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Jadilah orang yang berguna bagi nusa dan bangsa 
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PENGGUNAAN GAYA BAHASA SARKASME 

PADA FILM THE RAID 

ABSTRAK 

Penelitian ini berfokus pada gaya bahasa sarkasme dan permasalahan yang 
dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah bentuk-bentuk gaya bahasa 
sarkasme pada film The Raid? (2) Bagaimanakah penggunaan gaya bahasa 
sarkasme pada film The Raid?. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan 
penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan bentuk-bentuk gaya bahasa sarkasme 
pada film The Raid dan (2) Mendeskripsikan penggunaan gaya bahasa sarkasme 
pada film The Raid. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan 
pendekatan kualitatif bersifat. Berdasarkan pembahasan maka didapatkan hasil 
bahwa terdapat 23 kutipan, 13 kata, 2 kalimat yang termasuk dalam bentuk-bentuk 
gaya bahasa sarkasme yang terdapat dalam 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. 
Penggunaan 23 kutipan, 13 kata, 2 kalimat yang termasuk dalam bentuk-bentuk 
gaya bahasa sarkasme dalam film The Raid bermakna kasar, cacian, umpatan serta 
makian ditandai dengan ekspresi/mimik tokoh atau pelaku yang mengucapkannya 
dan nada ucapan tokoh atau pelaku yang terkesan tinggi dan menegaskan apa 
yang diucapkan oleh tokoh atau pelaku tersebut. 

Kata Kunci: Gaya bahasa sarkasme, Bentuk gaya bahasa sarkasme, 
Penggunaan gaya bahasa sarkasme. 
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THE USE OF SARCASM LANGUAGE STYLE 
ON THE RAID FILM 

ABSTRACT 

 
         This study focuses on sarcasm language style and issues studied in this 
research is (1) How the forms of language style of sarcasm in the movie The 
Raid? (2) How does the use of the language style of sarcasm in the movie The 
Raid?. Based on these problems, the purpose of this study were (1) to describe the 
forms of language style of sarcasm in the film The Raid and (2) Describe the use 
of the language style of sarcasm in the movie The Godfather. This study is a 
qualitative research approach is. Based on the discussion showed that there are 23 
citations, 13 words, two sentences included in the forms of language style sarcasm 
contained in the film The Raid. 23 citations, 13 words and two sentences included 
in the forms of language style sarcasm include: Dog, Flea, bastard, Lu crazy yes, 
Lu use brain lu, Bastard, Fuck, Chopped, Fuck, Crazy, Stupid, Death, Off, Pigs, 
Shucks. The use of 23 citations, 13 words, two sentences included in the forms of 
language style of sarcasm in the movie The Raid meaningful rude, insults, 
expletives and insults marked by expressions / expressions character or actors who 
speak it and the tone of speech figures or actors that seem high and confirms what 
was said by the leaders or the perpetrators. 

Keywords: Sarcasm Language Style, Form Of Sarcasm Language Style, Used 
Of Sarcasm Language Style. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi tidak terlepas dari gaya 

bahasa. Gaya bahasa dapat didefinisikan sebagai cara seseorang mengungkapkan 

pikiran, gagasan, ide, perasaan, dengan menggunakan kata atau kalimat yang khas 

yang bertujuan untuk memikat, mempengaruhi, meyakinkan. Dapat dikatakan 

fungsi penggunaan gaya bahasa, baik secara lisan maupun tertulis adalah sebagai 

penguatan terhadap maksud yang hendak disampaikan. Permasalahannya, tidak 

semua orang yang menerima pesan atau pikiran tersebut mengerti makna dari 

pesan yang sesungguhnya. Pemahaman yang kurang tepat pada makna suatu 

ujaran dapat menimbulkan salah pengertian atau pemahaman. Untuk mengetahui 

makna dari ujaran yang paling mendekati maksud dari penutur, lawan tutur atau 

petutur harus memperhatikan ciri-ciri konteks yang mendukung ujaran tersebut 

karena pada hakikatnya konteks mempengaruhi makna sebuah ujaran. Ciri-ciri 

konteks tersebut seperti, penutur, lawan tutur, subjek yang dibicarakan, situasi dan 

kondisi, dan lain sebagainya. 

Gaya adalah cara yang dilakukan pengarang dalam memaparkan gagasan 

sesuai dengan tujuan dan efek yang ingin disampaikannnya (Aminuddin, 1995:5). 

Dalam kreasi penulisan bahasa dalam sastra, efek tersebut terkait dengan upaya 

pemerkayaan makna, penggambaran objek dan peristiwa secara imajinatif, 3 

ataupun pemberian efek emotif tertentu bagi pembacanya. Setiap pengarang 

mempunyai gaya tersendiri dalam menyampaikan ide ke dalam bahasa tulis. Gaya 

bahasa yang dimiliki setiap pengarang tentu berbeda-beda, sesuai dengan efek 
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yang ingin ditimbulkan oleh pengarang dengan gaya bahasa yang 

disampaikannya. Sebagai contoh apabila ingin mendapat penilaian bagus dalam 

hal berpakaian tentu kita harus memakai pakaian yang bagus, sesuai dengan 

badan, rapi, bersih dan lain sebagainya. Namun jika kita ingin mendapatkan 

penilaian yang jelek atau buruk dari orang lain, sebaliknya kita harus berpakaian 

yang jelek, tidak sesuai dengan badan, kotor, tidak rapi dan lain sebagainya. 

Seperti yang diungkapkan oleh Keraf (2009: 113), bahwa gaya bahasa 

memungkinkan kita dapat menilai pribadi, watak dan kemampuan seseorang yang 

mempergunakan bahasa itu. Semakin baik gaya bahasanya, semakin baik pula 

penilaian orang terhadapnya, sebaliknya semakin buruk gaya bahasanya semakin 

buruk pula penilaian orang terhadapnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya 

bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran atau gagasan menggunakan bahasa 

yang khas yang memperlihatkan kepribadian dan jiwa penulis. 

Bentuk-bentuk gaya bahasa banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari, 

seperti dalam iklan, novel, puisi, teater, lagu, film dan sebagainya. Dalam film 

juga terdapat bentuk-bentuk gaya bahasa. Film dapat didefinisikan sebagai karya 

sinematografi yang dapat berfungsi sebagai alat cultural education atau 

pendidikan budaya. Walaupun pada awalnya film dipergunakan sebagai karya 

yang diperjual-belikan serta sebagai media hiburan, namun pada 

perkembangannya film juga kerap digunakan sebagai media pembelajaran dalam 

dunia pendidikan. Gaya bahasa pada film tentu berbeda dengan gaya bahasa pada 

iklan, lagu dan lainnya. Variasi gaya bahasa tersebut dapat ditemukan pada ujaran 

atau percakapan di dalam film. Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan 
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sebuah film Indonesia berjudul The Raid karya sutradara Gareth Evans yang 

sesuai untuk penelitian ini. Di dalam film yang berjenis action ini terdapat variasi 

gaya bahasa yang dituturkan oleh tokoh-tokohnya. 

Dalam film tersebut penuh dengan hal-hal yang tidak logis dan diluar 

realitas, tidak seperti film action lainnya, dalam film The Raid tersebut pemerhati 

film akan dikejutkan dengan berbagai hal polisi-polisi korup yang terlibat dalam 

sindikat kejahatan. Percakapan-percakapan dalam film tersebut banyak 

mengandung ragam gaya bahasa terkhususnya ragam gaya bahasa sarkasme yang 

terkesan kasar tetapi memiliki makna tertentu sebagai penegasan atas suatu 

pernyataan ataupun makna lainnya, misalnya kutipan ucapan dari tokoh Sersan 

Jaka yang diperankan oleh aktor Joe Taslim berkata /dengar lu bangsat, apapun 

yang berhubungan dengan anak buah gue, lu jangan ikut campur!/ contoh kutipan 

kalimat tersebut dirasa sangat kasar dan tidak logis karena diucapkan oleh seorang 

sersan polisi yang notabene berwibawa dan memiliki profesi yang terhormat, akan 

tetapi penonton akan merasa wajar jika menonton langsung adegan demi adegan 

yang dilakonkan dalam film The Raid tersebut. Maka dari itu penulis sangat 

tertarik untuk mengetahui ragam gaya bahasa yang terdapat dalam percakapan 

film tersebut. Dengan melakukan analisis terhadap gaya bahasa, penulis dapat 

mengetahui apa makna sebenarnya dari suatu ujaran yang sesuai dengan maksud 

penutur. 

Kualitas estetis film lebih dirasakan oleh penulis serta mengingat film 

tersebut kaya dengan gaya bahasa sarkasme, maka penelitian ini mengangkat 

judul “Penggunaan Gaya Bahasa Sarkasme Pada Film The Raid”, 
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1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi hanya menganalisis gaya bahasa 

sarkasme. Sehingga, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk gaya bahasa sarkasme pada film The Raid? 

2. Bagaimanakah penggunaan gaya bahasa sarkasme pada film The Raid? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk gaya bahasa sarkasme pada film The 

Raid. 

2. Mendeskripsikan penggunaan gaya bahasa sarkasme pada film The 

Raid. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini, pembaca dapat menambah pemahaman dan wawasan 

tentang dinamika perkembangan ilmu sastra, terkhususnya dalam bidang gaya 

bahasa yang berkaitan dengan telaah atau analisis film maupun yang semacamnya 

dan memberikan kontribusi pemikiran khususnya pada tataran pembelajaran 

apresiasi sastra. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pengertian sastra lebih 

mendalam, karena gaya bahasa umumnya hanya terbatas pada sarana retorika. 

Padahal, sarana retorika itu hanya sebagian dari beberapa aspek bahasa 

(Ranggadisa, 2015:5). 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat agar siswa memperoleh 

pembelajaran penggunaan gaya bahasa terkhususnya gaya bahasa sarkasme 

terhadap film-film yang variatif, serta dapat meningkatkan apresiasi siswa 

terhadap karya-karya sastra termasuk film. Selanjutnya, dapat dipertimbangkan 

sebagai sumber informasi bagi guru, khususnya kepada pribadi peneliti sebagai 

calon guru dalam upaya penerapan penggunaan gaya bahasa yang bisa diterapkan 

pada bidang apa saja termasuk lagu dan upaya meningkatkan kreativitas siswa 

dalam penggunaan gaya bahasa. Penelitian ini pun dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan sebagai referensi 

pembelajaran stilistika atau yang relevan dengan topik.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

Dalam penulisan karya ilmiah, dibutuhkan referensi yang akurat dan relevan 

untuk menghindari adanya duplikasi. Di samping itu, untuk menunjukkan bahwa 

topik yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain dalam konteks yang 

sama. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang dimaksudkan. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Laksmi K. (2014) berjudul “Gaya 

Bahasa Lirik Lagu Karya Dewi Lestari dalam album Rectroverso dan Kaitannya 

dengan Pembelajaran Sastra di SMA”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan jenis-jenis gaya bahasa lirik lagu karya Dewi Lestari dalam 

album Rectroverso dan mendeskripsikan keterkaitan gaya bahasa pada lirik lagu 

karya Dewi Lestari dalam album Rectroverso dengan pembelajaran sastra di 

SMA. Terkait tujuan tersebut, peneliti menggunakan teori stilistika denganhasil 

analisis data berupa gaya bahasa yang digunakan dalam album Rectroverso 

tersebut bersifat variatif. Hasil dari penelitian tersebut dijadikan materi 

pembelajaran sastra di SMA, dengan mengembangkan indikator dan tujuan 

pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Zulkarnaen (2010) dalam skripsinya 

“Jenis dan Makna Gaya Bahasa Lirik-lirik Lagu Band Padi”. Masalah yang 

dibahas adalah bagaimana makna dan gaya bahasa yang terdapat dalam lirik-lirik 

lagu tersebut. Hasil penelitiannya yaitu terdapat beberapa gaya bahasa diantaranya 

(1) aferasi, (2) aforisme, (3) aliterasi, (4) aposiopesis, (5) asonansi, (6) epizeuksis, 
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(7) inverse, (8) kontradiksi, (9) metafora, (10) personifikasi, (11) pleonasme, (12) 

retoris, (13) repetisi, (14) simile, (15) simploke dan (16) sinekdoke. 

Selanjutnya penelitian oleh Anggarani (2015) dalam skripsinya yang 

berjudul “Analisis gaya bahasa dan makna dalam film l’’ecume des jours karya 

Michel Gondry”. Penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian bentuk gaya 

bahasa, serta makna gaya bahasa yang terdapat dalam film Prancis yang berjudul 

l’’ecume des jourskarya Michel Gondry. 

Selanjutnya penelitian oleh Rafsanjani (2012) dalam skripsinya yang 

berjudul “Analisis Gaya Bahasa Dalam Roman Der Steppenwolf Karya Hermann 

Hesse”. Skripsi ini mengkaji gaya bahasa dalam Roman Der Steppenwolf Karya 

Hermann Hesse. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan uji 

validitas data penelitian ini menggunakan validitas semantik dan dikonsultasikan dengan 

para ahli (expert judgement). 

Penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu membahas tentang gaya bahasa 

meskipun ada beberapa penggunaan teori yang berbeda dalam mengkaji. Namun 

penelitian yang relevan dan dapat dijadikan acuan referensi dalam penelitian ini 

adalah skripsi Laksmi K. (2014) yang dalam penelitiannya menganalisis 

kumpulan lirik lagu dalam album Rectroverso dan mengkaitkannya dengan 

pembelajaran sastra di SMA, dengan analisis gaya bahasa berdasarkan struktur 

kalimat dan gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna menurut teori dari 

Gorys Keraf. Di dalam penelitian ini juga membahas hal yang sama yaitu gaya 

bahasa berdasarkan teori Gorys Keraf, yang menjadi pembeda adalah peneliti 

terdahulu meneliti gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat dan gaya bahasa 
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berdasarkan langsung tidaknya makna sedangkan dalam penelitian ini lebih 

spesifik pada gaya bahasa sarkasme. 

Selain itu pula objek yang diteliti adalah lirik lagu karya Dewi Lestari dalam 

album Rectroverso, sedangkan dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah 

film The Raid. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Gaya Bahasa 

Majas sering dianggap sebagai sinonim dari gaya bahasa, namun sebenarnya 

majas termasuk dalam gaya bahasa. Gaya bahasa mempunyai cakupan yang 

sangat luas. Pada umumnya majas dibedakan menjadi empat macam, yaitu a) 

majas penegasan, b) perbandingan, c) pertentangan dan d) majas sindiran. Majas 

sudah berpola, sehingga pola seolah-olah membatasi kreatifitas. Sehingga dalam 

penggolongan tersebut mengakibatkan pembatasan kreatifitas dalam 

pemakaiannya. Berbeda dengan gaya bahasa yang jelas tidak terbatas (Ratna, 

2013:165).Meskipun demikian, justru majas inilah yag lebih dikenal, baik dari 

kalangan siswa, akademis, dan masyarakat pada umumnya. Dengan singkat 

sebenarnya ruang lingkup gaya bahasa lebih luas, sebaliknya majas lebih sempit, 

sehingga majas bersifat membantu gaya bahasa.  

Menurut Ratna (2013:165) diantara gaya, gaya bahasa, dan majas, dalam 

karya sastra jelas yang paling berperan adalah gaya bahasa, cara-cara penggunaan 

medium bahasa secara khas sehingga tujuan dapat dicapai secara maksimal. 

Dengan singkat, gaya bahasa meliputi gaya dan majas. Pada tataran analisis, gaya, 

gaya bahasa, dan majas adalah objek, sedangkan stilistika adalah ilmu untuk 
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memecahkan objek tersebut. Pada saat seorang peneliti menganalisis berbagai 

masalah yang bekaitan dengan objek, maka ilmu yang digunakan adalah stilistika. 

Dengan kalimat lain, stilistikalah yang berhasil untuk mengungkap hakikat dan 

cara-cara pengguanaan bahasa secara keseluruhan. 

Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa gaya 

bahasa dapat dipahami sebagai cara pengungkapan pikiran melalui bahasa secara 

khas dan tidak biasa. Kekhasan itu dapat diindentifikasi dan diklasifikasikan 

sesuai dengan jenisnya, seperti yang akan dijelaskan pada bagian berikut ini.  

Gaya bahasa pada penelitian ini, difokuskan pada pembicaraan tentang 

penggunaan gaya bahasa sarkasme menurut Gorys Keraf. Gaya bahasa menurut 

Keraf (2010) dapat dibagi dalam beberapa kategori, diantaranya: (1) gaya bahasa 

berdasarkan pilihan kata; 2) gaya bahasa berdasarkan kata; (3) gaya bahasa 

berdasarkan struktur kalimat, (4) gaya bahasa berdasarkan langsung atau tidaknya 

makna. Keraf (2010:136) lebih lanjut menjelaskan bahwa (1) gaya bahasa 

berdasarkan pilihan kata dibagi menjadi tiga, meliputi (a) gaya bahasa resmi; (b) 

gaya bahasa tak resmi; (c) gaya bahasa percakapan; (2) gaya bahasa berdasarkan 

nada yang terkandung dalam wacana meliputi (a) gaya sederhana; (b) gaya mulia 

dan bertenaga; dan (c) gaya menengah. 

Selanjutnya, Keraf (2010: 129-136) menjelaskan gaya bahasa berdasarkan 

langsung atau tidaknya makna, dapat dibedakan menjadi (1) gaya bahasa retoris 

dibagi menjadi aliterasi, asonansi, anastrof atau inversi, afofasis atau preterisio, 

apostrof, asindeton, polisindeton, kiasmus, elipsis, eufemisme, litotes, histeron 

proteron, pleonasme dan tautologi, perifrasis, prolepsis atau antisipasi, erotesis 
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atau pertanyaan retoris, silepsis dan zeugma, koreksio atau epanortosis, hiperbol, 

paradoks dan oksimoron; (2) gaya bahasa kiasan meliputi persamaan atau simile, 

metafora, alegori, parabel dan fabel, personifikasi atau prosopopoeia, alusi, 

eponim, epitet, sinekdoke, metonimia, antonomasia, hipalase, ironi, sinisme dan 

sarkasme, satire, inuendo, antifrasis, pun atau pronamasia. 

Gaya bahasa pada penelitian ini, difokuskan pada penggunaan gaya bahasa 

berdasarkan langsung atau tidaknya makna dan dibagi menjadi gaya bahasa 

kiasan. Sesuai dengan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu menganalisis 

gaya bahasa sarkasme yang apabila dicermati justru pada bagian gaya bahasa 

tersebut terdapat makna-makna kalimat yang terkesan kasar, menimbulkan luapan 

emosi serta penegasan atas beberapa ucapan maupun tindakan sehingga menarik 

untuk dijadikan alternatif untuk membedah film yang akan dianalisis. 

2.2.2 Gaya Bahasa Sarkasme 

Apabila dibandingkan dengan ironi dan sinisme, maka sarkasme lebih 

kasar. Sarkasme menurut Gorys Keraf 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. Sedangkan menurut 

Poerwadarminta (Tarigan, 1990: 92), sarkasme adalah gaya bahasa yang 
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mengandung olok-olok atau sindiran pedas dan menyakitkan. Perlu diingat bahwa 

sarkasme mempunyai ciri utama, yaitu selalu mengandung kepahitan dan celaan 

yang getir, menyakiti hati, dan kurang enak didengar (Tarigan, 1990: 92). 

Teori tentang gaya bahasa seperti yang disampaikan oleh Keraf sebelumnya,  

merupakan penggolongan yang paling lengkap, sehingga dianggap dapat menjadi 

dasar teoritis yang paling memadai untuk membedah gaya bahasa pada film The 

Raid yang mengandung gaya bahasa sarkasme. 

2.2.3 Pengertian Film 

Film adalah gambar-hidup yang juga sering disebut movie. Film secara 

kolektif sering disebut sebagai sinema. Sinema itu sendiri bersumber dari kata 

kinematik atau gerak. Film juga sebenarnya merupakan lapisan-lapisan cairan 

selulosa, biasa di kenal di dunia para sineas sebagai seluloid. Pengertian secara 

harafiah film (sinema) adalah Cinemathographie yang berasal dari Cinema + tho = 

phytos (cahaya) + graphie = grhap (tulisan = gambar = citra), jadi pengertiannya 

adalah melukis gerak dengan cahaya. Agar kita dapat melukis gerak dengan 

cahaya, kita harus menggunakan alat khusus, yang biasa kita sebut dengan 

kamera. 

Film adalah sekedar gambar yang bergerak, adapun pergerakannya disebut 

sebagai intermitten movement, gerakan yang muncul hanya karena keterbatasan 

kemampuan mata dan otak manusia menangkap sejumlah pergantian gambar 

dalam sepersekian detik. Film menjadi media yang sangat berpengaruh, melebihi 

mediamedia yang lain, karena secara audio dan visual dia bekerja sama dengan 
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baik dalam membuat penontonnya tidak bosan dan lebih mudah mengingat, 

karena formatnya yang menarik. 

Definisi Film Menurut UU 8/1992, adalah karya cipta seni dan budaya yang 

merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan 

asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, 

dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan 

ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan 

atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem 

Proyeksi mekanik, eletronik, dan/atau lainnya. Sedangkan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, film adalah selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat 

gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang 

akan dimainkan dalam bioskop) (Sumber: http://kbbi.web.id/film). 

Film adalah merupakan media elektronik paling tua daripada media lainnya, 

apalagi film telah berhasil mempertunjukkan gambar-gambar hidup yang seolah- 

olah memindahkan realitas ke atas layar besar. Keberadaan film telah diciptakan 

sebagai salah satu media komunikasi massa yang benar – benar disukai bahkan 

sampai sekarang. Lebih dari 70 tahun terakhir ini film telah memasuki kehidupan 

umat manusia yang sangat luas lagi beraneka ragam (lliliweri, 1991 : 153 ). 

Menurut Effendi (1986 ; 239) film diartikan sebagai hasil budaya dan alat ekspresi 

kesenian. Film sebagai komunikasi massa merupakan gabungan dari berbagai 

tekhnologi seperti fotografi dan rekaman suara, kesenian baik seni rupa dan seni 

teater sastra dan arsitektur serta seni musik. 
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A. Unsur-unsur Film 

Unsur-unsur yang dominan di dalam proses pembuatan film antara lain: 

produser, sutradara, penulis skenario, penata kamera (kameramen), penata artistik, 

penata musik, editor, pengisi dan penata suara, aktor-aktris (bintang film), dan 

lain-lain. 

1. Produser 

Unsur paling utama (tertinggi) dalam suatu tim kerja produksi atau 

pembuatan film adalah produser. Karena produserlah yang menyandang atau 

mempersiapkan dana yang dipergunakan untuk pembiayaan produksi film. 

Produser merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap berbagai hal yang 

diperlukan dalam proses pembuatan film. Selain dana, ide atau gagasan, produser 

juga harus menyediakan naskah yang akan difilmkan, serta sejumlah hal lainnya 

yang diperlukan dalam kaitan proses produksi film. Dalam kaitan penyediaan 

naskah, produser bisa mencarinya atau mendapatkan melalui berbagai cara. 

Misalnya mencari naskah cerita dari penulis, mengambil dari novel, meminta 

seorang penulis untuk menulisnya, dan sejumlah cara lainnya lagi. Di dalam tim 

kerja produksi film, produser biasanya sekaligus memimpin Departemen 

Produksi. 

2. Sutradara 

Sutradara merupakan pihak atau orang yang paling bertanggungjawab 

terhadap proses pembuatan film di luar hal-hal yang berkaitan dengan dana dan 

properti lainnya. Karena itu biasanya sutradara menempati posisi sebagai ‘orang 

penting kedua’ di dalam suatu tim kerja produksi film. Di dalam proses 
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pembuatan film, sutradara bertugas mengarahkan seluruh alur dan proses 

pemindahan suatu cerita atau informasi dari naskah scenario ke dalam aktivitas 

produksi. Sutradara bertanggungjawab menggerakkan semua unsur pekerja (tim 

kerja) yang terlibat di dalam proses produksi film. Oleh karenanya, berhasil atau 

tidaknya, bagus atau tidaknya suatu karya film yang diproduksi berada di tangan 

sang sutradara. Di dalam tim kerja produksi film, sutradara memimpin 

Departemen Penyutradaraan. 

3. Penulis skenario 

Skenario film adalah naskah cerita film yang ditulis dengan berpegang pada 

standar atau aturan-aturan tertentu. Skenario atau naskah cerita film itu ditulis 

dengan tekanannya lebih mengutamakan visualisasi dari sebuah situasi atau 

peristiwa melalui adegan demi adegan yang jelas pengungkapannya. Jadi, penulis 

skenario film adalah seseorang yang menulis naskah cerita yang akan difilmkan. 

Naskah skenario yang ditulis penulis skenario itulah yang kemudian digarap atau 

diwujudkan sutradara menjadi sebuah karya film. Di dalam menulis naskah 

skenario, seorang penulis skenario haruslah benar-benar memahami atau 

menguasai bahasa film. Bahasa film merupakan sarana-sarana yang digunakan 

dalam menyampaikan pesan cerita atau segala sesuatu yang ada di dalam film itu 

kepada publik penontonnya. Sarana-sarana yang merupakan bahasa film itu 

meliputi gambar, space (jangka waktu) dan sound. Namunpun begitu, kemampuan 

menguasai bahasa film bukanlah satu-satunya syarat yang harus dimiliki oleh 

seorang penulis. Syarat penting lainnya adalah memiliki kemampuan menjadi 

seorang penulis cerita. Menurut Prof. Dr. RM. Soelarko, untuk menjadi penulis 
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cerita yang baik diperlukan delapan persyaratan pokok. Ke delapan syarat pokok 

itu meliputi: penguasaan bahasa; penggunaan bahasa secara efektif; penggunaan 

logat yang didasarkan atas asal suku bangsa, umur (anak atau orangtua), kelas 

masyarakat; penggunaan gaya cerita yang mengikat; lukisan tipe dari figur-figur 

pemerannya; lukisan watak (karakterisasi) dari figure-figur; tingkah laku dan 

ucapan, yang dilandasi oleh watak pribadi; uraian tentang mood dan emosi figur-

figur pemeran (https://siscaandtian.wordpress.com/unsur-di-dalam-film/). 

4. Penata kamera (kameramen) 

Penata kamera atau popular juga dengan sebutan kameramen adalah 

seseorang yang bertanggungjawab dalam proses perekaman (pengambilan) 

gambar di dalam kerja pembuatan film. Seperti halnya sutradara, kameramen juga 

mempunyai peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu film yang 

diproduksi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, yang berawal dari minat 

untuk mengetahui proses tertentu dan fenomena tertentu dan selanjutnya 

berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, dan pemilihan metode 

penelitian yang sesuai. Dalam mengungkap sebuah fenomena dalam realitas sosial 

yang ada, maka seorang peneliti harus menggunakan berbagai jenis metodologi 

penelitian, dengan melalui sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif, yang diarahkan pada latar dan individu secara holistic yang disebut 

dengan kualitatif. Adapun dalam metodologi penelitian disini adalah merupakan 

sebuah proses dan prosedur yang harus dilakukan oleh semua orang yang akan 

melakukan sebuah penelitian, agar nantinya dapat bisa mendapatkan sebuah data 

dan informasi, baru kemudian berproses untuk memperoleh sebuah solusi ataupun 

jawaban dari permasalahan penelitian yang terpilih. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pendekatan analisis isi yang bersifat deskriptif dan dibantu dengan 

analisis gaya bahasa dalam membedah permasalahan yang ada pada Film The 

Raid yang berkaitan dengan gaya bahasa sarkasme, dan dimana peneliti nantinya 

akan menginterpretasikan hasil penelitiannya terhadap bentuk-bentuk gaya bahasa 

sarkasme yang terkandung dalam Film The Raid. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, 

mengandalkan analisis data secara induktif, mengarah pada penemuan teori, 

bersifat diskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi 
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dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, 

rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati 

oleh peneliti dan subyek penelitian (Moleong, 27:2001). Penelitian kualitatif 

sangat relevan dipakai pada penelitian kali ini, karena peneliti mempunyai 

pertimbangan tersendiri, yakni bahwa dari rumusan masalah pada skripsi ini 

menuntut digunakannya model kualitatif deskriptif. Sebab, dalam rumusan 

masalah yang ada yakni peneliti ingin mengetahui apa gaya bahasa sarkasme dan 

bagaimana bentuk-bentuk gaya bahasa sarkasme dalam film The Raid dan tidak 

untuk mengukur variabel. 

Untuk itu, penelitian dengan menggunakan metodologi kualitatif sebagai 

prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 4:2001). Dengan 

demikian, dalam penelitian ini yang menjadi data deskriptif berupa kata-kata 

dalam wujud ucapan (talk) adalah audio visual yang terdapat pada Film The Raid. 

Disamping itu, untuk menunjang proses penelitian yang difokuskan pada 

analisis Film The Raid ini, maka peneliti juga menggunakan pendekatan dengan 

jenis penelitian analisis isi. Analisis isi dalam bentuk gaya bahasa sarkasme pada 

film The Raid ini, akan cenderung mengarah pada, bentuk-bentuk gaya bahasa 

sarkasme yang terkandung dalam Film The Raid dan penggunaan gaya bahasa 

sarkasme dalam Film The Raid. Analisis gaya bahasa sarkasme disini sebagai alat 

bantu (pisau pembedah) dalam membedah permasalahan pada penelitian kali ini. 

Dengan demikian, jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif naratif 
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berupa gaya bahasa sarkasme dalam film The Raid, akan diuraikan secara 

kompleks dan rijid berdasarkan tujuan penelitian. 

3.2 Data dan Sumber data 

Data dan sumber data merupakan bagian dari kesempurnaan penelitian. Data 

harus bersifat objektif dan serasi dengan fakta yang ada. Berikut pemaparan data 

dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini. 

3.2.1 Data 

Data yang diteliti berupa percakapan dalam film The Raid yang 

teridentifikasi mengandung ciri gaya bahasa sarkasme. 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian berupa film The Raid karya sutradara Gareth 

Evans.  

3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Metode Dokumentasi  

Dokumen menjadi hal pokok dan penting dalam sebuah penelitian kualitatif, 

sebab merupakan bentuk kredibilitas penelitian itu sendiri. Dokumen dapat 

berbentuk verbal, visual atau karya seni lainnya seperti dokumen berupa catatan 

harian, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan, foto, lukisan, film, patung, dan 

lain-lain. Sementara itu, bentuk dokumen dalam penelitian ini berupa film The 

Raid. 

3.3.2 Metode Observasi dengan Teknik Catat 

Observasi merupakan proses mengamati secara teliti mengenai suatu objek. 

Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2007: 174-175), dapat diikhtisarkan bahwa 
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metode pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung. Secara mandiri, 

peneliti mencatat prilaku atau peristiwa berdasarkan informasi dan pengetahuan 

yang diperoleh tentang data. Teknik ini pun dapat memecahkan keraguan ketika 

data yang didapati keliru atau bias, serta dapat menangkap arti dari situasi-situasi 

rumit atau fenomenal.  

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung serta mencermati 

tanda-tanda pada objek penelitian lalu melacak dan memahami gaya bahasa yang 

terdapat dalam film The Raid tersebut. Teknik catat digunakan untuk mencatat 

gaya-gaya bahasa yang telah dicermati terkait objek melalui membaca, 

mendengar, melihat dan berdiskusi dari berbagai sumber. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Sama halnya dengan teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan 

bagian yang amat penting didalam sebuah kegiatan penelitian. Oleh karena itu, 

dengan analisis data tersebut dapat diberi arti ataupun makna yang dapat 

digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam sebuah penelitian Tujuan 

analisis dalam penelitian kali ini adalah untuk menyempitkan dan membatasi 

temuan-temuan hingga menjadi suatu data yang teratur serta tersusun dan lebih 

berarti. Dalam analisis data ini, peneliti merujuk pada metode analisis yang 

deskriptif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, 

mengolah dan menganalisis dokumen untuk mengetahui bentuk serta memahami 

makna, dan relevansinya. 

Selama proses penelitian berlangsung, peneliti disini melihat dan mendengar 

dari Film The Raid, kemudian peneliti juga berusaha semaksimal mungkin untuk 
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mengumpulkan dan menyalin data-data yang ada kaitannya dalam penelitian ini, 

seperti buku-buku yang berkaitan dengan gaya bahasa sarkasme, artikel, dan situs-

situs di internet sehingga nantinya peneliti dapat merangkum hal-hal yang penting 

dari semua data yang berhasil didapatkan. Setelah itu, yang pada akhirnya peneliti 

mengolahnya dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif dalam perspektif 

gaya bahasa sarkasme menurut Gorys Keraf sebagai alat analisis untuk membedah 

serta mengetahui apa bentuk-bentuk gaya bahasa sarkasme dan penggunaannya 

yang terkandung didalam Film The Raid. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Bentuk Gaya Bahasa Sarkasme pada Film The Raid 

Berdasarkan analisis terhadap data penelitian berupa film The Raid, rata-rata 

di tiap adegan memiliki atau mempunyai gaya bahasa sarkasme. Merunut dari 

pendapat Gorys Keraf 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 (Keraf, 2010:143). 

Dalam film The Raid karya Gareth Evans ini, bentuk-bentuk gaya bahasa 

sarkasme pada film The Raid tersebut ditunjukkan pada kutipan-kutipan sebagai 

berikut. 

Kutipan 1. 

Sersan, masih ada satu lagi…Anjing! Woe! (pada menit ke-15:39). 

Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 1 berbunyi kata umpatan dengan 

perumpamaan seekor binatang dalam hal ini ditunjukkan dengan kata binatang 

anjing. 

Kutipan 2. 

Kami butuhkan bantuan anda, dalam mengusir kutu-kutu ini (pada menit ke-

21:30). 

Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 2 berbunyi kata umpatan yang 

diumpamakan dengan seekor binatang yang digambarkan dengan kata binatang 

kutu-kutu. 
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Kutipan 3. 

Bajingan ini akan makan kita hidup-hidup... (pada menit ke-22:01). 

Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 3 berbunyi kata cacian yang 

sangat kasar dengan penggunaan kata bajingan. 

Kutipan 4. 

Lu gila ya!, ngomong apa lu? Ini urusan gue (pada menit ke-25:07). 

Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 4 berbunyi kata makian yang 

sangat kasar dengan penggunaan kalimat lu gila ya. 

Kutipan 5. 

Lu pake otak lu! Kalo backingannya datang gmn? (pada menit ke-25:15). 

Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 5 berbunyi kata makian yang 

sangat kasar dengan penggunaan kalimat lu pake otak lu. 

Kutipan 6.  

Gue udah tahu siapa dalangnya, Bangsat tua ini! Berani betul dia masuk di 

kerajaan gue. (pada menit ke-25:49). 

Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 6 berbunyi kata cacian yang 

sangat kasar dengan penggunaan kalimat bangsat tua ini. 

Kutipan 7. 

Anjing! Tinggalkan tempat ini sekarang! (pada menit ke-27:39). 
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Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 7 berbunyi kata cacian yang 

sangat kasar dengan penggunaan kata anjing. 

Kutipan 8. 

Tutup mulut bangsat! Atau kau mau mati sekarang hah? (pada menit ke-

43:31). 

Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 8 berbunyi kata cacian yang 

sangat kasar dengan penggunaan kata bangsat. 

Kutipan 9. 

Brengsek kalian semua! Brengsek! Hei, Bajingan kalian semua... (pada 

menit ke-45:10). 

Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 9 ini berbunyi kata atau kalimat 

cacian yang sangat kasar dengan penggunaan dua kata sekaligus yaitu brengsek 

dan bajingan. 

Kutipan 10. 

Hei, kau mau saya cincang, kau punya istri heh? Kau mau saya cincang dia 

hah? Kau duduk sudah! (pada menit ke-46:05). 

Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 10 berbunyi kata umpatan yang 

sangat kasar dengan penggunaan kata cincang. 
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Kutipan 11. 

Cepat cari yang benar bangsat! (pada menit ke-47:18). 

Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 11 berbunyi kata cacian yang 

sangat kasar dengan penggunaan kata bangsat. 

Kutipan 12. 

Dengar lu bangsat! Apapun yang berhubungan dengan anak buah gue, lu 

jangan ikut campur! (pada menit ke-58:12). 

Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 12 berbunyi kata cacian yang 

sangat kasar dengan penggunaan kata bangsat 

Kutipan 13. 

Pangkat? Persetan dengan pangkat, setelah kita keluar dari sini pekerjaan lo 

selanjutnya memperkencing di penjara. (pada menit ke-58:44). 

Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 13, berbunyi kata makian yang 

sangat kasar dengan penggunaan kata persetan. 

Kutipan 14. 

Gila lu ya, tolol! (pada menit ke-01:08:26). 

Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 14 berbunyi kata makian yang 

sangat kasar dengan penggunaan kata gila dan tolol. 

 



25 
 

Kutipan 15. 

Dengar bangsat!... (pada menit ke-01:14:33). 

Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 15 berbunyi kata cacian yang 

sangat kasar dengan penggunaan kata bangsat. 

Kutipan 16. 

Cuma monitor ini doang yang bisa gue pegang kayaknya njing.. (pada menit 

ke-01:14:59). 

Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 16 berbunyi kata cacian yang 

sangat kasar dengan penggunaan kata njing yang merupakan kata singkatan dari 

anjing. 

Kutipan 17. 

Siapa anjing yang ngobrak-ngabrik gue dan kerajaan gue.. (pada menit ke-

01:15:33). 

Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 17 berbunyi kata cacian yang 

sangat kasar dengan penggunaan kata anjing. 

Kutipan 18. 

Anjing! (pada menit ke-01:15:57). 

Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 18 berbunyi kata cacian yang 

sangat kasar dengan penggunaan kata anjing. 
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Kutipan 19. 

Bangsat! Anjing! (pada menit ke-01:30:13). 

Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 19, berbunyi kata cacian yang 

sangat kasar dengan penggunaan kata bangsat dan anjing. 

Kutipan 20. 

Tapi lo dikirim buat mampus, mati lo! (pada menit ke-01:31:41). 

Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 20, berbunyi kata makian yang 

sangat kasar dengan penggunaan kata mampus dan mati. 

Kutipan 21. 

Anjing! Bangsat! Babi lo! (pada menit ke-01:31:44). 

Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 21, berbunyi kata cacian yang 

sangat kasar dengan penggunaan kata yang berturut-turut anjing, bangsat dan 

babi. 

Kutipan 22. 

Gak kampret! (pada menit ke-01:32:02). 

Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 22, berbunyi kata umpatan yang 

sangat kasar dengan penggunaan kata kampret. 

Kutipan 23. 

Tinggal tunggu waktu, anjing! (pada menit ke-01:32:16). 
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Bentuk gaya bahasa sarkasme pada kutipan 23, berbunyi kata cacian yang 

sangat kasar dengan penggunaan kata anjing. 

4.2 Penggunaan Gaya Bahasa Sarkasme Pada Film The Raid 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme memiliki tujuan untuk menghina, 

memaki, mengumpat bahkan mencaci orang lain, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Bentuk sarkasme yang digunakan, tentu memiliki makna-makna 

tersendiri. Hal itu juga ditemukan dalam film The Raid karya Gareth Evans ini. 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme yang ada pada film The Raid ini memiliki 

makna tertentu, dilihat dari pemaparan berikut. 

Kutipan 1. 

Sersan, masih ada satu lagi…Anjing! Woe! (pada menit ke-15:39). 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 1 ini dikategorikan dalam 

penggunaan secara tidak langsung dengan perumpamaan kata anjing. Kata anjing 

merupakan salah satu bentuk kata yang dikategorikan dalam nama hewan atau 

binatang, kata anjing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti binatang 

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 Indonesia. 

Pada kutipan 1 ini penggunaan gaya bahasa sarkasme diucapkan oleh tokoh 

Sersan Jaka (Joe Taslim). Penggunaan kata anjing yang diucapkan oleh tokoh 

Sersan Jaka (Joe Taslim) sangatlah dirasa tidak sopan serta sangat kasar. 

ditunjukkan dengan pengucapan nada yang tinggi, serta mimik wajah yang 
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menunjukkan amarah akibat rencana penyergapan yang dilakukan oleh mereka 

(polisi) terhadap gembong narkoba di apartemen yang dimiliki oleh Tama (Ray 

Sahetapi) selaku bos akhirnya diketahui. 

Kutipan 2. 

Kami butuhkan bantuan anda, dalam mengusir kutu-kutu ini (pada menit ke-

21:30). 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 2 ini dikategorikan dalam 

penggunaan secara tidak langsung dengan perumpamaan kata kutu-kutu. Kata 

kutu-kutu merupakan salah satu bentuk kata yang dikategorikan dalam nama 

hewan atau binatang, kata kutu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

serangga parasit tidak bersayap yang menghisap darah binatang atau manusia. 

Binatang kutu identik dengan makhluk kecil parasit yang tidak ada gunanya, 

persis sama dengan hama. 

Pada kutipan 2 ini penggunaan gaya bahasa sarkasme diucapkan oleh tokoh 

Tama (Ray Sahetapi). Penggunaan kata kutu-kutu yang diucapkan oleh tokoh 

Tama (Ray Sahetapi) sangatlah dirasa tidak etis, tidak sopan dan dirasa sangat 

kasar, ditunjukkan dengan pengucapan nada yang tinggi, serta mimik wajah yang 

menunjukkan amarah dan bertensi tinggi. Perumpamaan kata kutu-kutu yg 

digunakan oleh tokoh Tama (Ray Sahetapi) dikarenakan markas mereka telah 

dimasuki oleh sekelompok polisi yang ingin menangkapnya serta mengadili 

kelompok yang telah ia pimpin.  
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Kutipan 3. 

Bajingan ini akan makan kita hidup-hidup... (pada menit ke-22:01). 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 3 ini dikategorikan dalam 

penggunaan secara langsung dengan perumpamaan kata bajingan. Kata bajingan 

merupakan salah satu bentuk kata yang dikategorikan dalam bahasa slang atau 

bahasa prokem, kata bajingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1; 

penjahat, pencopet, 2; kata makian: kurang ajar. 

Pada kutipan 3 ini, penggunaan gaya bahasa sarkasme kata bajingan 

diucapkan oleh tokoh Sersan Jaka (Joe Taslim) yang merupakan respon kalimat 

dari tokoh sebelumnya yaitu Letnan Wahyu (Pierre Gruno) yang memerintahkan 

pasukan yang dipimpin Sersan Jaka (Joe Taslim) agar bertahan di situasi yang 

sedang terkepung oleh kelompok penjahat. Penggunaan kata bajingan yang 

diucapkan oleh Sersan Jaka (Joe Taslim) merupakan kalimat yang kasar dan 

sangat tidak sopan. Penggunaan tersebut semakin dalam maknanya jika dibarengi 

dengan pengucapan nada yang tinggi, serta mimik wajah atau muka yang 

menunjukkan amarah, emosi. 

Kutipan 4. 

Lu gila ya! (pada menit ke-25:07). 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 4 ini dikategorikan dalam 

penggunaan secara langsung dengan perumpamaan kalimat lu gila ya. Kalimat lu 

gila ya merupakan salah satu bentuk kalimat yang dikategorikan dalam bahasa 

slang atau bahasa prokem atau yang lazim dikenal saat ini adalah bahasa gaul, 
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kalimat lu gila ya merupakan bentuk penegasan pada sikap atau sifat seseorang 

yang sedang tidak waras. Sifat gila dalam makna Kamus Besar Bahasa Indonesia 

yaitu sakit ingatan (kurang beres ingatannya); sakit jiwa (sarafnya terganggu atau 

pikirannya tidak normal). 

Pada kutipan 4 ini, penggunaan gaya bahasa sarkasme kalimat lu gila ya 

diucapkan oleh Tokoh Andy (Donny Alamsyah). Penggunaan kalimat lu gila ya 

merupakan kalimat yang kasar dan sangat tidak sopan karena penggunaan kalimat 

tersebut ditempatkan tidak pada posisinya, hal ini diakibatkan rencana yang 

digunakan oleh rekan sesama penjahatnya, tokoh Mad Dog (Yayan Ruhiyan) 

sangatlah beresiko dan tidak masuk akal baginya. Penggunaan kalimat lu gila ya 

semakin dalam maknanya jika dibarengi dengan pengucapan nada yang tinggi, 

serta mimik wajah atau muka yang menunjukkan amarah, emosi. 

Kutipan 5. 

Lu pake otak lu! (pada menit ke-25:15). 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 5 ini dikategorikan dalam 

penggunaan secara langsung dengan perumpamaan kalimat lu pake otak lu. 

Kalimat lu pake otak lu merupakan salah satu bentuk kalimat yang dikategorikan 

dalam bahasa slang atau bahasa prokem atau yang lazim dikenal saat ini adalah 

bahasa gaul, kalimat lu pake otak lu merupakan bentuk penegasan pada sikap atau 

sifat seseorang yang sangat bodoh, tidak berakal, tidak pintar. 

Pada kutipan 5 ini, penggunaan gaya bahasa sarkasme kalimat lu pake otak 

lu diucapkan oleh Tokoh Andy (Donny Alamsyah). Penggunaan kalimat lu pake 
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otak lu merupakan kalimat yang kasar dan sangat tidak sopan karena penggunaan 

kalimat tersebut ditempatkan tidak pada posisinya, hal ini diakibatkan rencana 

yang digunakan oleh rekan sesama penjahatnya, tokoh Mad Dog (Yayan Ruhiyan) 

sangatlah beresiko dan tidak masuk akal baginya, hal yang serupa dengan kutipan 

4 sebelumnya. Penggunaan kalimat lu pake otak lu semakin dalam maknanya jika 

dibarengi dengan pengucapan nada yang tinggi, serta mimik wajah atau muka 

yang menunjukkan amarah, emosi. 

Kutipan 6. 

Bangsat tua ini! (pada menit ke-25:49). 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 6 ini dikategorikan dalam 

penggunaan secara langsung dengan perumpamaan kata bangsat. Kata bangsat 

merupakan salah satu bentuk kata yang dikategorikan dalam bahasa slang atau 

bahasa prokem. Kata bangsat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1. 

kepinding; kutu busuk; 2. orang yang bertabiat jahat (terutama yang suka mencuri, 

mencopet, dan sebagainya); 3. gembel, miskin. 

Pada kutipan 6 ini penggunaan gaya bahasa sarkasme diucapkan oleh tokoh 

Tama (Ray Sahetapi). Penggunaan kata bangsat yang diucapkan oleh tokoh Tama 

(Ray Sahetapi) sangatlah dirasa tidak sopan serta sangat kasar. ditunjukkan 

dengan pengucapan nada yang tinggi, serta mimik wajah yang menunjukkan 

amarah karena apartemen yang telah ia kuasai akhirnya disergap oleh polisi dan 

polisi yang menyergapnya tempatnya tersebut merupakan rekan kerja samanya 

sendiri. 
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Kutipan 7. 

Anjing! (pada menit ke-27:39). 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 7 ini dikategorikan dalam 

penggunaan secara langsung dengan perumpamaan kata anjing. Kata anjing 

merupakan salah satu bentuk kata yang dikategorikan dalam nama hewan atau 

binatang, kata anjing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti binatang 

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 Indonesia. 

Pada kutipan 7 ini penggunaan gaya bahasa sarkasme diucapkan oleh tokoh 

Sersan Jaka (Joe Taslim). Penggunaan kata anjing yang diucapkan oleh tokoh 

Sersan Jaka (Joe Taslim) sangatlah dirasa tidak sopan serta sangat kasar. 

ditunjukkan dengan pengucapan nada yang tinggi, serta mimik wajah yang 

menunjukkan amarah akibat anak buah (polisi) yang dipimpin oleh Sersan Jaka 

(Joe Taslim) diserang oleh anak buah penjahat yang dimiliki oleh Tama (Ray 

Sahetapi) selaku bos. 

Kutipan 8. 

Tutup mulut bangsat! Kau mau mati sekarang hah! (pada menit ke-43:31). 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 8 ini dikategorikan dalam 

penggunaan secara langsung dengan perumpamaan kata bangsat. Kata bangsat 

merupakan salah satu bentuk kata yang dikategorikan dalam bahasa slang atau 

bahasa prokem. Kata bangsat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1. 
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kepinding; kutu busuk; 2. orang yang bertabiat jahat (terutama yang suka mencuri, 

mencopet, dan sebagainya); 3. gembel, miskin. 

Pada kutipan 8 ini penggunaan gaya bahasa sarkasme diucapkan oleh tokoh 

Pimpinan Geng Parang (Alfridus Godfred). Penggunaan kata bangsat yang 

diucapkan oleh tokoh Pimpinan Geng Parang (Alfridus Godfred) sangatlah dirasa 

tidak sopan serta sangat kasar. ditunjukkan dengan pengucapan nada yang tinggi, 

serta mimik wajah yang menunjukkan amarah akibat pencarian terhadap polisi 

yang mereka (Geng Parang) incar dihalang-halangi oleh salah satu warga 

penghuni apartemen yang dimiliki oleh Bos Mereka sendiri. 

Kutipan 9. 

Brengsek! Brengsek! Bajingan semua... (pada menit ke-45:10). 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 9 ini dikategorikan dalam 

penggunaan secara langsung dengan penggunaan dua perumpamaan kata brengsek 

dan bajingan. Kata brengsek dan bajingan merupakan salah satu bentuk kata yang 

dikategorikan dalam bahasa slang, bahasa prokem atau yang lazim dikenal dengan 

bahasa gaul. Kata brengsek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1. kacau 

sekali; tidak beres; tidak becus; 2. rewel; bandel. Sedangkan kata bajingan dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1; penjahat, pencopet, 2; kata makian: 

kurang ajar. 

Pada kutipan 9 ini penggunaan gaya bahasa sarkasme diucapkan oleh tokoh 

warga penghuni apartemen. Penggunaan kata brengsek dan bajingan yang 

diucapkan oleh tokoh warga penghuni apartemen sangatlah dirasa tidak sopan 
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serta sangat kasar. ditunjukkan dengan pengucapan nada yang tinggi, serta mimik 

wajah yang menunjukkan amarah, hal ini dikarenakan kamar apartemen yang 

telah dihuninya diobrak-abrik oleh geng parang yang dipimpin oleh Tama (Ray 

Sahetapi) selaku pemilik apartemen. 

Kutipan 10. 

Ko mau saya cincang, kau punya istri?... (pada menit ke-46:05). 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 10 ini dikategorikan dalam 

penggunaan secara langsung dengan perumpamaan kata cincang. Kata cincang 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1. mencencang (memotong) halus; 

2. membunuh secara kejam (kiasan).  

Pada kutipan 10 ini penggunaan gaya bahasa sarkasme diucapkan oleh 

tokoh Pimpinan Geng Parang (Alfridus Godfred). Penggunaan kata cincang yang 

diucapkan oleh tokoh Pimpinan Geng Parang (Alfridus Godfred) sangatlah dirasa 

tidak sopan serta sangat kasar. ditunjukkan dengan pengucapan nada yang tinggi, 

serta mimik wajah yang menunjukkan amarah akibat pengincaran terhadap polisi 

yang mereka lakukan dihalang-halangi oleh salah satu warga penghuni apartemen 

yang dimiliki oleh Bos Mereka sendiri. 

Kutipan 11. 

Cepat cari yang benar bangsat! (pada menit ke-47:18). 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 11 ini dikategorikan dalam 

penggunaan secara langsung dengan perumpamaan kata bangsat. Kata bangsat 

merupakan salah satu bentuk kata yang dikategorikan dalam bahasa slang atau 
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bahasa prokem. Kata bangsat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1. 

kepinding; kutu busuk; 2. orang yang bertabiat jahat (terutama yang suka mencuri, 

mencopet, dan sebagainya); 3. gembel, miskin. 

Pada kutipan 11 ini penggunaan gaya bahasa sarkasme diucapkan oleh 

tokoh Polisi. Penggunaan kata bangsat yang diucapkan oleh tokoh Polisi 

sangatlah dirasa tidak sopan serta sangat kasar. ditunjukkan dengan pengucapan 

nada yang tinggi, serta mimik wajah yang menunjukkan amarah akibat luka 

tembak yang ia alami serta warga pemilik apartemen yang merupakan tempat 

persembunyian mereka terlalu lamban dalam menangani luka tembak yang 

dideritanya. 

 

Kutipan 12. 

Dengar lu bangsat! Apapun yang berhubungan dengan anak buah gue, lu 

jangan ikut campur! (pada menit ke-58:12). 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 12 ini dikategorikan dalam 

penggunaan secara langsung dengan perumpamaan kata bangsat. Kata bangsat 

merupakan salah satu bentuk kata yang dikategorikan dalam bahasa slang atau 

bahasa prokem. Kata bangsat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1. 

kepinding; kutu busuk; 2. orang yang bertabiat jahat (terutama yang suka mencuri, 

mencopet, dan sebagainya); 3. gembel, miskin. 

Pada kutipan 12 ini penggunaan gaya bahasa sarkasme diucapkan oleh 

tokoh Sersan Jaka (Joe Taslim). Penggunaan kata bangsat yang diucapkan oleh 



36 
 

tokoh Sersan Jaka (Joe Taslim) sangatlah dirasa tidak sopan serta sangat kasar. 

ditunjukkan dengan pengucapan nada yang tinggi, serta mimik wajah yang 

menunjukkan amarah, hal ini dikarenakan perintah yang diberikan oleh Letnannya 

sendiri sangatlah tidak manusiawi yang ia rasakan karena memerintahkan untuk 

meninggalkan anak buahnya sendiri. 

Kutipan 13. 

Pangkat? Persetan dengan pangkat... (pada menit ke-58:44). 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 13 ini dikategorikan dalam 

penggunaan secara langsung dengan perumpamaan kata persetan. Kata persetan 

merupakan salah satu bentuk kata afiksasi dari kata dasar setan. Kata setan dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1. roh jahat (yang selalu menggoda 

manusia supaya berlaku jahat); 2. kata untuk menyatakan kemarahan;sumpah 

serapah; 3. orang yang sangat buruk perangainya (suka mengadu domba dan 

sebagainya). 

Pada kutipan 13 ini penggunaan gaya bahasa sarkasme diucapkan oleh 

tokoh Sersan Jaka (Joe Taslim). Penggunaan kata persetan yang diucapkan oleh 

tokoh Sersan Jaka (Joe Taslim) sangatlah dirasa tidak sopan serta sangat kasar. 

ditunjukkan dengan pengucapan nada yang tinggi, serta mimik wajah yang 

menunjukkan amarah. Penggunaan kata persetan tersebut dikarenakan sikap 

Letnannya sendiri yang terlalu otoriter dan mementingkan keselamatannya sendiri 

tanpa melihat keselamatan anak buah atau tim yang ia pimpin dalam rencana 

penyelamatan. 
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Kutipan 14. 

Gila lu ya, tolol! (pada menit ke-01:08:26). 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 14 ini dikategorikan dalam 

penggunaan secara langsung dengan penggunaan dua perumpamaan kata gila dan 

tolol. Sifat gila dalam makna Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sakit ingatan 

(kurang beres ingatannya); sakit jiwa (sarafnya terganggu atau pikirannya tidak 

normal). Sedangkan kata tolol dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1; 

sangat bodoh; bebal. 

Pada kutipan 14 ini penggunaan gaya bahasa sarkasme diucapkan oleh 

tokoh Andi (Donny Alamsyah). Penggunaan kata gila dan tolol yang diucapkan 

oleh tokoh Andi (Donny Alamsyah) sangatlah dirasa tidak sopan serta sangat 

kasar. ditunjukkan dengan pengucapan nada yang tinggi, serta mimik wajah yang 

menunjukkan amarah, hal ini dikarenakan rencana penyelamatan atau evakuasi 

yang ia susun, tidak ingin dilaksanakan oleh adiknya sendiri yang dilakoni oleh 

Rama (Iko Uwais). 

Kutipan 15. 

Dengar bangsat!... (pada menit ke-01:14:33). 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 15 ini dikategorikan dalam 

penggunaan secara langsung dengan perumpamaan kata bangsat. Kata bangsat 

merupakan salah satu bentuk kata yang dikategorikan dalam bahasa slang atau 

bahasa prokem. Kata bangsat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1. 
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kepinding; kutu busuk; 2. orang yang bertabiat jahat (terutama yang suka mencuri, 

mencopet, dan sebagainya); 3. gembel, miskin. 

Pada kutipan 15 ini penggunaan gaya bahasa sarkasme diucapkan oleh 

tokoh Tama (Ray Sahetapi). Penggunaan kata bangsat yang diucapkan oleh tokoh 

Tama (Ray Sahetapi) sangatlah dirasa tidak sopan serta sangat kasar. ditunjukkan 

dengan pengucapan nada yang tinggi, serta mimik wajah yang menunjukkan 

amarah, hal ini dikarenakan salah satu anak buah kepercayaannya yaitu Andi 

(Donny Alamsyah) ternyata mengkhianatinya dengan menyelamatkan polisi yang 

telah ia incar untuk dibunuh karena telah berencana menyergap markas yang ia 

pimpin. 

Kutipan 16. 

Cuma monitor ini doang yang bisa gue pegang kayaknya njing.. (pada menit 

ke-01:14:59). 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 16 ini dikategorikan dalam 

penggunaan secara langsung dengan perumpamaan penggunaan kata njing yang 

merupakan kata singkatan dari kata anjing. Kata anjing merupakan salah satu 

bentuk kata yang dikategorikan dalam nama hewan atau binatang, kata anjing 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti binatang 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 Indonesia. 
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Pada kutipan 16 ini penggunaan gaya bahasa sarkasme diucapkan oleh 

tokoh Tama (Ray Sahetapi). Penggunaan kata anjing yang diucapkan oleh tokoh 

Tama (Ray Sahetapi) sangatlah dirasa tidak sopan serta sangat kasar. ditunjukkan 

dengan pengucapan nada yang tinggi, serta mimik wajah yang menunjukkan 

amarah, hal ini dikarenakan salah satu anak buah kepercayaannya yaitu Andi 

(Donny Alamsyah) ternyata mengkhianatinya dengan menyelamatkan polisi yang 

telah ia incar untuk dibunuh karena telah berencana menyergap markas yang ia 

pimpin. 

Kutipan 17. 

Siapa anjing yang ngobrak-ngabrik gue dan kerajaan gue.. (pada menit ke-

01:15:33). 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 17 ini dikategorikan dalam 

penggunaan secara tidak langsung dengan perumpamaan kata anjing. Kata anjing 

merupakan salah satu bentuk kata yang dikategorikan dalam nama hewan atau 

binatang, kata anjing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti binatang 

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 Indonesia. 

Pada kutipan 17 ini penggunaan gaya bahasa sarkasme diucapkan oleh 

tokoh Tama (Ray Sahetapi). Penggunaan kata anjing yang diucapkan oleh tokoh 

Tama (Ray Sahetapi) sangatlah dirasa tidak sopan serta sangat kasar. ditunjukkan 

dengan pengucapan nada yang tinggi, serta mimik wajah yang menunjukkan 
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amarah, hal ini dikarenakan salah satu anak buah kepercayaannya yaitu Andi 

(Donny Alamsyah) ternyata mengkhianatinya dengan menyelamatkan polisi yang 

telah ia incar untuk dibunuh karena telah berencana menyergap markas yang ia 

pimpin serta penasaran dengan tokoh polisi yang telah diselamatkan oleh Andi 

(Donny Alamsyah) tersebut. 

Kutipan 18. 

Anjing! (pada menit ke-01:15:57). 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 18 ini dikategorikan dalam 

penggunaan secara tidak langsung dengan perumpamaan kata anjing. Kata anjing 

merupakan salah satu bentuk kata yang dikategorikan dalam nama hewan atau 

binatang, kata anjing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti binatang 

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 Indonesia. 

Pada kutipan 18 ini penggunaan gaya bahasa sarkasme diucapkan oleh 

tokoh Andi (Donny Alamsyah). Penggunaan kata anjing yang diucapkan oleh 

tokoh Andi (Donny Alamsyah) sangatlah dirasa tidak sopan serta sangat kasar. 

ditunjukkan dengan pengucapan nada yang tinggi, serta mimik wajah yang 

menunjukkan amarah, Penggunaan kata anjing ini diakibatkan respon dari 

kekerasan fisik serta pernyataan bosnya sendiri untuk menteror keselamatannya 

serta keselamatan orang yang telah ia selamatkan. 
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Kutipan 19. 

Bangsat! Anjing! (pada menit ke-01:30:13). 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 19 ini dikategorikan dalam 

penggunaan secara langsung dengan penggunaan dua perumpamaan kata bangsat 

dan anjing. Kata bangsat merupakan salah satu bentuk kata yang dikategorikan 

dalam bahasa slang atau bahasa prokem. Kata bangsat dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia berarti 1. kepinding; kutu busuk; 2. orang yang bertabiat jahat 

(terutama yang suka mencuri, mencopet, dan sebagainya); 3. gembel, miskin. 

Sedangkan Kata anjing merupakan salah satu bentuk kata yang dikategorikan 

dalam nama hewan atau binatang, kata anjing dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia berarti binatang 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 Indonesia. 

Pada kutipan 19 ini penggunaan gaya bahasa sarkasme diucapkan oleh 

tokoh Rama (Iko Uwais). Penggunaan kata bangsat dan anjing yang diucapkan 

oleh tokoh Rama (Iko Uwais) sangatlah dirasa tidak sopan serta sangat kasar. 

ditunjukkan dengan pengucapan nada yang tinggi, serta mimik wajah yang 

menunjukkan amarah, Penggunaan kata bangsat dan anjing ini dikarenakan 

rencana persengkongkolan tokoh Tama (Ray Sahetapi) dengan Letnan Wahyu 

(Pierre Gruno) ternyata telah dirajut sejak lama dan akhirnya baru ia ketahui pasca 

penangkapan tokoh Tama (Ray Sahetapi) dan ternyata Tokoh Letnan Wahyu 

(Pierre Gruno) tidak sebaik yang ia kira. 
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Kutipan 20. 

Tapi lo dikirim buat mampus, mati lo! (pada menit ke-01:31:41). 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 20 ini dikategorikan dalam 

penggunaan secara langsung dengan penggunaan dua perumpamaan kata mampus 

dan mati. Kata mampus dan mati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna 

sama yang berarti 1. Sudah hilang nyawanya; tidak hidup lagi. 

Pada kutipan 20 ini penggunaan gaya bahasa sarkasme diucapkan oleh 

tokoh Tama (Ray Sahetapi). Penggunaan kata mampus dan mati yang diucapkan 

oleh tokoh Tama (Ray Sahetapi) sangatlah dirasa tidak sopan serta sangat kasar. 

ditunjukkan dengan pengucapan nada yang tinggi, serta mimik wajah yang 

menunjukkan amarah, Penggunaan kata mampus dan mati ini dikarenakan nyawa 

tokoh Tama (Ray Sahetapi) sedang diancam oleh Letnan Wahyu (Pierre Gruno) 

dan malah ia mengancam balik untuk melawan dan mencoba untuk meneror 

keselamatan Letnan Wahyu (Pierre Gruno). 

Kutipan 21. 

Anjing! Bangsat! Babi lo! (pada menit ke-01:31:44). 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 21 ini dikategorikan dalam 

penggunaan secara langsung dengan penggunaan tiga perumpamaan kata anjing, 

bangsat dan babi. Kata anjing merupakan salah satu bentuk kata yang 

dikategorikan dalam nama hewan atau binatang, kata anjing dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia berarti binatang 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 
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Indonesia. Kata bangsat merupakan salah satu bentuk kata yang dikategorikan 

dalam bahasa slang atau bahasa prokem. Kata bangsat dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia berarti 1. kepinding; kutu busuk; 2. orang yang bertabiat jahat 

(terutama yang suka mencuri, mencopet, dan sebagainya); 3. gembel, miskin. 

Sedangkan kata babi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna 1; binatang 

menyusui yang bermoncong panjang, berkulit tebal, dan berbulu kasar. 

Pada kutipan 21 ini penggunaan gaya bahasa sarkasme diucapkan oleh 

tokoh Tama (Ray Sahetapi). Penggunaan kata anjing, bangsat dan babi yang 

diucapkan oleh tokoh Tama (Ray Sahetapi) sangatlah dirasa tidak sopan serta 

sangat kasar. ditunjukkan dengan pengucapan nada yang tinggi, serta mimik 

wajah yang menunjukkan amarah, Penggunaan kata anjing, bangsat dan babi ini 

dikarenakan kekerasan yang dialami oleh tokoh Tama (Ray Sahetapi) yang 

dilakukan oleh tokoh Letnan Wahyu (Pierre Gruno) dengan memukul bagian 

muka tokoh Tama (Ray Sahetapi). 

Kutipan 22. 

Gak kampret! (pada menit ke-01:32:02). 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 22 ini dikategorikan dalam 

penggunaan secara langsung dengan perumpamaan kata kampret. Kata kampret 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kelelawar kecil pemakan serangga, 

hidungnya berlipat-lipat. Kata kampret dimaknai kasar karena penunjukkan kata 

hewan terhadap manusia 

Pada kutipan 22 ini penggunaan gaya bahasa sarkasme diucapkan oleh 

tokoh Tama (Ray Sahetapi). Penggunaan kata kampret yang diucapkan oleh tokoh 
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Tama (Ray Sahetapi) sangatlah dirasa tidak sopan serta sangat kasar. ditunjukkan 

dengan pengucapan nada yang tinggi, serta mimik wajah yang menunjukkan 

amarah, Kata kampret ini digunakan oleh tokoh Tama (Ray Sahetapi) karena 

mencoba untuk menjelaskan kondisi sebenarnya dari serangkaian kondisi jahat 

yang telah ia lakukan dengan pemerintah terhadap Letnan Wahyu (Pierre Gruno). 

Kutipan 23. 

Tinggal tunggu waktu, anjing! (pada menit ke-01:32:16). 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kutipan 23 ini dikategorikan dalam 

penggunaan secara tidak langsung dengan perumpamaan kata anjing. Kata anjing 

merupakan salah satu bentuk kata yang dikategorikan dalam nama hewan atau 

binatang, kata anjing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti binatang 

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 Indonesia. 

Pada kutipan 23 ini penggunaan gaya bahasa sarkasme diucapkan oleh 

tokoh Tama (Ray Sahetapi). Penggunaan kata anjing yang diucapkan oleh tokoh 

Tama (Ray Sahetapi) sangatlah dirasa tidak sopan serta sangat kasar. ditunjukkan 

dengan pengucapan nada yang tinggi, serta mimik wajah yang menunjukkan 

amarah, Kata anjing ini digunakan oleh tokoh Tama (Ray Sahetapi) karena 

mencoba untuk menjelaskan kondisi sebenarnya dari serangkaian kondisi jahat 

yang telah ia lakukan dengan pemerintah terhadap Letnan Wahyu (Pierre Gruno) 

seperti pada kutipan 22 sebelumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

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 dalam 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. 

Penggunaan 23 kutipan, 13 kata, 2 kalimat yang termasuk dalam bentuk-

bentuk gaya bahasa sarkasme yang menjadi objek penelitian yang terdapat dalam 

film The Raid bermakna kasar, cacian, umpatan serta makian ditandai dengan 

ekspresi/mimik tokoh atau pelaku yang mengucapkannya dan nada ucapan tokoh 

atau pelaku yang terkesan tinggi dan menegaskan apa yang diucapkan oleh tokoh 

atau pelaku tersebut. 

5.2 Saran 

Penelitian disini memiliki berapa saran yang berhubungan dengan judul 

penelitian yaitu: 

1. Saat menonton sebuah film dibutuhkan sikap kritis untuk tidak hanya 

menerima cerita yang disuguhkan dengan apa adanya, penonton harus 

lebih aktif dalam menggali pesan-pesan tersirat dalam sebuah cerita atau 

adegan melalui ucapan-ucapan ataupun dialog yang dilakukan oleh aktor 
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ataupun aktris yang ada dalam film The Raid tersebut sehingga penonton 

tidak hanya menjadi korban cerita tetapi dapat aktif memahami pesan 

komunikatif yang disampaikan melalui film tersebut. 

2. Dalam memaknai bahasa sarkasme dalam film The Raid tersebut 

haruslah lebih teliti dan cermat agar bahasa sarkasme yang diucapkan 

oleh aktor maupun aktris melalui dialog/percakapan dalam film tersebut 

tidak seala-kadarnya dimaknai melainkan ada makna tersirat yang 

hendak disampaikan dalam film tersebut. 
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Lampiran 1 

Identitas Film 

Sutradara  : Gareth Evans 

Produser  : Ario Sagantoro  

Penulis   : Gareth Evans  

Pemeran  : Iko Uwais 

  Ray Sahetapy 

  Joe Taslim 

  Donny Alamsyah 

  Yayan Ruhian 

  Pierre Gruno 

  Tegar Satrya  

Musik   : Celluloid Nightmares: 

  Fajar Yuskemal 

  Aria Prayogi 

  Sony Pictures 

Classics: 

  Mike Shinoda 
  Joseph Trapanese  

Sinematografi  : Matt Flannery 
      Dimas Imam Subhono  
Penyunting  : Gareth Evans  
Perusahaan produksi : PT Merantau Films 
      XYZ Films 
Distributor Indonesia : SinemArt 
Seluruh dunia  : Celluloid Nightmares 
Amerika  : Sony Pictures Classics 
      Stage 6 Films  
Tanggal rilis  : 8 September 2011 (Toronto) 
      21 Maret 2012 (Indonesia) 
      22 Maret 2012 (Australia) 
      23 Maret 2012 (Amerika)  
Durasi   : 101 menit  
Negara   : Indonesia 
Bendera  : Indonesia  
Bahasa   : Indonesia 
Sumber  : www.wikipedia.com 
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Lampiran 2 

Sinopsis Film 

Jauh di jantung daerah kumuh 

Jakarta berdiri sebuah gedung apartemen 

telantar yang tak tertembus dan menjadi 

rumah aman bagi gangster, penjahat dan 

pembunuh yang paling berbahaya. Blok 

apartemen kumuh tersebut telah dianggap 

tak tersentuh oleh para rival gembong 

narkoba terkenal Tama Riyadi (Ray 

Sahetapy), bahkan untuk perwira polisi 

paling berani sekalipun. Semuanya berubah 

ketika sebuah tim polisi senjata dan taktik 

khusus berjumlah 20 orang ditugaskan untuk menyerbu bangunan tersebut dan 

mengakhiri teror Tama untuk selamanya.  

Di bawah kegelapan dan keheningan fajar, Rama (Iko Uwais), seorang 

calon ayah dan perwira polisi elit baru, dalam regu yang dipimpin oleh Sersan 

Jaka (Joe Taslim), tiba di blok apartemen Tama dengan petunjuk Letnan Wahyu 

(Pierre Gruno). Setelah berpapasan dengan Gofar (Iang Darmawan) salah seorang 

penghuni apartemen tersebut, mereka menerobos masuk dan dengan hati-hati 

mengamankan para penjahat penghuninya. Mulai dari lantai dasar dan bergerak 

naik, dengan terencana mereka menyusup sampai mencapai lantai enam, namun 

kemudian mereka terlihat oleh seorang anak pengintai, yang lari meneriaki 

temannya yang kedua sebelum dia tertembak mati oleh peluru senapan serbu 

Letnan Wahyu. Peringatan tersebut mencapai Tama dan algojonya, Mad Dog 

(Yayan Ruhian) lewat interkom. Tama segera memanggil bala bantuan. Dua 

penembak runduk di gedung samping menembak anggota regu polisi di lantai 

dasar. Seorang anggota regu polisi lain segera tewas ditembak oleh penembak 

runduk setelah melihat keluar dari jendela. Dalam kekacauan tersebut tahanan 

mereka lolos dan membunuh dua polisi lain, mendapatkan kontrol di lantai 5. 
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Sebuah serangan mendadak berhasil melumpuhkan satu-satunya mobil angkut 

regu Polisi. Tama mematikan listrik di seluruh gedung, mengumumkan 

terdapatnya "tamu tak diundang" terjebak di lantai 6, dan menjanjikan sewa gratis 

untuk yang berhasil membunuh mereka. 

Regu polisi Jaka masuk dalam perangkap anak buah Tama di lantai 7 yang 

menembak mati banyak anggota regu polisi. Jaka segera mengetahui bahwa misi 

tersebut ternyata hanya diprakarsai Letnan Wahyu, sehingga tidak akan ada bala 

bantuan. Setelah baku tembak, regu Jaka pun kalah jumlah maupun amunisi dan 

diburu oleh anak buah Tama yang kejam dan beringas. Jaka, Wahyu, Bowo 

(Tegar Satrya), Dagu (Eka Rahmadia) dan Rama berhasil selamat, namun terpisah 

menjadi dua: Jaka, Wahyu dan Dagu di lantai 5, sedangkan Rama dan Bowo di 

lantai 7. 

Memapah Bowo, Rama bertarung menerobos koridor lantai 7 dan tiba di 

apartemen 726 yang dihuni Gofar dan istrinya, memohon tempat persembunyian 

dari kejaran anak buah Tama. Geng parang dan pimpinan mereka (Alfridus 

Godfred) memeriksa apartemen Gofar, menusuk dinding tempat persembunyian 

Rama, melukai pipi Rama, namun mereka tidak menemukan Rama dan akhirnya 

pergi. Rama meninggalkan Bowo dalam perawatan Gofar untuk mencari jalan 

keluar. Dia bertempur sengit dengan geng parang, namun kembali dikejar oleh 

anak buah Tama yang lain. Rama akhirnya tertangkap oleh Andi (Donny 

Alamsyah), tangan kanan dan otak bisnis narkoba Tama. Pada saat yang sama, 

Jaka berseteru dengan Wahyu karena Wahyu menolak untuk mencari Rama dan 

Bowo, membuat Jaka marah dan mempertanyakan integritas kepolisian Wahyu di 

balik misi naas tersebut. Jaka segera ditemukan oleh Mad Dog. Letnan Wahyu 

melarikan diri dan diikuti Dagu, namun Jaka harus tewas setelah beradu nyali 

dengan Mad Dog. Sementara itu, Andi terungkap sebagai kakak Rama yang 

terasing setelah meninggalkan keluarganya tanpa jejak. Andi menolak pulang ke 

keluarganya, namun berjanji mengeluarkan Rama dari gedung maut tersebut. Dia 

tak menyangka, Tama ternyata telah mengetahui pengkhianatannya melalui 

kamera tersembunyi yang tersebar di seluruh gedung, menyerahkan Andi ke 

tangan Mad Dog (yang sudah membenci Andi) untuk dihabisi. 
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Rama bergabung kembali dengan Letnan Wahyu dan Dagu, memutuskan 

untuk menangkap dan menggunakan Tama sebagai tiket keluar mereka. Mereka 

bertiga bertempur melewati laboratorium narkotika menuju ke markas Tama di 

lantai 15. Dalam perjalanan, Rama membebaskan Andi dan bersama-sama 

bertarung sengit melawan Mad Dog. Rama dan Andi akhirnya mengalahkan Mad 

Dog dengan sepotong pecahan dari tabung lampu neon. Sementara itu, Wahyu dan 

Dagu membekuk Tama, tetapi Wahyu tiba-tiba menembak Dagu. Di tangga, 

Rama dan Andi berpapasan dengan Wahyu dan Tama, tetapi Wahyu mengancam 

mereka untuk tidak ikut campur. Tama menggertak Wahyu bahwa ia telah 

mengetahui misi tersebut dari Reza, atasan Wahyu, dan bahwa Wahyu dikirim 

atasannya untuk dihabisi, karena Wahyu hanyalah seorang polisi kotor dalam 

sebuah kepolisian dengan petinggi-petinggi yang sudah dibayar oleh Tama. 

Wahyu pun kalap dan menembak gembong narkoba tersebut di kepala. 

Putus asa, Wahyu mencoba bunuh diri, namun gagal karena kehabisan peluru dan 

ditangkap tanpa perlawanan oleh Rama. Dengan matinya Tama, Andi pun kini 

berkuasa di gedung tersebut, menyuruh para penghuninya untuk kembali ke kamar 

mereka masing-masing. Andi memberikan Rama kotak berisi rekaman daftar 

hitam polisi-polisi korup. Andi kemudian mengawal Rama, Bowo dan Wahyu, 

namun tetap menolak tawaran Rama bergabung dengan mereka, dan masuk 

kembali ke gedung, sementara Rama berjalan ke luar gerbang menuju masa depan 

yang tak pasti. 

Sumber: www.wikipedia.com 
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