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ABSTRAK
Sakasmara, Arlina. 2022. Nilai Rasa dan Makna Pragmatik pada Tututuran Afektif
dalam Dialog Interaktif di Twitter. Skripsi. Yogyakarta: PBSI, FKIP, USD.
Penelitian ini membahas mengenai nilai rasa dan makna pragmatik pada
tuturan afektif dalam dialog interaktif di Twitter yang dikaji menggunakan kajian
pragmatik. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, (1) mendeskripsikan nilai rasa
bahasa Indonesia yang terdapat pada tuturan afektif dalam dialog interaktif di
twitter dan (2) mendeskripsikan makna pragmatik yang terdapat pada tuturan
afektif dalam dialog interaktif di twitter.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.
Sumber data penelitian ini adalah dialog yang terjadi pada media sosial twitter pada
tahun 2021 bulan Juni-September. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah
tuturan dengan teknik baca dan catat, yakni membaca dan mencatat data yang sesuai
dengan masalah penelitian.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh
menghasilkan nilai rasa dan makna pragmatik. Nilai rasa yang ditemukan yaitu: (1)
nilai rasa cinta, (2) nilai rasa halus, (3) nilai rasa benci, (4) nilai rasa semangat, (5)
nilai rasa kasar, (6) nilai rasa nyaman, (7) nilai rasa gemas, (8) nilai rasa sedih, (9)
nilai rasa kesal, (10) nilai rasa santai, (11) nilai rasa lemah, (12) nilai rasa terasing,
(13) nilai rasa ingin, (14) nilai rasa bahagia, (15) nilai rasa kangen, (16) nilai rasa
suka. Makna pragmatik yang ditemukan yakni: (1) ungkapan perasaan sedih, (2)
ungkapan perasaan cinta, (3) ungkapan perasaan marah, (4) ungkapan pendapat, (5)
meminta persetujuan, (6) mengajak, (7) mempertanyakan, (8) menyemangati, (9)
menyelamati, (10) menyarankan, (11) mengkritik, (12) memperkenalkan, (13)
membandingkan.
Kata Kunci: pragmatik, nilai rasa, makna, dan dialog interaktif
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ABSTRACT
Sakasmara, Arlina. 2022. The Value of Pragmatic Sense and Meaning in Affective
Speech in Interactive Dialogue on Twitter. Thesis. Yogyakarta: PBSI, FKIP,
USD.
This study discusses the value of taste and pragmatic meaning in affective
speech in interactive dialogue on Twitter which is studied using pragmatic studies.
The objectives of this research are, (1) to describe the sense of Indonesian language
contained in affective speech in interactive dialogue on Twitter and (2) to describe
the pragmatic meaning contained in affective speech in interactive dialogue on
Twitter.
This type of research is a qualitative research with descriptive method. The
data source for this research is the dialogue that occurs on Twitter social media in
2021 in June-September. The data taken in this study is speech with reading and
note-taking techniques, namely reading and recording data in accordance with the
research problem.
The results of this study indicate that the data obtained produce a sense of
value and pragmatic meaning. The taste values found are: (1) the value of love, (2)
the value of smoothness, (3) the value of hate, (4) the value of enthusiasm, (5) the
value of rudeness, (6) the value of comfort, (7 ) the value of annoyance, (8) the value
of sadness, (9) the value of annoyance, (10) the value of relaxing, (11) the value of
feeling weak, (12) the value of feeling alienated, (13) the value of wanting, (14) the
value of happiness, (15) the value of longing, (16) the value of liking. The pragmatic
meanings found are: (1) expressing feelings of sadness, (2) expressing feelings of
love, (3) expressing feelings of anger, (4) expressing opinions, (5) asking for
approval, (6) inviting, (7) questioning, ( 8) encouraging, (9) congratulating, (10)
suggesting, (11) criticizing, (12) introducing, (13) comparing.

Keywords: pragmatics, the value of sense, meaning, and interactive dialogue
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Bahasa merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Bahasa
merupakan alat komunikasi yang terorganisasi dalam kesatuan seperti kata,
kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan
maupun tulisan (Wiranto & Santoda, 2013: 1.2). Bahasa juga dapat berupa alat
komunikasi utama, kreatif, dan cepat bagi manusia dalam usahanya
menyampaikan ide, pikiran dan perasaanya (Hidayat, 2012: 82). Penyampaian
ide dan pikiran dapat dengan mudah disampaikan melalui kalimat tanya
maupun perintah. Hal ini berbeda dengan penyampaian perasaan yang
diungkapkan melalui perasaan senang, sedih, kecewa dan sebagainya.
Berkomunikasi dengan mengungkapkan perasaan merupakan hal yang
sulit dilakukan. Secara lisan dan bertatap muka, hal ini mungkin dapat terlihat
dari bahasa non verbal ketika kita berbicara dengan mitra tutur. Akan tetapi,
berbeda persoalannya ketika kita berkomunikasi melalui tulisan. Tidak semua
orang dapat menyampaikan perasaan mereka melalui bahasa tulis, sehingga
ada kemungkinan akan terjadi kesalahan dalam penerimaan pesan.
Kemungkinan terjadinya salah paham dan tersinggungnya mitra tutur menjadi
sangat mungkin.
Dewasa ini bahasa tulis memegang peran penuh dalam komunikasi di
media sosial. Hal ini dipengaruhi adanya pandemi yang memaksa masyarakat
melakukan kegiatan di dalam rumah sehingga sulit melakukan ko munikasi
tatap muka. Media sosial hadir untuk memecahkan masalah ini. Dengan
hadirnya Twitter, Facebook, Google+ dan sejenisnya, masyarakat dapat saling
berinteraksi tanpa perlu bertemu (Watie, 2011: 69). Oleh karena itu, untuk
membuat komunikasi di media sosial lancar perlu diperhatikan nilai rasa yang
terkandung dalam sebuah percakapan.
Twitter adalah layanan media sosial yang memungkinkan penggunanya
untuk berkomunikasi menggunakan teks hingga 280 karakter. Sejak
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diluncurkan, Twitter telah menjadi salah satu dari sepuluh situs yang paling
sering dikunjungi di Internet, dan dijuluki dengan “pesan singkat dari Internet”
(Rizal, 2017: 14). Twitter memang menyediakan layanan untuk mengirim
pesan dengan batasan karakter yang dapat dibilang sedikit. Hal ini membuat
kemungkinan mitra tutur untuk salah dalam memahami suatu pesan yang
disampaikan oleh penutur cukup tinggi dan dapat menimbulkan perasaan sakit
hati. Kasus ini sering ditemukan terutama yang bersangkutan dengan
penggunaan twitter. Oleh karena itu, penggunaan kata yang tepat sangat
penting untuk memberikan kesan yang baik dan dapat dipahami oleh pembaca.
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, terdapat kemungkinan terjadinya
salah paham dan sakit hati dalam komunikasi di media sosial twitter. Oleh
karena itu, kata yang dipilih memerlukan makna dan mengandung arti rasa
yang jelas agar mitra tutur dapat merasakan kadar perasaan yang terkandung
didalamnya. Hal inilah yang disebut nilai rasa. Pranowo (2015: 194)
mendefinisikan nilai rasa sebagai kadar perasaan yang terkandung dalam suatu
tuturan karena penutur mengungkapkan domain efektifnya menggunakan
bahasa dalam berkomunikasi sehingga mitra tutur dapat menyerap kadar
perasaan yang terdapat dalam tuturan.
Pemahaman akan sebuah pesan dari penulis akan dipahami lebih baik
oleh pembaca bila pembaca memahami makna pragmatik yang terkandung
didalam sebuah pesan singkat. Hal ini akan membuat pembaca benar-benar
memahami isi dari pesan yang diberikan tanpa adanya salah paham.
Terkadang dalam sebuah percakapan, kesalah pahaman dan sakit hati
terutama bila sebuah pesan disampaikan secara singkat. Oleh karena itu, nilai
rasa dan makna pragmatik sangat penting dalam keberlangsungan sebuah
percakapan. Berdasarkan latar belakang inilah, maka permasalahan ini dapat
dikaji dengan cara meneliti nilai rasa dan makna pragmatik pada tuturan afektif
di media sosial twitter.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan, penelitian ini akan membahas
rumusan masalah utama yakni “Bagaimana nilai rasa dan makna pragmatik
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pada tuturan afektif dalam dialog interaktif di media sosial twitter?” ditinjau
dari permasalahan tersebut, ada beberapa sub masalah yang akan diteliti, yaitu:
1. Nilai rasa bahasa apa sajakah yang terdapat pada tuturan afektif dalam
dialog interaktif di media sosial twitter?
2. Makna pragmatik apa sajakah yang terdapat pada tuturan afektif dalam
dialog interaktif di media sosial twitter?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun tujuan penelitiannya
yaitu:
1. Mendeskripsikan nilai rasa bahasa Indonesia yang terdapat pada tuturan
afektif dalam dialog interaktif di media sosial twitter
2. Mendeskripsikan makna pragmatik yang terdapat pada tuturan afektif
dalam dialog interaktif di media sosial twiter
1.4 Manfaat Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas, adapun kegunaan atau manfaat dari
penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Teoretis
Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
keilmuan dalam bidang bahasa, khususnya berkaitan dengan nilai rasa dan
daya bahasa dalam berkomunikasi di media sosial.
2. Praktis
Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
dalam memahami dan menguasai nilai bahasa dalam berkomunikasi dan
berinteraksi dengan sesama masyarakat.
1.5

Batasan Istilah
1. Pragmatik
Yule dalam bukunya (2006) memaparkan pengertian pragmatik, yaitu
studi yang membahas mengenai hubungan antara bentuk-bentuk linguistik
dan pemakai bentuk-bentuk bahasa.
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2. Konteks Pragmatik
Rahardi (2005: 50) mengungkapkan bahwa konteks merupakan segala
latar belakang pengetahuan yang dimiliki bersama oleh penutur dan mitra
tutur serta yang menyertai dan mewadahi sebuah penuturan.
3. Nilai Rasa Bahasa
Nilai rasa bahasa adalah nilai-nilai yang terkandung dalam suatu bahasa.
Nilai bahasa misalnya dengan sikap rendah hati, tenggang rasa, rasa malu,
menjaga perasaan, rasa hormat, rukun, dan mau mengalah (Pranowo,
2015).
4. Dialog Interaktif
Dialog interaktif adalah dialog yang dilakukan antara dua orang atau lebih
membahas tentang sesuatu secara aktif (Ariyani, 2019).
5. Media Sosial
Media sosial merupakan sebuah media online, dengan pengguna yang
dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi
blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual (Cahyono, 2016).
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BAB II
KAJIAN TEORI
Pada bab ini diuraikan dengan teori yang akan digunakan untuk memecahkan
masalah. Teori tersebut meliputi : (1) penelitian terdahulu yang relevan, (2) teori
yang digunakan sebagai landasan penelitian, (3) kerangka berpikir yang akan
membantu proses penelitian. Berikut ini akan diuraikan ketiga hal tersebut.
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan
Penelitian ini terdapat empat penelitian yang relevan. Pertama yang
dilakukan oleh Antonia Andari (2015) berjudul “Unsur Intralingual dan
Ekstralingual dalam Daya Bahasa dan Nilai Rasa Bahasa Pada Novel Perawan
Remaja dalam Cengkraman Militer Sebagai Penanda Kesantunan Berkomunikasi”
dari PBSI-FKIP USD Yogyakarta. Penelitian ini berfokus pada penggunaan
intraligual dan ekstralingual dalam daya bahasa dan nilai rasa. Subjek yang diambil
adalah novel berjudul Perawan Remaja Dalam Cengkraman Militer untuk melihat
kesantunan bahasa yang digunakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
penggunaan unsur intralinguistik dan ekstralingustik dalam daya bahasa novel
Perawan Remaja Dalam Cengkraman Militer yang digunakan untuk memunculkan
kesantunan yaitu, daya perintah, kiasan perbandingan, daya penegas, daya harapan,
daya retoris, daya mengenang, daya penjelas, daya deskripsi, daya penguat, daya
patriotisme, daya personifikasi, daya rahasia, daya meyakinkan, daya konsisten,
daya ancaman, daya nasehat, daya larangan, daya peringatan, daya hormat, daya
menuduh, daya menghibur, dan daya motivasi. Penggunan unsur intraligual dan
ekstralingual dalam novel Perawan Remaja Dalam Cengkraman Militer untuk
memunculkan kesantunan diantaranya nilai rasa simpati, nilai rasa dendam, nilai
rasa kesal, nilai rasa kecewa, nilai rasa kejam, nilai rasatidak bertanggung jawab,
nilai rasa takut, nilai rasa sedih, nilai rasa bingung, nilai rasa penasaran, nilai rasa
gembira, nilai rasa tertekan, nilai rasa kagum, nilai rasa prihatin, nilai rasa pasrah,
nilai rasa kasihan, nilai rasa malu, nilai rasa kasar, nilai rasa ingin tahu, nilai rasa
tersiksa, nilai rasa haru, nilai rasa merendah, nilai rasa marah, nilai rasa kasih
saying, nilai rasa setres.
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Penelitian Kedua merupakan milik Dini Suryani pada tahun 2012.
Penelitian ini berjudul “Nilai Rasa Bahasa Pada Diksi Dalam Dialog Interaktif di
Mata Najwa, Metro TV Bulan Oktober dan November 2012”. Dalam penelitian ini,
peneliti berfokus dalam permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah
utama, yakni bagaimanakah nilai rasa bahasa Indonesia pada diksi dalam dialog
interaktif di Mata Najwa, Metro Tv pada bulan Oktober dan November 2012?. Oleh
karena rumusan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
jenis-jenis nilai rasa dan ciri-ciri nilai rasa bahasa Indonesia pada diksi dalam dialog
interaktif di Mata Najwa, Metro TV bulan Oktober dan November 2012.
Berdasarkan rumusan penelitian tersebut, peneliti mendapatkan kesimpulan
terda[at 18 macam jenis nilai rasa yakni, nilai rasa halus, nilai rasa kasar, nilai rasa
sehat, nilai rasa takut, nilai rasa yakin, nilai rasa heran, nilai rasa bersalah, nilai rasa
benci, nilai rasa menerima, nilai rasa cinta, nilai rasa tertekan, nilai rasa psimis, nilai
rasa bebas, nilai rasa malu, dan nilai rasa bosan.
Penelitian ketiga, milik Sujti Muljani yang dipublikasikan pada tahun 2015.
Penelitian ini berjudul “Nilai Rasa Bahasa dalam Kidung Nina Bobo “EmanEman”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah nilai rasa apa
sajakah yang muncul dari lirik kidung nina bobok “Eman-Eman”? Berdasarkan
permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian milik Sujti
Muljani ini yakni mendeskripsikan nilai rasa yang muncul dari lirik kidung nina
bobok “Eman-eman”. Setelah melakukan penelitian ini, peneliti menemukan nilai
rasa kasih sayang, nilai rasa sanjungan, nilai rasa harapan, nilai rasa doa untuk
kepentingan dunia akhirat dan nilai rasa doa dan harapan sebagai umat Islam untuk
menjalankan perintah Allah, mejauhi larangan Allah, dan menjalankan rukun Islam
yang lima. Nilai rasa yang paling mendominasi kidung tersebut merupakan nilai
rasa doa dan harapan.
Penelitian keempat yakni berupa jurnal milik Prof. Pranowo yang berjudul
“Unsur Intraligual dan Ekstralingual Sebagai Penanda Daya Bahasa dan Nilai
Rasa Bahasa Sebagai Penanda Kesantunan”. Penelitian ini memaparkan daya
bahasa dan nilai rasa bahasa dapat sangat berpengaruh terhadap kesantunan
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berkomunikasi. Penelitian ini memiliki dua tuujuan, yaitu mendeskripsikan unsur
intralingual dan ekstralingual yang mampu memunculkan daya bahasa sebagai
penanda kesantunan berkomunikasi, dan tujuan yang berikutnya adalah
mendeskripsikan unsur intralingual dan ekstraligual yang mampu memunculkan
nilai rasa sebagai penanda keantunan berkomunikasi. Pada penelitian ini, peneliti
menemukan unsur intralingual dalam tuturan berupa frasa, kalimat, dan diksi.
Peneliti juga menemukan unsur ekstralingual berupa konteks dan bahasa nonverbal. Selain itu, unsur intralingual dan ekstralingual juga memunculkan nilai rasa
bahasa berupa nilai rasa senang, bahagia, sedih, keras, hormat, bahagia, kagum dan
kecewa. Ditemukan juga daya bahasa yang muncul melalui unsur intralingual
maupun ekstralingual berupa daya kritik, daya sindir, daya kelakar, daya perintah
dan daya tantang. Berdasarkan hal itu, unsur intralingual maupun ekstralingual
dapat menimbulkan kesantunan maupun ketidaksantunan dalam berkomunikasi.
Berdasarkan empat penelitian tersebut, dapat disimpulkan penelitian saya
memiliki banyak perbedaan. Dalam penelitian terdahulu, penelitian dilakukan
dengan meneliti penggunaan intralingual dan ekstralingual dalam daya bahasa dan
nilai rasa. Selain itu, penelitian yang relevan diatas belum ada yang melakukan
penelitian mengenai nilai rasa yang terdapat dalam media sosial. Penelitian yang
saya lakukan ini akan membahas lebih dalam nilai rasa bahasa yang terkandung
dalam sebuah dialog interaktif yang terdapat pada media sosial yakni Twitter.
2.2 Landasan Teori
2.2.1. Pragmatik
Pragmatik merupakan studi tentang makna dalam hubungannya dalam
ujaran. Menurut Purwo, pragmatik adalah salah satu bidang kajian linguistik
(Yuliana, Rohmadi, & Suhita, 2013). Oleh karena itu, pragmatik dapat juga
dikatakan sebagai cabang dari linguistik yang mengkaji makna tuturan dengan
menghubungan faktor non lingual seperti konteks, pengetahuan, komunikasi,
serta pemakaian bahasa dalam berkomunikasi. Sehingga, makna tuturan dalam
pragmatik mengacu pada maksud dan tujuan penutur terhadap tuturannya.
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Berdasarkan hal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pragmatik
adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal,
yaitu berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam berkomunikasi. Pada
dasarnya pragmatik menyelidiki makna dibalik tuturan terikat dengan konteks
yang melingkupinya di luar bahasa. Oleh karena itu, dasar pemahaman
terhadap pragmatik adalah hubungan antara bahasa dengan konteks.
Pemahan yang di dapatkan dari uraian tersebut, yaitu pragmatik
menjelaskan makna yang terdapat dalam suatu ujaran yang disampaikan oleh
penutur. Dalam memaknai ujaran tersebut dapat ditafsirkan melalui konteks
yang menyertai tuturan. Salah satu contohnya, seorang anak sedang duduk di
ruang tamu mengerjakan tugas. Kondisi lantai ruang tamu tersebut kotor karena
banyak terdapat bekas karet penghapus dan rautan pensil. Saat ibu melewati
ruang tamu, sang ibu berkata “Aduh kotor ya lantainya.”. Ujaran tersebut
bukan hanya sebuah pemberitahuan mengenai lantai yang kotor, akan tetapi
berisi perintah untuk menyapu lantai yang kotor.
2.2.2.

Konteks
Rahardi (2005) mengungkapkan bahwa konteks merupakan segala latar

belakang pengetahuan yang dimiliki bersama oleh penutur dan mitra tutur serta
yang menyertai dan mewadahi sebuah penuturan. Berbeda dengan Rahardi,
Preston ( dalam Supardo, 2000) menyatakan bahwa konteks sebagai seluruh
informasi yang berada di sekitar pemakai bahasa termasuk pemakai bahasa di
sekitarnya. Dalam konteks ini meliputi penutur, pentutur, tempat, waktu dan
segala sesuatu yang terlibat dalam ujaran tersebut. Maka dari hal itu, konteks
dalam pragmatik adalah segala sesuatu yang merupakan pijakan utama dalam
analisis pragmatik, yang dimiliki bersama oleh penutur dan mitratutur.
Pengaruh konteks terhadap kajian pragmatik dapat kita lihat pada
contoh ilustrasi berikut:
Agus : “Besok jadi ikut ke ulang tahun Tata?”
Yunji : “Udah beli kadonya juga kok.”
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Agus

: “Syukurlah kamu siap.”

Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat dilihat bahwa Yunji tidak
mengatakan “ya” maupun “tidak”. Yunji justru menjawab pertanyaan Agus
dengan kalimat “Udah beli kadonya juga kok”. Apabila diperhatikan, Yunji
tidak memberikan jawaban secara langsung, tetapi menyatakan bahwa ia sudah
membeli kado. Hal ini ditanggapi Agus yang memahami konteks yang terjadi
di antara mereka, sehingga percakapan tersebut dapat berjalan dengan baik
dalam konteks yang sama. Tanpa adanya konteks, percakapan hanya akan
menjadi percakapan kosong yang tidak ada artinya (Saifudin, 2018)
Menurut Rahardi (2019: 101) dalam studi bahasa secara garis besar,
konteks dapat dipilah menjadi dua, yaitu konteks internal dan konteks
eksternal. Konteks internal berkaitan dengan aspek-aspek intra kebahasaan
sedangkan, konteks eksternal berkaitan dengan aspek-aspek ekstra kebahasaan.
2.2.2.1. Konteks Internal
Konteks internal dapat disebut sebagai konteks intralinguistik atau
konteks linguistik. Hal ini dikarenakan, konteks internal memiliki hubungan
erat dengan aspek-aspek intrakebahasaan. Konteks intralingual mencakup
aspek tekanan, durasi, dan aspek intonasi. Konteks internal mengacu pada
makna yang hanya terdapat dalam kebahasaan yang berbanding terbalik
dengan konteks ekstralingual yang merujuk pada hal-hal yang dapat dilihat dari
luar konteks.
2.2.2.2. Konteks Eksternal
Konteks eksternal dapat disebut juga sebagai konteks ekstralinguistik.
Konteks ekstralinguistik merupakan hal-hal di luar kebahasaan yang melatar
belakangi dalam sebuah penuturan (Rahardi, 2019: 27). penuturan tersebut
dipengaruhi oleh aspek yang melingkupi percakapan agar penutur dan
mitratutur dapat saling memahami informasi dengan baik. Dalam konteks
ekstralingistik yang dikaji ilmu diluar kebahasaan yakni, konteks sosial,
konteks sosiental, konteks kultural dan konteks situasional.
a) Konteks sosial
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Konteks sosial atau konteks yang bersifat kemasyarakatan banyak
dimanfaatkan dalam studi sosiolinguistik dan sosio pragmatik selama ini
(Rahardi, 2019: 109). Konteks sosial adalah konteks yang timbul akibat
interaksi diantara anggota masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial
budaya. Dapat diartikan konteks sosial adalah hal-hal yang menjadi latar
belakang sebuah penuturan yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial pada
masyarakat.
b) Konteks sosiental
Konteks sosiental merupakan konteks yang faktor penentunya adalah
kedudukan sosial relative pada anggota masyarakat dalam institusi-institusi
yang terdapat pada masyarakat dan akan berpengaruh pada tuturan (Rahardi,
2019: 109). Konteks sosiental menunjukkan adanya pengaruh yang ditimbukan
dari adanya perbedaan kedudukan status sosial di masyarakat. Hal tersebut
dapat ditemukan di berbagai penuturan yang terjadi dimasyarakat baik secara
lisan maupun tulisan.
c) Konteks kultural
Rahardi (Rahardi, 2019: 118) mengungkapkan bahwa konteka sosial dan
konteks sosiental tidak dapat dilepaskan dari konteks kultural. Konteks kultural
sendiri merupakan aspek diluar kebahasaan yang berkaitan dengan budaya
yang melekat pada masyarakat dan berpengaruh pada tuturan. Konteks ini
sangat berpengaruh dalam proses bertutur karena melekatnya budaya pada
masyarakat.
d) Konteks situasional
Konteks situasional merupakan aspek yang merupakan latar belakang
terjadinya pentuturan. Konteks situasional menurut Rahardi (2019: 121) yakni
konteks situasi tuturan adalah aneka macam kemungkinan latar belakang
pengetahuan yang muncul dan dimiliki bersama baik oleh penutur ataupun
mitra tutur, serta aspek-aspek nonkebahasaan lain yang menyertai, mewadahi,
serta melatarbelakangi hadrinya sebuah penuturan tertentu. Pendapat ini
menegaskan bahwa kedua belah pihak, baik mitra tutur maupun penutur
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memiliki latar belakang pengetahuan yang sama sehingga dapat menjadi media
pendukung terjadinya komunikasi dan pemaknaan yang baik.
Oleh karena itu, pemahaman akan konteks yang terjadi sangat penting
bagi penutur maupun mutra tutur dalam sebuah percakapan. Hal ini karena
tanpa adanya pemahaman yang sama akan sebuah konteks, sebuah percakapan
tidak akan bisa terjalin dengan baik. Dengan demikian, informasi yang
disampaikan dapat diterima dengan baik dan ditanggapi dengan benar.
2.2.3.

Makna Pragmatik
Komunikasi merupakan usaha dalam bertukar pesan. Dalam

menyampaikan pesan, penutur tidak selalu menyampaikannya secara langsung.
Kadang-kadang, apa yang dikatakan oleh penutur bukanlah pesan yang benarbenar dimaksudkan, sedangkan yang dimaksudkan justru tidak dikatakan
(Pranowo & Febriasari, 2020: 110). Untuk itu, makna pragmatik dapat
diinterprestasi berdasarkan konteks yang ada (Rahardi, 2019: 147).
2.2.4.

Nilai Rasa Bahasa
Dalam suatu tuturan atau percakapan, terdapat juga nilai rasa. Nilai rasa

merupakan salah satu hal tersampaikan dalam sebuah tuturan. Pradopo dalam
(Muljani, 2013) menyampaikan bahwa nilai rasa dapat muncul melalui
permainan bunyi, kata, gaya bahasa, ungkapan, dan konteks. Menurut Pranowo
(2013) nilai rasa merupakan kadar perasaan dalam makna atau maksud yang
diungkapkan penutur atau penulis, sehingga efeknya dapat dirasakan oleh
pendengar atau pembaca sesuai dengan yang diinginkan penutur atau penulis.
Hal ini sejalan dengan pengertian nilai rasa yang diungkapkan oleh
Poerwadarminta yang menyebutkan bahwa nilai rasa merupakan kadar rasa
yang tercantum dalam isi kata. Rasa atau perasaan yang dimaksud, merupakan
gerakan hati, segala perasaan yang terasa dalam batin; seperti senang, sedih,
suka, duka benci, cinta, mengejek, menghina, memuji, hormat, maupun segan.
Nilai rasa dapat bersifat subjektif atau perorangan. Hal ini tergantung pada
suasana, tempat dan masa.
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Dalam sebuah percakapan, nilai rasa dapat kita lihat dari bahasa verbal,
non verbal dan konteksnya. Akan tetapi, dalam sebuah dialog interaktif yang
terjadi pada media sosial, kita tidak dapat melihat ekspresi dari penutur melalui
bahasa non verbalnya. Nilai rasa hanya dapat dilihat dari penggunaan kata
maupun tanggapan yang diberikan oleh mitra tutur. Dalam hal ini, untuk
menentukan secara tepat nilai rasa yang terkandung dalam dialog interaktif,
penting sekali untuk memahami konteks percakapan yang terjadi.
2.2.5.

Dialog Interaktif
Dialog dapat diartikan sebagai kegiatan bervakap-cakap atau kegiatan

tanya jawab yang dilakukan secara langsung (Supriatna, 2007). Interaktif
adalah kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang saling melakukan
aksi, berhubungan, memengaruhi dan bertimbal balik. Dialog interaktif
merupakan percakapan yang terjadi diantara dua orang. Oleh karena itu, dialog
interaktif adalah dialog yang dilakukan antara dua orang atau lebih membahas
tentang sesuatu secara aktif (Ariyani, 2019). Dialog yang terjadi merupakan
percakapan yang aktif dilakukan oleh kedua orang tersebut. Dialog interaktif
terjadi apabila dua orang yang terlibat dalam percakapan saling menanggapi
dan memberikan pendapat.
Pada penelitian ini, yang dimaksudkan dengan dialog interaktif adalah
dialog yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang saling berinteraksi di
media sosial twittwer. Interaksi yang dimaksud adalah balasan atau komentar
seseorang pada unggahan kata-kata (twit) orang lain, yang kemudian dibalas
oleh sang empunya unggahan. Hal ini dikarenakan, kegiatan komunikasi atau
dialog yang terjadi pada media sosial twitter dilakukan secara tulis berbentuk
unggahan kata-kata.
2.2.6.

Media Sosial
Media sosial merupakan sebuah media online, dengan pengguna yang

dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog,
jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual (Cahyono, 2016). Oleh karena itu,
pengguna media sosial juga dapat secara langsung melakukan dialog tertulis
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maupun lisan. Media sosial juga merupakan sarana komunikasi yang dapat
menghubungkan banyak orang melalui jejaring internet. Menurut Badan
Pengawas Pemilihan Umum (2020:9), media sosial merupakan platform yang
berfokus pada eksistensi pengguna dan memberikan fasilitas kepada mereka
dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Berbagai platform media sosial yang
diminati masyarakat, diantaranya adalah Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest, Tiktok dan lain sebagainya (Sari & Yusriansya, 2020). Melalui sosial
media masyarakat dapat berbagi dan terhubung dengan pengguna lain
dimanapun.
Media sosial memiliki beragam aplikasi, diantaranya yaitu Facebook,
Instagram, Twitter, Tiktok, Youtube, WhatsApp dan lain sebagainya. Pada
penelitian ini, media sosial yang digunakan adalah Twitter. Twitter merupakan
salah satu meda sosial yang cukup digemari di Indonesia. Twitter adalah media
sosial yang menitikberatkan pengiriman teks pesan hingga 280 karakter. Pesan
tersebut dikenal dengan sebutan kicauan (tweet). Selain mengirim pesan,
Twitter juga dilengkapi dengan fitur untuk mengunggah video maupun
gambar.
Twitter didirikan pada bulan maret 2006 oleh Jack Dorsey dan situs
jejaringnya diluncurkan pada bulan juli di tahun yang sama. Pada awal
peluncurannya, twitter membatasi penggunanya dengan pesan yang hanya
dapat ditulis sebanyak 140 karakter saja. Akan tetapi, seiring berkembangnya
popularitas Twitter dalam masyarakat, akhirnya batas itu dinaikkan menjadi
280 karakter.
2.3 Kerangka Berpikir
Penelitian nilai rasa dan makna pragmatik pada tuturan afektif dalam
dialog interaktif di Twitter dikaji menggunakan teori pragmatik, sehingga
diketahui nilai rasa bahasa dan makna pragmatik sebagai penentu pemaknaan
pada tuturan afektif dalam dialog interaktif di media sosial Twitter.
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Penelitian ini dilakukan dengan berlandaskan pada definisi dari nilai
rasa dan makna pragmatik. Penelitian ini akan dimulai dengan mengambil data
dari dialog interaktif yang terjadi di media sosial Twitter. Data yang akan
diambil adalah 50 dialog interaktif yang mengandung nilai rasa dan makna
pragmatik pada tuturan afektif nya. Setelah itu, peneliti akan menganalisis nilai
rasa dan makna pragmatik pada dialog interaktif yang telah didapatkan.
Akhirnya, peneliti akan mendeskripsikan nilai rasa dan makna pragmatik yang
terdapat pada tuturan afektif yang digunakan oleh pengguna sosial media.
Berdasarkan pendekatan teori tersebut apabila dibuat bagan kerangka
berpikir ialah sebagai berikut:

Nilai Rasa dan Makna Pragmatik Tuturan
Afektif dalam Dialog Interaktif di Twitter

Kajian
Pragmatik

Nilai Rasa

Makna Pragmatik
Tuturan Afektif
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. penelitian
deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan atau
menggambarkan realita yang ada. Penelitian ini bersifat deskriptif karena
mendeskripsikan nilai rasa bahasa yang terdapat pada dialog interaktif di
media sosial.
3.2 Sumber Data dan Data Penelitian
Sumber data dalam penelitian ini akan difokuskan pada data yang
akan diambil dari media sosial. Data akan diambil dari sosial media Twitter
pada tahun 2021 (Juni-September). Data akan difokuskan pada dialog yang
terjadi pada media sosial tersebut.
Data yang diambil berupa kalimat yang mengandung nilai rasa dan
makna pragmatik pada tuturan afektif yang terdapat pada dialog di sosial
media. Data yang akan diambil, akan ditentukan berdasarkan teknik
pengamatan langsung pada setiap dialog yang terjadi di media sosial yang
mengandung nilai rasa dan makna pragmatik pada tuturan afektif nya.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik baca dan
catat. Peneliti akan membaca setiap dialog yang terjadi di media sosial
twitter, kemudian akan mencatat dialog yang memiliki nilai rasa pada
tuturan afektif dan makna pragmatik. Nilai rasa dari data yang telah
diidentifikasi kemudian di inventarisasikan.
3.4 Instrument Penelitian
Instrumen penelitian ini adalah catatan yang digunakan peneliti
untuk mencatat data-data dialog interaktif yang ditemukan pada sosial
media. Peneliti secara langsung membaca dialog interaktif yang terjadi di
sosial media twitter dan mencatat pada format lembar catatan berikut ini.
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No.
1.

Data tuturan afektif dan konteks

Nilai Rasa Bahasa

Data tuturan: ……………….
Konteks: ………………….

2.

No.
1.

dst

Data tuturan afektif dan konteks

Makna Pragmatik

Data tuturan: ……………….
Konteks: ………………….

2.

dst

3.5 Teknik Analisis Data
Pada penelitian ini, teknik analisis data akan dilakukan dengan
beberapa tahap.
1. Identifikasi data

Identifikasi data dilakukan oleh peneliti dengan melakukan observasi pada
laman sosial media. Dalam kegiatan observasi, akan dilakukan identifikasi
data, sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang diambil merupakan
dialog interaktif yang mengandung nilai rasa dan makna pragmatik di
sosial media.
2. Klasifikasi data

Data yang telah ditemukan, akan melalui proses klasifikasi. Pada proses
ini data akan diklasifikasikan pada dialog yang mengandung nilai rasa dan
makna pragmatik.
3. Interpretasi data

Pada tahap ini, peneliti melakukan pemaknaan atau penguraian makna
pragmatik yang terdapat dalam data yang telah diklasifikasikan. Hal ini
dilakukan agar data memiliki makna yang jelas.
4. Refleksi hasil analisis

Pada tahap selanjutnya, data yang telah diinterpretasikan akan
direfleksikan. Tindakan ini dilakukan agar data yang telah diuraikan
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maknanya dapat benar-benar sesuai dengan nilai rasa yang terkandung
dalam data.
5. Pelaporan hasil penelitian

Pada tahap ini, akan dilakukan pelaporan data yang telah melewati tahaptahap analisis data. Peneliti akan mendeskripsikan data berdasarkan nilai
rasa bahasa dengan contoh pemakaian.
3.6 Triangulasi Data
Moleong

mengungkapkan

bahwa

triagulasi

adalah

teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar
data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data
itu. Moleog (2006) membagi triagulasi menjadi empat macam, yakni
penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini akan
dilakukan triangulasi diskusi bersama dosen, yakni Dr.R.Kunjana Rahardi,
M. Hum selaku triangulator.
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BAB IV
HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari (1) deskripsi
data, (2) hasil penelitian, (3) pembahasan. Deskripsi data akan menggambarkan
mengenai data-data analisis. Pada bagian hasil penelitian akan mendeskripsikan
secara kualitatif dua rumusan masalah yakni (a) nilai rasa, dan (b) makna pragmatik
dalam dialog interaktif di Twitter. Pada bagian pembahasan akan menjelaskan
mengenai hasil analisis data dengan didasarkan pada teori yang ada.
4.1. Deskripsi Data
Data pada penelitian ini berupa tuturan yang terdapat dalam dialog interaktif di
Twitter. Pada penelitian ini diteliti nilai rasa dan makna pragmatik. Peneliti
mengambil data dari dialog interaktif di twitter karena merupakan platform sosial
media yang banyak digunakan oleh masyarakat, dan sangat aktual. Dialog interaktif
dapat dilakukan oleh siapapun pengguna media sosial twitter. Data yang telah
dikumpulkan adalah 52 tuturan yang mengandung nilai rasa dan makna pragmatik.
4.2. Hasil Penelitian
Hasil penilaian ini berisi uraian data penelitian secara terinci yang telah
didapatkan. Uraian tersebut meliputi nilai rasa dan makna pragmatik yang terdapat
pada dialog interaktif di twitter. Berikut merupakan penjabaran dari hasil penelitian
yang telah dilakukan:
4.2.1 Nilai Rasa Dalam Dialog Interaktif di Twitter
Setelah dilakukan analisis data tuturan dari media sosial twitter, peneliti
menemukan beberapa jenis nilai rasa bahasa yang muncul. Analisis nilai rasa di
dasarkan pada konteks sosial, sosiental, dan latar belakang antara penutur dan mitra
tutur. Berikut merupakan pemaparannya.
4.2.1.1 Nilai Rasa Cinta
Cinta merupakan suatu kondisi perasaan manusia ketika mereka
merasakan perasaan suka yang teramat sangat terhadap siapapun dan apapun.
Perasaan ini dapat dicurahkan pada benda yang selalu digunakan, pada orang
terdekat dan memiliki hubungan khusus, atau juga pada makanan yang selalu
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dimakan. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa tuturan afektif yang
mengandung kadar nilai rasa cinta dalam dialog interaktif di twitter. Salah satunya
dialog seperti:
Data tuturan 14
Udah lucu, manis, cakep, baik hati, ngrepotin
perasaan orang aja
@urgeminibooy Aku y
Konteks
Penutur berkata sifat orang yang lucu, manis,
tampan dan baik hati membuatnya repot karena ia
jatuh hati. Hal ini kemudian ditanggapi oleh mitra
tutur dengan percaya diri bahwa untuk dirinyalah
kalimat itu.
Pada data (14) terdapat ungkapan penutur yang menyampaikan ciri-ciri
@recklesqq

orang yang dapat membuatnya jatuh hati, yakni orang yang memiliki sifat lucu,
manis, cakep (tampan) dan baik hati. Ungkapan ini ditimpali dengan candaan
mitra tutur yang mengajukan bahwa dirinyalah yang dimaksud. Pada tuturan
afektif yang diungkapkan oleh penutur menunjukkan rasa tertarik. Setelah melihat
tuturan tersebut kemungkikan kita akan langsung merasakan dan memahami
bahwa penutur menunjukkan perasaan cinta kepada orang yang memiliki ciri
tersebut.
Dialog tersebut dapat ditangkap dengan baik oleh mitra tutur karena
mitra tutur dan penutur masing-masing memiliki latar belakang pemahaman yang
sama. Sesuai dengan pendapat Rahardi (2019: 121) yakni konteks situasi tuturan
adalah aneka macam kemungkinan latar belakang pengetahuan yang muncul dan
dimiliki bersama baik oleh penutur ataupun mitra tutur, serta aspek-aspek
nonkebahasaan lain yang menyertai, mewadahi, serta melatarbelakangi hadrinya
sebuah penuturan tertentu.
Data tuturan 33
@dewirahmat_ Punya pasangan yang keluarganya welcome banget,
merestui, ramah, perhatian, pokoknya udah dianggep
anak sendiri, bahagia banget sumpahh
@utaeeeeee
tapi nanti kalo putus gamonnya parah wkwk
Konteks
Penutur merasakan bahwa keluarga pasangannya
sangat menerima kehadirannya dalam keluarga dan
penulis merasa sangat bahagia. Mitra tutur
memberikan tanggapan bahwa kondisi seperti itu
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akan membuat seseoran sulit untuk melupakannya
apabila hubungan sudah berakhir
Data tuturan (33) di atas, penutur mengungkapkan perasaan cintanya
kepada keluarga pasangannya yang menerima, merestui serta memberikan
perhatian yang sangat baik pada penutur. Penutur merasa diterima dan dicintai
oleh keluarga pasangannya, bahkan penutur mengungkapkan bahwa keluarga
pasangan sudah menganggap penutur sebagai dari keluarga pasangannya sendiri.
Saat kita melihat tuturan dari penutur, kita akan langsung menangkap bahwa
penutur sangat dicintai oleh keluarga kekasihnya. Hal ini juga dipahami oleh mitra
tutur yang memiliki pengalaman yang sama dilihat dari tanggapan mitra tutur
yang menyatakan bahwa cinta yang diberikan oleh keluarga pasangan dapat
membuat seseorang sulit melepaskan apabila hubungan berakhir atau kandas.
Adapun konteks tuturan dari data (33) tersebut adalah penutur merasakan
bahwa keluarga pasangannya sangat menerima kehadirannya dalam keluarga dan
penutur merasa sangat bahagia. Mitra tutur yang memiliki pengalaman yang sama
memberikan tanggapan bahwa kondisi seperti itu akan membuat seseorang sulit
untuk melupakan hubungan tersebut apabila hubungan sudah berakhir. Hal
tersebut menunjukkan bahwa baik mitra tutur maupun penutur sama-sama
memiliki latar belakang pengetahuan yang sama terhadap situasi yang diutarakan
oleh penutur.
4.2.1.2 Nilai Rasa Halus
Nilai rasa halus merupakan nilai rasa yang menggunakan kata-kata bernilai
rasa hormat dan menghargai. Terdapat banyak tuturan afektif yang memiliki kadar
nilai rasa halus dalam dialog interaktif di twitter.
Data tuturan 34
salahku memang sudah menganggap kamu rumah
@ryanandrn_
padahal aku tau kamu hanya ramah
@GrizzlyGurl14: Salahku memang sudah mengganggap kamu
spesial padahal aku tau kamu hanya menganggap
aku salah satu dari sekian banyak wanita milikmu
Konteks
Penutur yang menyesal karena ia telah terbawa
perasaan sehingga berpikir bahwa orang yang
ramah padanya mampu membuat ia nyaman dan
cocok. Hal ini ditanggapi dengan tweet yang berisi
penyesalan mitra tutur karna menganggap
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pasangannya special padahal mitra tutur
diselingkuhi.
Berdasarkan analisis data tuturan (34) penutur mengungkapkan bahwa ia
salah menganggap orang yang penutur sukai menyukainya juga, karena ternyata
orang yang ia sukai hanya sekedar baik kepada semua orang termasuk dirinya. Hal
ini ditanggapi oleh mitra tutur yang merasakan pengalaman yang dengan
mengatakan bahwa ia merasa salah menganggap orang yang ia cintai
mengganggap mitra tutur spesial. Ternyata mitra tutur bukan satu-satunya wanita
yang pasangan mitratutur miliki, atau dengan kata lain pasangan mitra tutur
memiliki hubungan dengan wanita lain. Penggunaan kata spesial dan ramah
menunjukkan bahwa penutur dan mitra tutur masih menghargai orang yang
membuat mereka tersakiti.
Adapun konteks yang terdapat pada cuitan tersebut adalah penyesalan
penutur karena telah terbawa perasaan sehingga berpikir bahwa orang yang ramah
padanya mampu membuat ia nyaman dan cocok. Hal ini kemudian ditanggapu
dengan tweet yang berisi penyesalan mitra tutur karna menganggap pasangannya
spesial padahal mitra tutur diselingkuhi. Baik penutur maupun penutur memiliki
pengalaman yang mirip dan keduanya diawali dengan perasaan bahwa
pasangannya ramah dan menganggapnya spesial.
Data tuturan 17
Aku kurang suka sama rasanya pocky semangka,
@pudumilk
kalau kalian suka ga
@minekardomin: Sama kurang suka, kayak sabun muka yang rasa
semangka itu
Konteks
Penutur tidak menyukai makanan ringan merk
Pocky rasa semangka. Ia kemudian bertanya
pendapat mitra tutur. Mitra tutur kemudian
menanggapi
pertanyaan
tersebut
dengan
persetujuan. Mitra tutur menganggap rasa pocky
semangka seperti rasa sabun muka semangka
Data tuturan (17) penutur mengungkapkan rasa tidak sukanya pada
makanan pocky rasa semangka. Mitra tutur juga merasakan hal yang sama, karena
ia menganggap pocky rasa semangka rasanya seperti sabun muka yang memiliki
rasa yang sama. Ungkapan rasa tidak suka penutur dan mitra tutur keduanya
diungkapkan dengan penggunaan kata “kurang” yang cenderung lebih sopan dan
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lebih halus. Saat kita membaca pernyataan dan tanggapan dari penutur maupun
mitra tutur kita akan merasakan bahwa keduanya menunjukkan nilai rasa sopan
saat memberikan opini mereka.
Baik mitra tutur dan penutur memiliki latar belakang pernah mencoba
Pocky rasa semangka dan keduanya setuju bahwa rasanya tidak mereka sukai.
Mitra tutur dan penutur masing-masing memiliki latar belakang pemahaman yang
sama. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi (2019: 121) yakni konteks situasi
tuturan adalah aneka macam kemungkinan latar belakang pengetahuan yang
muncul dan dimiliki bersama baik oleh penutur ataupun mitra tutur, serta aspekaspek nonkebahasaan lain yang menyertai, mewadahi, serta melatarbelakangi
hadrinya sebuah penuturan tertentu.
4.2.1.3 Nilai Rasa Benci
Tidak banyak tuturan afektif yang mengandung nilai rasa benci pada
dialog interaktif di twitter. Berikut merupakan dialog yang mengandung nilai rasa
benci:
@mokacinoooo

Data tuturan 3
Diantara semua kartun yang ada gue paling ga suka
sama yang ini soalnya creepy banget

@OctoberLight Urgh suka kesel sama Eustacenya (nama tokoh
kartun) temperamental bahkan ke istri sendiri, mata
duitan.
Konteks
Penutur mengungkapkan bahwa diantara banyaknya
kartun yang ada, ia sangat tidak menyukai kartun
Courage the Cowardly Dog karena ia merasa kartun
itu menakutkan. Hal ini diamini oleh mitra tutur yang
merasa tidak suka karena tokoh kartun tersebut
memiliki sifat-sifat buruk.
Pada data tuturan (3) di atas, penutur mengungkapkan perasaan tidak
sukanya yang amat sangat pada sebuah kartun berjudul Courage the Cowardly
Dog. Hal ini juga diamini oleh mitra tutur yang mengungkapkan sifat buruk salah
satu karakter bernama Eustace yang temperamental dan mata duitan. Setelah
membaca dialog tersebut, kita dapat merasakan perasaan tidak suka yang amat
sangat dari mitra tutur dan penutur terhadap kartun tersebut.
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Fungsi konteks pada tuturan tersebut adalah konteks situasional. Sesuai
dengan pendapat Rahardi (2019: 121) yakni konteks situasi tuturan adalah aneka
macam kemungkinan latar belakang pengetahuan yang muncul dan dimiliki
bersama baik oleh penutur ataupun mitra tutur, serta aspek-aspek nonkebahasaan
lain yang menyertai, mewadahi, serta melatarbelakangi hadrinya sebuah
penuturan tertentu. Konteks pada dialog tersebut, penutur mengungkapkan
ketidaksukaannya pada kartun berjudul Courage the Cowardly Dog karena ia
merasa kartun itu menakutkan. Hal ini diamini oleh mitra tutur yang merasa tidak
suka karena tokoh kartun tersebut memiliki sifat-sifat buruk.
4.2.1.4 Nilai Rasa Semangat
Nilai rasa semangat merupakan nilai rasa yang menggunakan kata-kata
yang memiliki kadar rasa semangat. Tidak banyak nilai rasa semangat yang
ditemukan pada dialog interaktif di twitter.
Data tuturan 4
Covid meresahkan ya bund, bukan apa-apa tapi w
udah excited banget mau ngampus lagi, tapi malah
lockdown lagi, kesel bgt…Tolonglah masyarakat
patuhi protokol dan segera vaksinasi biar gak parah
nih Covid…
Huhu iyah, zona merah dimana-mana (emotikon
@Minnygj
menangis) padahal semangat ngampus
Konteks
Penutur merasa resah karena pandemi Covid dan
ingin segera berkuliah secara luring. Oleh karena itu,
penutur meminta tolong masyarakat untuk mematuhi
protokol dan segera vaksin. Hal ini ditanggapi oleh
mitratutur dengan menyatakan bahwa zona merah
ada dimana-mana dan mengungkapkan bahwa
sebenarnya mitra tutur sudah bersemangat untuk
mengikuti kegiatan berkuliah secara luring.
Pada tuturan (4) penutur mengungkapkan bahwa ia bersemangat untuk
@hyelhint_

melakukan kegiatan belajar mengajar secara luring di kampus. Akan tetapi, virus
Covid-19 pada saat itu masih terbilang tinggi sehingga masih diterapkan
lockdown. Hal ini ditanggapi oleh mitra tutur yang juga sangat bersemangat untuk
mengikuti kegiatan belajar mengajar dikampus, tetapi masih banyak zona merah
yang menandakan tingginya angka masyarakat yang terjangkit virus Covid-19.
Dari percakapan penutur dan mitra tutur dapat dirasakan semangat keduanya yang
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ingin segera melaksanakan kegiatan secara luring di kampus masing-masing,
bahkan perasaan semangat itu membuat penutur berharap masyarakat mematuhi
protokol kesehatan dan segera melakukan vaksinasi.
Konteks sosial atau konteks yang bersifat kemasyarakatan banyak
dimanfaatkan dalam studi sosiolinguistik dan sosio pragmatik selama ini
(Rahardi, 2019: 109). Penutur dan mitratutur memiliki latar belakang sosial yang
sama. Keduanya merupakan mahasiswa yang ingin segera melakukan kegiatan
tatap muka, akan tetapi pandemi covid masih belum reda.
4.2.1.5 Nilai Rasa Kasar
Nilai rasa kasar merupakan nilai rasa yang menggunakan kata-kata yang
dianggap kasar di masyarakat. Banyak tuturan afektif yang mengandung nilai rasa
kasar dalam dialog interaktif di twitter.
Data tuturan 5
@livianatasya2 Kurang ajar bisa-bisanya suara adzan di remix acara
begituan, gak mungkin kebetulan atau apalah itu staff
lu banyak pasti pada tau juga kalo itu suara adzan
(emotikon marah)
Itu mereka taulah kalau itu adzan. Ngga mungkin
@dhyrzxh
mereka ngga tau kalau itu suara Adzan. Mnet
ngelunjak lama-lama.
Konteks
Penutur mengungkapkan kemarahannya kepada
Mnet yang merupakan sebuah acara musik korea. Hal
itu dikarenakan, Mnet telah menggunakan suara
adzan untuk lagu pembukaan sebuah penampilan
artis. Mitra tutur menanggapi dengan dugaan bahwa
Mnet sudah tahu bahwa suara yang digunakan
tersebut adalah suara adzan..
Data tuturan (5) penutur mengatakan bahwa salah satu acara musik korea
bernama Mnet menggunakan adzan yang di remix (dipadukan dengan lagu lain)
untuk menjadi lagu pembukaan sebuah penampilan seorang artis korea. Hal ini
dikatakan penutur merupakan tindakan kurang ajar. Mitra tutur juga memberikan
tanggapannya. Ia menyatakan bahwa tidak mungkin Mnet tidak tahu bahwa yang
mereka gunakan adalah suara adzan. Mitra tutur mengungkapkan bahwa Mnet
semakin lama ngelunjak. Dapat dilihat dari dialog tersebut, penutur dan mitra tutur
menggunakan tuturan afektif yang cenderung kasar untuk memberikan pendapat
mereka tentang acara Mnet yang menggunakan suara Adzan dengan tidak benar.
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Adapun konteks pada tuturan tersebut, Penutur mengungkapkan
kemarahannya kepada Mnet yang merupakan sebuah acara musik korea. Hal itu
dikarenakan, Mnet telah menggunakan suara adzan untuk lagu pembukaan sebuah
penampilan artis. Mitra tutur menanggapi dengan dugaan bahwa Mnet sudah tahu
bahwa suara yang digunakan tersebut adalah suara adzan. Rahardi (Rahardi, 2019:
118) mengungkapkan bahwa konteka sosial dan konteks sosiental tidak dapat
dilepaskan dari konteks kultural. Kultur Indonesia yang memegang teguh
kesopanan menjadi latar belakang pada tuturan tersebut. Penutur dan mitra tutur
menggunakan tuturan afektif yang kasar untuk menggambarkan rasa kesalnya.
4.2.1.6 Nilai Rasa Nyaman
Nilai rasa nyaman adalah nilai rasa yang mengandung kadar rasa nyaman.
Terdapat dialog interaktif yang mengandung nilai rasa nyaman di twitter.
Data tuturan 6
Gapapa ko kalau cemburu karna takut bakal ada
@JE_JELAS
seseorang yang entah siapa bisa bikin dia nyaman
dari yang udah lu lakuin.
@heyykenalanyuk Iya gapapa, kalo dia nyakitin kamu nomor wa ku
masih sama kok
Konteks
Penutur mengatakan bahwa rasa cemburu itu
bukan hal yang salah. Hal itu ditanggapi mitra
tutur dengan persetujuan dan menawarkan pada
penutur untuk menghubunginya jika ada yang
menyakiti penutur.
Pada data tuturan (6) di atas, penutur mengungkapkan bahwa rasa cemburu
bukan hal yang salah karna senyaman-nyamannya seseorang, pasti ada oranglain
yang dapat membuat pasangan kita nyaman. Hal ini ditanggapi dengan candaan
mitra tutur yang secara tidak langsung meminta penutur menghubungi mitra tutur
saat penutur merasa tersakitu. Berdasarkan tuturan penutur, kita dapat merasakan
bahwa perasaan nyaman sangat berpengaruh terhadap perasaan orang lain. Kita
juga akan merasa nyaman untuk mengungkapkan rasa cemburu, karena penutur
menyatakan bahwa cemburu bukanlah hal yang salah.
Konteks pada tuturan tersebut yakni, penutur mengatakan bahwa rasa
cemburu itu bukan hal yang salah. Hal itu ditanggapi mitra tutur dengan
persetujuan dan menawarkan pada penutur untuk menghubunginya jika ada yang
menyakiti penutur. Penutur dan mitra tutur memiliki latar belakang situasi yang
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sama. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi (2019: 121) yakni konteks situasi
tuturan adalah aneka macam kemungkinan latar belakang pengetahuan yang
muncul dan dimiliki bersama baik oleh penutur ataupun mitra tutur, serta aspekaspek nonkebahasaan lain yang menyertai, mewadahi, serta melatarbelakangi
hadrinya sebuah penuturan tertentu.
4.2.1.7 Nilai Rasa Gemas
Perasaan gemas dapat timbul ketika kita melihat seseorang ataupun
sesuatu yang membuat kita merasa ingin menyentuh atau saat melihat seseorang
yang membuat kita marah dalam hati. Terdapat beberapa tuturan afektif yang
mengandung nilai rasa gemas pada dialog interaktif di twitter.
Data tuturan 9
my! Jungkook gemas banget kan??!?!?”
@armyfess_
(menyertakan gambar bergerak artis korea).
@ffdkyu
Mau cubit
Konteks
Penutur meminta persetujuan kepada mitra tutur
mengenai kelucuan dan wajah menggemaskan
milik anggota boy grup asal korea yaitu Jungkook
BTS. Hal ini ditanggapi dengan kalimat “Mau
cubit” sebagai tanda persetujuan.
Pada data tuturan (9) penutur mengungkapkan bahwa ia merasa gemas
pada salah satu anggota boy grup asal korea selatan yaitu Jungkook BTS. Penutur
juga menyertakan gambar bergerak (GIF) dari artis tersebut yang dianggap oleh
penutur menggemaskan. Mitra tutur pun memberikan respon yang sama. Mitra
tutur juga mengungkapkan rasa gemasnya dengan pernyataan bahwa ia ingin
mencubit pipi milik anggota boygrup BTS tersebut. Berdasarkan tuturan tersebut,
kita dapat merasakan bahwa penutur sangat merasa gemas dengan anggota
boygrup tersebut.
Adapun konteks pada tuturan di atas, penutur meminta persetujuan kepada
mitra tutur mengenai wajah lucu dan menggemaskan milik anggota boy grup asal
korea yaitu Jungkook BTS. Hal ini ditanggapi dengan kalimat “Mau cubit”
sebagai tanda persetujuan. Penutur dan mitra tutur sama-sama memiliki latar
belakang situasi yang sama. Keduanya merupakan fans dari boygrup asal korea
bernama BTS dan keduanya setuju bahwa foto yang dilampirkan penutur sangat
menggemaskan.
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Oleh karena itu, makna dialog tersebut dapat ditangkap dengan baik oleh
mitra tutur karena mitra tutur dan penutur masing-masing memiliki latar belakang
pemahaman yang sama. Sesuai dengan pendapat Rahardi (2019: 121) yakni
konteks situasi tuturan adalah aneka macam kemungkinan latar belakang
pengetahuan yang muncul dan dimiliki bersama baik oleh penutur ataupun mitra
tutur, serta aspek-aspek nonkebahasaan lain yang menyertai, mewadahi, serta
melatarbelakangi hadrinya sebuah penuturan tertentu.
4.2.1.8 Nilai Rasa Sedih
Terdapat dua dialog pada media sosial twitter yang mengandung nilai rasa
sedih, seperti:
@lluvtaeby

Data tuturan 40
jdi gini ya rasanya kehilangan kucing, sakit bgt benerbener sakit bgt (emotikon menangis) semoga tabby
baik-baik aja ya cantik, cepet pulanggg

@rfhhaha
@lluvtaeby
Konteks

iya sedih bgt, semoga tabby nya cepat pulang yaa.
Amiin ya allah amin
Penutur yang baru saja kehilangan kucingnya merasa
sangat sakit dan sedih, ia mendoakan agar kucingnya
cepat pulang. Mitra tuturpun ikut mendoakan dan
diamini oleh penutur.
Pada data tuturan (37), penutur mengungkapkan perasaan sedihnya karena
kucing yang ia sayangi hilang. Penutur merasa hatinya sakit dan berharap kucing
kesayangannya dalam keadaan baik-baik saja dan dapat cepat kembali. Mitra tutur
juga memberikan tanggapannya yang menunjukkan rasa turut bersedih atas
kehilangan penutur. Mitra tutur mendoakan agar kucing kesayangan penutur yang
bernama tabby dapat segera pulang, dan diamini oleh penutur. Saat membaca
tuturan dari penutur, kita dapat merasakan rasa sedih dan sakitnya kehilangan
sesuatu yang sangat berharga dan sangat kita sayangi.
Adapun konteks tuturan diatas, penutur baru saja kehilangan kucingnya
dan ia merasa sangat sakit dan sedih, ia berdoa agar kucingnya cepat pulang. Mitra
tuturpun ikut mendoakan dan diamini oleh penutur. Penutur dan mitra tutur
keduanya memiliki latar belakang sosial yang sama. Keduanya sama-sama
memiliki rasa sayang pada kucing. Hal tersebut membuat keduanya memiliki
simpati terhadap kucing. Itulah yang membuat mitra tutur dapat memahami
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kesedihan yang dirasakan oleh penutur. Maka dari itu, konteks sosial pada dialog
tersebut menjadi latar belakang penuturan dapat terjadi dengan baik.
4.2.1.9 Nilai Rasa Kesal
Nilai rasa kesal dapat mucul ketika seseorang mengungkapkan dan
menggunakan kata yang mengandung kadar rasa kesal dalam tuturannya. Dalam
dialog interaktif di twitter didapatkan tuturan afektif yang mengandung nilai rasa
kesal tersebut.
Data tuturan 11
Jahat dikit digibahin baik dikit malah
@Aciels10
dimanfaatin.
@BosRiyan
Keras banget hidup di dunia.
Konteks
Penutur menyatakan pendapatnya bahwa apapun
yang dilakukan seseorang akan selalu dipandang
negatif oleh orang lain. Mitra tutur kemudian
menambahkan
dan
mengamini
dengan
mengatakan bahwa hidup di dunia keras.
Pada tuturan (11) tersebut, penutur mengungkapkan bahwa apapun yang
dilakukan penutur akan selalu dipandang negatif. Saat seseorang bersikap jahat
sedikit saja, orang lain akan berbicara dibelakang orang tersebut, sedangkan saat
baik justru kebaikan itu dimanfaatkan. Mitra tutur juga memberi tanggapan bahwa
hidup di dunia keras. Dalam tuturan tersebut, dapat dirasakan bahwa penutur
merasa kesal karena apapun yang ia lakukan selalu salah di mata orang lain.
tindakan jahat ataupun baik selalu berakhir dengan penilaian buruk dan
dimanfaatkan.
Konteks yang melatar belakangi tuturan tersebut merupakan konteks
sosial. Konteks sosial atau konteks yang bersifat kemasyarakatan banyak
dimanfaatkan dalam studi sosiolinguistik dan sosio pragmatik selama ini
(Rahardi, 2019: 109). Pada dialog tersebut, penutur dan mitra tutur berada di
kondisi sosial tempat mereka tinggal memandang segala sesuatu yang dilakukan
seseorang selalu dipandang negatif.
4.2.1.10 Nilai Rasa Santai
Rasa santai adalah perasaan seseorang ketika ia tidak merasa tegang dan
dalam keasaan bebas dalam hidupnya. Terdapat nilai rasa santai yang terkandung
dalam tuturan afektif pada dialog interaktif di twitter.
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Data tuturan 19
Tetap santai dan keep smile walaupun semua
@FiersaBesari
hancur berantakan
@ruanggalau_id
Sedikit galau tapi gpp
Konteks
Penutur mengatakan bahwa harus tetap santai dan
tersenyum walaupun mengalami banyak masalah.
Hal ini ditanggapi dengan perasaan mitra tutur
yang sedikit galau, tetapi ia berusaha untuk baikbaik saja.
Pada data (19) penutur mengatakan bahwa kita harus tetap santai dan
tersenyum walaupun semua hancur berantakan. Mitra tutur kemudian
memberikan tanggapan bahwa ia sedikit merasa galau tapi tidak apa-apa. Penutur
ingin meringankan perasaan kita dengan meminta agar tetap santai dan tersenyum
saat menghadapi permasalahan. Saat memahami tuturan dari penutur beban dari
setiap masalah menjadi ringan dan kita pasti merasa lega walaupun sedikit.
Adapun konteks yang melatar belakangi penuturan tersebut adalah konteks
situasional. Penutur mengatakan bahwa harus tetap santai dan tersenyum
walaupun mengalami banyak masalah. Hal ini ditanggapi dengan perasaan mitra
tutur yang sedikit galau, tetapi ia berusaha untuk baik-baik saja. Hal ini
menunjukkan keduanya memiliki latar belakang situasi yang membuat mereka
merasa galau dan hancur. Oleh karena itu, penutur memberikan kata semangat
agar tetap santai dan senang walaupun sedang merasa sedih.
4.2.1.11 Nilai Rasa Lemah
Terdapat tuturan afektif dalam dialog interaktif di twitter yang
mengandung nilai rasa lemah ini.
Data tuturan 25
Ya allah kenapa hati aku kek choki choki si
@raapunsel04_
lembek (emotikon menangis)
@frasaku
Mleyot mulu kan (emotikon menangis)
Konteks
Penutur menggambarkan hatinya yang mudah
tersakiti dan mudah luluh dengan choki-choki.
Choki-choki sendiri merupakan makanan berupa
pasta coklat yang dibungkus dengan plastik.
Mengetahui maksud penutur, mitra tutur
menanggapi dengan pernyataan “Mleyot mulu
kan”. Hal tersebut juga dibenarkan penutur.
Dalam data tuturan (25) tersebut, penutur mengungkapkan bahwa hatinya
seperti makanan choki-choki yang lembek. Mitra tutur menanggapi dengan
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mengatakan hati penutur mleyot atau lemas atau lunak. Hal ini dapat diartikan
bahwa penutur ingin mengungkapkan bahwa hatinya lemah dan mudah goyah
seperti makanan choki-choki. Saat membaca penuturan penutur, kita dapat
menangkap bahwa penutur memiliki hati yang lemah dan dapat dengan mudah
menangis atau lebih perasa (sensitif).
Konteks yang menjadi latar belakang penuturan itu adalah konteks
situasional. Penutur menggambarkan hatinya yang mudah tersakiti dan mudah
luluh dengan choki-choki. Choki-choki sendiri merupakan makanan berupa pasta
coklat yang dibungkus dengan plastik. Mengetahui maksud penutur, mitra tutur
menanggapi dengan pernyataan “Mleyot mulu kan”. Hal tersebut juga dibenarkan
penutur.
4.2.1.12 Nilai Rasa Terasing
Nilai rasa terasing merupakan nilai rasa yang menggambarkan perasaan
dijauhi ataupun menyendiri. Nilai rasa ini ditemukan dalam tuturan afektif pada
dialog interaktif di twitter.
Data tuturan 27
Kalian pernah ga sih punya pengalaman
dijauhin sama temen karena dia mungkin udah
nemu temen yang lebih asik?
@ordinaryhuman88 Sering kak. Ke aku kalau butuh doang.. Butuh
pinjem duit, butuh nanya tugas, butuh sarana
yang gak dia punya sampai udah kebal.
Konteks
Penulis bertanya kepada mitra tutur mengenai
pengalaman dijauhi teman karena sudah
menemukan teman yang lain. Mitra tutur pun
menjawab bahwa hal itu sering ia rasakan,
bahkan temannya hanya datang saat
membutuhkan saja,
Pada data tuturan (27) di atas, penutur bertanya mengenai pengalaman
@perigigibts

dijauhi oleh teman karena teman kita memiliki teman lain yang lebih
menyenangkan. Hal ini dijawab oleh mitra tutur yang mengungkapkan bahwa ia
sering dijauhi temannya. Teman dari mitra tutur hanya mencari ketika perlu saja.
Perlu meminjam uang misalnya. Itu terjadi berkali-kali sampai mitra tutur merasa
kebal. Saat membaca penuturan mitra tutur dan penutur, dapat dirasakan bahwa
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terdapat rasa terasing yang ditandai dengan tuturan afektif dijauhi. Sesuai dengan
pengertian kata terasing yang berarti dijauhi oleh orang lain.
Konteks yang terdapat pada dialog tersebut adalah konteks situasional.
Penutur dan mitra tutur memiliki latar belakang situasi yang sama. Hal ini dapat
dilihat dari pertanyaan penutur mengenai pengalaman dijauhi teman. Mitra tutur
pun menjawab bahwa hal itu sering dirasakan. Keduanya sama-sama memahami
makna tuturan tersebut karena dengan jelas mereka pernah mengalami situasi
yang sama. Sesuai dengan konteks situasional yang melatar belakangi sebuah
tuturan.
4.2.1.13 Nilai Rasa Ingin
Nilai rasa ingin adalah nilai rasa yang terkandung dalam tuturan afektif
yang menunjukkan rasa ingin atau kehendak seseorang. Pada dialog interaktif
ditemukan nilai rasa ingin.
Data tuturan 28
Untuk sang anggota pertama, pemilik lesung pipi
@aiukimaru
menggoda, dan pemimpin tim yang paling luar
biasa. Selamat ulang tahun, Namjoon-ah!
@moonfrvrain
Ibuku ingin Kim Namjoon sebagai menantu.
Konteks
Penutur yang mengidolakan boy grup asal korea
selatan Namjoon BTS mengucapkan ulang tahun.
Hal ini bertepatan pada hari lahir namjoon. Ia
memberikan ucapan selamat yang dibalas oleh
mitra tutur. Mitra tutur mengungkapkan bahwa
ibunya menginginkan Namjoon menjadi
menantunya.
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, data (28) berisi ungkapan
penutur yang ingin mengucapkan selamat pada idolanya yang sedang berulang
tahun. Hal ini ditanggapi oleh mitra tutur yang juga mengungkapkan rasa ingin
ibunya membuat Namjoon idola penutur dan mitra tutur menjadi menantu. Dari
tuturan yang terjadi tersebut, dapat dirasakan perasaan ingin atau kehendak dari
mitra tutur dan penutur.
Konteks dalam tuturan ini adalah konteks sosial. Penutur dan mitra tutur
merupakan penggemar boygrup BTS. Maka dari itu, keduanya memiliki latar
belakang sosial yang sama, yakni penggemar boygrup BTS. Penutur yang
mengidolakan boy grup asal korea selatan Namjoon BTS mengucapkan ulang
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tahun. Hal ini bertepatan pada hari lahir namjoon. Ia memberikan ucapan selamat
yang dibalas oleh mitra tutur. Mitra tutur mengungkapkan bahwa ibunya
menginginkan Namjoon menjadi menantunya.
4.2.1.14 Nilai Rasa Bahagia
Nilai rasa bahagia merupakan tuturan afektif yang mengandung kadar rasa
bahagia yang disampaikan oleh penutur atau mitratutur dalam tuturannya. Nilai
rasa bahagia ditemukan pada tuturan afektif dalam dialog interaktif di twitter.
Data tuturan 29
@kim_namuyepoo Selamat ulang tahun (emotikon hati) Terimakasih
telah lahir dan memberikan kebahagiaan,
kedepannya semoga selalu bahagia, selalu
tersenyum, mendapatkan lebih banyak cinta di
masa depan, jangan sampai sakit tetap sehat dan
bahagia selalu (emotikon hati).
@KusumaMichi
Happy Birthday Kim Namjoon
Konteks
Penutur mengucapkan ucapan selamat ulang
tahun berserta doa untuk idolanya Namjoon BTS.
Hal itu karena bertepatan dengan ulang tahun
Namjoon BTS. Mitra tutur juga ikut memberikan
ucapan selamat.
Pada data (27), penutur mengungkapkan ucapan selamat ulang tahun
kepada seorang artis yang berasal dari korea selatan bernama Namjoon. Penutur
mendoakan dan mengucapkan syukurnya karena Namjoon sudah terlahir di dunia.
Ia juga mengungkapkan bahwa ia mendapat kebahagiaan dari Namjoon. Mitra
tutur juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada artis tersebut. Dari tuturan
yang terjadi, baik mitra tutur maupun penutur merasakan kebahagiaan atas ulang
tahun artis tersebut.

4.2.1.15 Nilai Rasa Kangen
Nilai rasa kangen atau rindu ini mengandung rasa rindu yang dirasakan
penutur maupun mitratutur terhadap seseorang atau sesuatu.
Data tuturan 30
@indomyfess

Anjingnya mirip holly. Apa ini Holly? Kalau
bukan, jadi kangen holly.
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@KusumaMichi

Holly ga sih? Itu sebelah namjoon yoongi
mungkin (emotikon tertawa)

Konteks

Holly merupakan nama anjing dari artis korea
selatan Suga BTS. Penulis dalam tweetnya
menanyakan identitas anjing dalam foto yang
memampangkan gambar Namjoon BTS bersama
seekor anjing ras poodle. Selain itu, ia juga
mengungkapkan

rindunya.

Mitra

tutur

memberikan jawaban dengan ikut memberikan
tebakan bahwa itu benar Holly.
Pada data tuturan (30) penutur mengungkapkan bahwa seekor anjing yang
ia lihat mirip dengan anjing yang dimiliki seorang artis korea bernama Yoongi
BTS. Anjing tersebut bernama Holly. Penulis mengatakan bahwa setelah melihat
anjing itu, ia merindukan Holly. Mitra tutur pun ikut merasakan hal yang sama. Ia
merasa anjing yang dilihat oleh penutur mirip dengan Holly, terlebih lagi anjing
itu sedang bersama rekan artis pemilik Holly yang bernama Namjoon. Setelah
melihat tuturan tersebut, terlihat bahwa penutur merindukan anjing yang dimiliki
oleh artis korea.
Konteks penuturan tersebut merupakan konteks sosial. Hal ini
dikarenakan, penutur dan mitra tutur memiliki latar belakang sosial yakni samasama-sama penggemar boygrup BTS dan memiliki pengetahuan tentang anjing
bernama Holly milik salah satu anggota boygrup BTS.
4.2.1.16 Nilai Rasa Suka
Rasa suka adalah perasaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu yang
membuat ia tertarik. Biasanya perasaan suka digambarkan sebagai perasaan ingin
memiliki yang tidak terlalu besar, tidak sebesar perasaan cinta.
@FFOODFESS

@noneedflex

Data tuturan 37
fess demi apa inkigayo sandwich enak banget
(emotijon menangis, emotikon hati, emotikon
sandwich)
Beli dimana nder? Pernah bikin sendiri tapi gagal,
jadi trauma rasanya asfdjsfknlhglkdms
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Konteks

Penutur mengungkapkan rasa roti yang dibuat
khusus untuk acara korea inkigayo, rasanya
sangat enak. Mitra tutur yang mengetahui hal itu
bertanya tempat penutur membeli roti tersebut.
Berdasarkan data tuturan (37) diketahui bahwa penutur mengatakan bahwa
sandwich inkigayo yang ia beli sangat enak. Sandwich tersebut merupakan
makanan yang terkenal dikalangan penggemar K-pop. Mitra tutur menanggapi
dengan menyatakan bahwa ia juga menginginkan sandwich tersebut. Mitra tutur
pernah membuat sandwich tersebut tetap gagal dan rasanya kurang enak. Tuturan
tersebut menunjukkan perasaan suka terhadap sandwich yang dimakan oleh
penutur.
Konteks tuturan tersebut merupakan konteks sosial. Hal ini dikarenakan,
penutur dan mitra tutur memiliki latar belakang sosial K-Popers atau penggemar
K-Pop. Dapat dilihat keduanya sama-sama memiliki pengetahuan tentang
sandwich inkigayo yang populer dikalangan penggemar K-Pop.
4.2.2 Makna Pragmatik Dalam Dialog Interaktif di Twitter
Hasil dari analisis terhadap nilai rasa bahasa dalam dialog interaktif si
twitter menunjukkan bahwa dialog tersebut juga memiliki makna pragmatik,
yaitu: (1) ungkapan perasaan marah, (2) ungkapan perasaan sedih, ungkapan
pendapat, (3) meminta persetujuan, (4) mengajak, (5) mempertanyakan, (6)
menyemangati, (7) menyelamati, (8) menyarankan, (9) mengkritik, (10)
memperkenalkan, dan (11) membandingkan.
4.2.2.1 Makna Pragmatik Ungkapan Perasaan Sedih
Data tuturan 2
@Agnesvk3001
@bloomystae
@Agnesvk3001
Konteks

Pom/ Samoyed/ Alaskan malamute tapi udah ada
husky jadi yaudah hahaha
Ahh lucunya (emotikon menangis) jadi pen punya
husky tapi mahal.
Huhu semoga nanti bisa yaa
Penutur ingin memiliki anjing dengan ras
pomerian atau Samoyed atau Alaskan malamute.
Akan tetapi, penutur sudah memiliki anjing ras
husky. Hal ini membuat penutur tidak dapat
memiliki anjing dengan ras tersebut. Mitratutur
kemudian menanggapi dengan pujian bahwa
anjing husky lucu dan menyatakan keinginannya
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untuk memiliki anjing ras husky, tetapi harga
anjing tersebut mahal. Penutur kemudian
menjawab dengan kalimat penyemangat.
Data tuturan di atas merupakan tuturan yang memiliki makna
mengungkapkan perasaan sedih. Terlihat dari kata-kata yang digunakan penutur
“pom/ Samoyed/ alaskan malamute tapi udah ada husky jadi yaudah”. Pernyataan
tersebut digunakan oleh penutur untuk menyatakan perasaan sedihnya yang tidak
bisa memiliki jenis-jenis anjing yang ia inginkan tersebut, karena sudah memiliki
satu anjing berjenis husky.
Konteks pada tuturan di atas adalah konteks situasional. Penutur dan mitra
tutur sama-sama memiliki keinginan untuk mempelihara anjing dengan ras
tertentu. Akan tetapi, keduanya tidak bisa mendapatkan anjing ras yang mereka
inginkan karena kendala.
4.2.2.2 Makna Pragmatik Ungkapan Perasaan Cinta
Data tuturan 14
Udah lucu, manis, cakep, baik hati, ngrepotin
@recklesqq
perasaan orang aja
@urgeminibooy Aku y
Konteks
Penutur berkata sifat orang yang lucu, manis,
tampan dan baik hati membuatnya repot karena ia
jatuh hati. Hal ini kemudian ditanggapi oleh mitra
tutur dengan percaya diri bahwa untuk dirinyalah
kalimat itu.
Pada data (14) terdapat ungkapan penutur yang menyampaikan ciri-ciri
orang yang dapat membuatnya jatuh hati, yakni orang yang memiliki sifat lucu,
manis, cakep (tampan) dan baik hati. Ungkapan ini ditimpali dengan candaan mitra
tutur yang mengajukan bahwa dirinyalah yang dimaksud. Pada tuturan afektif yang
diungkapkan oleh penutur menunjukkan rasa tertarik. Setelah melihat tuturan
tersebut kemungkikan kita akan langsung merasakan dan memahami bahwa
penutur menunjukkan perasaan cinta kepada orang yang memiliki ciri tersebut. Hal
ini menunjukkan bahwa makna pragmatik dalam data tuturan tersebut adalah
ungkapan perasaan cinta dari penutur.

35

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4.2.2.3 Makna Pragmatik Ungkapan Perasaan Marah
Data tuturan 5
Kurang ajar bisa-bisanya suara adzan di remix
@livianatasya2
acara begituan, gak mungkin kebetulan atau
apalah itu staff lu banyak pasti pada tau juga kalo
itu suara adzan (emotikon marah)
@dhyrzxh:
Itu mereka taulah kalau itu adzan. Ngga mungkin
mereka ngga tau kalau itu suara Adzan. Mnet
ngelunjak lama-lama.
Konteks
Penutur mengungkapkan kemarahannya kepada
Mnet yang merupakan sebuah acara musik korea.
Hal itu dikarenakan, Mnet telah menggunakan
suara adzan untuk lagu pembukaan sebuah
penampilan artis. Mitra tutur menanggapi dengan
dugaan bahwa Mnet sudah tahu bahwa suara yang
digunakan tersebut adalah suara adzan.
Data tuturan tersebut mengandung makna ungkapan perasaan marah. Hal
ini terlihat dari kata-kata yang digunakan penutur “Kurang ajar bisa-bisanya
suara adzan di remix acara begituan, gak mungkin kebetulan atau apalah itu staff
lu banyak pasti pada tau juga kalo itu suara adzan (emotikon marah)”. Pernyataan
tersebut digunakan penutur untuk mengungkapkan perasaan kesal dan amarahnya
pada acara televisi di korea bernama Mnet yang menggunakansuara adzan yang
telah diremix untuk pembukaan sebuah penampilan artis.
Adapun konteks pada tuturan tersebut, Penutur mengungkapkan
kemarahannya kepada Mnet yang merupakan sebuah acara musik korea. Hal itu
dikarenakan, Mnet telah menggunakan suara adzan untuk lagu pembukaan sebuah
penampilan artis. Mitra tutur menanggapi dengan dugaan bahwa Mnet sudah tahu
bahwa suara yang digunakan tersebut adalah suara adzan. Rahardi (Rahardi, 2019:
118) mengungkapkan bahwa konteka sosial dan konteks sosiental tidak dapat
dilepaskan dari konteks kultural. Kultur Indonesia yang memegang teguh
kesopanan menjadi latar belakang pada tuturan tersebut. Penutur dan mitra tutur
menggunakan kata-kata yang kasar untuk menggambarkan rasa kesalnya.
4.2.2.4 Makna Pragmatik Ungkapan Pendapat
@hiiareten
@binjchan

Data tuturan 7
judulnya dah cantik “Lemonade” tapi gayanya
sangar gini, emang cuman di NCT.
Diem. Aku baru buka twit.
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Konteks

Penutur mengungkapkan bahwa kekhasan boy
grup asal korea bernama NCT adalah memiliki
judul yang cantik tetapi memiliki konsep gaya
yang sangar. Mitra tutur kemudian menanggapi
dengan meminta penutur untuk diam, karena ia
belum melihat judul dan gaya NCT. Hal itu
dikarenakan penutur baru saja membuka twitter.
Data di atas memiliki makna ungkapan pendapat. Hal ini dapat dilihat dari
kata-kata yang digunakan penutur “judulnya dah cantik “Lemonade” tapi
gayanya sangar gini, emang cuman di NCT.” Pernyataan tersebut digunakan
penutur untuk mengungkapkan pendapatnya tentang judul album boygrup korea
bernama NCT yang cantik, berbanding terbalik dengan gaya busana dan tata
panggung yang terlihat sangar.
Konteks yang terdapat pada tuturan ini adalah konteks sosial. Penutur dan
mitra tutur sama-sama memiliki latar belakang sosial yang sama yakni penggemar
boy grup NCT asal korea. Oleh karena itu, keduanya dapat memahami maksud
dan makna dengan tepat.
Data tuturan 11
Jahat dikit digibahin baik dikit malah
@Aciels10
dimanfaatin.
@BosRiyan
Keras banget hidup di dunia.
Konteks
Penutur menyatakan pendapatnya bahwa apapun
yang dilakukan seseorang akan selalu dipandang
negatif oleh orang lain. Mitra tutur kemudian
menambahkan
dan
mengamini
dengan
mengatakan bahwa hidup di dunia keras.
Data di atas memiliki makna ungkapan pendapat. Hal ini dapat dilihat dari
kata-kata yang digunakan penutur “Jahat dikit digibahin baik dikit malah
dimanfaatin.”. pernyataan tersebut digunakan penutur untuk mengungkapkan
pendapatnya bahwa apapun yang dilakukan seseorang akan selalu dipandang
negatif oleh orang lain.
Konteks yang melatar belakangi tuturan tersebut merupakan konteks
sosial. Konteks sosial atau konteks yang bersifat kemasyarakatan banyak
dimanfaatkan dalam studi sosiolinguistik dan sosio pragmatik selama ini
(Rahardi, 2019: 109). Pada dialog tersebut, penutur dan mitra tutur berada di

37

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kondisi sosial tempat mereka tinggal memandang segala sesuatu yang dilakukan
seseorang selalu dipandang negatif.
4.2.2.5 Makna Pragmatik Meminta Persetujuan
Data tuturan 9
my! Jungkook gemas banget kan??!?!?”
(menyertakan gambar bergerak artis korea)
@ffdkyu
Mau cubit.
Konteks
Penutur meminta persetujuan kepada mitra tutur
mengenai kelucuan dan wajah menggemaskan
milik anggota boy grup asal korea yaitu Jungkook
BTS. Hal ini ditanggapi dengan kalimat “Mau
cubit” sebagai tanda persetujuan.
Data di atas memiliki makna meminta persetujuan. Hal ini dapat dilihat
@armyfess_

dari konteks tuturan yang diguanakan oleh penutur “my! Jungkook gemas banget
kan??!?!?”. Pernyataan tersebut digunakan penutur untuk meminta persetujuan
mitra tutur mengenai kelucuan dan wajah menggemaskan anggota boygrup BTS
yang bernama Jungkook.
Adapun konteks pada tuturan di atas, penutur meminta persetujuan kepada
mitra tutur mengenai wajah lucu dan menggemaskan milik anggota boy grup asal
korea yaitu Jungkook BTS. Hal ini ditanggapi dengan kalimat “Mau cubit”
sebagai tanda persetujuan. Penutur dan mitra tutur sama-sama memiliki latar
belakang situasi yang sama. Keduanya merupakan fans dari boygrup asal korea
bernama BTS dan keduanya setuju bahwa foto yang dilampirkan penutur sangat
menggemaskan.

4.2.2.6 Makna Pragmatik Mengajak
@itsky_Ty
@pmjlmy_
@itsky_Ty
Konteks

Data tuturan 15
Guys ayo bantu tanda tanganin nih buat boikot
domba bandot buruk rupa (Mengirim link tanda
tangan petisi boikot Alihamza
Gimana caranya siih.. pengen ikutan jugaa
Kamu pencet link diatas nanti ada petunjukknya
kok.
Alihamza merupakan seorang artis media sosial
tiktok yang membuat konten mengenai BTS.
Konten tersebut memojokkan BTS dengan
memberikan keterangan palsu sehingga membuat
penggemar
menjadi
geram.
Akhirnya,
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dilakukanlah boikot oleh penggemar BTS dengan
menandatangani petisi.
Data di atas memiliki makna mengajak. Hal ini dapat dilihat dari kata-kata
yang digunakan oleh penutur “Guys ayo bantu tanda tanganin nih buat boikot
domba bandot buruk rupa (Mengirim link tanda tangan petisi boikot Alihamza”.
Pernyataan tersebut digunakan penutur untuk mengajak mitra tutur
menandatangani petisi untuk memboikot seorang artis tiktok yang bernama
Alihamza.
Konteks yang terdapat pada penuturan tersebut adalah konteks sosial. Hal
ini dikarenakan penutur dan mitra tutur memiliki latar belakang sosial yang
sama, yakni penggemar anggota boygrup BTS.
4.2.2.7 Makna Pragmatik Mempertanyakan
Data tuturan 16
ceritain mimpi teraneh kalian dong!?!?
Pernah sepanggung sama Bangtan, dan disitu raga
nya bukan jadi gue, tapi malah Jennie bp trs jimin
senyum manis banget sial.
Konteks
Penutur meminta mitra tutur untuk menceritakan
mimpi teranehnya. Mitra tutur kemudian bercerita
bahwa ia bermimpi berada diatas panggung yang
sama dengan Bangtan (BTS) dan raganya
bukanlah mitra tutur, tapi Jennie Blackpink
anggota grup dari korea selatan. Ia juga melihat
senyum manis Jimin BTS.
Data di atas memiliki makna mempertanyakan. Hal ini dapat dilihat dari
@kkovante
@831JIMIN

kata-kata penutur “ceritain mimpi teraneh kalian dong!?!?”. Penutur
menggunakan pernyataan tersebut untuk menanyakan mimpi yang paling aneh
yang pernah dimiliki atau dialami oleh mitratutur.
Penutur dan mitra tutur sama-sama memiliki pemahaman yang sama
mengenai mimpi. Hal ini dikarenakan baik penutur maupun mitra tutur pernah
mengalami situasi yang sama. Maka dari itu, mitra tutur dapat memahami
dengan baik maksud penutur, sehingga konteks yang muncul adalah konteks
situasional.
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4.2.2.8 Makna Pragmatik Menyemangati
Data tuturan 20
@radenrauf

Hari ini capek ya? Santai aja besok juga kok, udah
tinggal tidur ajalah.

@cicimuktia

Semangatt para pejuang rupiah.

Konteks

Penutur memberikan kata-kata penyemangat
dengan mengajak orang-orang yang merasa lelah
untuk

sejekan

melupakan

permasalahannya

dengan santai dan tidur. Perkataan tersebut
ditanggapi oleh mitra tutur dengan ucapan
semangat kepada orang-orang yang berjuang
mencari uang.
Data di atas memiliki makna menyemangati atau memberi semangat. Hal
ini dapat dilihat dari kata-kata penutur “Hari ini capek ya? Santai aja besok juga
kok, udah tinggal tidur ajalah.”. Penutur ingin memberikan semangat kepada
orang-orang yang merasa lelah untuk sejenak melupakan permasalahannya
dengan tidur.
Konteks yang terdapat pada tuturan tersebut merupakan konteks
situasional. Penutur maupun mitra tutur saling memahami dengan baik informasi
yang disampaikan. Hal ini dikarenakan penutur dan mitra tutur memiliki latar
belakang pengetahuan situasi yang sama.
4.2.2.9 Makna Pragmatik Memberi Selamat
Data tuturan 28
@aiukimaru

Untuk sang anggota pertama, pemilik lesung pipi
menggoda, dan pemimpin tim yang paling luar
biasa. Selamat ulang tahun, Namjoon-ah!

@moonfrvrain

Semangatt Ibuku ingin Kim Namjoon sebagai
menantu.

Konteks

Penutur yang mengidolakan boy grup asal korea
selatan Namjoon BTS mengucapkan ulang tahun.
Hal ini bertepatan pada hari lahir namjoon. Ia
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memberikan ucapan selamat yang dibalas oleh
mitra tutur. Mitra tutur mengungkapkan bahwa
ibunya

menginginkan

Namjoon

menjadi

menantunya.
Data di atas memiliki makna memberi selamat atau menyelamati. Hal ini
dapat dilihat dari kata-kata yang digunakan oleh penutur “Untuk sang anggota
pertama, pemilik lesung pipi menggoda, dan pemimpin tim yang paling luar biasa.
Selamat ulang tahun, Namjoon-ah!”. Penutur ingin memberikan selamat kepada
Namjoon, salah satu anggota boygrup BTS yang sedang merayakan ulang
tahunnya yang ke-27 tahun.
Konteks dalam tuturan ini adalah konteks sosial. Penutur dan mitra tutur
merupakan penggemar boygrup BTS. Maka dari itu, keduanya memiliki latar
belakang sosial yang sama, yakni penggemar boygrup BTS. Penutur yang
mengidolakan boy grup asal korea selatan Namjoon BTS mengucapkan ulang
tahun. Hal ini bertepatan pada hari lahir namjoon. Ia memberikan ucapan selamat
yang dibalas oleh mitra tutur. Mitra tutur mengungkapkan bahwa ibunya
menginginkan Namjoon menjadi menantunya.

Data tuturan 29
@kim_namuyepoo Selamat ulang tahun (emotikon hati) Terimakasih
telah lahir dan memberikan kebahagiaan,
kedepannya semoga selalu bahagia, selalu
tersenyum, mendapatkan lebih banyak cinta di
masa depan, jangan sampai sakit tetap sehat dan
bahagia selalu (emotikon hati).
@KusumaMichi
Happy Birthday Kim Namjoon.
Konteks
Penutur mengucapkan ucapan selamat ulang
tahun berserta doa untuk idolanya Namjoon BTS.
Hal itu karena bertepatan dengan ulang tahun
Namjoon BTS. Mitra tutur juga ikut memberikan
ucapan selamat.
Data di atas memiliki makna memberi selamat atau menyelamati. Hal
ntersebut dapat dilihat dari kata-kata yang digunakan oleh penutur “Selamat ulang
tahun (emotikon hati) Terimakasih telah lahir dan memberikan kebahagiaan,
kedepannya semoga selalu bahagia, selalu tersenyum, mendapatkan lebih banyak
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cinta di masa depan, jangan sampai sakit tetap sehat dan bahagia selalu
(emotikon hati).”. Penutur memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada
Namjoon, seorang anggota boygrup BTS yang sedang merayakan ulang tahunnya.
Konteks pada tuturan tersebut menunjukkan ucapan selamat ulang tahun
berserta doa untuk idola penutur yakni Namjoon BTS. Hal itu karena bertepatan
dengan ulang tahun Namjoon BTS. Mitra tutur juga ikut memberikan ucapan
selamat. Baik mitra tutur dan penutur memiliki latar belakang sosial yang sama
yakni keduanya merupakan penggemar boygrup BTS dan keduanya merasa
bahagia karena Namjoon sedang berulang tahun.
4.2.2.10

Makna Pragmatik Menyarankan

Data tuturan 44
Brisik banget anj ni got7 kalo di radio, jgn nonton
@blluwberry
pake earphone dah.
bener anjir, gue nyambi kerjaan kaget kaget mulu
@gatskzeaj
daritadi.
Emak gw sampe marah wkwkwk padahal ini
@blluwberry
volume udh kecil
Konteks
Penutur sedang menonton acara youtube radio
yang menampilkan anggota boy grup Got7 dari
korea. Pada siaran tersebut, para anggota grup
tersebut sangat ramai bahkan berteriak. Penutur
pun merasa kaget dan menganjurkan untuk tidak
menggunakan earphone karena akan membuat
kaget. Hal ini dibenarkan oleh mitra tutur yang
merasa kaget setiap anggota grup tersebut
berteriak. Penutur juga menambahkan bahwa
ibunya sampai marah karena suaranya sangat
keras padahal sudah dikecilkan suaranya.
Data di atas mengandung makna menyarankan atau memberi saran. Hal
ini dapat dilihat dari kata-kata yang digunakan oleh penutur “Brisik banget anj ni
got7 kalo di radio, jgn nonton pake earphone dah.”. Penutur ingin memberikan
saran kepada pendengar acara radio Got7 untuk tidak menggunakan earphone saat
menonton.
Konteks pada penuturan tersebut adalah konteks situasional. Hal ini
dikarenakan, penutur dan mitra tutur berada disituasi yang sama. Keduanya
sedang mendengarkan radio yang dipandu oleh Got7.
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4.2.2.11

Makna Pragmatik Mengkritik
@callmeoty
@callmeBRYnot
BRI
Konteks

Data tuturan 48
‘yaallah aku boros banget’ udah sadar tapi besok
diulangi lagi
keinginan seringkali ngalahin akal sehat

Penutur merasa sadar bahwa ia memiliki perilaku
butuk yaitu boros. Akan tetapi, ia tidak dapat
berubah dan mengulang kebiasaan buruknya itu.
Mitra tutur kemudian menjawab dengan kalimat
bahwa keinginan seringkali mengalahkan akal
sehat.
Data di atas memiliki makna mengkritik. Hal ini dapat dilihat dari katakata yang digunakan oleh penutur “‘yaallah aku boros banget’ udah sadar tapi
besok diulangi lagi”. Pernyataan tersebut digunakan penutur untuk mengkritik
dirinya sendiri yang sadar bahwa ia boros tetapi masih tetap mempertahankan
kebiasaan borosnya tersebut.
Konteks dalam penuturan tersebut adalah konteks situasional. Penutur dan
mitra tutur memiliki situasi yang sama. Keduanya memiliki kesadaran diri untuk
tidak boros, tetapi tetap melakukan pemborosan.
4.2.2.12 Makna Pragmatik Memperkenalkan
Data tuturan 49
Kcg! Halo kakak nama aku cici aku punya abang
@kochengfess
kembaran juga loh tapi dia pemalu”
(mengirimkan foto kucing)
@raizalais
Lucu bgt
Konteks
Penutur memperkenalkan kucingnya yang
bernama cici dengan sudut pandang si kucing. Hal
ini kemudian dikomentari lucu oleh mitratutur.
Data di atas memiliki makna memperkenalkan. Hal ini dapat dilihat dari
kata-kata yang digunakan oleh penutur “Kcg! Halo kakak nama aku cici aku
punya abang kembaran juga loh tapi dia pemalu”. Pernyataan tersebut digunakan
oleh penutur untuk memperkenalkan kucingnya yang bernama cici dengan sudut
pandang si kucing. Konteks pada tuturan tersebut adalah konteks situasional.
Keduanya berada dalam latar belakang situasi yang sama, yakni membahas
mengenai kucing milik penutur. Hal ini membuat mitra tutur memahami maksud
yang ditujukan penutur.
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4.2.2.13 Makna Pragmatik Membandingkan
Data tuturan 1
serunya di twitter kayaknya bisa reply pake foto,
@Minkyungsa
coba di IG gitu ya, betah di IG, karena aku tipe
yang suka banget kalau baca rep, terus ada meme
(emotikon tertawa) atau dimasukin foto yang
mewakili ekspresi orang setelah baca tweet.”
@jinniehyungggg bener banget, tapi tweet ga bisa save video
langsung, coba bisa langsung, beuhh enak banget.
Konteks
Penutur membandingkan fitur-fitur yang ada di
media sosial twitter dan Instagram. Penutur lebih
merasa nyaman untuk menggunakan media sosial
Instagram, akan tetapi beberapa fitur yang ada di
twitter tidak dimiliki Instagram. Hal itu
disayangkan oleh penutur, yang kemudian
disetujui oleh mitra tutur yang menambahkan
alasan berupa perbandingan fitur pada dua media
sosial tersebut.
Data di atas memiliki makna membandingkan. Hal ini dapat dilihat dari
kata-kata yang digunakan oleh penutur “serunya di twitter kayaknya bisa reply
pake foto, coba di IG gitu ya, betah di IG, karena aku tipe yang suka banget kalau
baca rep, terus ada meme (emotikon tertawa) atau dimasukin foto yang mewakili
ekspresi orang setelah baca tweet.”. Pernyataan tersebut digunakan penutur untuk
membandingkan dua aplikasi sosial media yang ia gunakan sehari-hari. penutur
ingin mengungkapkan bahwa penutur lebih nyaman menggunakan media sosial
Instagram, tetapi ia lebih menyukai fitur yang dimiliki twitter. Konteks yang
terdapat pada tuturan tersebut adalah konteks situasional, karena penutur dan
mitra tutur memiliki latar belakang situasi yang sama.
4.3. Pembahasan
Pada subbab ini, peneliti akan membahas hasil data penelitian yang
ditemukan dan telah dianalisis sebelumnya. Data tersebut diambil dari media
sosial twitter, yang kemudian dianalisis berdasarkan tuturan afektif yang
mengandung nilai rasa dan makna pragmatik. Peneliti kemudian akan membahas
dengan lebih mendalam dan terperinci data yang telah dianalisis. Data tersebut
akan dipaparkan dan dikaitkan dengan teori yang bersangkutan. Pembahasan ini
akan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.
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4.3.1 Nilai Rasa Bahasa Indonesia yang Terdapat Pada Tuturan Afektif
Dalam Dialog Interaktif di Twitter
Pragmatik menurut Purwo, adalah salah satu bidang kajian linguistik
(Yuliana et al., 2013). Oleh karena itu, pragmatik dapat juga dikatakan sebagai
cabang dari linguistik yang mengkaji makna tuturan dengan menghubungan
faktor non lingual seperti konteks, pengetahuan, komunikasi, serta pemakaian
bahasa dalam berkomunikasi. Sehingga, makna tuturan dalam pragmatik
mengacu pada maksud dan tujuan penutur terhadap tuturannya. Oleh karena
itu, dasar pemahaman terhadap pragmatik adalah hubungan antara bahasa
dengan konteks.
Konteks dalam sebuah tuturan sangat penting. Rahardi mengungkapkan
bahwa konteks merupakan segala latar belakang pengetahuan yang dimiliki
bersama oleh penutur dan mitra tutur serta yang menyertai dan mewadahi
sebuah penuturan. Oleh karena itu, sebuah tuturan tidak akan terlepas dari
konteks yang menyertainya. Pemahaman akan konteks tidak akan bisa terjakin
dengan baik dan informasi yang disampaikan tidak akan dapat diterima dengan
baik. Hal itu akan menimbulkan kesalah pahaman.
Selain konteks, dalam suatu tuturan atau percakapan terdapat juga nilai
rasa. Menurut Pranowo (2013) nilai rasa merupakan kadar perasaan dalam
makna atau maksud yang diungkapkan penutur atau penulis, sehingga efeknya
dapat dirasakan oleh pendengar atau pembaca sesuai dengan yang diinginkan
penutur atau penulis. Hal ini sejalan dengan pengertian nilai rasa yang
diungkapkan oleh Poerwadarminta (dalam Pranowo, 2013) yang menyebutkan
bahwa nilai rasa merupakan kadar rasa yang tercantum dalam isi kata. Rasa
atau perasaan yang dimaksud, merupakan gerakan hati, segala perasaan yang
terasa dalam batin; seperti senang, sedih, suka, duka benci, cinta, mengejek,
menghina, memuji, hormat, maupun segan. Nilai rasa dapat bersifat subjektif
atau perorangan. Hal ini tergantung pada suasana, tempat dan masa.
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Dewasa ini, kegiatan komunikasi tidak hanya terjadi secara langsung
tetapi juga dapat dilakukan secara daring di tempat yang berbeda. Hal ini dapat
dilakukan melalui jejaring sosial media. Akan tetapi, dalam sebuah dialog
interaktif yang terjadi di media sosial, penutur dan mitratutur tidak dapat saling
melihat, oleh karena itu nilai rasa dapat dilihat dari penggunaan kata-kata dan
tanggapan yang diberikan oleh mitratutur dan penutur.
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, peneliti berhasil
menemukan beberapa macam nilai rasa yang muncul dalam dialog interaktif di
twitter. Nilai rasa pada tuturan afektif yang muncul dalam dialog interaktif di
twitter yakni : (1) nilai rasa cinta, (2) nilai rasa halus, (3) nilai rasa benci, (4)
nilai rasa semangat, (5) nilai rasa kasar, (6) nilai rasa nyaman, (7) nilai rasa
gemas, (8) nilai rasa sedih, (9) nilai rasa kesal, (10) nilai rasa santai, (11) nilai
rasa lemah, (12) nilai rasa terasing, (13) nilai rasa ingin, (14) nilai rasa bahagia,
(15) nilai rasa rindu, (16) nilai rasa suka.
4.3.2 Makna Pragmatik yang Terdapat Dalam Dialog Interaktif di
Twitter
Pragmatik merupakan studi tentang makna dalam hubungannya dengan
ujaran. Menurut Yule (1996; 3) pragmatik merupakan studi tentang makna
yang disampaikan oleh penutur dan ditafsirkan oleh pendengar. Pada dasarnya
pragmatik menyelidiki makna dibalik tuturan terikat dengan konteks yang
melingkupinya di luar bahasa. Oleh karena itu, dasar pemahaman terhadap
pragmatik adalah hubungan bahasa dengan konteks.
Rahardi (2005) mengungkapkan bahwa konteks merupakan segala latar
belakang pengetahuan yang dimiliki bersama oleh penutur dan mitratutur serta
yang menyertai dan mewadahi sebuah penuturan. Dalam hal ini, konteks
meliputi waktu, tempat dan segala sesuatu yang terlibat dalam dialog yang
terjadi. Hal ini sangat penting agar penutur dan mitratutur dapat saling
memahami makna yang terdapat dalam tuturan.
Makna yang terdapat dalam tuturan tersebut merupakan makna
pragmatik. Dalam menyampaikan pesan, penutur tidak selalu
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menyampaikannya secara langsung. terkadang yang dikatakan oleh penutur
bukanlah pesan yang benar-benar dimaksudkan, sedangkan apa yang
dimaksudkan tidak benar-benar dikatakan (Pranowo & Febriasari, 2020).
Untuk itu, makna pragmatik dapat diinterprestasi berdasarkan konteks yang
ada (Rahardi, 2019: 147). Berdasarkan uraian dari para ahli tersebut, dapat
dipahami bahwa penentu makna pragmatik suatu tuturan adalah konteks
tuturan itu sendiri. Penelitian ini topik yang dibahas adalah makna pragmatik
yang terdapat dalam dialog interaktif di twitter.
Berdasarkan hasil analisis data, peneliti telah berhail mengidentifikasi
makna pragmatik yang paling banyak hadir pada dialog interaktif di twitter.
Makna pragmatik yang muncul dalam dialog interaktif sebagai berikut: (1)
ungkapan perasaan, (2) ungkapan pendapat, (3) meminta persetujuan, (4)
mengajak, (5) mempertanyakan, (6) menyemangati, (7) menyelamati, (8)
menyarankan, (9) mengkritik, (10) memperkenalkan, (11) membandingkan.
Meskipun tidak terlihat interaksi yang terjadi secara langsung, seperti gerakan
tubuh atau intonasi dan lain-lain. Makna pragmatik dapat dilihat dari respon
yang diberikan oleh mitratutur terhadap pernyataan atau pertanyaan yang
diberikan oleh penutur. Mitra tutur juga harus memiliki pemahaman dasar yang
sama mengenai hal yang dibahas oleh penutur untuk menghindari salah
penafsiran makna yang dimaksud oleh penutur dan informasi dapat diterima
dengan baik oleh mitratutur.
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BAB V
KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada Bab IV mengenai nilai rasa dan makna
pragmatik pada tuturan afektif dalam dialog interaktif di twitter, peneliti
menemukan beberapa nilai rasa dan makna pragmatik yang dapat
disimpulkan sebagai berikut.
1.

Nilai rasa yang ditemukan dalam analisis data terdapat enam belas
macam, yaitu (1) nilai rasa cinta, (2) nilai rasa halus, (3) nilai rasa
benci, (4) nilai rasa semangat, (5) nilai rasa kasar, (6) nilai rasa
nyaman, (7) nilai rasa gemas, (8) nilai rasa sedih, (9) nilai rasa kesal,
(10) nilai rasa santai, (11) nilai rasa lemah, (12) nilai rasa terasing,
(13) nilai rasa ingin, (14) nilai rasa bahagia, (15) nilai rasa kangen,
(16) nilai rasa suka.

2. Makna pragmatik adalah maksud yang ingin disampaikan penutur
pada mitra tutur pada tuturan. Berikut meruoakan makna pragmatik
yang ditemukan dalam tuturan pada dialog interaktif di twitter yakni,
(1) ungkapan perasaan sedih, (2) ungkapan perasaan cinta, (3)
ungkapan perasaan marah, (4) ungkapan pendapat, (5) meminta
persetujuan, (6) mengajak, (7) mempertanyakan, (8) menyemangati,
(9) menyelamati, (10) menyarankan, (11) mengkritik, (12)
memperkenalkan, (13) membandingkan.
5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memiliki beberapa saran untuk
penelitian yang akan meneliti dengan topik yang sama dengan penelitian
ini. penelitian ini membahas mengenai nilai rasa dan makna pragmatik pada
tuturan afektif dalam dialog interaktif di twitter. Berikut merupakan saran
yang diharapkan dapat menjadikan penelitian selanjutnya menjadi lebih
baik.
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1. Bagi seluruh mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia
yang hendak meneliti topik penelitian yang sama, peneliti berharap agar
penelitian ini dapat digunakan bagi program studi untuk memperkaya
literature.
2. Bagi peneliti yang lainnya, penelirian mengenai nilai rasa dan makna
pragmatik pada kata sidat dalam dialog interaktif di twitter. Peneliti
mengharapkan, adanya penelitian yang serupa, seperti membahas
tentang nilai rasa dan makna pragmatik pada dialog interaktif yang
menggunakan teori yang berbeda.
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LAMPIRAN
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TRIANGULASI DATA DAN HASIL PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL:
NILAI RASA DAN MAKNA PRAGMATIK PADA TUTURAN AFEKTIF DALAM DIALOG INTERAKTIF DI TWITTER
Oleh: Arlina Sakasmara
Pembimbing: Prof. Dr. Pranowo
Petunjuk triangulasi:
1. Triangulator memberikan tanda centang (√) pada kolom ya atau tidak pada tabel triangulasi untuk menggambarkan penilaian.
2. Triangulator dimohon memberikan catatan pada kolom komentar yang sudah disedakan untuk menambah kebenaran analisis.
3. Triangulator dimohon kesediaannya untuk memberikan tanda tangan pada bagian akhir setelah selesai mengisi tabulasi data.

Nilai Rasa
Kesesuaian
No.

Data tuturan afektif dan konteks

Nilai Rasa

Dengan Teori
Ya

1.

@Minkyungsa: “serunya di twitter kayaknya bisa reply
pake foto, coba di IG gitu ya, betah di IG, karena aku tipe

Nilai rasa cinta

54

√

Tidak

Komentar Triangulator
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yang suka banget kalau baca rep, terus ada meme
(emotikon tertawa) atau dimasukin foto yang mewakili
ekspresi orang setelah baca tweet.”
@jinniehyungggg: “bener banget, tapi tweet ga bisa save
video langsung, coba bisa langsung, beuhh enak banget.”

Konteks: Penutur membandingkan fitur-fitur yang ada di
media sosial twitter dan Instagram. Penutur lebih merasa
nyaman untuk menggunakan media sosial Instagram, akan
tetapi beberapa fitur yang ada di twitter tidak dimiliki
Instagram. Hal itu disayangkan oleh penutur, yang
kemudian disetujui oleh mitra tutur yang menambahkan
alasan berupa perbandingan fitur pada dua media sosial
tersebut.
2.

@Agnesvk3001: “Pom/ Samoyed/ Alaskan malamute
tapi udah ada husky jadi yaudah hahaha”
@bloomystae: “Ahh lucunya (emotikon menangis) jadi

Nilai rasa halus

pen punya husky tapi mahal.”
@Agnesvk3001: “Huhu semoga nanti bisa yaa.”
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Konteks: Penutur ingin memiliki anjing dengan ras
pomerian atau Samoyed atau Alaskan malamute. Akan
tetapi, penutur sudah memiliki anjing ras husky. Hal ini
membuat penutur tidak dapat memiliki anjing dengan ras
tersebut. Mitratutur kemudian menanggapi dengan pujian
bahwa anjing husky lucu dan menyatakan keinginannya
untuk memiliki anjing ras husky, tetapi harga anjing
tersebut mahal. Penutur kemudian menjawab dengan
kalimat penyemangat.
3.

@mokacinoooo: “Diantara semua kartun yang ada gue
paling ga suka sama yang ini soalnya creepy banget”
(menyertakan gambar kartun)
@OctoberLight: “Urgh suka kesel sama Eustacenya
(nama tokoh kartun) temperamental bahkan ke istri

Nilai rasa benci

sendiri, mata duitan.”

Konteks: Penutur mengungkapkan bahwa diantara
banyaknya kartun yang ada, ia sangat tidak menyukai
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kartun Courage the Cowardly Dog karena ia merasa
kartun itu menakutkan. Hal ini diamini oleh mitra tutur
yang merasa tidak suka karena tokoh kartun tersebut
memiliki sifat-sifat buruk.
4.

@hyelhint_: “Covid meresahkan ya bund, bukan apa-apa
tapi w udah excited banget mau ngampus lagi, tapi malah
lockdown lagi, kesel bgt…Tolonglah masyarakat patuhi
protokol dan segera vaksinasi biar gak parah nih Covid…”
@Minnygj: “Huhu iyah, zona merah dimana-mana
(emotikon menangis) padahal semangat ngampus.”

Konteks: Penutur merasa resah karena pandemi Covid

Nilai rasa semangat

dan ingin segera berkuliah secara luring. Oleh karena itu,
penutur meminta tolong masyarakat untuk mematuhi
protokol dan segera vaksin. Hal ini ditanggapi oleh
mitratutur dengan menyatakan bahwa zona merah ada
dimana-mana dan mengungkapkan bahwa sebenarnya
mitra tutur sudah bersemangat untuk mengikuti kegiatan
berkuliah secara luring.

57

√

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5.

@livianatasya2: “Kurang ajar bisa-bisanya suara adzan
di remix acara begituan, gak mungkin kebetulan atau
apalah itu staff lu banyak pasti pada tau juga kalo itu suara
adzan (emotikon marah)”
@dhyrzxh: “Itu mereka taulah kalau itu adzan. Ngga
mungkin mereka ngga tau kalau itu suara Adzan. Mnet
ngelunjak lama-lama.”

Nilai rasa kasar

√

Nilai rasa nyaman

√

Konteks: Penutur mengungkapkan kemarahannya kepada
Mnet yang merupakan sebuah acara musik korea. Hal itu
dikarenakan, Mnet telah menggunakan suara adzan untuk
lagu pembukaan sebuah penampilan artis. Mitra tutur
menanggapi dengan dugaan bahwa Mnet sudah tahu
bahwa suara yang digunakan tersebut adalah suara adzan.
6.

@JE_JELAS: “Gapapa ko kalau cemburu karna takut
bakal ada seseorang yang entah siapa bisa bikin dia
nyaman dari yang udah lu lakuin.”
@heyykenalanyuk: “Iya gapapa, kalo dia nyakitin kamu
nomor wa ku masih sama kok”
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Konteks: Penutur mengatakan bahwa rasa cemburu itu
bukan hal yang salah. Hal itu ditanggapi mitra tutur
dengan persetujuan dan menawarkan pada penutur untuk
menghubunginya jika ada yang menyakiti penutur.
7.

@hiiareten: “judulnya dah cantik “Lemonade” tapi
gayanya sangar gini, emang cuman di NCT.”
@binjchan: “Diem. Aku baru buka twit.”

Konteks: Penutur mengungkapkan bahwa kekhasan boy
grup asal korea bernama NCT adalah memiliki judul yang

Nilai rasa halus

√

Nilai rasa halus

√

cantik tetapi memiliki konsep gaya yang sangar. Mitra
tutur kemudian menanggapi dengan meminta penutur
untuk diam, karena ia belum melihat judul dan gaya NCT.
Hal itu dikarenakan penutur baru saja membuka twitter.
8.

@aldehamil: “Arya saloka manis bener dah. Diantara PU
sinetron lain, yang rata-rata wajahnya kebule-bulean,
justru seneng lihat wajah lokal, jowo pride!”
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@DhiniAlsa: “Banyak yang lebih kinclong dari dia, tapi
semua terpana ke dia :’)”
@aldehamil: “Representasi wajah asli Indonesia”

Konteks: Penulis memuji aktor Arya saloka yang manis
dan terlihat lokal dibandingkan pemeran utama sinetron
lain yang rata-rata wajahnya seperti bule. Hal ini
ditanggapi mitra tutur dengan mengatakan bahwa banyak
yang lebih kinclong tetapi semua terpana pada Arya
saloka. Penutur pun kembali menanggapi dengan kalimat
representasi wajah asli Indonesia.
9.

@armyfess_: “my! Jungkook gemas banget kan??!?!?”
(menyertakan gambar bergerak artis korea).
@ffdkyu: “Mau cubit.”
Nilai rasa gemas
Konteks: Penutur meminta persetujuan kepada mitra
tutur mengenai kelucuan dan wajah menggemaskan milik
anggota boy grup asal korea yaitu Jungkook BTS. Hal ini
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ditanggapi dengan kalimat “Mau cubit” sebagai tanda
persetujuan.
10.

@hendra220291: “Terkadang heran kenapa manusia
sedih saat hartanya berkurang, tapi mereka tidak sedih saat
umurnya berkurang.”
@CakNul11: “Begitulah kita kadang terlena dengan
kesenangan dunia, tanpa kita sadari lubang kubur kita
segera di gali.”
Nilai rasa sedih

√

Nilai rasa kesal

√

Konteks: Penulis mengungkapkan keheranannya pada
manusia yang sedih saat hartanya berkurang tapi tidak
sedih saat umurnya berkurang. Mitra tutur kemudian
menjawab bahwa manusia kadang terlena dengan
kesenangan dunia, tanpa menyadari bahwa tidak lama lagi
hidup akan berakhir.
11.

@Aciels10: “Jahat dikit digibahin baik dikit malah
dimanfaatin.”
@BosRiyan: “Keras banget hidup di dunia.”
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Konteks: Penutur menyatakan pendapatnya bahwa
apapun yang dilakukan seseorang akan selalu dipandang
negatif

oleh

orang

lain.

Mitra

tutur

kemudian

menambahkan dan mengamini dengan mengatakan bahwa
hidup di dunia keras.
12.

@aestheticutess: Dah iri ama anjing, hiu eh sekarang
nambah saingan si alien.
@dnrmdhnn_: Saingan kita bener bener ga manusiawi
myy

Konteks: Penutur mengungkapkan rasa cemburunya,

Nilai rasa kesal

√

Nilai rasa halus

√

karena melihat idolanya terlihat mesra berswafoto
maupun memiliki video lucu bersama anjing maupun hiu.
Beberapa saat yang lalu BTS dan Coldplay melakukan
kolaborasi. Pada video music tersebut terdapat adegan
alien dengan j-hope dan membuat beberapa fans cemburu.
13.

@Irwanxq: “Terkadang diam adalah cara yang paling
baik untuk menyembunyikan segala masalah yang
terbuku di dalam lubuk hati kita.”
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@KeensJourney: “Setujuu..”

Konteks: Penutur mengungkapkan pendapatnya bahwa
diam adalah cara yang baik untuk menyembunyikan
masalah dan ditanggapi oleh mitra tutur dengan kata
persetujuan.
14.

@recklesqq: Udah lucu, manis, cakep, baik hati,
ngrepotin perasaan orang aja.”
@urgeminibooy: “Aku y”

Konteks: Penutur berkata sifat orang yang lucu, manis,

Nilai rasa cinta

√

Nilai rasa kasar

√

tampan dan baik hati membuatnya repot karena ia jatuh
hati. Hal ini kemudian ditanggapi oleh mitra tutur dengan
percaya diri bahwa untuk dirinyalah kalimat itu.
15.

@itsky_Ty: “Guys ayo bantu tanda tanganin nih buat
boikot domba bandot buruk rupa (Mengirim link tanda
tangan petisi boikot Alihamza”
@pmjlmy_: “Gimana caranya siih.. pengen ikutan jugaa”
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@itsky_Ty: “Kamu pencet link diatas nanti ada
petunjukknya kok.”

Konteks: Alihamza merupakan seorang artis media sosial
tiktok yang membuat konten mengenai BTS. Konten
tersebut

memojokkan

BTS

dengan

memberikan

keterangan palsu sehingga membuat penggemar menjadi
geram. Akhirnya, dilakukanlah boikot oleh penggemar
BTS dengan menandatangani petisi.
16.

@kkovante: ceritain mimpi teraneh kalian dong!?!?
@831JIMIN: Pernah sepanggung sama Bangtan, dan
disitu raga nya bukan jadi gue, tapi malah Jennie bp trs
jimin senyum manis banget sial.
Nilai rasa kasar
Konteks:

Penutur

meminta

mitra

tutur

untuk

menceritakan mimpi teranehnya. Mitra tutur kemudian
bercerita bahwa ia bermimpi berada diatas panggung yang
sama dengan Bangtan (BTS) dan raganya bukanlah mitra
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tutur, tapi Jennie Blackpink anggota grup dari korea
selatan. Ia juga melihat senyum manis Jimin BTS.
17.

@pudumilk: “Aku kurang suka sama rasanya pocky
semangka, kalau kalian suka ga?”
@minekardomin: “Sama kurang suka, kayak sabun
muka yang rasa semangka itu..”

Konteks: Penutur tidak menyukai makanan ringan merk

Nilai rasa halus

√

Nilai rasa halus

√

Pocky rasa semangka. Ia kemudian bertanya pendapat
mitra tutur. Mitra tutur kemudian menanggapi pertanyaan
tersebut dengan persetujuan. Mitra tutur menganggap rasa
pocky semangka seperti rasa sabun muka semangka.
18.

@collegemenfess: “Semester 5 ini bersyukur banget si
bisa dapet temen sekelompok yang tanggung jawab
semua. Btw 2 minggu lagi UTS semangat”
@octzaeui: “Demi apa cepet banget udah mau uts aja, gw
aja belum masuk.”
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Konteks: Penulis merasa bersyukur karena pada semester
5 perkuliahannya, ia mendapatkan teman satu kelompok
yang bertanggung jawab. Selain itu, penulis juga
memberikan semangat bertepatan dengan UTS yang akan
datang. Mitra tutur kemudian menanggapi dengan tidak
menyangka bahwa UTS sudah hampir tiba.
19

@FiersaBesari: “Tetap santai dan keep smile walaupun
semua hancur berantakan.”
@ruanggalau_id: “Sedikit galau tapi gpp.”

Konteks: Penutur mengatakan bahwa harus tetap santai

Nilai rasa santai

√

Nilai rasa santai

√

dan tersenyum walaupun mengalami banyak masalah. Hal
ini ditanggapi dengan perasaan mitra tutur yang sedikit
galau, tetapi ia berusaha untuk baik-baik saja.
20.

@radenrauf: “Hari ini capek ya? Santai aja besok juga
kok, udah tinggal tidur ajalah.”
@cicimuktia: “Semangatt para pejuang rupiah.”
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Konteks: Penutue memberikan kata-kata penyemangat
dengan mengajak orang-orang yang merasa lelah untuk
sejekan melupakan permasalahannya dengan santai dan
tidur. Perkataan tersebut ditanggapi oleh mitra tutur
dengan ucapan semangat kepada orang-orang yang
berjuang mencari uang.
21.

@senjaamu : “Kamu tidak pernah meminta aku
menunggu,

tetapi

aku

tetap

melakukannya.

Aku

menumbuhkan harapan dalam doaku yang sederhana.
Kelak, meski aku harus mengaku kalah, aku tidak akan
menyesal, karena pernah mencintai seseorang sepertimu
adalah perjalanan hidup yang menyenangkan.”
@samidowski20:

“Aku

adalah

representasi

dari

Nilai rasa cinta

kebodohan, tapi tak apa, aku akan terus belajar, supaya
kelak akan pandai dimana harus meletakkan hati dengan
tepat.”

Konteks: Penutur menunggu orang yang ia cintai tanpa
kepastian. Meskipun begitu, penutur mengungkapkan
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bahwa kelak ia tidak akan menyesal pernah mencintainya.
Hal itu ditanggapi oleh mitra tutur yang berkata bahwa ia
merupakan representasi dari kebodohan. Akan tetapi ia
akan tetap belajar agar pandai dalam meletakan hati
dengan tepat.
22.

@widhiedyan17: “Tetap sederhana tanpa drama tetap
berdiri dengan keringat sendiri… Hidup adalah seni dalam
menerima dan mensyukuri.”
@MuksonAlfiro: “Apa adanya (emotikon tersenyum).”

Konteks:

Penutur

mengungkapkan

bahwa

hidup

√

Nilai rasa menerima

sederhana tanpa drama tetap berdiri dengan keringat
sendiri. Ia mengingatkan untuk tetap sederhana dan selalu
menerima juga mensyukuri kehidupan. Hal tersebut
ditanggapi mitra tutur dengan kata apa adanya yang
menunjukkan persetujuan.
23.

@yuqischin:

“Dunia

memang

pertwitteran lebih kejam HAHAHA”

kejam

tapi

dunia

Nilai rasa kasar
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@tyongfgurl: “Dunia pertwitteran kejam tapi kalo ngga
twitteran bingung mau ngapain, dahlah salah mulu.”

Konteks: Penutur mengungkapkan bahwa dunia itu
kejam, tetapi dunia twitter lebih kejam. Hal ini disetujui
mitra tutur dan ia juga menambahkan bahwa meskipun
kejam, tanpa twitter tidak ada hal yang bisa dilakukan.
24.

@iyaabagas: “Kalau udah selesai, kabarin ya aku tunggu
kok.”
“sederhana tapi ga pernah.”
@ilhamadtysptr: “Aku ke dia gitu tapi dia ke aku ga
pernah (emotikon menangis).”

Konteks: Penutur merasa bahwa ia tidak mernah diberi
perhatian dengan kata-kata yang manis. Mitra tutur
kemudian menanggapi bahwa ia juga tidak pernah
mendapatkan perhatian tersebut, walaupun ia serung
memberikan perhatian kepada pasangannya.
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25.

@raapunsel04_: “Ya allah kenapa hati aku kek choki
choki si lembek (emotikon menangis).”
@frasaku: “Mleyot mulu kan (emotikon menangis).”
@raapunsel04_: “Naaah eta”

Konteks: Penutur menggambarkan hatinya yang mudah

Nilai rasa lemah

√

Nilai rasa kasar

√

tersakiti dan mudah luluh dengan choki-choki. Chokichoki sendiri merupakan makanan berupa pasta coklat
yang dibungkus dengan plastik. Mengetahui maksud
penutur, mitra tutur menanggapi dengan pernyataan
“Mleyot mulu kan”. Hal tersebut juga dibenarkan penutur.
26.

@txtdrkaumbengek: “Tugas berat seorang ayah”
(melampirkan foto seorang laki-laki sedang menggendong
kucingnya sambil memasak.)
@PeanutRaisin:

“gendoot

(gendut)

kali

anaknya

gemess”

Konteks: Penutur melampirkan sebuah foto ia yang
sedang menggendong kucingnya sembari memasak dan
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dalam tweetnya ia mengatakan bahwa ia sedang
melakukan tugas berat seorang ayah. Penutur ingin
menggambarkan bahwa ia merawat kucingnya seperti
merawat anaknya sendiri. Hal ini ditanggapi mitra tutur
dengan pujian yang mengatakan bahwa kucing pria itu
gendut dan menggemaskan.
27.

@perigigibts: “Kalian pernah ga sih punya pengalaman
dijauhin sama temen karena dia mungkin udah nemu
temen yang lebih asik?”
@ordinaryhuman88: “Sering kak. Ke aku kalau butuh
doang.. Butuh pinjem duit, butuh nanya tugas, butuh
sarana yang gak dia punya sampai udah kebal.”

Nilai rasa terasing

Konteks: Penulis bertanya kepada mitra tutur mengenai
pengalaman dijauhi teman karena sudah menemukan
teman yang lain. Mitra tutur pun menjawab bahwa hal itu
sering ia rasakan, bahkan temannya hanya datang saat
membutuhkan saja,
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28.

@aiukimaru: “Untuk sang anggota pertama, pemilik
lesung pipi menggoda, dan pemimpin tim yang paling luar
biasa. Selamat ulang tahun, Namjoon-ah!”
@moonfrvrain: “Ibuku ingin Kim Namjoon sebagai
menantu.”

Konteks: Penutur yang mengidolakan boy grup asal korea

Nilai rasa ingin

√

Nilai rasa bahagia

√

selatan Namjoon BTS mengucapkan ulang tahun. Hal ini
bertepatan pada hari lahir namjoon. Ia memberikan
ucapan selamat yang dibalas oleh mitra tutur. Mitra tutur
mengungkapkan bahwa ibunya menginginkan Namjoon
menjadi menantunya.
29.

@kim_namuyepoo: “Selamat ulang tahun (emotikon
hati)

Terimakasih

telah

lahir

dan

memberikan

kebahagiaan, kedepannya semoga selalu bahagia, selalu
tersenyum, mendapatkan lebih banyak cinta di masa
depan, jangan sampai sakit tetap sehat dan bahagia selalu
(emotikon hati).
@KusumaMichi: “Happy Birthday Kim Namjoon.”

72

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Konteks: Penutur mengucapkan ucapan selamat ulang
tahun berserta doa untuk idolanya Namjoon BTS. Hal itu
karena bertepatan dengan ulang tahun Namjoon BTS.
Mitra tutur juga ikut memberikan ucapan selamat.
30.

@indomyfess: “Anjingnya mirip holly. Apa ini Holly?
Kalau bukan, jadi kangen holly.
@rennnn_G: “Holly ga sih? Itu sebelah namjoon yoongi
mungkin (emotikon tertawa)

Konteks: Holly merupakan nama anjing dari artis korea
selatan Suga BTS. Penulis dalam tweetnya menanyakan

Nilai rasa kangen

identitas anjing dalam foto yang memampangkan gambar
Namjoon BTS bersama seekor anjing ras poodle. Selain
itu, ia juga mengungkapkan rindunya. Mitra tutur
memberikan jawaban dengan ikut memberikan tebakan
bahwa itu benar Holly.
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31.

@southpernova: “Waduh, syopi udah kaya acara korea
beneran, Sunny Dahye mc nya kena skandal dan beneran
dia di cut semua cuma suaranya doang.
@nugreentay: “demi apaa”
@southpernova: “iya beneran ga muncul sama sekali
mukanya padahal mc.”

Konteks: Sunny Dahye merupakan artis youtube yang
berasal dari korea selatan, tetapi tumbuh besar di

Nilai rasa

Indonesia. Baru-baru ini ia tersandung skandal yang

membandingkan

mengatakan bahwa Sunny Dahye banyak berbohong dan
ia mengatakan orang Indonesia bohoh. Oleh karena itulah,
kehadirannya di acara Shopee di sensor oleh pihak
manajemen Shopee. Penutur merasa bahwa hal ini
membuat Shopee menjadi mirip acara korea yang sering
melakukan sensor terhadap artis yang sedang tersandung
kasus. Mitra tutur yang merasa kaget menjawab dengan
bertanya demi apaa. Hal ini jelaskan oleh penutur bahwa
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memang benar wajah Sunny Dahye yang notabenenya
sebagai MC sama sekali tidak dimunculkan.
32.

@txtdrpacarjeno: “Sunny Dahye blg orang Indonesia
bodoh tapi kok ada benernya ya.”
@txtdrpacarjeno: “Liat aja kasus saipul jamil ini
goblok”
@nanaknoww: “wkwkwkwk Sunny dukun”

Konteks: Penutur menggungkapkan bahwa pernyataan

Nilai rasa kasar

√

Nilai rasa cinta

√

Sunny Dahye yang mengatakan orang Indonesia bodoh
memang benar. Hal ini dikarenakan penutur merasa kesal
terhadap orang-orang yang mendukung saipul jamil.
Padahal ia telah melakukan tindak pelecehan seksual.
Mitra tutur pun ikut mensetujui hal ini.
33.

@dewirahmat_: “Punya pasangan yang keluarganya
welcome banget, merestui, ramah, perhatian, pokoknya
udah dianggep anak sendiri, bahagia banget sumpahh.”
@utaeeeeee: “tapi nanti kalo putus gamonnya parah
wkwk”
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Konteks:

Penutur

merasakan

bahwa

keluarga

pasangannya sangat menerima kehadirannya dalam
keluarga dan penulis merasa sangat bahagia. Mitra tutur
memberikan tanggapan bahwa kondisi seperti itu akan
membuat seseoran sulit untuk melupakannya apabila
hubungan sudah berakhir.
34.

@ryanandrn_: “salahku memang sudah menganggap
kamu rumah padahal aku tau kamu hanya ramah.”
@GrizzlyGurl14:

“Salahku

memang

sudah

mengganggap kamu spesial padahal aku tau kamu hanya
menganggap aku salah satu dari sekian banyak wanita
milikmu.”

Nilai rasa halus

Konteks: Penutur yang menyesal karena ia telah terbawa
perasaan sehingga berpikir bahwa orang yang ramah
padanya mampu membuat ia nyaman dan cocok. Hal ini
ditanggapi dengan tweet yang berisi penyesalan mitra
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tutur karna menganggap pasangannya special padahal
mitra tutur diselingkuhi.
35.

@chupachipp: “Semoga kita senantiasa dijauhkin dari
rasa sombong & suka ngeremehin orang laen dah amin.”
@ocaak19: “Amiin”
Nilai rasa kasar

√

Nilai rasa cinta

√

Konteks: Penutur mengungkapkan doa dan harapan agar
dijauhkan dari rasa sombong dan meremehkan dan
ditanggapi oleh mitra tutur amin.
36

@gsellove: “Giselle cantik siapa yang punya.”
@jimeons: “gue (emotikon tertawa)”
@gsellove: “punya mama papa.”

Konteks: Penutur mengungkapkan kekagumannya pada
artis korea bernama Giselle yang sangat cantik.
Ucapannya ini diselingi dengan kata-kata yang merujuk
pada sebuah lagu. Mitra tutur pun menjawab bahwa
Giselle yang cantik merupakan anaknya.
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37.

@FFOODFESS: “fess demi apa inkigayo sandwich enak
banget (emotijon menangis, emotikon hati, emotikon
sandwich)”
@noneedflex: “Beli dimana nder? Pernah bikin sendiri
tapi gagal, jadi trauma rasanya asfdjsfknlhglkdms”

Nilai rasa suka

√

Nilai rasa halus

√

Konteks: Penutur mengungkapkan rasa roti yang dibuat
khusus untuk acara korea inkigayo, rasanya sangat enak.
Mitra tutur yang mengetahui hal itu bertanya tempat
penutur membeli roti tersebut.
38.

@cadbuurrry: “bisabisanya aku tidur nyenyak, perut
kenyang sedangkan diluar sana masi banyak kucing
kucing terlantar. Gatau tidur dimana, apa mereka udah
makan malam ini, apa mereka ngerasa aman. How can I
help’em?”
@tapicandu: “yaudah masukin kamarmu semua aja
kucingnya”
@cadbuurrry: “kalo aku punya kamar luas sih
gamasalah.”
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Konteks: Penutur merasakan sedih karena mengingat
banyak kucing terlantar yang kurang beruntung. Tidak
tahu sudah makan atau belum, tempat mereka tidur.
Penutur ingin membantu. Mitra tutur justru memberikan
jawaban agar semua kucing dimasukkan kedalam kamar
penutur. Penutur kemudian menjawab bahwa ia akan
melakukannya apabila ia memang memiliki kamar yang
luas.
39.

@out5iders: “lebaran2 nemu kucing terlantar. Jelek,
dekil, jamuran. Sekarang? Silahkan dilihat sendiri.”
(menyertakan foto kucing lucu)
@goddessamonra: “ihh sekarang wajahnya mirip winter
aespa.”
@out5iders: “ehehe timakacii kakak”

Nilai rasa kasar

Konteks: Penulis menceritakan bahwa ia menemukan
kucing terlantar beberapa bulan yang lalu. Setelah melalui
perawatan, si kucing sudah berubah menjadi kucing sehat
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dan lucu yang dilampirkan dalam foto. Mitra tutur pun
setuju dan memuji si kucing dengan mengatakan bahwa
kucing tersebut mirip dengan artis korea bernama Winter.
40.

@lluvtaeby: “jdi gini ya rasanya kehilangan kucing, sakit
bgt bener-bener sakit bgt (emotikon menangis) semoga
tabby baik-baik aja ya cantik, cepet pulanggg”
@rfhhaha: “iya sedih bgt, semoga tabby nya cepat pulang
yaa.”
@lluvtaeby: “Amiin ya allah amin :(“

Nilai rasa sedih

√

Nilai rasa nyaman

√

Konteks: Penulis yang baru saja kehilangan kucingnya
merasa sangat sakit dan sedih, ia mendoakan agar
kucingnya cepat pulang. Mitra tuturpun ikut mendoakan
dan diamini oleh penutur.
41.

@Twetbijak: “Hidup sederhana saja. Tak perlu selalu
mewah. Seringkali yang terlalu berlebihan malah
membuat hidup rumit.”
@akristanti76: “Bukan ada apanya. Tapi apa adanya itu
lebih nyaman di segala suasana”
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Konteks: Penutur memberikan wejangan agar hidup
sederhana, karena bagi penutur hidup berlebihan justru
membuat hidup semakin rumit. Mitra tutur juga
menyetujui hal tersebut dan menambahkan bahwa hidup
apa adanya lebih nyaman di segala suasana.
42.

@haruslakuin: “Kepercayaan itu mahal harganya,
sekalinya rusak. Ga bisa nemu gantinya buat gantinya buat
benerin yang rusak.”
@reinmujaddid: “Kepercayaan itu dibangun bertahuntahun,

hancur

hanya

dalam

beberapa

detik,

memperbaikinya butuh waktu seumur hidup.”

Nilai rasa halus

Konteks: Penutur mengungkapkan bahwa kepercayaan
mahal harganya. Ketika kepercayaan tersebut telah rusak,
akan sangat sulit untuk membenarkan kembali rasa
percaya itu. Mitra tutur juga menambahkan bahwa
kepercayaan

dibangun

bertahun-tahun tetapi dalam
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beberapa detik dapat hancur, dan untuk memperbaikinya
dibutuhkan waktu seumur hidup.
43.

@yoonmincasa: “Tp hoodie itu harganya mahal, apalagi
ada pajak kain kesini. Adh adh.”
@minidimie: “iya kalau textile tuh sekarang lagi mahal

Nilai rasa halus

√

Nilai rasa kasar

√

banget mau nangis”
44.

@blluwberry: “Brisik banget anj ni got7 kalo di radio,
jgn nonton pake earphone dah.”
@gatskzeaj: bener anjir, gue nyambi kerjaan kaget kaget
mulu daritadi.”
@blluwberry: “Emak gw sampe marah wkwkwk padahal
ini volume udh kecil.”

Konteks: Penutur sedang menonton acara youtube radio
yang menampilkan anggota boy grup Got7 dari korea.
Pada siaran tersebut, para anggota grup tersebut sangat
ramai bahkan berteriak. Penutur pun merasa kaget dan
menganjurkan untuk tidak menggunakan earphone karena
akan membuat kaget. Hal ini dibenarkan oleh mitra tutur
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yang merasa kaget setiap anggota grup tersebut berteriak.
Penutur juga menambahkan bahwa ibunya sampai marah
karena suaranya sangat keras padahal sudah dikecilkan
suaranya.
45.

@muthxzsh_: “Selain anti omongan manis buaya, aku
juga anti dengerin vn sendiri.”
@vrnsscfby: “Dengerin suara hatiku bebep”
@mthxzsh_: “hai beb”

Konteks: Penutur mengungkapkan bahwa selain ia sangat
tidak suka dengan ucapan manis pria-pria yang suka

Nilai rasa halus

menggoda banyak perempuan, ia juga tidak suka
mendengarkan rekaman suaranya sendiri. Mitra tutur
kemudian

menanggapi

dengan

candaan

untuk

mendengarkan suara hatinya saja dengan panggilan
sayang. Penutur pun membalas dengan sapaan panggilan
sayang.
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46.

@PakLambeTurah_: “Kok bisa ya orang tetep santai aja
padahl abis bikin orang lain sakit hati karena sikap dan
omongannya”
@yournameinthis: “Ga tau juga, mungkin otaknya kudu
di cuci.”
Nilai rasa kasar

√

Nilai rasa halus

√

Konteks: Penutur merasa heran kepada orang-orang yang
santai walaupun tau bahwa ia baru saja menyakiti hati
orang lain melalui sikap dan kata-katanya. Mitra tutur
menjawab bahwa kemungkinan otak orang-orang tersebut
perlu dicuci agar sadar bahwa perilakunya kurang baik.
47.

@khyrulilhurmz: “happy birthday

kucing syarad

@ashrdzzi semiga jadi anak yang soleh/solehah.”
@heyyojims: “Meow meow meow (dibunyikan)”

Konteks: Penutur mengucapkan selamat ulang tahun
untuk kucing milik @ashrdzzi dan memberikan doa untuk
kucing tersebut agar menjadi anak yang soleh. Hal ini
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kemudian ditanggapi mitra tutur dengan seolah-olah
menjadi kucing tersebut, menjawab meow meow.
48.

@callmeoty: “ ‘yaallah aku boros banget’ udah sadar tapi
besok diulangi lagi.”
@callmeBRYnot BRI: “keinginan seringkali ngalahin
akal sehat.”

Konteks: Penutur merasa sadar bahwa ia memiliki

Nilai rasa kasar

√

Nilai rasa halus

√

perilaku butuk yaitu boros. Akan tetapi, ia tidak dapat
berubah dan mengulang kebiasaan buruknya itu. Mitra
tutur kemudian menjawab dengan kalimat bahwa
keinginan seringkali mengalahkan akal sehat.
49.

@kochengfess: “Kcg! Halo kakak nama aku cici aku
punya abang kembaran juga loh tapi dia pemalu”
(mengirimkan foto kucing)
@raizalais: “Lucu bgt”
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Konteks: Penutur memperkenalkan kucingnya yang
bernama cici dengan sudut pandang si kucing. Hal ini
kemudian dikomentari lucu oleh mitratutur.
50.

@nadiarzq_: “Fen kamu aku culik mau? Soalnya kamu
terlalu menggemaskan @Fenly_un1ty”
@CoretanChoCho:

“Ahahaha

kenapa

sih

mood

bangeet”
Nilai rasa halus

√

Nilai rasa kasar

√

Konteks: Penutur mengungkapkan perasaan gemas
kepada pengguna twitter @Fenly_unlty yang kemudian
dibalas oleh mitra tutur. Mitra tutur mengatakan tweet
milik penutur membuat moodnya membaik.
51.

@zerouranaa: orang-orang kenapa jahat banget sama dia
(menyertakan foto artis korea)
@grapeissun: huhuuu ganteng bnget

Konteks: Penutur merasa kesal karena orang-orang jahat
kepada artis korea yang ia cantumkan fotonya. Mitra
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tuturpun memberikan pujian pada artis tersebut karena
tampak tampan.
52.

@ihpingin: kenapa ya kadang omongan jahat itu
datangnya dari keluarga sendiri
@sweetboyy19: valid

Konteks: Penutur merasa keluarganya sering berbicara

Nilai rasa kasar

√

buruk dan menyakitkan. Ia kemudian bertanya alasan
perkataan jahat dalam ucapan keluarga. Mitra tutur pun
memberikan persetujuannya.

Makna Pragmatik
Kesesuaian
No.

Data tuturan afektif dan konteks

Makna Pragmatik

Dengan Teori
Ya

1.

@Minkyungsa: “serunya di twitter kayaknya bisa reply Penutur membandingkan
pake foto, coba di IG gitu ya, betah di IG, karena aku tipe dua fitur sosial media
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yang suka banget kalau baca rep, terus ada meme yang

sering

penutur

(emotikon tertawa) atau dimasukin foto yang mewakili gunakan
ekspresi orang setelah baca tweet.”
@jinniehyungggg: “bener banget, tapi tweet ga bisa save
video langsung, coba bisa langsung, beuhh enak banget.”

Konteks: Penutur membandingkan fitur-fitur yang ada di
media sosial twitter dan Instagram. Penutur lebih merasa
nyaman untuk menggunakan media sosial Instagram, akan
tetapi beberapa fitur yang ada di twitter tidak dimiliki
Instagram. Hal itu disayangkan oleh penutur, yang
kemudian disetujui oleh mitra tutur yang menambahkan
alasan berupa perbandingan fitur pada dua media sosial
tersebut.
2.

@Agnesvk3001: “Pom/ Samoyed/ Alaskan malamute

Penutur mengungkapkan

tapi udah ada husky jadi yaudah hahaha”

rasa pasrahnya mengenai

@bloomystae: “Ahh lucunya (emotikon menangis) jadi

anjing ras tertentu yang ia

pen punya husky tapi mahal.”

inginkan tidak dapat ia

@Agnesvk3001: “Huhu semoga nanti bisa yaa.”

miliki

karena
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memiliki

anjing

ras

Konteks: Penutur ingin memiliki anjing dengan ras Husky.
pomerian atau Samoyed atau Alaskan malamute. Akan
tetapi, penutur sudah memiliki anjing ras husky. Hal ini
membuat penutur tidak dapat memiliki anjing dengan ras
tersebut. Mitratutur kemudian menanggapi dengan pujian
bahwa anjing husky lucu dan menyatakan keinginannya
untuk memiliki anjing ras husky, tetapi harga anjing
tersebut mahal. Penutur kemudian menjawab dengan
kalimat penyemangat.
3.

@mokacinoooo: “Diantara semua kartun yang ada gue Penutur mengungkapkan
paling ga suka sama yang ini soalnya creepy banget” pendapatnya
(menyertakan gambar kartun)

mengenai

kartun yang paling tidak

@OctoberLight: “Urgh suka kesel sama Eustacenya dia sukai
(nama tokoh kartun) temperamental bahkan ke istri

√

sendiri, mata duitan.”

Konteks: Penutur mengungkapkan bahwa diantara
banyaknya kartun yang ada, ia sangat tidak menyukai
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kartun Courage the Cowardly Dog karena ia merasa
kartun itu menakutkan. Hal ini diamini oleh mitra tutur
yang merasa tidak suka karena tokoh kartun tersebut
memiliki sifat-sifat buruk.
4.

@hyelhint_: “Covid meresahkan ya bund, bukan apa-apa Penutur mengungkapkan
tapi w udah excited banget mau ngampus lagi, tapi malah keresahannya

tentang

lockdown lagi, kesel bgt…Tolonglah masyarakat patuhi virus Covid dan dorongan
protokol dan segera vaksinasi biar gak parah nih Covid…” kepada masyarakat untuk
@Minnygj: “Huhu iyah, zona merah dimana-mana menaati
(emotikon menangis) padahal semangat ngampus.”

protokol

dan

segera vaksin.

Konteks: Penutur merasa resah karena pandemi Covid

√

dan ingin segera berkuliah secara luring. Oleh karena itu,
penutur meminta tolong masyarakat untuk mematuhi
protokol dan segera vaksin. Hal ini ditanggapi oleh
mitratutur dengan menyatakan bahwa zona merah ada
dimana-mana dan mengungkapkan bahwa sebenarnya
mitra tutur sudah bersemangat untuk mengikuti kegiatan
berkuliah secara luring.
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5.

@livianatasya2: “Kurang ajar bisa-bisanya suara adzan Penutur mengungkapkan
di remix acara begituan, gak mungkin kebetulan atau kekesalannya pada staff
apalah itu staff lu banyak pasti pada tau juga kalo itu suara Mnet
adzan (emotikon marah)”

karena

menggunakan

suara

@dhyrzxh: “Itu mereka taulah kalau itu adzan. Ngga adzan yang telah di remix
mungkin mereka ngga tau kalau itu suara Adzan. Mnet pada acara televisi.
ngelunjak lama-lama.”
√
Konteks: Penutur mengungkapkan kemarahannya kepada
Mnet yang merupakan sebuah acara musik korea. Hal itu
dikarenakan, Mnet telah menggunakan suara adzan untuk
lagu pembukaan sebuah penampilan artis. Mitra tutur
menanggapi dengan dugaan bahwa Mnet sudah tahu
bahwa suara yang digunakan tersebut adalah suara adzan.
6.

@JE_JELAS: “Gapapa ko kalau cemburu karna takut Penutur mengungkapkan
bakal ada seseorang yang entah siapa bisa bikin dia pendapatnya bahwa rasa
nyaman dari yang udah lu lakuin.”

cemburu itu bukan hal

@heyykenalanyuk: “Iya gapapa, kalo dia nyakitin kamu

yang salah

nomor wa ku masih sama kok”
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Konteks: Penutur mengatakan bahwa rasa cemburu itu
bukan hal yang salah. Hal itu ditanggapi mitra tutur
dengan persetujuan dan menawarkan pada penutur untuk
menghubunginya jika ada yang menyakiti penutur.
7.

@hiiareten: “judulnya dah cantik “Lemonade” tapi

Penutur mengungkapkan

gayanya sangar gini, emang cuman di NCT.”

pendapatnya

@binjchan: “Diem. Aku baru buka twit.”

judul dan konsep album

mengenai

boy grup korea NCT.
Konteks: Penutur mengungkapkan bahwa kekhasan boy
√

grup asal korea bernama NCT adalah memiliki judul yang
cantik tetapi memiliki konsep gaya yang sangar. Mitra
tutur kemudian menanggapi dengan meminta penutur
untuk diam, karena ia belum melihat judul dan gaya NCT.
Hal itu dikarenakan penutur baru saja membuka twitter.
8.

@aldehamil: “Arya saloka manis bener dah. Diantara PU Penutur mengungkapkan
sinetron lain, yang rata-rata wajahnya kebule-bulean, rasa sukanya pada aktor
justru seneng lihat wajah lokal, jowo pride!”

sinetron bernama Arya
Saloka.
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@DhiniAlsa: “Banyak yang lebih kinclong dari dia, tapi
semua terpana ke dia :’)”
@aldehamil: “Representasi wajah asli Indonesia”

Konteks: Penulis memuji aktor Arya saloka yang manis
dan terlihat lokal dibandingkan pemeran utama sinetron
lain yang rata-rata wajahnya seperti bule. Hal ini
ditanggapi mitra tutur dengan mengatakan bahwa banyak
yang lebih kinclong tetapi semua terpana pada Arya
saloka. Penutur pun kembali menanggapi dengan kalimat
representasi wajah asli Indonesia.
9.

@armyfess_: “my! Jungkook gemas banget kan??!?!?”

Penutur

(menyertakan gambar bergerak artis korea).

persetujuan

mengenai

@ffdkyu: “Mau cubit.”

kegemasan

seorang

meminta

anggota boy group asal
Konteks: Penutur meminta persetujuan kepada mitra tutur korea BTS yang bernama
mengenai kelucuan dan wajah menggemaskan milik Jungkook.
anggota boy grup asal korea yaitu Jungkook BTS. Hal ini
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ditanggapi dengan kalimat “Mau cubit” sebagai tanda
persetujuan.
10.

@hendra220291: “Terkadang heran kenapa manusia Penutur mengungkapkan
sedih saat hartanya berkurang, tapi mereka tidak sedih keheranannya
saat umurnya berkurang.”

pada

manusia yang sedih saat

@CakNul11: “Begitulah kita kadang terlena dengan hartanya berkurang tapi
kesenangan dunia, tanpa kita sadari lubang kubur kita tidak sedih saat umurnya
segera di gali.”

berkurang.
√

Konteks: Penulis mengungkapkan keheranannya pada
manusia yang sedih saat hartanya berkurang tapi tidak
sedih saat umurnya berkurang. Mitra tutur kemudian
menjawab bahwa manusia kadang terlena dengan
kesenangan dunia, tanpa menyadari bahwa tidak lama lagi
hidup akan berakhir.
11.

@Aciels10: “Jahat dikit digibahin baik dikit malah

Penutur

dimanfaatin.”

pendapatnya

@BosRiyan: “Keras banget hidup di dunia.”

apapun yang dilakukan

menyatakan

94

bahwa
√

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Konteks: Penutur menyatakan pendapatnya bahwa selalu

dipandang

apapun yang dilakukan seseorang akan selalu dipandang negative oleh orang lain
negatif

oleh

orang

lain.

Mitra

tutur

kemudian

menambahkan dan mengamini dengan mengatakan bahwa
hidup di dunia keras.
12.

@aestheticutess: Dah iri ama anjing, hiu eh sekarang

Penutur mengungkapkan

nambah saingan si alien.

rasa cemburunya

@dnrmdhnn_: Saingan kita bener bener ga manusiawi
myy

Konteks: Penutur mengungkapkan rasa cemburunya,

√

karena melihat idolanya terlihat mesra berswafoto
maupun memiliki video lucu bersama anjing maupun hiu.
Beberapa saat yang lalu BTS dan Coldplay melakukan
kolaborasi. Pada video music tersebut terdapat adegan
alien dengan j-hope dan membuat beberapa fans cemburu.
13.

@Irwanxq: “Terkadang diam adalah cara yang paling

Penutur mengungkapkan

baik untuk menyembunyikan segala masalah yang terbuku

pendapatnya bahwa diam

di dalam lubuk hati kita.”

adalah cara yang baik
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@KeensJourney: “Setujuu..”

untuk menyembunyikan
masalah

Konteks: Penutur mengungkapkan pendapatnya bahwa
diam adalah cara yang baik untuk menyembunyikan
masalah dan ditanggapi oleh mitra tutur dengan kata
persetujuan.
14.

@recklesqq: Udah lucu, manis, cakep, baik hati, Penutur

berkata

sifat

ngrepotin perasaan orang aja.”

orang yang lucu, manis,

@urgeminibooy: “Aku y”

tampan dan baik hati
membuatnya

menaruh
√

Konteks: Penutur berkata sifat orang yang lucu, manis, hati.
tampan dan baik hati membuatnya repot karena ia jatuh
hati. Hal ini kemudian ditanggapi oleh mitra tutur dengan
percaya diri bahwa untuk dirinyalah kalimat itu.
15.

@itsky_Ty: “Guys ayo bantu tanda tanganin nih buat Penutur

mengajak

boikot domba bandot buruk rupa (Mengirim link tanda mitratutur

untuk

tangan petisi boikot Alihamza”

petisi

menandatangani

@pmjlmy_: “Gimana caranya siih.. pengen ikutan jugaa” untuk

memboikot

Alihamzah
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@itsky_Ty: “Kamu pencet link diatas nanti ada
petunjukknya kok.”

Konteks: Alihamza merupakan seorang artis media sosial
tiktok yang membuat konten mengenai BTS. Konten
tersebut

memojokkan

BTS

dengan

memberikan

keterangan palsu sehingga membuat penggemar menjadi
geram. Akhirnya, dilakukanlah boikot oleh penggemar
BTS dengan menandatangani petisi.
16.

@kkovante: ceritain mimpi teraneh kalian dong!?!?

Penutur bertanya tentang

@831JIMIN: Pernah sepanggung sama Bangtan, dan

mimpi

disitu raga nya bukan jadi gue, tapi malah Jennie bp trs

dialami mitratutur

teraneh

yang

jimin senyum manis banget sial.
√
Konteks: Penulis meminta mitra tutur untuk menceritakan
mimpi teranehnya. Mitra tutur kemudian bercerita bahwa
ia bermimpi berada diatas panggung yang sama dengan
Bangtan (BTS) dan raganya bukanlah mitra tutur, tapi
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Jennie Blackpink anggota grup dari korea selatan. Ia juga
melihat senyum manis Jimin BTS.
17.

@pudumilk: “Aku kurang suka sama rasanya pocky Penutur
semangka, kalau kalian suka ga?”

memberikan

pendapatnya

mengenai

@minekardomin: “Sama kurang suka, kayak sabun produk makanan pocky
muka yang rasa semangka itu..”

rasa

semangka

dan

meminta pendapat mitra
√

Konteks: Penutur tidak menyukai makanan ringan merk tutur.
Pocky rasa semangka. Ia kemudian bertanya pendapat
mitra tutur. Mitra tutur kemudian menanggapi pertanyaan
tersebut dengan persetujuan. Mitra tutur menganggap rasa
pocky semangka seperti rasa sabun muka semangka.
18.

@collegemenfess: “Semester 5 ini bersyukur banget si Penutur mengungkapkan
bisa dapet temen sekelompok yang tanggung jawab rasa syukurnya karena
semua. Btw 2 minggu lagi UTS semangat”

mendapat

teman

@octzaeui: “Demi apa cepet banget udah mau uts aja, gw kelompok

yang

aja belum masuk.”

bertanggung jawab dan
memberi semangat untuk
menjalani UTS
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Konteks: Penulis merasa bersyukur karena pada semester
5 perkuliahannya, ia mendapatkan teman satu kelompok
yang bertanggung jawab. Selain itu, penulis juga
memberikan semangat bertepatan dengan UTS yang akan
datang. Mitra tutur kemudian menanggapi dengan tidak
menyangka bahwa UTS sudah hampir tiba.
19

@FiersaBesari: “Tetap santai dan keep smile walaupun Penutur mengungkapkan
semua hancur berantakan.”

harus tetap santai dan

@ruanggalau_id: “Sedikit galau tapi gpp.”

tersenyum

walaupun

banyak masalah.
√

Konteks: Penutur mengatakan bahwa harus tetap santai
dan tersenyum walaupun mengalami banyak masalah. Hal
ini ditanggapi dengan perasaan mitra tutur yang sedikit
galau, tetapi ia berusaha untuk baik-baik saja.
20.

@radenrauf: “Hari ini capek ya? Santai aja besok juga

Penutur

memberikan

kok, udah tinggal tidur ajalah.”

kata-kata

penyemangat

@cicimuktia: “Semangatt para pejuang rupiah.”

untuk mitra tutur yang
memiliki hari yang berat.
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Konteks: Penutue memberikan kata-kata penyemangat
dengan mengajak orang-orang yang merasa lelah untuk
sejekan melupakan permasalahannya dengan santai dan
tidur. Perkataan tersebut ditanggapi oleh mitra tutur
dengan ucapan semangat kepada orang-orang yang
berjuang mencari uang.
21.

@senjaamu : “Kamu tidak pernah meminta aku
menunggu,

tetapi

aku

tetap

melakukannya.

Penutur mengungkapkan

Aku perasaannya dengan kata-

menumbuhkan harapan dalam doaku yang sederhana.

kata yang puitis, tentang

Kelak, meski aku harus mengaku kalah, aku tidak akan

perjalanan cintanya.

menyesal, karena pernah mencintai seseorang sepertimu
adalah perjalanan hidup yang menyenangkan.”
@samidowski20:

“Aku

adalah

representasi

dari

√

kebodohan, tapi tak apa, aku akan terus belajar, supaya
kelak akan pandai dimana harus meletakkan hati dengan
tepat.”

Konteks: Penutur menunggu orang yang ia cintai tanpa
kepastian. Meskipun begitu, penutur mengungkapkan
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bahwa kelak ia tidak akan menyesal pernah mencintainya.
Hal itu ditanggapi oleh mitra tutur yang berkata bahwa ia
merupakan representasi dari kebodohan. Akan tetapi ia
akan tetap belajar agar pandai dalam meletakan hati
dengan tepat.
22.

@widhiedyan17: “Tetap sederhana tanpa drama tetap Penutur

menyampaikan

berdiri dengan keringat sendiri… Hidup adalah seni dalam pesannya

untuk

tetap

menerima dan mensyukuri.”

sederhana tanpa drama

@MuksonAlfiro: “Apa adanya (emotikon tersenyum).”

kepada mitratuturnya.

Konteks:

Penutur

mengungkapkan

bahwa

hidup

√

sederhana tanpa drama tetap berdiri dengan keringat
sendiri. Ia mengingatkan untuk tetap sederhana dan selalu
menerima juga mensyukuri kehidupan. Hal tersebut
ditanggapi mitra tutur dengan kata apa adanya yang
menunjukkan persetujuan.
23.

@yuqischin: “Dunia memang

kejam tapi

pertwitteran lebih kejam HAHAHA”

dunia Penutur mengungkapkan
pendapatnya
dunia

twitter
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@tyongfgurl: “Dunia pertwitteran kejam tapi kalo ngga untuknya
twitteran bingung mau ngapain, dahlah salah mulu.”

lebih

kejam

daripada dunia nyata.

Konteks: Penutur mengungkapkan bahwa dunia itu
kejam, tetapi dunia twitter lebih kejam. Hal ini disetujui
mitra tutur dan ia juga menambahkan bahwa meskipun
kejam, tanpa twitter tidak ada hal yang bisa dilakukan.
24.

@iyaabagas: “Kalau udah selesai, kabarin ya aku tunggu Penutur mengungkapkan
kok.”

kesedihannya

“sederhana tapi ga pernah.”

tidak pernah mendapat

@ilhamadtysptr: “Aku ke dia gitu tapi dia ke aku ga

ucapan

pernah (emotikon menangis).”

selesai, kabarin ya aku

“kalau

tunggu kok.”
Konteks: Penutur merasa bahwa ia tidak mernah diberi
perhatian dengan kata-kata yang manis. Mitra tutur
kemudian menanggapi bahwa ia juga tidak pernah
mendapatkan perhatian tersebut, walaupun ia serung
memberikan perhatian kepada pasangannya.
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25.

@raapunsel04_: “Ya allah kenapa hati aku kek choki

Penutur mengungkapkan

choki si lembek (emotikon menangis).”

perumpamaan

@frasaku: “Mleyot mulu kan (emotikon menangis).”

yang mudah luluh seperti

@raapunsel04_: “Naaah eta”

makanan choki-choki.

hatinya

Konteks: Penutur menggambarkan hatinya yang mudah

√

tersakiti dan mudah luluh dengan choki-choki. Chokichoki sendiri merupakan makanan berupa pasta coklat
yang dibungkus dengan plastik. Mengetahui maksud
penutur, mitra tutur menanggapi dengan pernyataan
“Mleyot mulu kan”. Hal tersebut juga dibenarkan penutur.
26.

@txtdrkaumbengek: “Tugas berat seorang ayah” Penutur mengungkapkan
(melampirkan foto seorang laki-laki sedang menggendong perasaannya
kucingnya sambil memasak.)

merawat kucing yang ia

@PeanutRaisin: “gendoot (gendut) kali anaknya rawat
gemess”

dalam

seperti

anaknya
√

sendiri

Konteks: Penutur melampirkan sebuah foto ia yang
sedang menggendong kucingnya sembari memasak dan
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dalam tweetnya ia mengatakan bahwa ia sedang
melakukan tugas berat seorang ayah. Penutur ingin
menggambarkan bahwa ia merawat kucingnya seperti
merawat anaknya sendiri. Hal ini ditanggapi mitra tutur
dengan pujian yang mengatakan bahwa kucing pria itu
gendut dan menggemaskan.
27.

@perigigibts: “Kalian pernah ga sih punya pengalaman Penutur

bertanya

dijauhin sama temen karena dia mungkin udah nemu mengenai
temen yang lebih asik?”

pengalaman

dijauhi teman karena ada

@ordinaryhuman88: “Sering kak. Ke aku kalau butuh teman lain yang lebih
doang.. Butuh pinjem duit, butuh nanya tugas, butuh asik
sarana yang gak dia punya sampai udah kebal.”
√
Konteks: Penulis bertanya kepada mitra tutur mengenai
pengalaman dijauhi teman karena sudah menemukan
teman yang lain. Mitra tutur pun menjawab bahwa hal itu
sering ia rasakan, bahkan temannya hanya datang saat
membutuhkan saja,
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28.

@aiukimaru: “Untuk sang anggota pertama, pemilik

Penutur

memberikan

lesung pipi menggoda, dan pemimpin tim yang paling luar ucapan

selamat

ulang

biasa. Selamat ulang tahun, Namjoon-ah!”

tahun kepada pemimpin

@moonfrvrain: “Ibuku ingin Kim Namjoon sebagai

tim boy grup asal korea

menantu.”

selatan

BTS,

yaitu

Namjoon
√

Konteks: Penutur yang mengidolakan boy grup asal korea
selatan Namjoon BTS mengucapkan ulang tahun. Hal ini
bertepatan pada hari lahir namjoon. Ia memberikan
ucapan selamat yang dibalas oleh mitra tutur. Mitra tutur
mengungkapkan bahwa ibunya menginginkan Namjoon
menjadi menantunya.
29.

@kim_namuyepoo: “Selamat ulang tahun (emotikon Penutur
hati)

Terimakasih

telah

lahir

dan

memberikan ucapan

memberikan
selamat

ulang

kebahagiaan, kedepannya semoga selalu bahagia, selalu tahun dan juga doa untuk
tersenyum, mendapatkan lebih banyak cinta di masa pemimpin tim boy grup
depan, jangan sampai sakit tetap sehat dan bahagia selalu asal korea selatan BTS,
(emotikon hati).

yaitu Namjoon

@KusumaMichi: “Happy Birthday Kim Namjoon.”
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Konteks: Penutur mengucapkan ucapan selamat ulang
tahun berserta doa untuk idolanya Namjoon BTS. Hal itu
karena bertepatan dengan ulang tahun Namjoon BTS.
Mitra tutur juga ikut memberikan ucapan selamat.
30.

@indomyfess: “Anjingnya mirip holly. Apa ini Holly? Penutur
Kalau bukan, jadi kangen holly.

bertanya

identitas anjing dalam

@rennnn_G: “Holly ga sih? Itu sebelah namjoon yoongi gambar
mungkin (emotikon tertawa)

dan

mengungkapkan
kerinduannya pada anjing

Konteks: Holly merupakan nama anjing dari artis korea bernama Holly.
√

selatan Suga BTS. Penulis dalam tweetnya menanyakan
identitas anjing dalam foto yang memampangkan gambar
Namjoon BTS bersama seekor anjing ras poodle. Selain
itu, ia juga mengungkapkan rindunya. Mitra tutur
memberikan jawaban dengan ikut memberikan tebakan
bahwa itu benar Holly.
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31.

@southpernova: “Waduh, syopi udah kaya acara korea Penutur

meyampaikan

beneran, Sunny Dahye mc nya kena skandal dan beneran keputusan

acara

tv

dia di cut semua cuma suaranya doang.

shopee untuk menyensor

@nugreentay: “demi apaa”

mc yang sedang terkena

@southpernova: “iya beneran ga muncul sama sekali skandal dari acaranya.
mukanya padahal mc.”

Konteks: Sunny Dahye merupakan artis youtube yang
berasal dari korea selatan, tetapi tumbuh besar di
√

Indonesia. Baru-baru ini ia tersandung skandal yang
mengatakan bahwa Sunny Dahye banyak berbohong dan
ia mengatakan orang Indonesia bohoh. Oleh karena itulah,
kehadirannya di acara Shopee di sensor oleh pihak
manajemen Shopee. Penutur merasa bahwa hal ini
membuat Shopee menjadi mirip acara korea yang sering
melakukan sensor terhadap artis yang sedang tersandung
kasus. Mitra tutur yang merasa kaget menjawab dengan
bertanya demi apaa. Hal ini jelaskan oleh penutur bahwa
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memang benar wajah Sunny Dahye yang notabenenya
sebagai MC sama sekali tidak dimunculkan.
32.

@txtdrpacarjeno: “Sunny Dahye blg orang Indonesia

Penutur mengungkapkan

bodoh tapi kok ada benernya ya.”

persetujuannya

@txtdrpacarjeno: “Liat aja kasus saipul jamil ini

pendapat artis bernama

goblok”

Sunny

Dahye

yang

@nanaknoww: “wkwkwkwk Sunny dukun”

berkata

bahwa

orang

pada

Indonesia bodoh.
√

Konteks: Penutur menggungkapkan bahwa pernyataan
Sunny Dahye yang mengatakan orang Indonesia bodoh
memang benar. Hal ini dikarenakan penutur merasa kesal
terhadap orang-orang yang mendukung saipul jamil.
Padahal ia telah melakukan tindak pelecehan seksual.
Mitra tutur pun ikut mensetujui hal ini.
33.

@dewirahmat_: “Punya pasangan yang keluarganya

Penutur mengungkapkan

welcome banget, merestui, ramah, perhatian, pokoknya rasa

bahagianya

udah dianggep anak sendiri, bahagia banget sumpahh.”

mengenai

@utaeeeeee: “tapi nanti kalo putus gamonnya parah

pasangannya

wkwk”
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menyambutnya
Konteks:

Penutur

merasakan

bahwa

dengan

keluarga baik di dalam keluarga.

pasangannya sangat menerima kehadirannya dalam
keluarga dan penulis merasa sangat bahagia. Mitra tutur
memberikan tanggapan bahwa kondisi seperti itu akan
membuat seseoran sulit untuk melupakannya apabila
hubungan sudah berakhir.
34.

@ryanandrn_: “salahku memang sudah menganggap

Penutur mengungkapkan

kamu rumah padahal aku tau kamu hanya ramah.”

perasaan

@GrizzlyGurl14:

“Salahku

memang

sudah karena

menyesalnya
menganggap

mengganggap kamu spesial padahal aku tau kamu hanya

seseorang

menganggap aku salah satu dari sekian banyak wanita

rumahnya.

milikmu.”

sebagai

√

Konteks: Penutur yang menyesal karena ia telah terbawa
perasaan sehingga berpikir bahwa orang yang ramah
padanya mampu membuat ia nyaman dan cocok. Hal ini
ditanggapi dengan tweet yang berisi penyesalan mitra
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tutur karna menganggap pasangannya special padahal
mitra tutur diselingkuhi.
35.

@chupachipp: “Semoga kita senantiasa dijauhkin dari Penutur mengungkapkan
rasa sombong & suka ngeremehin orang laen dah amin.” harapan dan doanya agar
@ocaak19: “Amiin”

Konteks: Penutur mengungkapkan doa dan harapan agar

dijauhkan

dari

rasa

sombong

dan

suka

√

meremehkan orang lain

dijauhkan dari rasa sombong dan meremehkan dan
ditanggapi oleh mitra tutur amin.
36

@gsellove: “Giselle cantik siapa yang punya.”

Penulis mengungkapkan

@jimeons: “gue (emotikon tertawa)”

rasa kagumnya pada idola

@gsellove: “punya mama papa.”

asal

korea

karena

kecantikannya.
Konteks: Penutur mengungkapkan kekagumannya pada

√

artis korea bernama Giselle yang sangat cantik.
Ucapannya ini diselingi dengan kata-kata yang merujuk
pada sebuah lagu. Mitra tutur pun menjawab bahwa
Giselle yang cantik merupakan anaknya.
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37.

@FFOODFESS: “fess demi apa inkigayo sandwich enak Penutur mengungkapkan
banget (emotijon menangis, emotikon hati, emotikon pendapatnya
sandwich)”

mengenai

rasa roti lapis buatan

@noneedflex: “Beli dimana nder? Pernah bikin sendiri acara tv korea inkigayo.
tapi gagal, jadi trauma rasanya asfdjsfknlhglkdms”
√
Konteks: Penutur mengungkapkan rasa roti yang dibuat
khusus untuk acara korea inkigayo, rasanya sangat enak.
Mitra tutur yang mengetahui hal itu bertanya tempat
penutur membeli roti tersebut.
38.

@cadbuurrry: “bisabisanya aku tidur nyenyak, perut Penutur mengungkapkan
kenyang sedangkan diluar sana masi banyak kucing rasa khawatirnya pada
kucing terlantar. Gatau tidur dimana, apa mereka udah kucing-kucing

terlantar

makan malam ini, apa mereka ngerasa aman. How can I dan

caranya

help’em?”

bertanya

agar ia dapat membantu

@tapicandu: “yaudah masukin kamarmu semua aja kucing-kucing tersebut.
kucingnya”
@cadbuurrry: “kalo aku punya kamar luas sih
gamasalah.”
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Konteks: Penutur merasakan sedih karena mengingat
banyak kucing terlantar yang kurang beruntung. Tidak
tahu sudah makan atau belum, tempat mereka tidur.
Penutur ingin membantu. Mitra tutur justru memberikan
jawaban agar semua kucing dimasukkan kedalam kamar
penutur. Penutur kemudian menjawab bahwa ia akan
melakukannya apabila ia memang memiliki kamar yang
luas.
39.

@out5iders: “lebaran2 nemu kucing terlantar. Jelek, Penulis mengungkapkan
dekil, jamuran. Sekarang? Silahkan dilihat sendiri.” pengalamannya merawat
(menyertakan foto kucing lucu)

kucing yang ia temukan

@goddessamonra: “ihh sekarang wajahnya mirip winter saat lebaran hingga kini
aespa.”

menjadi

@out5iders: “ehehe timakacii kakak”

lucu.

kucing

yang
√

Konteks: Penulis menceritakan bahwa ia menemukan
kucing terlantar beberapa bulan yang lalu. Setelah melalui
perawatan, si kucing sudah berubah menjadi kucing sehat
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dan lucu yang dilampirkan dalam foto. Mitra tutur pun
setuju dan memuji si kucing dengan mengatakan bahwa
kucing tersebut mirip dengan artis korea bernama Winter.
40.

@lluvtaeby: “jdi gini ya rasanya kehilangan kucing, sakit

Penutur mengungkapkan

bgt bener-bener sakit bgt (emotikon menangis) semoga

rasa

tabby baik-baik aja ya cantik, cepet pulanggg”

kehilangan

@rfhhaha: “iya sedih bgt, semoga tabby nya cepat

kesayangannya,

pulang yaa.”

berharap kucing tersebut

@lluvtaeby: “Amiin ya allah amin :(“

cepat kembali ditemukan.

sedihnya

saat
kucing
dan

√

Konteks: Penulis yang baru saja kehilangan kucingnya
merasa sangat sakit dan sedih, ia mendoakan agar
kucingnya cepat pulang. Mitra tuturpun ikut mendoakan
dan diamini oleh penutur.
41.

@Twetbijak: “Hidup sederhana saja. Tak perlu selalu Penutur mengungkapkan
mewah. Seringkali yang terlalu berlebihan malah pendapatnya agar hidup
membuat hidup rumit.”

sederhana, karena hidup

@akristanti76: “Bukan ada apanya. Tapi apa adanya itu

berlebihan

lebih nyaman di segala suasana”

membuat hidup rumit.
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Konteks: Penutur memberikan wejangan agar hidup
sederhana, karena bagi penutur hidup berlebihan justru
membuat hidup semakin rumit. Mitra tutur juga
menyetujui hal tersebut dan menambahkan bahwa hidup
apa adanya lebih nyaman di segala suasana.
42.

@haruslakuin: “Kepercayaan itu mahal harganya, Penutur

menyampaikan

sekalinya rusak. Ga bisa nemu gantinya buat gantinya bahwa kepercayaan itu
buat benerin yang rusak.”\

mahal harganya

@reinmujaddid: “Kepercayaan itu dibangun bertahuntahun,

hancur

hanya

dalam

beberapa

detik,

memperbaikinya butuh waktu seumur hidup.”
√
Konteks: Penutur mengungkapkan bahwa kepercayaan
mahal harganya. Ketika kepercayaan tersebut telah rusak,
akan sangat sulit untuk membenarkan kembali rasa
percaya itu. Mitra tutur juga menambahkan bahwa
kepercayaan

dibangun

bertahun-tahun tetapi dalam
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beberapa detik dapat hancur, dan untuk memperbaikinya
dibutuhkan waktu seumur hidup.
43.

@yoonmincasa: “Tp hoodie itu harganya mahal, apalagi Penutur mengungkapkan
ada pajak kain kesini. Adh adh.”

bahwa harga hoodie yang

@minidimie: “iya kalau textile tuh sekarang lagi mahal

mahal,

banget mau nangis”

ditambah

terlebih

lagi

harga

pajak

√

kain yang tinggi.
Kontes:
44.

@blluwberry: “Brisik banget anj ni got7 kalo di radio,

Penutur

jgn nonton pake earphone dah.”

mitratutur

@gatskzeaj: bener anjir, gue nyambi kerjaan kaget kaget

menggunakan earphone

mulu daritadi.”

saat

menganjurkan
agar

menonton

tidak

siaran

@blluwberry: “Emak gw sampe marah wkwkwk padahal radio boygrup Got7 di
ini volume udh kecil.”

Youtube

Konteks: Penutur sedang menonton acara youtube radio
yang menampilkan anggota boy grup Got7 dari korea.
Pada siaran tersebut, para anggota grup tersebut sangat
ramai bahkan berteriak. Penutur pun merasa kaget dan
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menganjurkan untuk tidak menggunakan earphone karena
akan membuat kaget. Hal ini dibenarkan oleh mitra tutur
yang merasa kaget setiap anggota grup tersebut berteriak.
Penutur juga menambahkan bahwa ibunya sampai marah
karena suaranya sangat keras padahal sudah dikecilkan
suaranya.
45.

@muthxzsh_: “Selain anti omongan manis buaya, aku Penutur mengungkapkan
juga anti dengerin vn sendiri.”

ketidaksukaanya

@vrnsscfby: “Dengerin suara hatiku bebep”

mendengar

@mthxzsh_: “hai beb”

manis pria dan rekaman

saat

omongan

suaranya sendiri.
Konteks: Penutur mengungkapkan bahwa selain ia sangat
tidak suka dengan ucapan manis pria-pria yang suka

√

menggoda banyak perempuan, ia juga tidak suka
mendengarkan rekaman suaranya sendiri. Mitra tutur
kemudian

menanggapi

dengan

candaan

untuk

mendengarkan suara hatinya saja dengan panggilan
sayang. Penutur pun membalas dengan sapaan panggilan
sayang.
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46.

@PakLambeTurah_: “Kok bisa ya orang tetep santai Penutur mengungkapkan
aja padahl abis bikin orang lain sakit hati karena sikap dan keheranannya pada sikap
omongannya”

orang yang tetap santai

@yournameinthis: “Ga tau juga, mungkin otaknya kudu setelah membuat orang
di cuci.”

lain sakit hati karena
sikap dan perkataanya.

√

Konteks: Penutur merasa heran kepada orang-orang yang
santai walaupun tau bahwa ia baru saja menyakiti hati
orang lain melalui sikap dan kata-katanya. Mitra tutur
menjawab bahwa kemungkinan otak orang-orang tersebut
perlu dicuci agar sadar bahwa perilakunya kurang baik.
47.

@khyrulilhurmz: “happy birthday

kucing syarad

Penutur

mengucapkan

@ashrdzzi semiga jadi anak yang soleh/solehah.”

selamat ulang tahun dan

@heyyojims: “Meow meow meow (dibunyikan)”

doa untuk kucing milik
@ashrdzzi

Konteks: Penutur mengucapkan selamat ulang tahun
untuk kucing milik @ashrdzzi dan memberikan doa untuk
kucing tersebut agar menjadi anak yang soleh. Hal ini
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kemudian ditanggapi mitra tutur dengan seolah-olah
menjadi kucing tersebut, menjawab meow meow.
48.

@callmeoty: “ ‘yaallah aku boros banget’ udah sadar

Penutur

tapi besok diulangi lagi.”

dirinya yang menyadari

mengkritik

@callmeBRYnot BRI: “keinginan seringkali ngalahin bahwa ia boros tetapi
akal sehat.”

tidak kunjung berubah
√

Konteks: Penutur merasa sadar bahwa ia memiliki
perilaku butuk yaitu boros. Akan tetapi, ia tidak dapat
berubah dan mengulang kebiasaan buruknya itu. Mitra
tutur kemudian menjawab dengan kalimat bahwa
keinginan seringkali mengalahkan akal sehat.
49.

@kochengfess: “Kcg! Halo kakak nama aku cici aku Penutur memperkenalkan
punya abang kembaran juga loh tapi dia pemalu” kucingnya dengan sudut
(mengirimkan foto kucing)

pandang si kucing.

@raizalais: “Lucu bgt”
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Konteks: Penutur memperkenalkan kucingnya yang
bernama cici dengan sudut pandang si kucing. Hal ini
kemudian dikomentari lucu oleh mitratutur.
50.

@nadiarzq_: “Fen kamu aku culik mau? Soalnya kamu

Penulis mengungkapkan

terlalu menggemaskan @Fenly_un1ty”

rasa gemasnya terhadap

@CoretanChoCho:

“Ahahaha

kenapa

sih

mood seseorang

bangeet”
√
Konteks: Penutur mengungkapkan perasaan gemas
kepada pengguna twitter @Fenly_unlty yang kemudian
dibalas oleh mitra tutur. Mitra tutur mengatakan tweet
milik penutur membuat moodnya membaik.
51.

@zerouranaa: orang-orang kenapa jahat banget sama

Penutur mempertanyakan

dia (menyertakan foto artis korea)

alasan orang-orang jahat

@grapeissun: huhuuu ganteng bnget

pada artis korea dalam
√

foto.
Konteks: Penutur merasa kesal karena orang-orang jahat
kepada artis korea yang ia cantumkan fotonya. Mitra
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tuturpun memberikan pujian pada artis tersebut karena
tampak tampan.
52.

@ihpingin: kenapa ya kadang omongan jahat itu Penulis mempertanyakan
datangnya dari keluarga sendiri

alasan

omongan

@sweetboyy19: valid

terkadang

datang

jahat
dari

keluarga sendiri
√

Konteks: Penutur merasa keluarganya sering berbicara
buruk dan menyakitkan. Ia kemudian bertanya alasan
perkataan jahat dalam ucapan keluarga. Mitra tutur pun
memberikan persetujuannya.

Mengetahui,

Yogyakarta, 7 Oktober 2021

Triangulator

Peneliti

Arlina Sakasmara
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Data 5
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Data 6

Data 7
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Data 8

Data 9
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Data 10

Data 11
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Data 12

Data 13
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Data 14
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