hasil

identifikasi berupa bentuk ungkapan

sarkasme oleh masyarakat desa

Bajur.Berikut merupakan data-data

sarkasme yang dikelompokkan

sesuai dengan bentuk atau klasifikasi

data.

A. Bentuk kalimat minor

Kalimat minor adalah kalimat

yang mengandung satu unsur pusat

yang terdiri dari satu morfem dan

diakhiri dengan intonasi final.Berikut

merupakan data yang berupa kalimat

minor.

acong!

jadah!

sundel!

jawak!

ubek!

basong!

bangkong!

bajingan!

pelot!

godek!

bojog!

boteq!

B. Bentuk kalimat idiom

Kalimat idiom adalah sebuah

kalimat yang terdiri dari duakata atau

lebih, dimana maksud dari kalimat

ini adalah untuk menyatakan kondisi

dengan menggunakan frasa

idiomatik.Frasa idiomatik merupakan

bentuk penggabungan kata yang
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menghasilkan suatu makna baru dari

makna sesungguhnya.Berikut

merupakan data-data kalimat idiom.

tian karong

lewak cucok

beleq otak

berat tombong

telinge sempi

beleq idong

bajang letaq

lekak tunggak elaq

cucok begang

ijo mete

beleq-beleq ambon

raos bebeti

tebel mue

lueq cucok

maran geraq

beleq badok

anak jadah

meong beleq otak

2. Makna yang terkandung di dalam

sarkasme bahasa Sasak di desa

Bajur kecamatan Labuapi

kabupaten Lombok Barat

A. Makna sarkasme dalam kalimat

minor

Makna adalah arti atau

maksud pesan yang terdapat pada

ungkapan sarkasme yang digunakan

oleh masyarakat di desa

Bajur.Berdasarkan data-data yang

telah diperoleh ditemukan makna

denotatif (makna sebenarnya) dan

makna konotatif (makna kiasan atau

makna yang bukan sebenarnya).

acong! (anjing)

jadah! (haram)

sundel! (pelacur)

jawak! (biawak)

ubek! (pelacur)

basong! (anjing)

bangkong! (babi)

bajingan! (penjahat)

pelot! (mati)

godek! (monyet)

bojog! (monyet)

boteq! (monyet)

Kalimat minor muncul

disebabkan adanya stimulus dari

pembicaraan sebelumnya, sehingga

memancing penutur menggunakan

kalimat sarkasme.Kalimat tersebut

biasanya digunakan penutur untuk

meluapkan kekesalan kepada lawan

tutur yang pada saat itu

menyinggung perasaannya.

B. Makna sarkasme dalam kalimat

idiom

Berikut merupakan makna dari data-

data kalimat idiom.
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tian karong (tidak pernah

kenyang)

lewak cucok (cerewet)

beleq otak (selalu merasa

bangga)

berat tombong(pemalas)

telinge sempi (tuli )

beleq idong (penciumannya tajam)

bajang letaq (bajang lapuk)

lekak tunggak elaq (suka

berbohong)

cucok begang (suka menggerutu)

ijo mete (mata duitan)

beleq-beleq ambon (pemalas)

raos bebeti (bercerita selalu

berlebihan)

tebel mue (tidak punya malu)

lueq cucok (cerewet / banyak

omong)

maran geraq (banyak gaya)

beleq badok (pemalas)

anak jadah (anak haram)

meong beleq otak (suka mencuri)

3. Dampak yang ditimbulkan dari

penggunaan sarkasme bahasa

Sasak di desa Bajur kecamatan

Labuapi kabupaten Lombok

Barat

Dampak yang ditimbulkan

dari penggunaan ungkapan sarkasme

bahasa Sasak yaitu timbulnya

permasalahan dan perpecahan antar

warga, serta menimbulkan dampak

yang negatif bagi anak-anak dibawah

umur yang juga mengikuti gaya

berbicara dengan menggunakan

ungkapan sarkasme.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian

bentuk sarkasme bahasa Sasak yang

terdapat di desa Bajur berupa kalimat

minor, dan kalimat idiom.Ungkapan

sarkasme dalam bentuk kalimat

minor ditemukan hanya dua belas

data, dan sarkasme bentuk kalimat

idiom atau ungkapan terdapat hanya

delapan belas data.Makna sarkasme

bahasa Sasak di desa Bajur yang

dianalisis dalam penelitian ini terdiri

dari makna denotatif dan makna

konotatif.Dampak yang ditimbulkan

dari penggunaan ungkapan sarkasme

bahasa Sasak yaitu timbulnya

permasalahan dan perpecahan antar

warga, serta menimbulkan dampak

yang negatif bagi anak-anak dibawah

umur yang juga mengikuti gaya

berbicara dengan menggunakan

ungkapan sarkasme.
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