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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang harus dipahami oleh 

pemakainya, karena bahasa merupakan suatu sistem yang dapat menghubungkan 

seseorang dengan lawan bicara. Dalam penyampaian suatu proses bahasa ada 

beberapa macam cara salah satunya bisa dibaca melalui majalah, karena majalah 

merupakan salah satu media yang mudah dipahami dalam cara penyampaiannya. 

Melalui majalah kita dapat dengan mudah mengerti apa yang disampaikan. 

Majalah adalah sarana atau media yang dapat memberikan informasi secara 

tulisan. 

Bahasa dan perkembangannya sangat pesat. Begitu juga majalah yang 

mendukung berkembangnya gaya bahasa yang begitu beragam. Misalnya saat 

menyampaikan suatu pendapat atau menanggapi sebuah percakapan dalam 

wawancara, para narasumber menjawab pertanyaan dengan menyampaikan kata-

kata yang menyembunyikan arti sebenarnya dengan cara menyindir yang biasa 

disebut dengan majas ironi. Pada era globalisasi ini, majalah sering menggunakan 

pengungkapan kalimat dengan majas ironi dalam menyajikan suatu hasil 

wawancara atau pendapat yang didapat dari narasumber, terutama dalam majalah 

yang khusus membahas tentang para artis yang sering memakai majas ironi 

apabila terdapat situasi yang memungkinkan digunakannya majas ironi.  

Sebagaimana kita ketahui banyak dan beranekaragamnya majalah yang 

membahas tentang para artis luar negeri di Indonesia, baik yang berbahasa 
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Indonesia maupun yang berbahasa asing. Salah satunya adalah majalah OK! yang 

membahas tentang para artis luar negeri. Penulis tertarik untuk menganalisis salah 

satu majalah populer berbahasa asing (bahasa Inggris) majalah OK! dikarenakan 

terdapatnya objek atau data yang dapat dianalisis. Akan tetapi untuk menambah 

data majas ironi, maka penulis juga menganalisis pada beberapa majalah yang 

sama dengan majalah OK! Diantaranya majalah Who (Edisi Agustus 2008), dan 

Seventeen (Edisi Maret 2007). 

Majalah OK! adalah majalah terbitan Amerika Serikat dan diterbitkan juga 

di Inggris. Diluncurkan pada tahun 1990 dan menjadi majalah mingguan pada 

tahun 1996. Majalah OK! adalah majalah yang mengedepankan kehidupan para 

artis, ditujukan bagi para pembaca yang ingin mengetahui gaya hidup dan kabar 

terkini dari para selebriti luar negeri. 

Majas ironi banyak terdapat pada majalah OK! dan majalah sejenisnya 

seperti Who dan Seventeen, merupakan sindiran dengan menyembunyikan fakta 

yang sebenarnya dan mengatakan kebalikan dari fakta tersebut sehingga penulis 

dapat menganalisisnya secara sintaktis (menganalisis majas ironi secara struktur) 

dan semantis (menganalisis makna yang terkandung pada majas ironi secara 

kontekstual). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Penulis melakukan pengenalan masalah pada penelitian ini dengan 

menganalisis masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana  struktur majas ironi yang terdapat dalam data penelitian? 

2.  Apa makna majas ironi yang terdapat dalam data penelitian?  
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1.3 Batasan Masalah 

  Seperti kita ketahui terdapat banyak majas dalam bahasa Inggris, namun 

penelitian ini dibatasi pada majas ironi. Sesuai dengan penelitian data yang ada, 

maka penulis membatasi hanya membahas masalah majas ironi saja. Dan penulis 

mengambil kepada acuan yang dipaparkan dalam buku An Introduction to English 

Semantics and Pragmatics karya Patrick Griffith, 1998. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan dan manfaat pada penelitian 

ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui struktur majas ironi dalam data penelitian. 

2. Untuk mendapatkan makna majas ironi yang terdapat dalam data 

penelitian. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat berguna untuk menambah 

pengetahuan, khususnya membantu dalam memahami makna dan struktur kalimat 

yang mengandung majas ironi pada majalah OK! dan sejenisnya sehingga dapat 

menginterpretasikan secara baik mengenai makna-makna majas ironi tersebut. 

 

1.6 Obyek dan Metode Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu ”Majas Ironi Dalam Beberapa 

Majalah Berbahasa Inggris (Satu kajian Sintaktis dan Semantis)”, maka objek 

penelitian pada skripsi ini adalah mengenai majas ironi berbahasa Inggris melalui 
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beberapa majalah yang berbahasa Inggris yang diterbitkan pada tahun 2007-2008. 

Diantaranya adalah Majalah OK! (Edisi Juli-Agustus 2008), Majalah Who (Edisi 

Agustus 2008), dan Majalah Seventeen (Edisi Maret 2007). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis. Metode ini merupakan suatu metode penelitian yang mencakup kegiatan-

kegiatan seperti pengumpulan dan penyusunan data, kemudian penganalisisan 

melalui struktur dan pemaknaannya. Menurut William M. K. Trochim (2006: 23) 

“Descriptive analysis are used to describe the basic features of the data in a 

study. They provide simple summaries about the sample and measures. Together 

with simple graphics analysis, they form the basis of virtually every quantitive 

analysis of data. With descriptive analysis you are simply describing what is, what 

the data shows.” Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan ciri dasar data 

dalam pokok permasalahan. Menyediakan kesimpulan sederhana tentang contoh 

dan langkah-langkah. Metode tersebut membentuk dasar dari setiap analisis 

kwantitatip data sebenarnya, dengan analisis data deskriptif Anda dapat dengan 

mudah menjelaskan data dan apa yang data tunjukkan.   

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini meliputi empat bab, yaitu:  

BAB I : Pendahuluan 

  Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi 

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

penelitian, serta sistematika penulisan skripsi ini. 
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BAB II : Kajian Pustaka 

    Dalam bab ini diuraikan teori-teori mengenai majas, struktur dan makna 

majas terutama majas ironi yang berhubungan dengan penelitian. 

BAB III : Analisis Data 

      Dalam bab ini, penulis menjelaskan, mengklasifikasikan, 

mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh, terutama mengenai 

majas ironi. 

BAB IV : Kesimpulan dan Saran 

      Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diperoleh 

dari hasil analisis Bab III dan berisi saran-saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat. 

 

 

 

 


