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ABSTRAK

Zilvia, Frischa Annesia. 2018. “Gaya Bahasa dan Fungsi Bahasa Caption
pada Akun Gosip Di Instagram”. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi
Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma.
Tugas akhir ini membahas gaya bahasa dan fungsi bahasa caption pada akun
gosip di instagram. Caption merupakan tulisan di bawah gambar yang biasa
ditulis sebagai keterangan gambar. Tujuan penelitian ini adalah (i)
mendeskripsikan gaya bahasa yang terdapat dalam caption akun gosip di media
sosial Instagram, dan (ii) mendeskripsikan fungsi bahasa yang terdapat dalam
caption (tulisan di bawah gambar) dalam akun gosip di media sosial Instagram.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gaya bahasa dan
teori fungsi bahasa. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode
penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode simak. Metode analisis data yang digunakan adalah metode
agih atau distribusional. Metode yang digunakan pada tahap penyajian hasil
analisis data adalah metode formal dan informal.
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, deskripsi tentang
jenis gaya bahasa caption pada akun gosip di instagram. Kedua, deskripsi fungsi
bahasa caption pada akun gosip di instagram. Penggunaan gaya bahasa yang
banyak dijumpai di akun gosip adalah gaya bahasa inuendo, ironi, sarkasme,
sisnisme, dan pertanyaan retoris. Fungsi bahasa yang terdapat pada caption akun
gosip di instagram, yaitu fungsi instrumental, personal, representasional,
heuristik, personal dan instrumental, personal dan heuristik, dan personal dan
representasional.
Kata kunci : jenis gaya bahasa, fungsi gaya bahasa, caption, instagram
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ABSTRACT

Zilvia, Frischa Annesia. 2018. "Language Style and Language Function Of
Caption in Gossip Account In Instagram". Thesis. Yogyakarta:
Indonesian Literature Study Program, Faculty Of Letters , Sanata
Dharma University.
This thesis discusses about language style and language function of
caption in gossip account in instagram. Caption is a short text needs image that
give important information. The purpose of this research are (i) to describe the
language style of caption contained in gossip account in Instagram social media,
and (ii) to describe the language function of caption contained in gossip account in
instagram social media.
The theory used in this research is the theory of language style and
language function. The method used in this research is descriptive research
method. data collection method used in this research is method of simak. Agih or
distribution method were used for the data analysis. The method used in the
presentation stage of the data analysis is the formal and informal methods.
The results of this study are as follows. The first description of the type of
language styles of caption in the gossip account in instagram. Second, the
description of the language function of caption in the gossip account in instagram.
The use of language styles found in many gossip accounts are inuendo language
style, irony, sarcasm, sisnism, and rhetorical questions. The language functions
contained in the gossip account caption in instagram, that is instrumental,
personal, representational, heuristic, personal and instrumental, personal and
heuristic, and personal and representational functions.
Key words: type of language style, language style function, caption, instagram
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Objek penelitian ini adalah gaya bahasa dan fungsi bahasa dalam caption
akun gosip pada media sosial Instagram tahun 2017. Bahasa merupakan salah satu
hal yang terpenting bagi manusia, karena tidak dapat dipungkiri bahwa dengan
bahasa kita semua dapat berkomunikasi. Dari situlah bahasa dijadikan sarana atau
media untuk berkomunikasi baik itu secara lisan atau pun tulisan. Oleh karena itu,
bahasa sangatlah penting bagi setiap orang. Terlepas dari fungsinya sebagai sarana
komunikasi, bahasa juga dapat digunakan untuk menghasilkan karya-karya sastra
yang memiliki nilai yang tinggi. Di dalam bahasa-bahasa tertentu ada penggunaan
gaya bahasa. Gaya bahasa itu sendiri adalah cara pemakaian bahasa dalam
karangan, atau bagaimana seseorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang
akan dikemukakan (Abram dalam Al Imron, 2009:142). Berikut ini data dan
analisis penggunaan gaya bahasa dalam caption (tulisan di bawah gambar) media
sosial Instagram tahun 2017.
(1) Balonnya meletus kena kaktus. Moga mas eh mbak milen segera
revisi yes, kembali ke jalan yang benar. (Instagram,
@lambe_turah)
(2) Kawan yang tidak tiba-tiba tuli saat ujian tapi tiba-tiba pelupa kalo
punya utang. (Instagram, @rachmatalexandersiallagan)
(3) Ini mahbun lagi kembung, lagi kekenyangan atau hamidun lagi?.
(Instagram, lambenyinyir)
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Gaya bahasa yang digunakan pada data (1) menggunakan gaya bahasa
sindiran yakni gaya bahasa Ironi, dapat dilihat pada tuturan ‘balonnya meletus
kena kaktus’, ‘semoga mas eh mbak milen segera revisi yes’, dan ‘kembali ke
jalan yang benar’ tururan tersebut digunakan untuk menyindir seseorang agar
orang tersebut menyadari kesalahannya. Data (2) menggunakan gaya bahasa
inuendo, karena pada data (2) memiliki maksud untuk menyindir seseorang yang
dengan sengaja menjadi pelupa jika dia mempunyai hutang dengan orang lain,
tetapi tidak menjadi pelupa jika orang lain memiliki hutang kepadanya. Hal
tersebut dapat dilihat pada tuturan tidak tiba-tiba tuli saat ujian tapi tiba-tiba
pelupa kalo punya utang Pada data (3) gaya bahasa yang digunakan adalah gaya
bahasa sindiran, yakni inuendo. Data (3) bermaksud menyindir seseorang dengan
mengecilkan fakta yang ada. Selain menyindir, data (3) juga bertujuan untuk
memberitahukan tentang sebuah fakta yang ada pada foto.
Gaya bahasa dan fungsi bahasa yang terdapat dalam caption akun gosip di
instagram dipilih sebagai topik dalam penelitian ini berdasarkan alasan sebagai
berikut. Pertama, dalam instagram ini ditemukan penggunaan gaya bahasa.
Kedua, banyak ditemukan kalimat-kalimat yang menggunakan gaya bahasa pada
Instagram, terbukti bahwa ada tulisan di bawah gambar (caption) yang perlu
diteliti. Ketiga, tulisan atau caption pada Instagram dapat menyimpulkan jenisjenis gaya bahasa yang banyak digunakan.
Hal pertama yang dibahas dalam skripsi ini adalah jenis-jenis gaya bahasa
yang terdapat dalam caption akun gosip di instagram, seperti tampak dalam
contoh-contoh berikut.
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(4) Orang ganteng mah bebas. (Instagram, @lambenyinyir)
Data (4) menjelaskan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat sindiran.
Hal tersebut ditandai dengan kata ‘orang ganteng’ kata tersebut digunakan
seseorang untuk menyindir orang lain. Kata ‘ganteng’ memiliki arti ‘tampan’
(KBBI V versi daring). Sedangkan pada data (4) kata ‘ganteng’ memiliki makna
sebaliknya dari makna aslinya Data (4) merupakan kalimat yang menggunakan
gaya bahasa ironi.
(5) Hidup itu seperti permainan, kadang menang, kadang kalah. Wajar,
nikmati saja. (Instagram, @adenbajaj 08 Mei 2017)
Data (5) merupakan kalimat yang menggunakan gaya bahasa inuendo.
Kalimat tersebut digunakan untuk menyindir kehidupan yang tidak memiliki
kepastian. Data (5) juga digunakan untuk menyatakan pendapat seseorang tentang
kehidupan yang penuh dengan ketidakadilan.
Hal kedua yang dibahas adalah fungsi bahasa yang terdapat dalam Caption
di instagram. Berikut data dan analisis fungsi bahasa.
(6) Mas kiwil bersama istri pertama dan istri kedua, serta anakanaknya. semoga selalu akur dan damai jangan nambah lagi ya mas
kiwil, 2 aja cukup (lembenyinyir)
(7) Good morning nyinyiers. Pagi-pagi jangan lupa minum susu biar
sehat. (Instagram, @lambenyinyir)
Data (6) merupakan contoh fungsi bahasa representasional. Dapat dilihat pada
tuturan Mas kiwil bersama istri pertama dan istri kedua, serta anak-anaknya.
semoga selalu akur dan damai jangan nambah lagi ya mas kiwil, 2 aja cukup.
Dari tuturan di atas penutur bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi
mengenai seorang komedian bernama Kiwil yang terlihat akur bersama istri
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pertama dan kedua beserta anak-anaknya, penutur juga memberikan himbauan
agar mas Kiwil tidak menikah lagi serta menunjukkan kebenaran bahwa Kiwil
memiliki istri lebih dari satu.
Data (7) merupakan contoh fungsi bahasa interaksional. Fungsi
interaksional dapat dilihat pada tuturan Good morning nyinyiers ‘selamat pagi
nyinyiers’ pagi-pagi jangan lupa minum susu biar sehat. Fungsi interaksional itu
sendiri biasanya digunakan untuk menjalin komunikasi dan interaksi dengan
masyarakat atau sekitar. Pada data (7) penutur berusaha atau sedang melakukan
interaksi dengan pembaca lewat sapaannya. Jenis gaya bahasa dan fungsi bahasa
caption di media sosial instagram menjadi pokok permasalahan dalam penelitian
ini.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada 1.1, masalah
utama pada penelitian ini adalah gaya bahasa dan fungsi bahasa caption pada akun
gosip di instagram. Masalah yang akan dibahas dapat dirinci sebagai berikut.
1.2.1

Apa saja jenis gaya bahasa retoris yang terdapat dalam caption akun
gosip di media sosial Instagram?

1.2.2

Apa saja fungsi bahasa yang terdapat dalam caption (tulisan di
bawah gambar) dalam akun gosip di media sosial Instagram?
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1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan gaya
bahasa dan fungsi bahasa caption pada akun gosip di instagram. Tujuan dapat
dirinci sebagai berikut.
1.3.1

Mendeskripsikan gaya bahasa retoris yang terdapat dalam caption
akun gosip di media sosial Instagram.

1.3.2

Mendeskripsikan fungsi bahasa yang terdapat dalam caption (tulisan
di bawah gambar) dalam akun gosip di media sosial Instagram.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini berupa deskripsi tentang gaya bahasa dan fungsi bahasa
pada caption akun gosip di instagram. Hasil penelitian ini memberikan
sumbangan teoretis dan praktis.
1.4.1 Manfaat Teoretis
Deskripsi gaya bahasa dan fungsi bahasa pada caption akun gosip di
instagram memberikan sumbangan teori dalam bidang stilistika, yaitu
memperkaya teori gaya bahasa yang berbasis penggunaan bahasa Indonesia pada
zaman mutakhir. Deskripsi fungsi bahasa memberikan sumbangan pada bidang
sosiolinguistik, yaitu mengukuhkan teori fungsi bahasa dari Halliday.
1.4.2 Manfaat Praktis
Deskripsi gaya bahasa dan fungsi bahasa caption pada akun gosip di
instagram memberikan sumbangan praktis, yaitu untuk memberikan contoh
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pembuatan caption dengan variasi gaya bahasa. Deskripsi fungsi bahasa pada
caption akun gosip di instagram memberikan sumbangan praktis, yaitu panduan
membuat caption yang sesuai dengan fungsi bahasa yang akan diwujudkan.
1.5 Tinjauan Pustaka
Penelitian mengenai gaya bahasa pada caption di media sosial instagram
belum dijumpai oleh penulis, yang ada adalah hasil penelitian tentang gaya bahasa
terhadap objek lagu atau pun novel. Hasil penelitian atau karya tersebut ditulis
oleh Sabila (2013), Pratama (2014), Lazfihma (2014), dan Ana (2012).
Sabila (2013), dalam skripsinya yang berjudul “Diksi dan Gaya Bahasa
dalam Lirik Lagu Ada Band Pada Album Romantic Rhapsody” membahas tentang
penggunaan diksi dan gaya bahasa dalam lirik lagu Ada Band serta pemanfaatan
diksi dan gaya bahasa dalam lirik lagu Ada Band. Penelitian tersebut
menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, diksi dalam lirik lagu Ada Band dapat
mengungkapkan ide penulis dengan tepat dan jelas sehingga mempermudah
pendengar dalam menikmatinya. Kedua, gaya bahasa dalam lirik lagu Ada Band
mampu mengungkapkan ide penulis dengan bahasa yang indah dan menggugah
hati pendengarnya, sehingga mampu memberi nilai imajinatif bagi para
penikmatnya.
Pratama (2014), dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Gaya Bahasa
dalam Lirik Lagu Dewa 19”, penelitian ini membahas tentang gaya bahasa yang
paling sering digunakan dalam lirik lagu Dewa 19. Peneliti hanya membatasi data
lirik lagu sebanyak 10% dari lagu-lagu Dewa 19. Kesimpulan yang diperoleh
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dalam penelitian ini bahwa lagu-lagu Dewa 19 lebih banyak menggunakan
kelompok gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, dan perulangan.
Lazfihma (2014), dalam skripsi yang berjudul “Analisis Gaya Bahasa dalam
Slogan Iklan Minuman Di Televisi”, penelitian ini membahas tentang gaya bahasa
yang terdapat pada slogan iklan minuman teh dan kopi di televisi dan makna
semantik yang terkandung dalam gaya bahasa slogan iklan minuman teh dan kopi
di televisi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, bahwa gaya bahasa
yang terdapat pada slogan iklan minuman teh dan kopi berupa 52 gaya bahasa,
yakni 3 gaya bahasa metafora, 18 gaya bahasa hiperbola, 4 gaya bahasa
personifikasi, 3 gaya bahasa aliterasi, 4 gaya bahasa asonansi, 8 gaya bahasa
repetisi, 6 gaya bahasa pertanyaan retoris, 2 gaya bahasa sinekdoke, 2 gaya bahasa
elipsis, 2 makna denotatif (tidak mengandung gaya bahasa), serta tiap-tiap makna
semantik yang terkandung dalam slogan iklan minuman.
Ana (2012), dalam skripsi yang berjudul “Analisis Gaya Bahasa dalam
Novel Teratak Karya Evi Idawati”, penelitian ini membahas tentang penggunaan
gaya bahasa dalam Novel Teratak karya Evi Idawati dan gaya bahasa yang
dominan dalam Novel Teratak karya Evi Idawati. Dalam penelitian ini diperoleh
kesimpulan bahwa gaya bahasa yang terdapat dalam Novel Teratak berupa gaya
bahasa repitisi, anafora, mesodiplosis, antitesis, retoris, litotes, simile, metafora,
ironi, personifikasi, dan sinentensia. Selain itu, gaya bahasa yang dominan atau
menonjol dalam Novel Teratak karya Evi Idawati adalah gaya bahasa metafora.
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Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu atau penelitian yang telah
ditemukan oleh peneliti memiliki objek yang berbeda. Adapun kesamaan antara
penelitian terdahulu dengan saat ini terdapat pada teorinya, yaitu teori gaya
bahasa. Penulis akan meneliti gaya bahasa pada objek dan media yang berbeda,
yakni analisis gaya bahasa dan fungsi bahasa pada caption di instagram. Caption
di instagram menjadi salah satu persoalan yang dibahas oleh penulis. Penelitian
ini dilakukan untuk menemukan gaya bahasa apa saja yang terdapat pada caption
di instagram dan fungsi bahasa yang terdapat pada caption di instagram.
1.6 Landasan Teori
Teori-teori yang digunakan untuk menguraikan dan menyelesaikan
permasalahan dalam penelitian tentang gaya bahasa dan fungsi bahasa pada
caption akun gosip di instagram memaparkan penjelasan mengenai pengertian
gaya bahasa, jenis-jenis gaya bahasa, dan fungsi bahasa.
1.6.1

Pengertian Gaya Bahasa
Gaya bahasa merupakan bagian dari pilihan kata yang mempersoalkan

cocok-tidaknya pemakaian kata, frasa atau klausa tertentu, untuk menghadapi
situasi-situasi tertentu. Persoalan gaya bahasa itu meliputi semua hirarki
kebahasaan: pilihan kata secara individual, frasa, kalusa, dan kalimat atau
mencakup pula sebuah wacana secara keseluruhan. Nada yang tersirat di balik
sebuah wacana termasuk pula persoalan gaya bahasa. Jangkauan gaya bahasa
sangat luas, tidak hanya meliputi unsur-unsur kalimat yang memperlihatkan
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corak-corak tertentu, seperti yang umum terdapat dalam retorika-retorika klasik
(Keraf; 1981:99).
Sebuah gaya bahasa yang baik harus mengandung tiga dasar berikut:
kejujuran, sopan santun dan menarik. Kejujuran dalam bahasa berarti kita
mengikuti aturan-aturan, kaidah-kaidah yang baik dan benar dalam berbahasa.
Pemakaian kata-kata yang panjang dan berbelit-belit dapat mengundang unsurunsur ketidak-jujuran. Bahasa merupakan alat untuk kita bertemu dan bergaul,
sebab itu harus digunakan pula secara tepat dengan memperhatikan hal kejujuran.
Yang dimaksud dengan sopan santun adalah memberi penghargaan atau
menghormati orang yang diajak bicara, khususnya pendengar atau pembaca. Rasa
hormat dalam hal ini bukan berupa penghargaan melalui kata-kata, melainkan rasa
hormat dalam gaya bahasa dimanifestasikan melalui kejelasan dan kesingkatan
(Keraf; 1981:100). Gaya bahasa memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis
dengan membandingkan sesuatu dengan yang lain.
1.6.2

Jenis-jenis Gaya Bahasa
Gaya bahasa dapat ditinjau dari bermacam-macam sudut pandang, maka

sulit diperoleh kata sepakat mengenai suatu pembagian yang bersifat menyeluruh
dan diterima oleh semua pihak. Gaya bahasa dapat kita bedakan berdasarkan titik
tolak yang dipergunakan, yaitu:
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1.6.2.1 Gaya Bahasa Berdasarkan Langsung Tidaknya Makna
Menurut langsung tidaknya makna yang terkandung dalam sebuah kata,
frasa atau klausa, gaya bahasa dapat dibagi atas dua bagian yaitu: gaya langsung
atau retoris (Rhetorical Figures) dan bahasa kiasan (Tropes).
a.

Gaya Bahasa Retoris
Gaya bahasa retoris termasuk dalam gaya bahasa yang maknanya harus

diartikan menurut nilai lahirnya. Sebab itu tidak akan timbul kesulitan untuk
memahaminya selama pilihan kata itu tepat. Macam-macam gaya bahasa retoris
sebagai yang dimaksud di atas adalah:
1) Aliterasi
Aliterasi adalah gaya bahasa yang mempergunakan kata-kata yang dimulai
dengan konsonan yang sama. Aliterasi merupakan bunyi konsonan dari kata-kata
yang berurutan (KBBI V Versi Daring). Biasanya digunakan dalam puisi.
2) Anastrof
Anastrof adalah inversi atau pembalikan susunan kata-kata dalam sebuah
kalimat, berbeda dengan susunan yang biasa.
3) Apofasis
Apofasis adalah sebuah gaya bahasa di mana pengarang menegaskan
sesuatu, tetapi tampaknya menyangkalnya.
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4) Apostrof
Apostrof adalah semacam gaya bahasa yang berbentuk sebuah amanat yang
disampaikan kepada sesuatu yang tidak hadir. Makna apostrof adalah berpaling
atau berputar.
5) Asindeton
Suatu gaya bahasa yang bersifat padat dan mampat di mana beberapa kata
yang sederajat berurutan, atau kalusa-klausa yang sederajat, tidak dihubungkan
dengan kata sambung.
6)

Kiasmus (Chiasmus)
Kiasmus adalah semacam acuan atau gaya bahasa yang mengandung dua

bagian, baik frasa atau klausa, yang sifatnya berimbang yang dipertentangkan satu
sama lain, tetapi susunan frasa atau klausanya itu terbalik bila dibandingkan
dengan klausa lainnya.
7)

Elipsis
Elipsis adalah gaya bahasa yang di dalamnya dilaksanakan penanggalan

atau penghilangan kata atau kata-kata yang memenuhi bentuk kalimat
berdasarkantata bahasa. Atau dengan kata lain: elipsis adalah penghilangan salah
satu atau beberapa unsur penting dalam konstruksi sintaksis yang lengkap.
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8)

Eufemismus
Semacam acuan berupa ungkapan-ungkapan yang tidak menyinggung

perasaan orang atau ungkapan yang halus untuk menggantikan ungkapan yang
menghina atau menyinggung perasaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan.
9)

Histeron Porteron
Gaya bahasa yang merupakan kebalikan dari sesuatu yang logis atau

kebalikan dari urutan yang wajar, seperti menempatkan sesuatu terakhir pada
awal.
10) Ironi
Ironi atau sindiran adalah semacam acuan yang ingin mengatakan sesuatu
dengan makna atau maksud yang berlainan dari apa yang terkandung dalam
rangkaian kata-katanya.
11) Litotes
Gaya bahasa yang dipakai untuk menyatakan sesuatu dengan tujuan
merendahkan diri. Sesuatu hal dinyatakan kurang dari keadaan sebenarnya.
12) Inuendo
Inuendo adalah sejenis gaya bahasa yang berupa sindiran dengan
mengecilkan kenyataan yang sebenarnya. Gaya bahasa ini menyatakan kritik
dengan sugesti yang tidak langsung, dan sering tampaknya tak menyakitkan hati
kalau ditinjau sambil lalu saja (Keraf, 1985:144).
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13) Perifrasis
Gaya bahasa untuk menyatakan maksud secara tidak langsung atau dapat
dikatakan suatu cara yang abstrak untuk mengungkapkan suatu maksud.
14)

Pleonasme atau Tautologi
Pleonasme adalah pemakaian kata yang mubazir (berlebihan), yang

sebenarnya tidak perlu (seperti menurut sepanjang adat; saling tolomg-menolong)
(poerwadarmita, 1976 : 761 dalam Tarigan, 1985 : 29)
15)

Prolepsis
Prolepsis atau antisipasi adalah semacam gaya bahasa di mana orang

mempergunakan lebih dahulu kata-kata sebelum peristiwa atau gagasan yang
sebenarnya terjadi.
16)

Pertanyaan Retoris
Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang dipergunakan dalam pembicaraan

atau penulisan dengan tujuan mencapai efek yang baik dan tidak menghendaki
adanya suatu jawaban.
17)

Silepsis dan Zeugma
Silepsis dan Zeugma adalah gaya di mana orang mempergunakan sepatah

kata dalam hubungan dengan dua kata atau lebih yang disangka sama tetapi
sebenarnya tidak.
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18)

Sarkasme
Jenis gaya bahasa sindiran yang menggunakan kata-kata yang kasar. Atau

sarkasme adalah sejenis gaya bahasa yang mengandung ‘olok-olok atau sindiran
pedas yang menyakiti hati’ (Poerwadarminta, 1976:874). Gaya bahasa ini dipakai
untuk menyatakan suatu kemarahan.
19)

Sinisme
Sinisme adalah sejenis gaya bahasa berupa sindiran yang kasar karena

pengungkapannya secara blak – blakan atau terang –terangan dan mengandung
ejekan terhadap keikhlasan dan ketulusan hati.
1.6.3

Fungsi Bahasa Menurut M.A.K Halliday
Melalui tulisannya yang berjudul “Language Structure and Language

Function” (dalam Lyons (ed.) 1970: 140-165), M.A.K Halliday menjelaskan
fungsi bahasa dalam hubungannya dengan struktur bahasa. Halliday berpendapat
bahwa ada tiga fungsi bahasa yang tercermin pada struktur bahasa, yaitu (i)
fungsi ideasional, (ii) fungsi interpersonal, dan (iii) fungsi tekstual. Fungsi
ideasional berkaitan dengan peranan bahasa untuk mengungkapkan “isi”,
pengungkapan pengalaman penutur tentang dunia nyata, termasuk dunia dalam
dari kesadarannya sendiri. Fungsi interpersonal berkaitan dengan peranan bahasa
untuk membangun dan memelihara hubungan sosial, untuk pengungkapan
peranan-peranan sosial termasuk peranan-peranan komunikai yang diciptakan
oleh bahasa itu sendiri. Fungsi tekstual berkaitan dengan tugas bahasa untuk
membentuk berbagai mata rantai kebahasaan dan mata rantai unsur situasi
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(feature of the situation) yang memungkinkan digunakannya bahasa oleh para
pemakainya.
Pada perkembangan selanjutnya Halliday mengemukakan tujuh fungsi
bahasa, yaitu (i) fungsi instrumental (the instrumental function), (ii) fungsi
regulasi

(the

regulatory

function),

(iii)

fungsi

representasional

(the

representational functio), (iv) fungsi interaksional (the interaction functio), (v)
fungsi personal (the personal function), (vi) fungsi heuristik (the heuristic
function), dan (vii) fungsi imajinatif (the imaginative function) (Tarigan 1986:57). Fungsi intrumental menunjukkan bahwa bahasa berperan untuk melayani
pengelolahan lingkungan, menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi.
Fungsi regulasi berkenaan dengan bahasa yang digunakan untuk mengawasi serta
mengendalikan peristiwa-peristiwa. Fungsi representasional berkaitan dengan
penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan faktafakta dan pengetahuan, menjelaskan atau melaporkan, dengan perkataan lain
“menggambarkan” (atau to present) realitas yang sebenarnya, seperti yang dilihat
seseorang. Fungsi interaksional menunjuk bahasa yang digunakan untuk
menjamin serta memantapkan ketahanan dan kelangsungan komunikasi sosial.
Fungsi personal berhubungan dengan kegunaan bahasa untuk mengekspresikan
perasaan, emosi, pribadi, serta reaksi-reaksinya yang mendalam. Fungsi heuristik
menunjuk pemakaian bahasa untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan
mempelajari seluk beluk lingkungan. Fungsi imajinatif berkenaan dengan tugas
bahasa untuk menciptakan sistem-sistem atau gagasan-gagasan yang bersifat
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imajinatif, misalnya mengisahkan dongeng menciptakan karya sastra (puisi, novel,
drama, anekdot) (Tarigan 1986: 5-8).
Dalam penelitian ini penulis memilih media sosial instagram sebagai objek
penelitian. Media sosial merupakan laman atau aplikasi yang memungkinkan
pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial.
Sementara instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan
pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke
berbagai jejaring sosial, termasuk milik instagram sendiri (Wikipedia). Selain
berbagi foto di dalam instagram terdapat caption. Caption adalah penjelasan
singkat atau deskripsi yang menyertai ilustrasi atau foto. Di dunia hiburan caption
diartikan sebagai serangkaian kata yang ditumpangkan di bagian bawah televisi
atau film. Caption juga didefinisikan sebagai sepotong teks pendek di bawah
gambar. Caption dalam terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti
sebagai keterangan atau penjelasan tentang sebuah gambar, baik itu berupa foto,
karikatur maupun objek yang lainnya. Dalam instagram kata caption bukan
merupakan kata yang asing, caption selalu digunakan pada setiap postingan
gambar atau video yang diunggah ke akun instagram.
1.7 Metode dan Teknik Penelitian
1.7.1

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode simak. Metode
penyediaan data ini disebut metode simak karena cara yang digunakan peneliti
untuk memperoleh data adalah dengan menyimak penggunaan bahasa (Mahsun
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dalam Muhammad, 2017:242). Istilah menyimak yang dimaksudkan adalah
menyimak penggunaan bahasa secara tertulis. Dalam penelitian ini data berupa
tulisan di bawah gambar (caption) pada akun gosip. Pada penelitian ini penulis
membatasi data dengan menggunakan 9 sumber akun gosip sebagai sumber data.
Sumber data diambil dari 9 akun gosip di instagram, yaitu @lambenyinyir,
@lambe_turah, @bukanfans, @neng_jepret, @makrumpita, @lambe_gurah,
@lambe_julid, @maklambeturuh, @tante_rempong. Data di ambil dari akun
gosip instagram dengan cara screenshoots dan pengambilan data dimulai dari
bulan Mei sampai Juni 2017.
1.7.2 Metode Analisis Data
Data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan metode agih atau
distribusional. Metode agih atau metode distribusional adalah metode analisis data
yang alat penentunya ada di dalam dan merupakan bagian dari bahasa yang diteliti
(Sudaryanto dalam Mastoyo, 1985:5; 1993:15). Dalam analisis data, teknik yang
digunakan adalah teknik baca markah. Teknik baca markah adalah pemarkahan itu
menujukkan kejatian satuan lingual atau indentitas konstituen tertentu; dan
kemampuan membaca peranan pemarkah itu (marker) berarti kemampuan
menentukan kejatian yang dimaksud.
1.7.3

Metode Penyajian Hasil Analisis Data
Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasikan

atau mengelompokkan data. Dalam rangka pengklasifikasian dan pengelompokan
data, tentu harus didasarkan pada tujuan penelitian. Hasil penelitian data akan
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disajikan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan metode formal dan metode
informal (Mahsun, 2006:116). Metode informal dan metode formal digunakan
sebagai metode penyajian data. Metode informal adalah penyajian kaidah
penggunaan bahasa dengan kata-kata/kalimat-kalimat biasa, termasuk penggunaan
terminologi yang bersifat teknis. Metode formal adalah penyajian kaidah dengan
menggunakan tanda-tanda atau lambang-lambang (Sudaryanto, 1993b dalam
Mahsun, 2006:116).
1.8 Sistematika
Pemahaman terhadap sebuah karya ilmiah yang baik dapat mempermudah
dalam pencarian data dan dengan sistematika penulisan yang baik, dapat
mempermudah dalam menganalisis data. Berikut sistematika penulisannya.
Proposal skripsi ini berjudul Gaya Bahasa dan Fungsi Bahasa pada Caption
Akun Gosip di Instagram. Dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam 4 (empat)
Bab. Bab satu, menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang diangkat
dari objek penelitian. Objek yang dipilih adalah media sosial instagram dan yang
dianalisis adalah caption (tulisan di bawah gambar). Pada Bab satu juga
menjabarkan tentang manfaat penelitian, metode penelitian, landasan teori,
sumber data, dan sistematika penulisan.
Bab dua menjelaskan mengenai rumusan masalah tentang Apa saja jenis
gaya bahasa yang terdapat dalam akun gosip di media sosial Instagrami?. Di
dalam Bab dua ini juga akan dijelaskan gaya bahasa yang banyak digunakan pada
caption akun gosip di instagram.
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Bab tiga menjelaskan mengenai permasalah pada nomor 2 (dua) yakni Apa
saja fungsi bahasa yang terdapat dalam caption (tulisan di bawah gambar) dalam
akun gosip di media sosial Instagram?. Menjelaskan mengenai fungsi bahasa pada
caption akun gosip di instagram.
Bab empat merupakan bab terakhir atau bagian penutup dari penelitian.
Pada bab empat ini akan berisi kesimpulan yang sudah dicapai oleh peneliti
mengenai jenis gaya bahasa yang terdapat pada caption di instagram dan fungsi
dari bahasa itu sendiri terhadap caption tersebut. Setelah bab empat akan ada
daftar pustaka yang berisikan tinjauan pustaka yang dipakai selama penelitian.
Setelah daftar pustaka, ada lembar lampiran yang berisikan data-data yang
mendukung penelitian ini. Lampiran juga berisi
dikumpulkan dari Instagram.

data-data yang sudah
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BAB II
GAYA BAHASA PADA CAPTION
AKUN GOSIP DI INSTAGRAM
2.1

Pengantar
Dari hasil analisis tersebut penulis menemukan beberapa gaya bahasa yang

terdapat pada caption di beberapa akun gosip tersebut, yaitu gaya bahasa inuendo
terdapat 18 data, gaya bahasa ironi ada 13 data, gaya bahasa sarkasme ada 5 data,
gaya bahasa sinisme ada 7 data, dan gaya bahasa pertanyaan retoris ada 6 data.
Berikut pembahasan satu persatu jenis gaya bahasanya.
2.2

Gaya Bahasa Inuendo
Gaya bahasa Inuendo adalah semacam sindiran dengan mengecilkan

kenyataan yang sebenarnya dan menyatakan kritik secara tidak langsung. Berikut
ini dipaparkan data dan analisis gaya bahasa inuendo yang terdapat pada caption
instagram.
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(8) Mas kiwil bersama istri pertama dan istri kedua, serta anakanaknya. semoga selalu akur dan damai jangan nambah lagi ya
mas kiwil, 2 aja cukup (lembenyinyir)

(9) Perkenalkan.. babang vicky si calon kandidat walikota bekasi
yang pandai merangkai “kata kata langka” bakal
mendatangimu hey komunitas bekasi (lambe_turah_)
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(10) Yang berdua itu ngapain dibelakang coba wkwkwkwkw... suka
gitu deh misahin diri, awas lho kalo berduaan aja yang ketiga itu
setan hehehe... tapi awas jangan sampai berduaan.. nenek
bilang itu berbahaya heeeyyyy... (neng_jepret)

(11) Akhirnya mbak flower berani post foto pak suami tanpa
dipakein sticker wajahnya (lembenyinyir)
Data (8) menunjukkan bahwa penutur bertujuan untuk menyindir dengan
cara mengkritik dengan sugesti yang tidak langsung, terlihat pada kalimat
“semoga selalu akur dan damai jangan
nambah lagi ya mas kiwil, 2 aja cukup”

Berdasarkan keadaan objek yang menjadi bahan bicaraan dalam hal ini
kiwil seorang komedian yang memiliki istri dua, secara tidak langsung penutur
bertujuan untuk mengkritik Kiwil yang memiliki sifat “suka menikah” dalam
artian melakukan poligami.
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Kalimat pada data (9) terlihat biasa saja. Akan tetapi, pada kalimat contoh (9)
penutur bertujuan untuk menyindir objek yang menjadi sasarannya, yaitu Vicky
terlihat pada kalimat
“vicky si calon kandidat walikota bekasi
yang pandai merangkai “kata kata langka””
Kalimat “yang pandai merangkai kata kata langka” pada data (8)
merupakan kata kunci dari sindiran atau kritik yang dimaksudkan oleh penutur.
Pada data ini penutur ingin menyindir Vicky yang memiliki kebiasaan membuat
kata-kata tidak logis akan mencalonkan dirinya menjadi seorang walikota bekasi.
Melalui data (10) penutur ingin mengkritik seorang aktor atau presenter ternama,
yaitu Raffi Ahmad terlihat pada kalimat
(10) “Yang berdua itu ngapain dibelakang coba wkwkwkwkw...”
data (10) penutur ingin mengkritik Raffi tersebut yang kerap berdua dengan
seorang wanita berinisial Ayu.
Pada data (11) penutur ingin mengkritik seseorang secara tidak langsung
yang ditujukan kepada seorang wanita yang diberi inisial “mbak flower”. Data
(11) dikatakan sebagai kritikan atau sindiran secara tidak langsung karena terlihat
bahwa si penutur menulis sindiran tidak langsung menyebutkan nama sasaran
melainkan menggunakan inisial.
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(12) ooh nyang katanya adeee program baru (tante_rempong)

(13) Duh si om mobilya banyak banget. Hati-hati di incer meong om.
Tapi biarpun mobil banyak, nggak pernah lupa bayar
pajaknya yes om? Cucok (lembenyinyir)
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(14) Baaang... sini duduknya deket ekke hihihiiii... Cuma duduk
doaaang.. ngga ngapa-ngapain, ekke bukan pelakor
hohohooooo... (neng_jepret)

(15) Udah mbak, jangan digalawin. Maklum, kan si babang
ketamvanan nya diatas rata-rata, jadi banyak di incer sama
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para wanitah manjah, ikhlasin aja mbak. Semoga setelah cerai
sama si babang, mbak chacha bisa dapat yang lebih baik dari si
babang tamvan yes. (lambenyinyir)

(16) Happy belated birthday ya dek dul dan dek tiara. Akurnya anakanak pakde dan mahbun. Pakde nggak ada rencana nambah
lagi? Biar makin rame rumahnya (lambenyinyir)
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(17) Kalau memang sudah begindang jalannya... mak Cuma bisa
mendoakan yang terbaik untuk mbak inda dan babang keep
smile eimm.. (makrumpita)
Data (12) dan (13) merupakan sindiran yang jelas-jelas secara tidak
langsung ditujukan penutur kepada sasarannya. Data (12) menyindir seseorang
(aktris) yang sedang memiliki program televisi baru. Pernyataan ooh nyang
katanya adeee program baru ditulis ketika sasarannya tersebut sedang terlibat
masalah dengan salah satu program televisi. Sedangkan data (13) ditulis penutur
dengan tujuan menyindir seorang aktris yang memiliki mobil banyak tetapi tidak
taat pajak. Duh si om mobilya banyak banget. Hati-hati di incer meong om. Tapi
biarpun mobil banyak, nggak pernah lupa bayar pajaknya yes om? Cucok.
Pernyataan tersebut untuk “si om” yang punya banyak mobil dan taat pajak, tapi
pada nyatanya di tulis penutur guna menyindir seseorang yang tidak taat bayar
pajak kendaraannya.
Pada data (14) bila dilihat sekilas pernyataan tersebut terlihat seperti
candaan biasa. Tapi pernyataan tersebut merupakan sebuah sindiran dan termasuk
kritikan untuk seseorang yang kerap duduk disebelah pasangan orang lain (disebut
pelakor). sini duduknya deket ekke, Cuma duduk doaaang.., ekke bukan pelakor.
Kalimat di atas menjadikan pernyataan tersebut jelas bahwa penutur mengkritik
wanita yang disebut sebagai “pelakor”.
Data (15) gaya bahasa inuendo dapat dilihat pada tuturan Maklum, kan si
babang ketamvanan nya diatas rata-rata, jadi banyak di incer sama para wanitah
manjah yang mana tuturan tersebut digunakan untuk menyindir seseorang tapi
secara tidak langsung karena pada tuturan tersebut tidak menyebutkan nama orang
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yang ingin disindir. Jika dilihat secara sekilas maka tuturan ini terlihat tidak
menyakiti perasaan orang lain. Namun, jika dibaca dan diteliti lebih dalam tuturan
ini bisa membuat orang lain yang menjadi sasaran merasa sakit hati atau
tersinggung.
Data (16) dan (17) merupakan gaya bahasa yang bersifat sindiran secara
tidak langsung ditujukan penutur kepada seseorang. Data (16) jika dilihat secara
sekilas tampak seperti pernyataan biasa yang tidak menyinggung atau pun
menyindir. Tetapi pada kenyataannya tuturan ini ditujukan penutur untuk
menyindir seseorang yang diberi julukan pakde. Pada data ini secara tidak
langsung menyindir pakde yang sudah menikah lebih dari satu kali dan penutur
seperti menggoda dengan melontarkan pertanyaan mengenai niat pakde untuk
menikah lagi. Dapat dilihat pada tuturan Akurnya anak-anak pakde dan mahbun.
Pakde nggak ada rencana nambah lagi? Biar makin rame rumahnya. Data (17)
ditujukan untuk menyindir pasangan selebriti yang dulunya menuai sensasi pada
saat menikah dan sekarang tiba-tiba bercerai.

Penutur menyindir pasangan

tersebut dengan tuturan yang positif tetapi tujuan utamanya untuk menyindir.
Dapat dilihat pada tuturan mak Cuma bisa mendoakan yang terbaik untuk mbak
inda dan babang keep smile eimm..
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(18) Unchhh.. sapose indang babang ganteng yang fotonya
terfamfang nyatah... ulalaa.. babang hengky lagi nyalon bupati
bandung barat yes.. sukses deh yes bang.. abangkan udah siap
mimpin bandung barat... kalau mimpin hati eyke udah siap
belum? (makrumpita)

(19) Duh om eko, kuin ga mau balik lagi ke reskuker kalo masih ada
istri sah (bukanfans)
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(20) Ini berita lama, tp mimin baru tau kalo mbak flower pelakor
juga. Pantes muka suaminya selalu ditutupin. Fix pelakor
junior (bukanfans)

(21) Wanita-wanita luar biasa dan wanita-wanita menyedihkan yg
hidup diatas penderitaan orang (bukanfans)
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(22) Ini koleksi baju ubul dulu katanya pake celana pendek biar
enak goyangnya, bukannya ga bisa goyang ya bul? Oh
mungkin biar enak goyang roller coasternya??? Eh (bukanfans)
Data (18) merupakan tuturan yang menggunakan gaya bahasa inuendo,
dapat dilihat pada tuturan sapose indang babang ganteng yang fotonya terfamfang
nyatah... - babang hengky lagi nyalon bupati bandung barat yes.. - abangkan
udah siap mimpin bandung barat... kalau mimpin hati eyke udah siap belum?.
Dari tuturan tersebut penutur bermaksud untuk menyindir seorang pria yang
bernama Hengky dan merupakan seorang selebriti yang mencalonkan diri sebagai
Bupati Bandung Barat. Dari tuturan tersebut terlihat jelas bahwa penutur
mengkritik seorang selebriti yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat (bagian
dari pemerintahan).
Data (19) adalah salah satu tuturan yang menggunakan gaya bahasa
inuendo, dapat dilihat pada tuturan kuin ga mau balik lagi ke reskuker kalo masih
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ada istri sah. Dari tuturan tersebut penutur bermaksud menyindir sekaligus
mengkritik seseorang dengan julukan kuin yang tidak ingin kembali ke sebuah
program televisi “reskuker” karena masih ada istri sah dari salah seorang pemain
yang sempat dikabarkan memiliki hubungan dengan kuin.
Pada data (20) penutur ingin mengkritik seseorang yang disebut sebagai
pelakor (perebut laki orang). Dapat dilihat pada tuturan mimin baru tau kalo mbak
flower pelakor juga. Pantes muka suaminya selalu ditutupin. Fix pelakor junior.
Data ini mengarah pada kritik secara tidak langsung kepada mbak flower yang
disebut-sebut sebagai pelakor junior karena setiap poto suaminya yang di posting
di instagram wajahnya selalu ditutupi.
Pada Data (21) penutur bertujuan mengkritik secara tidak langsung wanitawanita menyedihkan yang hidup di atas penderitaan orang lain. Dapat dilihat pada
tuturan Wanita-wanita luar biasa dan wanita-wanita menyedihkan yg hidup
diatas penderitaan orang. Wanita-wanita luar biasa yang dimaksudkan penutur
adalah wanita yang memiliki kesabaran dan perasaan yang sangat tinggi ketika
pasangan mereka dekat dengan wanita lain, sedangkan wanita menyedihkan
adalah wanita yang dianggap jelek kepribadiannya karena merebut pasangan
orang lain dan bisa hidup di atas penderitaan wanita luar biasa tersebut.
Pada data (22) penutur juga bermaksud untuk memeberikan kritik dan
sidiran kepada seorang perempuan dengan julukan ubul mengenai koleksi pakaian
panggungnya pada zaman dulu yang mengenakan celana pendek. Dapat dilihat
pada tuturan koleksi baju ubul dulu katanya pake celana pendek biar enak
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goyangnya, bukannya ga bisa goyang ya bul? Oh mungkin biar enak goyang
roller coasternya?. Kritikan tersebut ditujukan penutur kepada ubul karena
pernyataan ubul yang menunjukkan koleksi baju panggung yang pakai celana
pendek agar saat menyanyi goyangnya lebih luwes. Namun, pada nyatanya ubul
tidak bisa bergoyang seperti oarang-orang ketahui.
Analisis caption instagram yang pertama memiliki tujuan menyindir dan
mengkritik objeknya secara tidak langsung. Biasanya sindiran ini tidak begitu
menyakiti perasaan orang lain.

2.3

Gaya Bahasa Ironi
Ironi atau sindiran adalah semacam acuan yang ingin mengatakan sesuatu

dengan makna atau maksud yang berlainan dari apa yang terkandung dalam
rangkaian kata-katanya. Berikut ini dipaparkan data-data dan penjelasan gaya
bahasa ironi yang terdapat pada caption instagram secara garis besar.
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(23) ciee mas molen biji ketumbar nya undah numbuh--- Bun ash,
liat mas molen udah berani pakai sumpel sumpelan bun
(lembenyinyir)

(24) Hey komunitas... janganlah hanya karna ketamvanan abadi
seorang pria.. engkau terbuai oleh rayuan gombal babang
vickynisasi yang sangat confident... sehingga terjadilah konspirasi
hati dan lebil ekonomi... biarlah ini menjadi sebuah statusisasi
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kemakmuran agar tercipta kehidupan yang lebih harmonis,
dinamis, higenis, aman dan terpercaya.. (makrumpita)

(25) Siapkan nyali dan mental kalian buat nge geser postingan ini
betapansempurnanyanqueennkalian... ini diposting buat
ngebales yg nyamain mbak gigi sama valak! (bukanfans)

(26) Mungkin mbak gigi lagi menghibur diri, semangat terus memsye
keluarga aa ga dateng mungkin karena gak diundang. Terus kenapa
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ga diundang? MIKIR dong balajaer idola salah ko dibela mulu.
(bukanfans)

(27) Oh ini pacar asli nya mbak ular. Kayak nya ganteng yes. Tapi ini
bukan pacar bayaran kan mbak? *eh (lembenyinyir)
Pada data (23) penutur ingin menyatakan sesuatu hal yang mana
maksudnya berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-katanya.
Pada data (23) maksud yang ingin disampaikan oleh penutur adalah seorang mas
molen sekarang memakai sumpelan agar telihat memiliki payudara. Dapat dilihat
pada tuturan biji ketumbar nya undah numbuh - pakai sumpel sumpelan.
Pada data (24) hal yang dimaksudkan penutur adalah menyindir seorang
Vicky yang suka mempermainkan seorang wanita dengan rayuan kata-kata
langkanya. Selain itu juga penutur bermaksud menyampaikan pesan kepada
wanita agar jangan mudah percaya dengan seorang Vicky si ‘babang tamvan’.
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‘babang tamvan’ di sini memiliki arti yang sebaliknya dari yang tertulis. Dapat
dilihat pada tuturan ketamvanan abadi seorang pria..
Data (25) dan (26) memiliki konteks yang sama tetapi tujuan atau sasaran
penuturnya berbeda. Pada data (25) penutur bermaksud menyindir fans salah satu
aktris, dapat dilihat pada tuturan betapansempurnanyanqueennkalian.... maksud
dari penutur berbanding terbalik dengan apa yang ditulis oleh penutur, kata
sempurna pada kalimat tersebut memiliki maksud tidak sempurna. Pada data (26)
penutur bertujuan menyindir salah satu aktris yang diberi julukan ‘balajaer’.
Dapat dilihat pada tuturan MIKIR dong balajaer idola salah ko dibela mulu.
Data (27) lewat tuturannya Tapi ini bukan pacar bayaran kan mbak? *eh
bermaksud untuk menyampaikan sebuah maksud dan sindiran yang berbeda dari
apa yang tertulis. Pada contoh ini penutur bermaksud menyindir seseorang
bernama mbak ular yang memang seringkali berganti-ganti pasangan.
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(28) Jangan ada dusta diantara bedak (maklembeturah)

(29) Jadi yang ini bang? Beneran yaaah hehehe... jangan ntar ada lagi
foto laen sama ciwi ya baaang... babang MJ huhuhu...
(neng_jepret)
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(30) Uhuk uhuk... sik asik sik asik kenal dirimu... dek molen
langsung yes ghandeng pengachara terkhaya se indonesia
rayah.. wkwkwk. Pesan dari minceu semoga pak pengachara ga
CINLOK yes sama dekmol... seperti yang syudah syudah.. soalnya
kasihan mbak jejedum... (lambe_julid)

(31) Terkait tersebarnya foto&video di snapchat yang heboh kemarin,
kan katanya dihack ya snapchatnya. Nah sekarang mas
muhammad millendaru prakasa samudro alias millencyrus
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kayaknya mau bawa kasus ini kejalur hukum, dan udah
gandeng pengacara juga yes. Nyimak ah (lambenyinyir)

(32) Yg (katanya) lagi sakit cepet sembuh deh ya, biar cepet2
ketemu nyonya. Jangan kebanyakan drama ah (bukanfans)
(33) Good morning nyinyiers. Pagi-pagi jangan lupa minum susu
biar sehat. (Instagram, @lambenyinyir)
Data (28) memiliki tujuan untuk menyindir dengan menggunakan sebuah
pernyataan yang mana tuturannya berbeda dari apa yang dimaksudkan oleh
penutur. Dapat dilihat pada tuturan Jangan ada dusta diantara bedak. Pada data
(28) maksud yang ingin disampaikan adalah bahwa seorang wanita tersekbut
terlihat cantik dikarenakan bedak atau make up. Dapat dilihat pada jangan ada
dusta diantara bedak.
Pada data (29) dan (30) penutur bertujuan menyindir tetapi tuturan dengan
apa yang dimaksud berbeda. Data (29) lewat tuturannya jangan ntar ada lagi foto
laen sama ciwi ya baaang... penutur bermaksud untuk menyindir seseorang yang
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gemar mencari sensasi selalu tampil dengan perempuan yang berbeda. Data (30)
berdasarkan tuturan Uhuk uhuk... sik asik sik asik kenal dirimu... dek molen
langsung yes ghandeng pengachara terkhaya se indonesia rayah..tersirat sebuah
makna yang berbeda dari apa yang dituliskan oleh penutur. Maksud dari tuturan
tersebut adalah bahwa seseorang yang bernama dek Molen merupakan orang yang
kerap mencari sensasi dan gemar menimbulkan perseteruan dengan orang-orang
yang tidak disenanginya. Dalam hal ini dek Molen juga sering mencari perhatian
publik dengan menggandeng pengacara yang sebut-sebut sebagai pengacara
terkaya se-Indonesia.
Data (31) dan (32) sama-sama tuturan yang bertujuan untuk menyindir
seseorang yang tuturan dan maksudnya berlainan. Data (31) berdasarkan tuturan
Nah sekarang mas muhammad millendaru prakasa samudro alias millencyrus
kayaknya mau bawa kasus ini kejalur hukum, dan udah gandeng pengacara juga
yes penutur bertujuan untuk menyindir Millencyrus yang terkenal sebagai ratu
sensasi. Pada contoh ini maksud dari tuturan tersebut adalah untuk menyatakan
bahwa seseorang yang bernama Millen tersebut selalu suka membuat sebuah
kehebohan dan berujung dengan jalur hukum. Data (32) leawat tuturannya Yg
(katanya) lagi sakit cepet sembuh deh ya, biar cepet2 ketemu nyonya. Jangan
kebanyakan drama ah bermaksud untuk menyindir seseorang yang memang suka
mengada-ada mengenai kondisi kesehatannya.
Pada data (33) berdasarkan tuturannya Pagi-pagi jangan lupa minum susu
biar sehat penutur bermaksud untuk menyindir dua orang penyanyi yang pada
saat tampil disebuah acara tanpa sengaja memperlihatkan susu “payudara”
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sehingga penutur memplesetkannya seakan-akan menyarankan orang-orang untuk
minum susu pada pagi hari.

2.4

Gaya Bahasa Sarkasme
Gaya bahasa sarkasme adalah jenis gaya bahasa sindiran yang menggunakan

kata-kata yang sangat kasar. Gaya bahasa ini dipakai untuk menyatakan suatu
kemarahan. Berikut ini dipaparkan data-data dan penjelasan gaya bahasa sarkasme
yang terdapat pada caption instagram secara garis besar.

(34) Jadi mahbun mau cinta yang lebih besar dari pakde. Bukan mau
punya pakde yang lebih besar ya. Karna tytyd pakde udah
cukup besar buat mahbun. Ok sip (lembenyinyir)
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(35) Serupa tapi tak sama, wajar gundik ngikutin nyonya biar aa
siwer (bukanfans)

(36) Maling suami orang (bukanfans)
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(37) Pelakor senior, udah lama terjun didunia ngelakor. Dan
katanya korbannya banyak. Jangan ditiru ya say (bukanfans)

(38) Pake baju bekasan mulu (bukanfans)
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Data-data di atas menggunakan gaya bahasa sarkasme. Penuturnya
menyindir orang lain dengan sindiran yang kasar. Pada data (34) penutur
menggunakan kata-kata yang kasar untuk menyindir objeknya. Dapat dilihat dari
kalimat
“Bukan mau punya pakde yang lebih besar ya. Karna tytyd pakde udah
cukup besar buat mahbun. Ok sip”
Pada data (35) penutur bermaksud menyindir seorang wanita yang disebut
sebagai ‘gundik’. ‘gundik’ sendiri merupakan perempuan piaraan (KBBI V Versi
Daring). Kata ‘gundik’ termasuk sindiran yang kasar bagi seorang perempuan.
Pada data (36) terdapat kata maling di mana artinya adalah orang yang
mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau sama dengan pencuri
(KBBI V Versi Daring). Data (36) penutur bermaksud menyindir seorang
perempuan dengan mengatakan bahwa perempuan itu mengambil suami orang
secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan dari istri sahnya. Kalimat ‘maling
suami orang’ merupakan sindiran yang kasar.
Pada data (37) yang menjadi fokus utamanya adalah kata ‘pelakor’.
‘pelakor’ merupakan singkatan dari perebut suami orang. Di sini penutur
bertujuan untuk menyindir salah satu aktris yang merebut suami orang lain. Selain
itu pada data (37) terdapat kalimat dengan maksud yang kasar, yaitu kalimat
katanya korbannya banyak. Kalimat ini menunjukkan bahwa perempuan itu sudah
melakukan kejahatan merebut suami orang bukan hanya satu kali melainkan
sudah berkali-kali.
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Data (38) merupakan sebuah sindiran yang memungkinkan orang lain akan
merasa tersinggung dengan apa yang diucapkan oleh penutur. Sindiran tersebut
dapat dilihat pada tuturan pake baju bekasan mulu. Sindiran tersebut dikatakan
kasar karna ada tekanan pada kata bekasan yang berarti seseorang tersebut selalu
memakai baju bekas dari orang. Sindiran tersebut juga bisa bermaksud untuk
mengatakan bahwa seseorang tersebut tidak memiliki cukup uang untuk membeli
baju baru sehingga harus menggunakan baju bekas.
2.5

Gaya Bahasa Sinisme
Gaya bahasa sinisme adalah gaya bahasa yang penyampaian atau memiliki

bahasa agak kasar. Berikut ini dipaparkan data-data dan penjelasan gaya bahasa
sinisme yang terdapat pada caption instagram.
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(39) Mau deket2 laki orang aaaah, eh istrinya dateng. Kabuuuuur
udah jelas2 kabur ko masih ada balajaer yg bilang gimmick.
HAHA (bukanfans)

(40) Udah dinikahin siri, lagi hamil nggak dinafkai, ditipu juga. Si mbak
pasti jarang nonton infotaiment deh, kan suaminya dari dulu
udah terkenal tukang tipu. Sabar yes mbak. Vickynisasi ini
masuk golongan laki-laki kayak babang tamvan ya? Udah
ketamvanan nya diatas rata-rata, nggak tau diri pula
(lambenyinyir)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48

(41) Sampai bibir pun bertabur kristal swarovski bahkan melania
trumph. Melinda gates, priscilla chan sampai liliana tanoesudibjo
gak gini amat... OKB emang begini... bergaya dahulu, dipenjara
kemudian.. kasiaaan (maklambeturah)

(42) Pelakor mah maunya yg lebih besar... besar rasa cintanya,
besar duitnya, besar rumahnya, besar utangnya *eh
(bukanfans)
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(43) Pelakor baru...
foto cowonya knp ditutupin pake sticker gitu siii, foto sama laki
orang sih gitu diposting tp ditutup2in (bukanfans)

(44) Hahahaaa teh nefita mah bisaaa aja... oma-oma yang itu kali ya,
yang halunya tingkat dewi mabok heheheee.. (neng_jepret)
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(45) Duhh.. mbak nefita bisaa aja nih.. *tuukan mak jadi keinget lagi
sama di oma cantik nan mulus tanpa fori-fori* eh (makrumpita)
Data-data di atas merupakan contoh kalimat yang menggunakan gaya
bahasa sinisme di mana penutur menggunakan kata-kata yang agak kasar untuk
menyindir objek sasarannya. Data (39) bermaksud menyindir salah satu aktris
yang kabur ketika istri seorang aktor dan presenter ternama datang. Pada data (39)
ini penutur masih menggunakan kata-kata yang tidak begitu kasar untuk
menyindir objeknya tersebut.
Kalimat data (40) menggunakan gaya bahasa sinisme. Dilihat dari gaya
penuturnya yang menyindir objeknya dengan menggunakan kata-kata sindiran
yang sedikit kasar dapat dilihat pada kalimat
“kan suaminya dari dulu udah terkenal tukang tipu,”
“Vickynisasi ini masuk golongan laki-laki kayak babang tamvan ya?
Udah ketamvanan nya diatas rata-rata, nggak tau diri pula”
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Pada data (41) cara atau trik yang digunakan penutur untuk menyindir
objeknya adalah dengan cara membandingkan objeknya tersebut dengan yang
lainnya. Sindiran pada data (41) ditunjukkan pada kalimat ‘OKB emang begini...
bergaya dahulu, dipenjara kemudian.. kasiaaan’. Kalimat tersebut merupakan
sindiran yang menggunakan kata-kata yang sedikit kasar.
Pada data (42) bermaksud menyindir orang lain yang merupakan ‘pelakor’
tetapi menggunakan kata-kata yang tidak begitu kasar dan tidak menyakiti
perasaan orang yang dituju. Dapat dilihat pada tuturan
“maunya yg lebih besar... besar rasa cintanya,
besar duitnya, besar rumahnya, besar utangnya *eh”
Data (43) menunjukkan gaya bahasa sinisme yang mana penuturnya
menggunakan kata-kata yang agak kasar untuk menyindir seseorang yang menjadi
sasarannya. Sindiran tersebut dapat dilihat pada tuturan foto sama laki orang sih
gitu diposting tp ditutup2in. Dari tuturan tersebut terlihat jelas bahwa si penutur
menyindir seseorang yang diberi julukan pelakor yang selalu posting foto laki-laki
tetapi wajahnya ditutupi. Tuturan tersebut dianggap sindiran yang agak kasar
karena pada tuturan tersebut penutur membuat pernyataan bahwa wanita tersebut
selalu berpoto dengan laki orang (suami orang). Penutur menuliskan sebuah
pernyataan yang jika pernyataan tersebut bersifat bohong maka akan
menyinggung perasaan orang yang bersangkutan.
Data (44) mengandung gaya bahasa sinisme. Dapat dilihat pada tuturan
oma-oma yang itu kali ya, yang halunya tingkat dewi mabok heheheee. Pada data
(44) penutur sudah menyindir dengan menggunakan kata yang agak kasar yang
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nantinya akan membuat orang yang menjadi sasarannya akan merasa tersinggung
perasaannya. oma-oma yang itu kali ya, yang halunya tingkat dewi mabok
heheheee pernyataan ini sudah cukup kasar jika ditujukan untuk seseorang, yang
jika dipersingkat maksud penuturnya menjadi oma-oma yang halunya tingkat
dewi mabok. Kalimat halunya tingkat dewi mabok sendiri sudah merupakan
sebuah pernyataan kasar yang memiliki arti seseorang yang halusinasinya tinggi
dan dewi mabok memiliki arti dewi itu berarti ‘perempuan yang cantik’ (KBBI V
versi daring) sedangkan mabok (mabuk) memiliki arti ‘berbuat di luar kesadaran;
lupa diri’ (KBBI V versi daring). Jadi oma-oma yang halunya tingkat dewi mabok
memiliki arti wanita tua yang tingkat halusinasinya tinggi bak orang mabuk yang
lupa diri. Dalam hal ini penutur menyindir seorang oma-oma (nenek) yang mana
oma-oma tersebut diberi julukan dewi mabok.
Data (45) merupakan gaya bahasa sinisme, dapat dilihat pada tuturan oma
cantik nan mulus tanpa fori-fori*. Jenis gaya bahasa ini adalah gaya bahaya yang
mana penuturnya menggunakan kata-kata yang agak kasar untuk menyindir
sasarannya. Pada data ini penutur menggunakan kata-kata oma cantik nan mulus
tanpa fori-fori* yang jika dilihat dan tarik maknanya akan membuat orang
tersinggung jika kalimat tersebut ditujukan kepadanya. Tuturan tersebut dianggap
kasar karena sudah menyinggung fisik seseorang dan merupakan kekerasan verbal
(kekerasan lewat perkataan).
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2.6

Gaya Bahasa Pertanyaan Retoris
Gaya bahasa pertanyaan retoris adalah pernyataan yang dipergunakan dalam

pembicaraan atau penulisan dengan tujuan mencapai efek yang baik dan tidak
menghendaki adanya suatu jawaban. Berikut ini dipaparkan data-data dan
penjelasan gaya bahasa pertanyaan retoris yang terdapat pada caption instagram.

(46) mbak inces kw digugat cerai sama mas gedong nya? Hmmm...
hmmm... *sinyal ilang (lembenyinyir)
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(47) Cakeeeupppp... komentarnya dimatiin hehehe banyak yang julid
yes mbak? (neng_jepret)

(48) Ini mah ngga usah “ETA TERANGKANLAH” ya... tapi ciduk aja
sekalian, dia dapat kepuasan macam apa sih sampe ngelakuin
ini??? (neng_jepret)
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(49) Katanya lagi heboh snapchatnya dek millen kena hack yess?...
duh ono ono wae.. (makrumpita)

(50) Apa kabar ch*time yaaaa... sama kan pake “time” juga, apa
mereka plagiat usahanya adik ATT? Duluan siapa coba itu
heheheee... (neng_jepret)
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(51) ada yang bilang “GPP SIH SETTINGAN YANG PENTING GA
SAMA SUAMI ORANG” kalian setuju gak sama opini
tersebut? (lambe_julid)
Gaya bahasa retoris merupakan gaya bahasa yang berupa pertanyaan tetapi
tidak memerlukan jawaban. Pada data (46) terlihat bahwa penutur menyindir
objeknya menggunakan sebuah pertanyaan yang orang lain sudah tahu
jawabannya dan orang yang membaca tulisan tersebut sudah mengerti maksudnya
tanpa harus menjawabnya. Pada data (46) penutur hanya ingin mempertegas saja
bahwa ‘inces kw’ digugat cerai oleh suaminya.
Pada data (47) penutur juga menggunakan pertanyaan yang sebenarnya
tidak memerlukan jawaban dan orang yang membaca sudah mengerti maksud dari
kalimat pertanyaan tersebut. Pada data (47) ini penutur berusaha mengomentari
seseorang yang mematikan kolom komentar di postingan fotonya.
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Data (48) dan (49) juga sebuah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban.
Penutur hanya bermaksud untuk menjelaskan sebuah kejadian yang menurutnya
penting untuk diketahui orang banyak. Pada data (48) penutur ingin menjelaskan
kelakuan seseorang yang sangat tidak terpuji. Sedangkan pada data (49) penutur
ingin mejelaskan kejadian snapchat-nya dek Millen yang di hack orang lain.
Pada data (50) ini penutur membuat sebuah pernyataan yang mana sebelum
memberikan sebuah sindiran dalam bentuk pertanyaan, penutur sudah terlebih
daluhu memberikan penjelasan tentang permasalahan yang ada. Pada data (50) ini
penutur menyindir seseorang yang disebut-sebut meniru sebuah usaha seseorang.
Sindiran tersebut dilontarkan dalam bentuk pertanyaan yang pada dasarnya orangorang sudah tahu tanpa harus memberikan jawaban. Sindiran tersebut dapat dilihat
pada tuturan apa mereka plagiat usahanya adik ATT?. Pertanyaan tersebut tidak
membutuhkan jawaban karna hanya dengan membaca statement yang sudah
tertera orang sudah mengerti dengan maksud dan tujuan si penutur.
Pada data (51) sindiran dilakukan dengan menggunakan sebuah pertanyaan
yang disertai penjelasan pada kalimat sebelummnya. Dapat dilihat pada tuturan
“GPP SIH SETTINGAN YANG PENTING GA SAMA SUAMI ORANG” kalian
setuju gak sama opini tersebut?. “GPP SIH SETTINGAN YANG PENTING GA
SAMA SUAMI ORANG” merupakan sebuah penjelasan yang dibuat penutur
sebelum melontarkan sebuah pertanyaan, sehingga dengan adanya penjelasan
tersebut maka pertanyaan yang dibuat dengan tujuan menyindir tersebut menjadi
sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan sebuah penjelasan atau yang disebut
dengan pertanyaan retoris. Pada dasarnya statement yang disampaikan penutur

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
58

berupa sindiran hanya saja dalam bentuk pertanyaan yang orang sudah tahu
maksudnya tanpa harus diberikan jawabannya.
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Tabel 2.1 Jenis Gaya Bahasa Inuendo
Jenis Gaya
Bahasa

Inuendo

Tuturan
Kawan yang tidak tiba-tiba tuli saat ujian tapi tiba-tiba pelupa kalo
punya utang. (Instagram, @rachmatalexandersiallagan)
Ini mahbun lagi kembung, lagi kekenyangan atau hamidun lagi?.
(Instagram, lambenyinyir)
Hidup itu seperti permainan, kadang menang, kadang kalah. Wajar,
nikmati saja. (Instagram, @adenbajaj 08 Mei 2017)
Mas kiwil bersama istri pertama dan istri kedua, serta anakanaknya. semoga selalu akur dan damai jangan nambah lagi ya
mas kiwil, 2 aja cukup (lembenyinyir)
Perkenalkan.. babang vicky si calon kandidat walikota bekasi
yang pandai merangkai “kata kata langka” bakal mendatangimu
hey komunitas bekasi (lambe_turah_)
Yang berdua itu ngapain dibelakang coba wkwkwkwkw... suka
gitu deh misahin diri, awas lho kalo berduaan aja yang ketiga itu
setan hehehe... tapi awas jangan sampai berduaan.. nenek
bilang itu berbahaya heeeyyyy... (neng_jepret)
Akhirnya mbak flower berani post foto pak suami tanpa
dipakein sticker wajahnya (lembenyinyir)
ooh nyang katanya adeee program baru (tante_rempong)
Duh si om mobilya banyak banget. Hati-hati di incer meong om.
Tapi biarpun mobil banyak, nggak pernah lupa bayar
pajaknya yes om? Cucok (lembenyinyir)
Baaang... sini duduknya deket ekke hihihiiii... Cuma duduk
doaaang.. ngga ngapa-ngapain, ekke bukan pelakor
hohohooooo... (neng_jepret)
Udah mbak, jangan digalawin. Maklum, kan si babang
ketamvanan nya diatas rata-rata, jadi banyak di incer sama
para wanitah manjah, ikhlasin aja mbak. Semoga setelah cerai
sama si babang, mbak chacha bisa dapat yang lebih baik dari si
babang tamvan yes. (lambenyinyir)
Happy belated birthday ya dek dul dan dek tiara. Akurnya anakanak pakde dan mahbun. Pakde nggak ada rencana nambah
lagi? Biar makin rame rumahnya (lambenyinyir)
Kalau memang sudah begindang jalannya... mak Cuma bisa
mendoakan yang terbaik untuk mbak inda dan babang keep
smile eimm.. (makrumpita)
Unchhh.. sapose indang babang ganteng yang fotonya
terfamfang nyatah... ulalaa.. babang hengky lagi nyalon bupati
bandung barat yes.. sukses deh yes bang.. abangkan udah siap
mimpin bandung barat... kalau mimpin hati eyke udah siap
belum? (makrumpita)
Duh om eko, kuin ga mau balik lagi ke reskuker kalo masih ada
istri sah (bukanfans)
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Inuendo

Ini berita lama, tp mimin baru tau kalo mbak flower pelakor
juga. Pantes muka suaminya selalu ditutupin. Fix pelakor
junior (bukanfans)
Wanita-wanita luar biasa dan wanita-wanita menyedihkan yg
hidup diatas penderitaan orang (bukanfans)
Ini koleksi baju ubul dulu katanya pake celana pendek biar
enak goyangnya, bukannya ga bisa goyang ya bul? Oh
mungkin biar enak goyang roller coasternya??? Eh (bukanfans)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
61

Tabel 2.2 Jenis Gaya Bahasa Ironi

Jenis Gaya
Bahasa

Ironi

Tuturan
Balonnya meletus kena kaktus. Moga mas eh mbak milen
segera revisi yes, kembali ke jalan yang benar. (Instagram,
@lambe_turah)
Orang ganteng mah bebas. (Instagram, @lambenyinyir)
ciee mas molen biji ketumbar nya undah numbuh--- Bun
ash, liat mas molen udah berani pakai sumpel sumpelan bun
(lembenyinyir)
Hey komunitas... janganlah hanya karna ketamvanan abadi
seorang pria.. engkau terbuai oleh rayuan gombal babang
vickynisasi yang sangat confident... sehingga terjadilah
konspirasi hati dan lebil ekonomi... biarlah ini menjadi sebuah
statusisasi kemakmuran agar tercipta kehidupan yang lebih
harmonis, dinamis, higenis, aman dan terpercaya..
(makrumpita)
Siapkan
nyali
dan
mental
kalian
buat
nge
geser,postingan,ini,betapansempurnanyan queennkalian...
ini diposting buat ngebales yg nyamain mbak gigi sama
valak! (bukanfans)
Mungkin
mbak
gigi
lagi
menghibur
diri,
semangat,terus,memsye
keluarga aa ga dateng mungkin karena gak diundang. Terus
kenapa ga diundang? MIKIR dong balajaer idola salah ko
dibela mulu. (bukanfans)
Oh ini pacar asli nya mbak ular. Kayak nya ganteng yes. Tapi
ini bukan pacar bayaran kan mbak? *eh (lembenyinyir)
Jangan ada dusta diantara bedak (maklembeturah)
Jadi yang ini bang? Beneran yaaah hehehe... jangan ntar ada
lagi foto laen sama ciwi ya baaang... babang MJ huhuhu...
(neng_jepret)
Uhuk uhuk... sik asik sik asik kenal dirimu... dek molen
langsung yes ghandeng pengachara terkhaya se indonesia
rayah.. wkwkwk. Pesan dari minceu semoga pak pengachara
ga CINLOK yes sama dekmol... seperti yang syudah syudah..
soalnya kasihan mbak jejedum... (lambe_julid)
Terkait tersebarnya foto&video di snapchat yang heboh
kemarin, kan katanya dihack ya snapchatnya. Nah sekarang
mas muhammad millendaru prakasa samudro alias
millencyrus kayaknya mau bawa kasus ini kejalur
hukum, dan udah gandeng pengacara juga yes. Nyimak ah
(lambenyinyir)
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Yg (katanya) lagi sakit cepet sembuh deh ya, biar cepet2
ketemu nyonya. Jangan kebanyakan drama ah
(bukanfans)
Good morning nyinyiers. Pagi-pagi jangan lupa minum
susu biar sehat. (Instagram, @lambenyinyir)
Tabel 2.3 Jenis Gaya Bahasa Sarkasme
Jenis Gaya
Bahasa

Sarkasme

Tuturan
Jadi mahbun mau cinta yang lebih besar dari pakde. Bukan
mau punya pakde yang lebih besar ya. Karna tytyd pakde
udah cukup besar buat mahbun. Ok sip (lembenyinyir)
Serupa tapi tak sama, wajar gundik ngikutin nyonya biar
aa siwer (bukanfans)
Maling suami orang (bukanfans)
Pelakor senior, udah lama terjun didunia ngelakor. Dan
katanya korbannya banyak. Jangan ditiru ya say (bukanfans)
Pake baju bekasan mulu (bukanfans)
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Tabel 2.4 Jenis Gaya Bahasa Sinisme
Jenis Gaya
Bahasa

Sinisme

Tuturan
Mau deket2 laki orang aaaah, eh istrinya,dateng.
Kabuuuuur
udah jelas2 kabur ko masih ada balajaer yg bilang
gimmick. HAHA (bukanfans)
Udah dinikahin siri, lagi hamil nggak dinafkai, ditipu juga. Si
mbak pasti jarang nonton infotaiment deh, kan suaminya
dari dulu udah terkenal tukang tipu. Sabar yes mbak.
Vickynisasi ini masuk golongan laki-laki kayak babang
tamvan ya? Udah ketamvanan nya diatas rata-rata,
nggak tau diri pula (lambenyinyir)
Sampai bibir pun bertabur kristal swarovski bahkan melania
trumph. Melinda gates, priscilla chan sampai liliana
tanoesudibjo gak gini amat... OKB emang begini... bergaya
dahulu, dipenjara kemudian.. kasiaaan (maklambeturah)
Pelakor mah maunya yg lebih besar... besar rasa cintanya,
besar duitnya, besar rumahnya, besar utangnya *eh
(bukanfans)
Pelakor baru...
foto cowonya knp ditutupin pake sticker gitu siii, foto sama
laki orang sih gitu diposting tp ditutup2in (bukanfans)
Hahahaaa teh nefita mah bisaaa aja... oma-oma yang itu kali
ya, yang halunya tingkat dewi mabok heheheee..
(neng_jepret)
Duhh.. mbak nefita bisaa aja nih.. *tuukan mak jadi keinget
lagi sama di oma cantik nan mulus tanpa fori-fori* eh
(makrumpita)
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Tabel 2.5 Jenis Gaya Bahasa Pertanyaan Retoris
Jenis Gaya
Bahasa

Pertanyaan
Retoris

Tuturan
mbak inces kw digugat cerai sama mas gedong nya?
Hmmm... hmmm... *sinyal ilang (lembenyinyir)
Cakeeeupppp... komentarnya dimatiin hehehe banyak yang
julid yes mbak? (neng_jepret)
Ini mah ngga usah “ETA TERANGKANLAH” ya... tapi
ciduk aja sekalian, dia dapat kepuasan macam apa sih
sampe ngelakuin ini??? (neng_jepret)
Katanya lagi heboh snapchatnya dek millen kena hack
yess?... duh ono ono wae.. (makrumpita)
Apa kabar ch*time yaaaa... sama kan pake “time” juga, apa
mereka plagiat usahanya adik ATT? Duluan siapa coba itu
heheheee... (neng_jepret)
ada yang bilang “GPP SIH SETTINGAN YANG
PENTING GA SAMA SUAMI ORANG” kalian setuju
gak sama opini tersebut? (lambe_julid)
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BAB III
FUNGSI BAHASA PADA CAPTION
AKUN GOSIP DI INSTAGRAM
3.1

Pengantar
Dalam bab ini diuraikan fungsi bahasa yang terdapat dalam caption

beberapa akun gosip di mesia sosial instagram. Fungsi bahasa yang dimaksud
meliputi fungsi instrumental, fungsi personal, fungsi representasional, fungsi
heuristik, fungsi interaksional fungsi personal dan instrumental, fungsi personal
dan heuristik, dan fungsi personal dan representasional. Berikut fungsi bahasa
yang terdapat dalam caption beberapa akun gosip di mesia sosial instagram.
3.2 Fungsi Instrumental
Fungsi instrumental melayani pengelolaan lingkungan, menyebabkan
peristiwa-peristiwa tertentu terjadi. Berikut data-data dan analisis fungsi
instrumental dalam caption pada akun gosip di instagram.
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(52) Ini berita lama, tp mimin baru tau kalo mbak flower pelakor
juga. Pantes muka suaminya selalu ditutupin. Fix pelakor
junior (bukanfans)

(53) Jangan ada dusta diantara bedak (maklembeturah)
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(54) Pelakor,baru...
foto cowonya knp ditutupin pake sticker gitu siii, foto sama
laki orang sih gitu diposting tp ditutup2in (bukanfans)

(55) Duh om eko, kuin ga mau balik lagi ke reskuker kalo masih
ada istri sah (bukanfans)
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(56) Terkait tersebarnya foto&video di snapchat yang heboh
kemarin, kan katanya dihack ya snapchatnya. Nah sekarang
mas muhammad millendaru prakasa samudro alian
millencyrus kayaknya mau bawa kasus ini kejaur hukum, dan
udah gandeng pengacara juga yes. Nyimak ah (lambenyinyir)

(57) Balonnya meletus kena kaktus. Moga mas eh mbak milen segera
revisi yes, kembali ke jalan yang benar. (Instagram,
@lambe_turah)
Fungsi bahasa instrumental merupakan fungsi bahasa yang berupa sebabakibat sehingga membuat suatu peistiwa terjadi. Data (52) merupakan contoh
kalimat yang di dalamnya terdapat fungsi instrumental, dapat di lihat pada tuturan
tp mimin baru tau kalo mbak flower pelakor juga. Pantes muka suaminya selalu
ditutupin. Fix pelakor junior. Tuturan tersebut digolongkan sebagai fungsi bahasa
karena pada tuturan tersebut terjadi sebuah peristiwa seorang disebut sebagai
pelakor, sehingga foto wajah suaminya selalu ditutupi. Hal tersebut merupakan
sebab-akibat suatu peristiwa atau kejadian.
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Data (53) juga termasuk tuturan yang memiliki funsi bahasa instrumental.
Hal tersebut dapat dilihat pada tuturan Jangan ada dusta diantara bedak. Tuturan
tersebut menggambarkan bahwa seseorang terlihat cantik atau menawan hanya
karena bedak. Jadi sebab-akibatnya terlihat jika wanita tersebut tidak memakai
bedak maka dia terlihat biasa saja.
Data (54) dan (55) merupakan kalimat atau tuturan yang memiliki fungsi
bahasa instrumental. Data (54) dapat dilihat pada tuturan foto cowonya knp
ditutupin pake sticker gitu siii, foto sama laki orang sih gitu diposting tp
ditutup2in. Dikatakan memiliki fungsi instrumental karena terlihat jelas bahwa
seseorang berfoto dengan laki orang dalam artian suami orang, sehingga foto
wajahnya selalu ditutupin dengan sticker. Sedangkan data (55) dilihat pada tuturan
kuin ga mau balik lagi ke reskuker kalo masih ada istri sah. Di sini dapat dilihat
bahwa kuin tidak akan kembali ke suatu program televisi reskuker karena masih
ada istri sah.
Data (56) adalah fungsi intrumental. Dilihat pada tuturan Terkait
tersebarnya foto&video di snapchat yang heboh kemarin, kan katanya dihack ya
snapchatnya. Nah sekarang mas muhammad millendaru prakasa samudro alian
millencyrus kayaknya mau bawa kasus ini kejaur hukum, dan udah gandeng
pengacara juga yes. Sebab-akibatnya adalah karena adanya peristiwa tersebarnya
poto dan video di snapchat yang di hack, jadi seorang Millendaru membawa kasus
tersebut kejalur hukum.
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Data (57) juga merupakan fungsi instrumental. Dapat dilihat pada tuturan
Balonnya meletus kena kaktus. Jika dilihat dari kalimat tersebut, terlihat jelas
sekali hubungan sebab-akibat yang akan menimbulkan sebuah peristiwa dari
kalimat tersebut. Jadi, balon tersebut meletus atau pecah dikarenakan terkena
kaktus.
3.3

Fungsi Personal
Fungsi

personal

berhubungan

dengan

kegunaan

bahasa

untuk

mengekspresikan perasaan, emosi, pribadi, serta reaksi-reaksinya yang mendalam.
Berikut data-data dan analisis fungsi personal dalam caption pada akun gosip di
instagram.

(58) Sampai bibir pun bertabur kristal swarovski bahkan melania
trumph. Melinda gates, priscilla chan sampai liliana tanoesudibjo
gak gini amat... OKB emang begini... bergaya dahulu, dipenjara
kemudian.. kasiaaan (maklambeturah)
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(59) Kenapa gak datang berdua ma istri sahx mad... oh istri sahx
memsye meeting ya, kenapa g nemenin istri sahx meeting, kok
malah berduaan ma yg bikin rame, eh yang belakang ngobrol pa sih
seru banget... ywd positif ajah yak serahkan ma Allah
(lambe_gurah)
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(60) Duhh.. mbak nefita bisaa aja nih.. *tuukan mak jadi keinget lagi
sama di oma cantik nan mulus tanpa fori-fori* eh (makrumpita)

(61) Siapkan nyali dan mental kalian buat nge geser postingan ini
betapa,sempurna,nya,queen,kalian...
ini diposting buat ngebales yg nyamain mbak gigi sama valak!
(bukanfans)
Fungsi personal adalah sebuah fungsi yang mana di dalam sebuah kalimat
atau tuturan yang memiliki fungsi tersebut terdapat sebuah ekspresi perasaan,
emosi, serta reaksi-reaksi penutur yang dimuat di dalam sebuah tulisan. Data (58)
merupakan salah satu tuturan personal, dapat dilihat pada tuturan Sampai bibir
pun bertabur kristal swarovski bahkan melania trumph. Melinda gates, priscilla
chan sampai liliana tanoesudibjo gak gini amat... OKB emang begini... bergaya
dahulu, dipenjara kemudian.. kasiaaan. Tuturan tersebut menggambarkan sebuah
perasaan kesal dan emosi seseorang terhadap orang lain yang dapat dilihat dari
penggunaan kata-kata pada tuturan tersebut. Jadi kegunaan dari fungsi bahasa
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personal adalah sebagai wadah atau tempat seseorang untuk mengekspresikan
perasaannya melalui sebuah tulisan.
Data (59) juga merupakan salah satu tuturan yang mengandung fungsi
bahasa personal. Terlihat pada tuturan Kenapa gak datang berdua ma istri sahx
mad... oh istri sahx memsye meeting ya, kenapa g nemenin istri sahx meeting, kok
malah berduaan ma yg bikin rame, eh yang belakang ngobrol pa sih seru
banget... ywd positif ajah yak serahkan ma Allah. Tuturan tersebut merupakan
sebuah ekspresi yang mewakili perasaan seseorang untuk menanggapi sebuah
kejadian orang tersebut pergi berdua dengan orang lain dan bukannya menemani
istrinya rapat atau meeting.
Data (60) dan (61) adalah data fungsi bahasa personal. Data (60) dapat
dilihat pada tuturan Duhh.. mbak nefita bisaa aja nih.. *tuukan mak jadi keinget
lagi sama di oma cantik nan mulus tanpa fori-fori* eh. Tuturan tersebut
merupakan ekspresi kesal penutur yang berujung dengan bentuk sindiran terhadap
seseorang. Sedangkan data (61) fungsi personal dapat dilihat pada tuturan Siapkan
nyali

dan

mental

kalian

buat

nge

geser

postingan

ini

betapa,sempurna,nya,queen,kalian... ini diposting buat ngebales yg nyamain
mbak gigi sama valak!. Tuturan tersebut merupakan perwakilan rasa emosi
penutur terhadap orang-orang yang sudah menghina dan menyamakan Mbak Gigi
dengan valak.
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3.4

Fungsi Representasional
Fungsi representasional berkaitan dengan penggunaan bahasa untuk

membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan,
menjelaskan atau melaporkan, dengan perkataan lain “menggambarkan” (atau to
present) realitas yang sebenarnya, seperti yang dilihat seseorang. Berikut data dan
analisis fungsi representasional dalam caption pada akun gosip di instagram.

(62) Mas kiwil bersama istri pertama dan istri kedua, serta anakanaknya. semoga selalu akur dan damai jangan nambah lagi ya mas
kiwil, 2 aja cukup (lembenyinyir)
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(63) ooh nyang katanya adeee program baru (tante_rempong)

(64) ciee mas molen biji ketumbar nya undah numbuh--- Bun ash, liat
mas molen udah berani pake sumpel sumpelan bun (lembenyinyir)
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(65) Jadi mahbun mau cinta yang lebih besar dari pakde. Bukan mau
punya pakde yang lebih besar ya. Karna tytyd pakde udah cukup
besar buat mahbun. Ok sip (lembenyinyir)

(66) Baaang... sini duduknya deket ekke hihihiiii... Cuma duduk
doaaang.. ngga ngapa-ngapain, ekke bukan pelakor hohohooooo...
(neng_jepret)
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(67) Pelakor mah maunya yg lebih besar... besar rasa cintanya, besar
duitnya, besar rumahnya, besar utangnya *eh (bukanfans)

(68) Maling suami orang (bukanfans)
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(69) Pake baju bekasan mulu (bukanfans)

(70) Kawan yang tidak tiba-tiba tuli saat ujian tapi tiba-tiba pelupa kalo
punya utang. (Instagram, @rachmatalexandersiallagan)
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Data (62) merupakan data fungsi representasioanal, yaitu penuturnya
bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan informasi yang berupa faktafakta tentang suatu hal. Pada data (62) dapat dilihat pada tuturan Mas kiwil
bersama istri pertama dan istri kedua, serta anak-anaknya. semoga selalu akur
dan damai jangan nambah lagi ya mas kiwil, 2 aja cukup. Pada tuturan ini
penutur bertujuan untuk memberitahukan bahwa Mas Kiwil memiliki dua istri dan
kedua istrinya tersebut bisa akur.
Data (63) dan (64) juga merupakan fungsi representasioanal. Pada data (63)
dapat dilihat pada tuturan ooh nyang katanya adeee program baru. Informasi atau
fakta yang ingin disampaikan oleh penutur, bahwa seorang aktris sedang ada
program baru di televisi tertentu. Sedangkan data (64) dapat dilhat pada tuturan
ciee mas molen biji ketumbar nya undah numbuh--- Bun ash, liat mas. Jika dilihat
dari tuturan tersebut, terlihat bahwa penutur ingin menyampaikan sebuah fakta
bahwa biji ketumbar (buah dada) Mas Molen sudah tumbuh atau membesar.
Data (65) dan (66) juga merupakan fungsi representasioanal. Pada data (65)
dapat dilihat pada tuturan Jadi mahbun mau cinta yang lebih besar dari pakde.
Bukan mau punya pakde yang lebih besar ya. Karna tytyd pakde udah cukup
besar buat mahbun. Ok sip. Berdasarkan tuturan tersebut penutur bertujuan
memberikan informasi bahwa mahbun mau cinta yang lebih besar dari pakde
bukan punya pakde yang lebih besar. Sedangkan pada data (66) dapat dilihat pada
tuturan Baaang... sini duduknya deket ekke hihihiiii... Cuma duduk doaaang..
ngga ngapa-ngapain, ekke bukan pelakor hohohooooo... penutur ingin
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menyampaikan bahwa dirinya bukan seorang pelakor dan itu merupakan sebuah
kebenaran.
Data (67) dan (68) juga merupakan fungsi representasioanal. Pada data (67)
dapat dilihat pada tuturan Pelakor mah maunya yg lebih besar... besar rasa
cintanya, besar duitnya, besar rumahnya, besar utangnya *eh. Informasi atau
fakta yang ingin disampaikan penutur, bahwa seorang pelakor itu ingin laki-laki
yang besar rasa cintanya, besar uangnya, besar rumahnya, dan pada akhirnya akan
besar hutangnya. Pada data (68) dapat dilihat pada tuturan Maling suami orang.
Fakta yang ingin disampaikan adalah ada seorang wanita yang mengambil suami
orang lain.
Data (69) dan (70) juga merupakan fungsi representasioanal. Pada data (69)
dapat dilihat pada tuturan Pake baju bekasan mulu. Fakta yang ingin disampaikan
adalah bahwa wanita yang berinisial A tersebut selalu memakai baju bekas dari
orang lain (orang ternama). Pada data (70) fungsi representasional dapat dilihat
pada tuturan Kawan yang tidak tiba-tiba tuli saat ujian tapi tiba-tiba pelupa kalo
punya utang. Penutur ingin menyampaikan informasi sekaligus kebenaran bahwa
seorang teman tidak akan tuli secara tiba-tiba pada saat ujian, tetapi akan menjadi
pelupa ketika memiliki hutang dengan orang lain.
3.5

Fungsi Heuristik
Fungsi heuristik adalah bahasa sebagai alat untuk menyelidiki realitas dan

mempelajari tentang banyak hal. Fungsi pemecahan masalah (heuristic) terdapat
dalam ungkapan meminta atau menyatakan jawab kepada suatu masalah atau
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persoalan. Berikut data dan analisis fungsi heuristik dalam caption pada akun
gosip di instagram.

(71) mbak inces kw digugat cerai sama mas gedong nya? Hmmm...
hmmm... *sinyal ilang (lembenyinyir)
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(72) ada yang bilang “GPP SIH SETTINGAN YANG PENTING GA
SAMA SUAMI ORANG” kalian setuju gak sama opini tersebut?
(lambe_julid)

(73) Duh si om mobilya banyak banget. Hati-hati di incer meong om.
Tapi biarpun mobil banyak, nggak pernah lupa bayar pajaknya yes
om? Cucok (lembenyinyir)
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(74) Jadi yang ini bang? Beneran yaaah hehehe... jangan ntar ada lagi
foto laen sama ciwi ya baaang... babang MJ huhuhu...
(neng_jepret)

(75) Apa kabar ch*time yaaaa... sama kan pake “time” juga, apa mereka
plagiat usahanya adik ATT? Duluan siapa coba itu heheheee...
(neng_jepret)
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(76) Ini mahbun lagi kembung, lagi kekenyangan atau hamidun lagi?.
(Instagram, lambenyinyir)
Data (71) merupakan contoh fungsi bahasa heuristik yang mana penuturnya
menggunakan pertanyaan untuk memperoleh sebuah informasi mengenai suatu
hal. Pada contoh ini fungsi heuristiknya dapat dilihat pada tuturan mbak inces kw
digugat cerai sama mas gedong nya? Di sini penutur berusaha untuk mencari
jawaban dan informasi kebenaran apakah Mbak Inces benar digugat cerai oleh
suaminya atau tidak. Mencari jawaban ataupun informasi dari kalimat yang
berupa pertanyaan adalah kegunaan dari fungsi heuristik itu sendiri.
Data (72) adalah contoh tuturan yang di dalamnya terdapat fungsi bahasa
heuristik. Dapat dilihat pada tuturan “GPP SIH SETTINGAN YANG PENTING
GA SAMA SUAMI ORANG” kalian setuju gak sama opini tersebut? Pertanyaan
tersebut bertujuan untuk mengumpulkan jawaban dan pendapat orang lain
mengenai pernyataan tersebut.
Data (73) juga merupakan fungsi heuristik. Dapat dilihat pada tuturan Duh
si om mobilya banyak banget. Hati-hati di incer meong om. Tapi biarpun mobil
banyak, nggak pernah lupa bayar pajaknya yes om? Dari pernyataan Duh si om
mobilya banyak banget penutur memunculkan sebuah pertanyaan Tapi biarpun
mobil banyak, nggak pernah lupa bayar pajaknya yes om? yang bertujuan untuk
menggali informasi dan mendapatkan sebuah jawaban untuk pertanyaan tersebut.
Data (74) dan (75) merupakan fungsi heuristik. Data (74) dapat dilihat pada
tuturan Jadi yang ini bang? Beneran yaaah hehehe... jangan ntar ada lagi foto
laen sama ciwi ya baaang... babang MJ huhuhu... berbeda dengan yang lain, pada
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contoh ini penutur mengajukan sebuah pertanyaan terlebih dahulu, kemudian
dilanjut dengan pernyataan sebagai penjelasan akan pertanyaannya. Pernyataan
penjelasan tersebut digunakan penutur untuk mendukung pertanyaannya agar
mendapatkan jawaban yang sesuai. Sedangkan pada data (75) fungsi heuristik
dapat dilihat pada tuturan Apa kabar ch*time yaaaa... sama kan pake “time” juga,
apa mereka plagiat usahanya adik ATT? Duluan siapa coba itu heheheee... cara
penyampaiannya hampir sama dengan data (74), hanya saja pada data (75)
penutur membuat dua pernyataan yang berada di awal dan akhir.
Data (76) adalah contoh tuturan yang di dalamnya terdapat fungsi bahasa
heuristik. Dapat dilihat pada tuturan Ini mahbun lagi kembung, lagi kekenyangan
atau hamidun lagi? Pertanyaan ditujukan penutur kepada orang banyak terutama
kepada pihak-pihak tertentu untuk mencari kebenaran tentang kehamilan mahbun.
3.6

Fungsi Interaksional
Fungsi interaksional menunjuk bahasa yang digunakan untuk menjamin

serta memantapkan ketahanan dan kelangsungan komunikasi sosial. Berikut data
dan analisis fungsi interaksional caption pada akun gosip di instagram
(77)Good morning nyinyiers. Pagi-pagi jangan lupa minum susu biar
sehat. (Instagram, @lambenyinyir)
Data (77) merupakan contoh fungsi bahasa interaksional. Fungsi
interaksional dapat dilihat pada tuturan Good morning nyinyiers ‘selamat pagi
nyinyiers’ pagi-pagi jangan lupa minum susu biar sehat. Fungsi interaksional itu
sendiri biasanya digunakan untuk menjalin komunikasi dan interaksi dengan
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masyarakat atau sekitar. Pada data (77) penutur berusaha atau sedang melakukan
interaksi dengan pembaca lewat sapaannya.
3.7

Fungsi Personal dan Instrumental
Fungsi personal dan instrumental ini digunakan pada sebuah tulisan atau

caption yang di dalamnya terdapat dua fungsi bahasa. Berikut data dan analisis
fungsi personal dan intrumental dalam caption pada akun gosip di instagram.

(78) Happy belated birthday ya dek dul dan dek tiara. Akurnya anakanak pakde dan mahbun. Pakde nggak ada rencana nambah lagi?
Biar makin rame rumahnya (lambenyinyir)
Data (78) merupakan contoh tuturan yang di dalamnya terdapat dua fungsi
bahasa, yaitu fungsi bahasa personal dan instrumental. Data (78) merupakan
tuturan yang di dalamnya terdapat dua fungsi bahasa. Fungsi bahasa personal
terlihat pada tuturan Happy belated birthday ya dek dul dan dek tiara. Pada
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tuturan tersebut penutur mewakili pearasannya mengucapkan selamat ulang tahun
kepada Dul dan Tiara. Sedangkan fungsi instrumental ditunjukkan pada tuturan
Akurnya anak-anak pakde dan mahbun. Pakde nggak ada rencana nambah lagi?
Biar makin rame rumahnya. Tuturan tersebut menunjukkan adanya hubungan
sebab-akibat yang mana jika pakde menambah anak lagi maka rumahnya akan
semakin bertambah ramai.
3.8

Fungsi Personal dan Heuristik
Fungsi personal dan heuristik ini digunakan pada sebuah tulisan atau

caption yang di dalamnya terdapat dua fungsi bahasa. Berikut data dan analisis
fungsi personal dan heuristik dalam caption pada akun gosip di instagram.

(79)
Cakeeeupppp... komentarnya dimatiin hehehe banyak yang
julid yes mbak? (neng_jepret)
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(80)
Unchhh.. sapose indang babang ganteng yang fotonya
terfamfang nyatah... ulalaa.. babang hengky lagi nyalon bupati
bandung barat yes.. sukses deh yes bang.. abangkan udah siap
mimpin bandung barat... kalau mimpin hati eyke udah siap belum?
(makrumpita)
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(81)
Ini koleksi baju ubul dulu katanya pake celana pendek biar
enak goyangnya, bukannya ga bisa goyang ya bul? Oh mungkin
biar enak goyang roller coasternya??? Eh (bukanfans)
Fungsi bahasa adalah suatu kenyataan bahwa manusia mempergunakan
bahasa sebagai sarana komunikasi vital dalam hidup ini dan dengan fungsi bahasa
kita juga dapat mengetahui suatu tulisan atau tuturan tersebut memiliki fungsi apa.
Seperti terlihat pada data (79), (80), dan (81) yang merupakan contoh tuturan yang
memiliki dua fungsi bahasa di dalamnya, yaitu fungsi personal dan heuristik.
Fungsi personal digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan emosi seseorang.
Sedangkan fungsi heuristik merupakan sebuah penggunaan bahasa yang bertujuan
untuk mendapatkan sebuah informasi tentang suatu hal, biasanya tuturan tersebut
dibuat dalam bentuk pertanyaan.
Data (79) dapat di lihat pada tuturan Cakeeeupppp... komentarnya dimatiin
hehehe banyak yang julid yes mbak?. Fungsi personal terdapat pada kata
Cakeeeupppp... yang artinya bagus, sedangkan fungsi heuristiknya terdapat pada
tuturan komentarnya dimatiin hehehe banyak yang julid yes mbak?. Penutur
menuliskan kalimat tersebut bertujuan untuk mencari tahu informasi dan
kebenaran mengenai kolom komentar yang di matikan oleh pemilik akun tersebut.
Data (80) adalah contoh fungsi bahasa personal dan heuristik. Dapat dilihat
pada tuturan ulalaa.. babang hengky lagi nyalon bupati bandung barat yes..
sukses deh yes bang.. abangkan udah siap mimpin bandung barat... kalau mimpin
hati eyke udah siap belum?. Pada contoh ini fungsi personal dapat dilihat pada
tuturan ulalaa.. babang hengky lagi nyalon bupati bandung barat yes.. sukses deh
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yes bang.. Sedangkan fungsi heuristik terlihat pada tuturan abangkan udah siap
mimpin bandung barat... kalau mimpin hati eyke udah siap belum?.
Data (81) juga merupakan contoh fungsi bahasa personal dan heuristik.
Dapat dilihat pada tuturan Ini koleksi baju ubul dulu katanya pake celana pendek
biar enak goyangnya, bukannya ga bisa goyang ya bul? Oh mungkin biar enak
goyang roller coasternya???. Pada data (81) ini fungsi personal terlihat jelas pada
tuturan Ini koleksi baju ubul dulu katanya pake celana pendek biar enak
goyangnya, tuturan tersebut merupakan sebuah ungkapan penutur yang bertujuan
untuk sedikit menyindir. Sedangkan fungsi heuristik terlihat jelas pada tuturan
bukannya ga bisa goyang ya bul? Oh mungkin biar enak goyang roller
coasternya???. Di sini penutur terlihat ingin mengetahui tentang suatu hal seperti
tentang kebenaran apakah seseorang tersebut bisa bergoyang (menari) atau tidak.
3.9

Fungsi Personal dan Representasional
Fungsi personal dan representasional ini digunakan pada sebuah tulisan atau

caption yang di dalamnya terdapat dua fungsi bahasa. Berikut data dan analisis
fungsi personal dan representasional dalam caption pada akun gosip di instagram.
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(82)
Udah dinikahin siri, lagi hamil nggak dinafkai, ditipu juga.
Si mbak pasti jarang nonton infotaiment deh, kan suaminya
daridulu udah terkenal tukang tipu. Sabar yes mbak. Vickynisasi ini
masuk golongan laki-laki kayak babang tamvan ya? Udah
ketamvanan nya diatas rata-rata, nggak tau diri pula (lambenyinyir)
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(83)
Uhuk uhuk... sik asik sik asik kenal dirimu... dek molen
langsung yes ghandeng pengachara terkhaya se indonesia rayah..
wkwkwk. Pesan dari minceu semoga pak pengachara ga CINLOK
yes sama dekmol... seperti yang syudah syudah.. soalnya kasihan
mbak jejedum... (lambe_julid)
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(84)
Oh ini pacar asli nya mbak ular. Kayak nya ganteng yes.
Tapi ini bukan pacar bayaran kan mbak? *eh (lembenyinyir)
Data (82), (83), dan (84) merupakan contoh fungsi bahasa personal dan
representasional. Seperti diketahui fungsi personal adalah fungsi bahasa yang
digunakan untuk mengekspresikan perasaan seseorang. Sedangkan fungsi bahasa
representasional adalah fungsi bahasa yang digunakan untuk menggambarkan,
menyampaikan fakta-fakta atau informasi mengenai suatu hal.
Data (82) adalah tuturan yang memiliki dua fungsi bahasa di dalamnya.
Fungsi bahasa personal dapat dilihat pada tuturan Sabar yes mbak. Vickynisasi ini
masuk golongan laki-laki kayak babang tamvan ya? Udah ketamvanan nya diatas
rata-rata, nggak tau diri pula. Tuturan tersebut adalah suatu pengekspresian
emosi penutur terhadap seseorang yang disebut sebagai babang tamvan. Fungsi
bahasa representasional dapat dilihat pada tuturan Si mbak pasti jarang nonton
infotaiment deh, kan suaminya daridulu udah terkenal tukang tipu. Pada tuturan
ini penutur berusaha menggambarkan dan memberikan informasi tentang laki-laki
seperti apakah babang tamvan tersebut.
Data (83) juga merupakan tuturan yang di dalamnya terdapat dua fungsi
bahasa, yaitu fungsi personal dan representasional. Fungsi personal dapat dilihat
pada tuturan Uhuk uhuk... sik asik sik asik kenal dirimu... melalui tuturan tersebut
penutur berusaha mengekspresikan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya
untuk menanggapi kasus dari Millendaru. Fungsi representasional dapat dilihat
pada tuturan dek molen langsung yes ghandeng pengachara terkhaya se indonesia
rayah.. wkwkwk. Pesan dari minceu semoga pak pengachara ga CINLOK yes
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sama dekmol... seperti yang syudah syudah.. soalnya kasihan mbak jejedum...
melalui tuturan tersebut penutur ingin menyampaikan beberapa fakta-fakta
tentang Molen atau Millendaru yang suka mencari sensasi dan menggandeng
pengacara ternama.
Data (84) merupakan tuturan yang di dalamnya terdapat dua fungsi bahasa,
yaitu fungsi personal dan fungsi representasional. Fungsi personal dapat dilihat
pada tuturan Oh ini pacar asli nya mbak ular. Kayak nya ganteng yes. Tuturan
tersebut merupakan ungkapan perasaan penutur untuk menyindir Mbak Ular.
Fungsi representasional dapat dilihat pada tuturan Tapi ini bukan pacar bayaran
kan mbak? *eh. Tuturan tersebut memang merupakan sebuah pertanyaan. Tetapi
dibalik pertanyaan tersebut, penutur berupaya untuk menyampaikan informasi
bahwa Mbak Ular tersebut pernah membayar seseorang untuk menjadi
kekasihnya.
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Tabel 3.1 Jenis Fungsi Bahasa Instrumental
Fungsi Bahasa

Instrumental

Tuturan
Ini berita lama, tp mimin baru tau kalo mbak flower
pelakor juga. Pantes muka suaminya selalu ditutupin. Fix
pelakor junior (bukanfans)
Jangan ada dusta diantara bedak (maklembeturah)
Pelakor,baru...
foto cowonya knp ditutupin pake sticker gitu siii, foto
sama laki orang sih gitu diposting tp ditutup2in
(bukanfans)
Duh om eko, kuin ga mau balik lagi ke reskuker kalo
masih ada istri sah (bukanfans)
Terkait tersebarnya foto&video di snapchat yang heboh
kemarin, kan katanya dihack ya snapchatnya. Nah
sekarang mas muhammad millendaru prakasa samudro
alian millencyrus kayaknya mau bawa kasus ini kejaur
hukum, dan udah gandeng pengacara juga yes. Nyimak ah
(lambenyinyir)
Balonnya meletus kena kaktus. Moga mas eh mbak milen
segera revisi yes, kembali ke jalan yang benar. (Instagram,
@lambe_turah)
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Tabel 3.2 Jenis Fungsi Bahasa Personal
Fungsi Bahasa

Personal

Tuturan
Sampai bibir pun bertabur kristal swarovski bahkan melania
trumph. Melinda gates, priscilla chan sampai liliana
tanoesudibjo gak gini amat... OKB emang begini... bergaya
dahulu, dipenjara kemudian.. kasiaaan (maklambeturah)
Kenapa gak datang berdua ma istri sahx mad... oh istri sahx
memsye meeting ya, kenapa g nemenin istri sahx meeting,
kok malah berduaan ma yg bikin rame, eh yang belakang
ngobrol pa sih seru banget... ywd positif ajah yak serahkan
ma Allah (lambe_gurah)
Duhh.. mbak nefita bisaa aja nih.. *tuukan mak jadi keinget
lagi sama di oma cantik nan mulus tanpa fori-fori* eh
(makrumpita)
Siapkan nyali dan mental kalian buat nge geser postingan ini
betapa,sempurna,nya,queen,kalian...
ini diposting buat ngebales yg nyamain mbak gigi sama
valak! (bukanfans)
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Tabel 3.3 Jenis Fungsi Bahasa Representasional
Fungsi Bahasa

Representasional

Tuturan
Mas kiwil bersama istri pertama dan istri kedua, serta anakanaknya. semoga selalu akur dan damai jangan nambah lagi
ya mas kiwil, 2 aja cukup (lembenyinyir)
ooh nyang katanya adeee program baru (tante_rempong)
ciee mas molen biji ketumbar nya undah numbuh--- Bun ash,
liat mas (lembenyinyir)
Jadi mahbun mau cinta yang lebih besar dari pakde. Bukan
mau punya pakde yang lebih besar ya. Karna tytyd pakde
udah cukup besar buat mahbun. Ok sip (lembenyinyir)
Baaang... sini duduknya deket ekke hihihiiii... Cuma duduk
doaaang.. ngga ngapa-ngapain, ekke bukan pelakor
hohohooooo... (neng_jepret)
Pelakor mah maunya yg lebih besar... besar rasa cintanya,
besar duitnya, besar rumahnya, besar utangnya *eh
(bukanfans)
Maling suami orang (bukanfans)
Pake baju bekasan mulu (bukanfans)
Kawan yang tidak tiba-tiba tuli saat ujian tapi tiba-tiba pelupa
kalo punya utang. (Instagram, @rachmatalexandersiallagan)
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Tabel 3.4 Jenis Fungsi Bahasa Heuristik
Fungsi Bahasa

Heuristik

Tuturan
mbak inces kw digugat cerai sama mas gedong nya?
Hmmm... hmmm... *sinyal ilang (lembenyinyir)
ada yang bilang “GPP SIH SETTINGAN YANG PENTING
GA SAMA SUAMI ORANG” kalian setuju gak sama opini
tersebut? (lambe_julid)
Duh si om mobilya banyak banget. Hati-hati di incer meong
om. Tapi biarpun mobil banyak, nggak pernah lupa bayar
pajaknya yes om? Cucok (lembenyinyir)
Jadi yang ini bang? Beneran yaaah hehehe... jangan ntar ada
lagi foto laen sama ciwi ya baaang... babang MJ huhuhu...
(neng_jepret)
Apa kabar ch*time yaaaa... sama kan pake “time” juga, apa
mereka plagiat usahanya adik ATT? Duluan siapa coba itu
heheheee... (neng_jepret)
Ini mahbun lagi kembung, lagi kekenyangan atau hamidun
lagi?. (Instagram, lambenyinyir)

Tabel 3.5 Jenis Fungsi Bahasa Interaksional
Fungsi Bahasa
Interaksional

Tuturan
Good morning nyinyiers. Pagi-pagi jangan lupa minum susu
biar sehat. (Instagram, @lambenyinyir)

Tabel 3.6 Jenis Fungsi Bahasa Personal dan Instrumental
Fungsi Bahasa

Tuturan

Personal dan

Happy belated birthday ya dek dul dan dek tiara. Akurnya
anak-anak pakde dan mahbun. Pakde nggak ada rencana
nambah lagi? Biar makin rame rumahnya (lambenyinyir)

Instrumental
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Tabel 3.7 Jenis Fungsi Bahasa Personal dan Heuristik
Fungsi Bahasa

Personal dan
Heuristik

Tuturan
Cakeeeupppp... komentarnya dimatiin hehehe banyak yang
julid yes mbak? (neng_jepret)
Unchhh.. sapose indang babang ganteng yang fotonya
terfamfang nyatah... ulalaa.. babang hengky lagi nyalon
bupati bandung barat yes.. sukses deh yes bang.. abangkan
udah siap mimpin bandung barat... kalau mimpin hati eyke
udah siap belum? (makrumpita)
Ini koleksi baju ubul dulu katanya pake celana pendek biar
enak goyangnya, bukannya ga bisa goyang ya bul? Oh
mungkin biar enak goyang roller coasternya??? Eh
(bukanfans)

Tabel 3.8 Jenis Fungsi Bahasa Personal dan Representasional
Fungsi Bahasa

Personal dan
Representasional

Tuturan
Udah dinikahin siri, lagi hamil nggak dinafkai, ditipu juga. Si
mbak pasti jarang nonton infotaiment deh, kan suaminya
daridulu udah terkenal tukang tipu. Sabar yes mbak.
Vickynisasi ini masuk golongan laki-laki kayak babang
tamvan ya? Udah ketamvanan nya diatas rata-rata, nggak tau
diri pula (lambenyinyir)
Uhuk uhuk... sik asik sik asik kenal dirimu... dek molen
langsung yes ghandeng pengachara terkhaya se indonesia
rayah.. wkwkwk. Pesan dari minceu semoga pak pengachara
ga CINLOK yes sama dekmol... seperti yang syudah syudah..
soalnya kasihan mbak jejedum... (lambe_julid)
Oh ini pacar asli nya mbak ular. Kayak nya ganteng yes. Tapi
ini bukan pacar bayaran kan mbak? *eh (lembenyinyir)
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BAB IV
PENUTUP
4.1

Kesimpulan
Dari hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab dua dan bab tiga

mengenai gaya bahasa dan fungsi bahasa pada caption akun gosip di instagram,
secara garis besar terdapat lima gaya bahasa dan tujuh jenis fungsi bahasa yang
terdapat pada caption akun gosip di instagram.
Pada permasalahan pertama, didapatkan jawaban bahwa ada lima jenis gaya
bahasa yang terdapat dalam caption akun gosip di media sosial instagram, yaitu
(1) gaya bahasa inuendo, (2) gaya bahasa ironi, (3) gaya bahasa sarkasme, (4)
gaya bahasa sinisme, dan (5) gaya bahasa pertanyaan retoris. Gaya bahasa
inuendo terdapat delapan belas contoh data. Gaya bahsa ironi sebanyak tiga belas
contoh data. Gaya bahasa sarkasme sebanyak lima contoh data. Gaya bahasa
sinisme sebanyak tujuh contoh data. Terakhir gaya bahasa pertanyaan retoris
sebanyak enam contoh data.
Pada permasalahan kedua, terdapat tujuh jenis fungsi bahasa yang terdapat
dalam caption akun gosip di media sosial instagram, yaitu (1) fungsi bahasa
instrumental, (2) fungsi personal, (3) fungsi representasional, (4) fungsi heuristik,
(5) fungsi personal dan instrumental, (6) fungsi personal dan heuristik, dan (7)
fungsi personal dan representasional. Pada fungsi instrumental ditemukan contoh
data sebanyak enam buah. Fungsi personal sebanyak empat contoh data. Fungsi
representasional sebanyak sembilan contoh data. Fungsi heuristik sebanyak enam
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contoh data. Fungsi personal dan instrumental terdapat dua contoh data. Fungsi
personal dan heuristik sebanyak tiga contoh data. Terakhir fungsi personal dan
representasional sebanyak tiga contoh data.
4.2

Saran
Penelitian ini masih terbatas pada masalah gaya bahasa dan fungsi bahasa

pada caption akun gosip di instagram. Masih ada aspek-aspek lain yang dapat
diteliti lebih lanjut dari caption akun gosip di instagram, yaitu tindak tutur, ragam
bahasa, dan maksudnya (kreativitas bahasa). Aspek lainnya yang bisa diteliti
lebih lanjut dari caption pada akun gosip di instagram adalah dari segi budaya
populer dan ideologi anak muda.
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GLOSARIUM
Babang

Babang adalah sebutan lain untuk kata abang. Babang biasanya
digunakan di caption akun gosip.

Balajaer

Balajaer adalah sebutan bagi para fans aktris Ayu Ting-ting yang
dibuat oleh admin-admin akun gosip. Balajaer bukan nama fans
resmi Ayu Ting-ting.

Begindang

Begidang merupakan bahasa waria yang artinya adalah ‘begitu’.

Cinlok

Cinlok merupakan sebuah akronim yang bukan nama diri dan
berupa gabungan suku kata. Cinlok gabungan suku kata dari cinta
lokasi.

Cucok

Kata cucok adalah kata gaul yang identik digunakan oleh waria.
Kata cucok berasal dari kata cocok yang berarti pas.

Ekke

Ekke adalah kata yang digunakan waria untuk menyebut dirinya
sendiri dengan kata lain ekke berarti saya atau aku.

Gedong

Gedong adalah kata gaul sekaligus kata yang digunakan oleh
waria. Kata gedong berasal dari kata gede yang berarti besar.

Gimmick

Gimmick (gimik) menurut KBBI, gimik adalah gerak gerik tipu
daya aktor untuk mengelabui lawan peran. Menurut bahasa
inggris, gimmick adalah alat atau tipu atau tipuan.

Gundik

Gundik menurut KBBI adalah istri tidak resmi; perempuan
piaraan (bini gelap).

Hamidun

Hamidun memiliki arti hamil atau mengandung.

Indang

Indang merupakan bahasa banci atau waria yang artinya adalah
‘ini’.

Julid

Julid memiliki arti jahat atau menyebalkan. Julid identik terhadap
perilaku seseorang. Seperti seseorang yang memiliki sifat
kekanak-kanakan dan menyebalkan.

Mahbun

Mahbun merupakan julukan untuk aktris Mulan Jameela yang
berarti mamah bunting dan mamah bunda.
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Meong

Meong adalah bahasa waria yang memiliki arti ‘mau’. Kata
meong juga bisa diartikan sebagai kucing. Menurut KBBI meong
merupakan tiruan bunyi kucing; kucing.

Mimin

Mimin adalah sebutan untuk pemilik akun gosip di instagram.
kata mimin itu berasal dari kata admin.

Minceu

Minceu adalah sebutan yang digunakan oleh pemilik akun gosip
di instagram. minceu sama dengan kata mimin.

Nyang

Nyang adalah pelesetan dari kata ‘yang’.

OKB

OKB merupakan sebuah singkatan yang terdiri atas huruf awal
setiap kata yang bukan nama diri. OKB singkatan dari ‘orang
kaya baru’.

Pelakor

Pelakor merupakan akronim dari perebut laki (suami) orang.

Sapose

Sapose adalah bahasa waria (banci) yang artinya ‘siapa’.

Ubul-ubul

Ubul-ubul adalah ejekan yang dibuat untuk aktris Ayu Ting-ting
yang artinya rambut.
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Lampiran
Lampiran 1. Data gaya bahasa inuendo

(1) Mas kiwil bersama istri pertama dan istri kedua, serta anakanaknya. semoga selalu akur dan damai jangan nambah lagi ya
mas kiwil, 2 aja cukup (lembenyinyir)

(2) Perkenalkan.. babang vicky si calon kandidat walikota bekasi
yang pandai merangkai “kata kata langka” bakal
mendatangimu hey komunitas bekasi (lambe_turah_)
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(3) Yang berdua itu ngapain dibelakang coba wkwkwkwkw... suka
gitu deh misahin diri, awas lho kalo berduaan aja yang ketiga itu
setan hehehe... tapi awas jangan sampai berduaan.. nenek
bilang itu berbahaya heeeyyyy... (neng_jepret)

(4) Akhirnya mbak flower berani post foto pak suami tanpa
dipakein sticker wajahnya (lembenyinyir)
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(5) ooh nyang katanya adeee program baru (tante_rempong)

(6) Duh si om mobilya banyak banget. Hati-hati di incer meong om.
Tapi biarpun mobil banyak, nggak pernah lupa bayar
pajaknya yes om? Cucok (lembenyinyir)
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(7) Baaang... sini duduknya deket ekke hihihiiii... Cuma duduk
doaaang.. ngga ngapa-ngapain, ekke bukan pelakor
hohohooooo... (neng_jepret)

(8) Udah mbak, jangan digalawin. Maklum, kan si babang
ketamvanan nya diatas rata-rata, jadi banyak di incer sama
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para wanitah manjah, ikhlasin aja mbak. Semoga setelah cerai
sama si babang, mbak chacha bisa dapat yang lebih baik dari si
babang tamvan yes. (lambenyinyir)

(9) Happy belated birthday ya dek dul dan dek tiara. Akurnya anakanak pakde dan mahbun. Pakde nggak ada rencana nambah
lagi? Biar makin rame rumahnya (lambenyinyir)
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(10) Kalau memang sudah begindang jalannya... mak Cuma bisa
mendoakan yang terbaik untuk mbak inda dan babang keep
smile eimm.. (makrumpita)

(11) Unchhh.. sapose indang babang ganteng yang fotonya
terfamfang nyatah... ulalaa.. babang hengky lagi nyalon bupati
bandung barat yes.. sukses deh yes bang.. abangkan udah siap
mimpin bandung barat... kalau mimpin hati eyke udah siap
belum? (makrumpita)
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(12) Duh om eko, kuin ga mau balik lagi ke reskuker kalo masih ada
istri sah (bukanfans)

(13) Ini berita lama, tp mimin baru tau kalo mbak flower pelakor
juga. Pantes muka suaminya selalu ditutupin. Fix pelakor
junior (bukanfans)

(14) Wanita-wanita luar biasa dan wanita-wanita menyedihkan yg
hidup diatas penderitaan orang (bukanfans)
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(15) Ini koleksi baju ubul dulu katanya pake celana pendek biar
enak goyangnya, bukannya ga bisa goyang ya bul? Oh
mungkin biar enak goyang roller coasternya??? Eh (bukanfans)

(16) Kawan yang tidak tiba-tiba tuli saat ujian tapi tiba-tiba pelupa kalo
punya utang. (Instagram, @rachmatalexandersiallagan)
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(17) Ini mahbun lagi kembung, lagi kekenyangan atau hamidun lagi?.
(Instagram, lambenyinyir)

(18) Hidup itu seperti permainan, kadang menang, kadang kalah. Wajar,
nikmati saja. (Instagram, @adenbajaj 08 Mei 2017)
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Lampiran 2. Data gaya bahasa ironi

(1) ciee mas molen biji ketumbar nya undah numbuh--- Bun ash,
liat mas molen udah berani pakai sumpel sumpelan bun
(lembenyinyir)

(2) Hey komunitas... janganlah hanya karna ketamvanan abadi
seorang pria.. engkau terbuai oleh rayuan gombal babang
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vickynisasi yang sangat confident... sehingga terjadilah konspirasi
hati dan lebil ekonomi... biarlah ini menjadi sebuah statusisasi
kemakmuran agar tercipta kehidupan yang lebih harmonis,
dinamis, higenis, aman dan terpercaya.. (makrumpita)

(3) Siapkan nyali dan mental kalian buat nge geser postingan ini
betapansempurnanyanqueennkalian... ini diposting buat
ngebales yg nyamain mbak gigi sama valak! (bukanfans)
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(4) Mungkin mbak gigi lagi menghibur diri, semangat terus memsye
keluarga aa ga dateng mungkin karena gak diundang. Terus kenapa
ga diundang? MIKIR dong balajaer idola salah ko dibela mulu.
(bukanfans)

(5) Oh ini pacar asli nya mbak ular. Kayak nya ganteng yes. Tapi ini
bukan pacar bayaran kan mbak? *eh (lembenyinyir)
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(6) Jangan ada dusta diantara bedak (maklembeturah)

(7) Jadi yang ini bang? Beneran yaaah hehehe... jangan ntar ada lagi
foto laen sama ciwi ya baaang... babang MJ huhuhu...
(neng_jepret)

(8) Uhuk uhuk... sik asik sik asik kenal dirimu... dek molen
langsung yes ghandeng pengachara terkhaya se indonesia

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
120

rayah.. wkwkwk. Pesan dari minceu semoga pak pengachara ga
CINLOK yes sama dekmol... seperti yang syudah syudah.. soalnya
kasihan mbak jejedum... (lambe_julid)

(9) Terkait tersebarnya foto&video di snapchat yang heboh kemarin,
kan katanya dihack ya snapchatnya. Nah sekarang mas
muhammad millendaru prakasa samudro alias millencyrus
kayaknya mau bawa kasus ini kejalur hukum, dan udah
gandeng pengacara juga yes. Nyimak ah (lambenyinyir)
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(10) Yg (katanya) lagi sakit cepet sembuh deh ya, biar cepet2
ketemu nyonya. Jangan kebanyakan drama ah (bukanfans)
(11) Good morning nyinyiers. Pagi-pagi jangan lupa minum susu
biar sehat. (Instagram, @lambenyinyir)

(12) Balonnya meletus kena kaktus. Moga mas eh mbak milen segera
revisi yes, kembali ke jalan yang benar. (Instagram,
@lambe_turah)

(13) Orang ganteng mah bebas. (Instagram, @lambenyinyir)
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Lampiran 3. Data gaya bahasa sarkasme

(1) Jadi mahbun mau cinta yang lebih besar dari pakde. Bukan mau
punya pakde yang lebih besar ya. Karna tytyd pakde udah
cukup besar buat mahbun. Ok sip (lembenyinyir)

(2) Serupa tapi tak sama, wajar gundik ngikutin nyonya biar aa
siwer (bukanfans)
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(3) Maling suami orang (bukanfans)

(4) Pelakor senior, udah lama terjun didunia ngelakor. Dan
katanya korbannya banyak. Jangan ditiru ya say (bukanfans)
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(5) Pake baju bekasan mulu (bukanfans)
Lampiran 4. Data gaya bahasa sinisme

(1) Mau deket2 laki orang aaaah, eh istrinya dateng. Kabuuuuur
udah jelas2 kabur ko masih ada balajaer yg bilang gimmick.
HAHA (bukanfans)
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(2) Udah dinikahin siri, lagi hamil nggak dinafkai, ditipu juga. Si mbak
pasti jarang nonton infotaiment deh, kan suaminya dari dulu
udah terkenal tukang tipu. Sabar yes mbak. Vickynisasi ini
masuk golongan laki-laki kayak babang tamvan ya? Udah
ketamvanan nya diatas rata-rata, nggak tau diri pula
(lambenyinyir)

(3) Sampai bibir pun bertabur kristal swarovski bahkan melania
trumph. Melinda gates, priscilla chan sampai liliana tanoesudibjo
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gak gini amat... OKB emang begini... bergaya dahulu, dipenjara
kemudian.. kasiaaan (maklambeturah)

(4) Pelakor mah maunya yg lebih besar... besar rasa cintanya,
besar duitnya, besar rumahnya, besar utangnya *eh
(bukanfans)

(5) Pelakor baru...
foto cowonya knp ditutupin pake sticker gitu siii, foto sama laki
orang sih gitu diposting tp ditutup2in (bukanfans)
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(6) Hahahaaa teh nefita mah bisaaa aja... oma-oma yang itu kali ya,
yang halunya tingkat dewi mabok heheheee.. (neng_jepret)

(7) Duhh.. mbak nefita bisaa aja nih.. *tuukan mak jadi keinget lagi
sama di oma cantik nan mulus tanpa fori-fori* eh (makrumpita)
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Lampiran 5. Data gaya bahasa pertanyaan retoris

(1) mbak inces kw digugat cerai sama mas gedong nya? Hmmm...
hmmm... *sinyal ilang (lembenyinyir)

(2) Cakeeeupppp... komentarnya dimatiin hehehe banyak yang julid
yes mbak? (neng_jepret)
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(3) Ini mah ngga usah “ETA TERANGKANLAH” ya... tapi ciduk aja
sekalian, dia dapat kepuasan macam apa sih sampe ngelakuin
ini??? (neng_jepret)

(4) Katanya lagi heboh snapchatnya dek millen kena hack yess?...
duh ono ono wae.. (makrumpita)
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(5) Apa kabar ch*time yaaaa... sama kan pake “time” juga, apa
mereka plagiat usahanya adik ATT? Duluan siapa coba itu
heheheee... (neng_jepret)

(6) ada yang bilang “GPP SIH SETTINGAN YANG PENTING GA
SAMA SUAMI ORANG” kalian setuju gak sama opini
tersebut? (lambe_julid)
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(7) ini buat sapose? Hmmm apa buat dedek molen yes? Yg sabar ya
bun ash (lambe_julita)

(8) Kemarin bang Bil minta bukti video ijab kabul khaaan. Nah
sekarang udah ada videonya, kira2 setelah ini apa lagi yes
komentar bang Bil dan mbak Hilda? Penasyaran
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Lampiran 6. Data fungsi bahasa instrumental

(1) Ini berita lama, tp mimin baru tau kalo mbak flower pelakor
juga. Pantes muka suaminya selalu ditutupin. Fix pelakor
junior (bukanfans)

(2) Jangan ada dusta diantara bedak (maklembeturah)
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(3) Pelakor,baru...
foto cowonya knp ditutupin pake sticker gitu siii, foto sama
laki orang sih gitu diposting tp ditutup2in (bukanfans)

(4)

Duh om eko, kuin ga mau balik lagi ke reskuker kalo masih
ada istri sah (bukanfans)
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(5) Terkait tersebarnya foto&video di snapchat yang heboh
kemarin, kan katanya dihack ya snapchatnya. Nah sekarang
mas muhammad millendaru prakasa samudro alian
millencyrus kayaknya mau bawa kasus ini kejaur hukum, dan
udah gandeng pengacara juga yes. Nyimak ah (lambenyinyir)

(6) Balonnya meletus kena kaktus. Moga mas eh mbak milen segera
revisi yes, kembali ke jalan yang benar. (Instagram,
@lambe_turah)
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Lampiran 7. Data fungsi bahasa personal

(1) Sampai bibir pun bertabur kristal swarovski bahkan melania
trumph. Melinda gates, priscilla chan sampai liliana tanoesudibjo
gak gini amat... OKB emang begini... bergaya dahulu, dipenjara
kemudian.. kasiaaan (maklambeturah)
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(2) Kenapa gak datang berdua ma istri sahx mad... oh istri sahx
memsye meeting ya, kenapa g nemenin istri sahx meeting, kok
malah berduaan ma yg bikin rame, eh yang belakang ngobrol pa sih
seru banget... ywd positif ajah yak serahkan ma Allah
(lambe_gurah)
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(3) Duhh.. mbak nefita bisaa aja nih.. *tuukan mak jadi keinget lagi
sama di oma cantik nan mulus tanpa fori-fori* eh (makrumpita)

(4) Siapkan nyali dan mental kalian buat nge geser postingan ini
betapa,sempurna,nya,queen,kalian...
ini diposting buat ngebales yg nyamain mbak gigi sama valak!
(bukanfans)
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Lampiran 8. Data fungsi bahasa representasional

(1) Mas kiwil bersama istri pertama dan istri kedua, serta anakanaknya. semoga selalu akur dan damai jangan nambah lagi ya mas
kiwil, 2 aja cukup (lembenyinyir)
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(2) ooh nyang katanya adeee program baru (tante_rempong)

(3) ciee mas molen biji ketumbar nya undah numbuh--- Bun ash, liat
mas (lembenyinyir)
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(4) Jadi mahbun mau cinta yang lebih besar dari pakde. Bukan mau
punya pakde yang lebih besar ya. Karna tytyd pakde udah cukup
besar buat mahbun. Ok sip (lembenyinyir)

(5) Baaang... sini duduknya deket ekke hihihiiii... Cuma duduk
doaaang.. ngga ngapa-ngapain, ekke bukan pelakor hohohooooo...
(neng_jepret)
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(6) Pelakor mah maunya yg lebih besar... besar rasa cintanya, besar
duitnya, besar rumahnya, besar utangnya *eh (bukanfans)

(7) Maling suami orang (bukanfans)

(8) Pake baju bekasan mulu (bukanfans)
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(9) Kawan yang tidak tiba-tiba tuli saat ujian tapi tiba-tiba pelupa kalo
punya utang. (Instagram, @rachmatalexandersiallagan)
Lampiran 9. Data fungsi bahasa heuristik
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(1) mbak inces kw digugat cerai sama mas gedong nya? Hmmm...
hmmm... *sinyal ilang (lembenyinyir)

(2) ada yang bilang “GPP SIH SETTINGAN YANG PENTING GA
SAMA SUAMI ORANG” kalian setuju gak sama opini tersebut?
(lambe_julid)

(3) Duh si om mobilya banyak banget. Hati-hati di incer meong om.
Tapi biarpun mobil banyak, nggak pernah lupa bayar pajaknya yes
om? Cucok (lembenyinyir)
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(4) Jadi yang ini bang? Beneran yaaah hehehe... jangan ntar ada lagi
foto laen sama ciwi ya baaang... babang MJ huhuhu...
(neng_jepret)

(5) Apa kabar ch*time yaaaa... sama kan pake “time” juga, apa mereka
plagiat usahanya adik ATT? Duluan siapa coba itu heheheee...
(neng_jepret)
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(6) Ini mahbun lagi kembung, lagi kekenyangan atau hamidun lagi?.
(Instagram, lambenyinyir)
Lampiran 10. Data fungsi bahasa personal dan instrumental
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(1) Happy belated birthday ya dek dul dan dek tiara. Akurnya anakanak pakde dan mahbun. Pakde nggak ada rencana nambah lagi?
Biar makin rame rumahnya (lambenyinyir)
(2) Good morning nyinyiers. Pagi-pagi jangan lupa minum susu biar
sehat. (Instagram, @lambenyinyir)

Lampiran 11. Data fungsi bahasa personal dan heuristik

(1) Cakeeeupppp... komentarnya dimatiin hehehe banyak yang julid
yes mbak? (neng_jepret)
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(2) Unchhh.. sapose indang babang ganteng yang fotonya terfamfang
nyatah... ulalaa.. babang hengky lagi nyalon bupati bandung barat
yes.. sukses deh yes bang.. abangkan udah siap mimpin bandung
barat... kalau mimpin hati eyke udah siap belum? (makrumpita)
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(3) Ini koleksi baju ubul dulu katanya pake celana pendek biar enak
goyangnya, bukannya ga bisa goyang ya bul? Oh mungkin biar
enak goyang roller coasternya??? Eh (bukanfans)
Lampiran 12. Data fungsi bahasa personal dan representasional

(1) Udah dinikahin siri, lagi hamil nggak dinafkai, ditipu juga. Si mbak
pasti jarang nonton infotaiment deh, kan suaminya daridulu udah
terkenal tukang tipu. Sabar yes mbak. Vickynisasi ini masuk
golongan laki-laki kayak babang tamvan ya? Udah ketamvanan nya
diatas rata-rata, nggak tau diri pula (lambenyinyir)
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(2) Uhuk uhuk... sik asik sik asik kenal dirimu... dek molen langsung
yes ghandeng pengachara terkhaya se indonesia rayah.. wkwkwk.
Pesan dari minceu semoga pak pengachara ga CINLOK yes sama
dekmol... seperti yang syudah syudah.. soalnya kasihan mbak
jejedum... (lambe_julid)
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(3) Oh ini pacar asli nya mbak ular. Kayak nya ganteng yes. Tapi ini
bukan pacar bayaran kan mbak? *eh (lembenyinyir)

