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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Majas dalam arti umum adalah bahasa kiasan yang digunakan dengan 

tujuan untuk memberikan efek tertentu bagi para pembaca. Majas terdiri dari 

berbagai jenis, namun penulis akan memfokuskan skripsi ini pada salah satu jenis 

majas saja, yaitu majas sindiran. Majas sindiran adalah majas atau gaya bahasa 

yang digunakan untuk menyakiti, mengejek seseorang atau sesuatu seperti sebuah 

barang. Ada 5 jenis majas sindiran, yaitu majas ironi, majas sarkasme, majas 

sinisme, majas satire, dan majas innuendo.  

Penggunaan majas pada kehidupan sehari-hari merupakan hal yang jarang 

dijumpai. Pada jaman dahulu bahasa yang digunakan sangatlah kaku dan kuno, 

majas jarang digunakan dalam bahasa sehari-hari karena sulitnya bahasa yang 

digunakan. Pada jaman dahulu majas hanya digunakan dalam membuat karya 

sastra oleh para penyair. Berbeda dengan sekarang, pemakaian majas dalam 

percakapan sehari-hari sering disebut seni dalam percakapan. Bahkan dalam 

percakapan sehari-hari tanpa disadari penggunaan majas sering dilakukan, 

contohnya dalam kalimat “He got tons of video games”, pada kalimat tersebut 

bukanlah berat video gamesnya melainkan makna banyaknya video games yang 

dimiliki diungkapkan dengan kata tons. Pada contoh kalimat tersebut terdapat 

penggunaan majas hiperbola.  

Majas telah menjadi sebuah unsur yang penting dalam kehidupan saat ini, 

bahkan majas tidak hanya bisa di temui dalam karya tulis saja seperti novel namun 

juga bisa ditemui dalam video games. Penggunaan majas dalam video games 
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dapat menjadi daya tarik tersendiri. Majas dalam video games mampu 

memberikan kesenangan imajinatif bagi para penikmatnya. Majas adalah salah 

satu cara untuk menghasilkan khayalan tambahan selain itu penggunaan majas 

dalam video games adalah sebuah cara untuk menyampaikan pesan yang hendak 

disampaikan dengan gayaa bahasa yang menarik dan lebih hidup.  

Data dari skripsi ini penulis ambil dari dialog yang terdapat dalam video 

games DEFENSE OF ANCIENT 2 atau sebutan populernya yaitu DOTA 2. 

DOTA 2 adalah sebuah permainan berbasis multiplayer online battle arena 

yang dikembangkan oleh Valve Corporation, terbit Juli 2013. DOTA 2 dimainkan 

oleh 2 tim yang beranggotakan 5 orang pemain pada tiap tim. Setiap tim memiliki 

markas yang berada dipojok peta, setiap markas memiliki satu bangunan bernama 

Ancient yang harus dihancurkan oleh masing-masing tim agar dapat 

memenangkan permainan. Setiap pemain mengendalikan satu karakter yang tiap 

melakukan suatu hal atau bertemu dengan satu karakter lainnya akan 

mengeluarkan dialog yang unik dan berbeda dari setiap karakter lainnya. 

Penulis memilih DOTA 2 sebagai sumber data dikarenakan banyaknya 

majas sindirian dalam video games tersebut yang dapat dikembangkan dan diteliti 

lagi lebih lanjut untuk memberi ilmu kepada pembaca dan penulis sendiri tentang 

jenis-jenis dari majas sindiran serta untuk memberi ilmu mengenai makna-makna 

dari majas sindiran tersebut. Tipe-tipe majas sindiran dan makna dari majas 

sindiran dalam video games DOTA 2 akan diteliti secara semantis. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah penulis uraikan, 

permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:  

1. Jenis majas sindiran apa sajakah yang terdapat pada video games DOTA 2? 

2. Makna apa dari majas sindiran yang terdapat pada video games DOTA 2? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sesuai dengan judul penelitian penulis, yaitu Majas sindiran dalam video 

games DEFENSE OF ANCIENT 2 (DOTA 2): Kajian semantis. Penulis 

membatasi permasalahan pada jenis majas sindiran dan makna dari majas sindiran 

yang terdapat pada video games DOTA 2 saja.  

 

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah penulis jelaskan, beberapa 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi jenis-jenis majas sindiran yang terdapat dalam data 

penelitian. 

2. Untuk mengidentifikasi makna yang terdapat pada jenis-jenis majas sindiran 

yang terdapat dalam data penelitian. 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan 

dan pemahaman para pembaca dan juga penulis khususnya meningkatkan ilmu 

tentang majas sindiran dalam Bahasa Inggris yang terdapat pada video games agar 

dapat lebih memahami jenis-jenis dari majas sindiran serta makna yang 

terkandung di dalamnya secara lengkap. 



4 
 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah Majas sindiran dalam video games 

DEFENSE OF ANCIENT 2 (DOTA 2): Kajian semantis. Penulis mengambil 

beberapa kalimat dan percakapan yang mengandung unsur sindiran atau ejekan 

dari video games tersebut. Kemudian penulis menganalisis data yang telah didapat 

berdasarkan jenis-jenis majas sindiran yang digunakan dan mencari makna dari 

setiap majas sindiran yang telah dikumpulkan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. 

Menurut Glass & Hopkins (1984)  

Descriptive research involves gathering data that describe events and then 

organizes, tabulates, depicts, and then describes the data collection to find the 

conclusion out of the gathered data. 

 

 Atau bisa diartikan juga bahwa deskriptif analisis adalah menganalisis suatu 

objek dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana 

adanya kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. 

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memainkan games DOTA 2. 

2. Mengumpulkan percakapan yang terdapat majas sindiran di dalamnya. 

3. Membagi percakapan yang terdapat majas sindiran di dalamnya ke dalam 5 

jenis majas sindiran. 

4. Menganalisis makna yang terdapat dalam data yang telah di dapat. 

5. Membuat kesimpulan dari data yang telah dianalisa. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan meliputi empat bab: 

 Bab I membahas pendahuluan, mencakup latar belakang penelitian, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, objek dan metode penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

 Bab II membahas tentang kajian pustaka berisi landasan teori yang 

digunakan sebagai landasan untuk menganalisis data, yaitu semantis, jenis-jenis 

majas dan makna. 

 Bab III, penulisan menganalisis data yang diambil dari percakapan dalam 

video games DOTA 2 (Defense Of Ancient 2). Dari video games tersebut penulis 

menemukan tiga puluh percakapan yang menggunakan majas sindirian di 

dalamnya. Analisis dilakukan dalam cara semantis dengan menentukan jenis 

majas apa yang terdapat dalam percakapan yang dijadikan data dalam video 

games DOTA 2 dan menentukan makna apakah yang terdapat dalam jenis majas 

dalam percakapan tersebut. 

 Bab IV adalah bab terakhir dari penelitian yang berisi simpulan dan saran 

dari analisis pada bab III. 
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