
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

           Ironi adalah majas yang menyatakan makna yang bertentangan, dengan maksud berolok-

olok, atau menyindir yaitu dengan mengemukakan makna yang berlawanan dengan makna 

sebenarnya. Dengan kata lain, majas ironi adalah suatu gaya bahasa untuk menyatakan suatu 

maksud menggunakan kata-kata yang berlainan atau bertolak belakang dengan maksud tersebut. 

Contoh kalimat majas ironi yaitu “nice voice like the sound of three-wheeled vehicle”(Perkins 

2001:142), namun pada kenyataanya suara kita sebut bagus tidak seperti suara kendaraan yang 

beroda tiga . Secara harfiah, mestinya bila suara bagus tentunya akan enak didengar. Dengan 

demikian makna yang terdapat pada kalimat tersebut bertentangan dengan maksud si penutur. 

Pertentangan inilah yang di maksud dengan ironi. Secara harfiah majas ironi dalam bahasa 

Inggris tidak mudah dipahami oleh pembaca karena ironi menyatakan makna yang berlawanan 

dengan apa yang dimaksud dan adanya ketidaksesuaian harapan dan kenyataan ironi. Data 

Penulis ambil  dari naskah film ROMEO AND JULIET karya Shakespeare, dengan alasan karya 

Bazz Luhrmann tersebut banyak menggunakan majas ironi. Dengan alasan-alasan tersebut 

penulis mengambil judul tugas akhir ini. 

          Penulis tertarik untuk membahas tipe ironi pada  film romeo and Juliet ini karena di dalam 

film tersebut banyak sekali majas ironi yang dapat diteliti oleh penulis lebih dalam lagi. Untuk 

keperluan analisis data, data diambil dari film Romeo and Juliet versi terakhir. Penulis tertarik 

meneliti tipe –tipe ironi yang berasal dari naskah film tersebut secara semantik. Misalnya kalimat 



“ finally they both died together”, kalimat tersebut masuk ke dalam tipe ironi dramatis karena 

kalimat tersebut menjelaskan puncak cerita  dan juga akhir cerita dari film tersebut. 

      

1.2 Identifikasi Masalah 

      Dalam penelitian ini, masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1.  Tipe ironi apa saja yang terdapat dalam film romeo and juliet? 

2.  Jenis karakteristik pemeran seperti apa yang banyak menggunakan ironi dalam film tersebut 

? 

 

1.3 Batasan Masalah 

       Berdasarkan judul penelitian ini, yaitu “(Kajian Semantis)”. Majas Ironi dalam naskah film 

SHAKESPEARE BERJUDUL ROMEO AND JULIET karya: Baz Luhrmann. Penulis membatasi 

permasalahan pada tipe ironi dan karakteristik pemeran yang terdapat pada film ROMEO AND 

JULIET karya: Baz Luhrmann. Karakteristik pemeran yang menggunakan suatu jenis 

karakteristik dalam pemeran penggunaanya, serta karakteristik yaitu antagonis dan protagonist. 

     Teori yang digunakan dalam menganalisis data adalah teori perkins (2001:142), deskriptif 

analysis menyatakan bahwa “The basic characteristic of irony is saying the opposite of what is 

mean.” Perkins juga menambahkan “defining irony as where the phenomenon is not the essence 

but the opposite of the essence.” In speech, the word is the phenomenon and its meaning the 

essence. 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

       Tujuan dari penelitian ini adalah : 



1. Mendeskripsikan dan menganalisis tipe ironi yang terdapat pada film    Romeo and Juliet   

2. Mendeskripsikan dan menganalisis jenis karakteristik pemeran yang banyak   menggunakan 

tipe ironi dalam film Romeo and Juliet 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

      Objek penelitian pada skripsi ini adalah majas ironi yang terdapat pada film  berbahasa 

Inggris  dengan judul Romeo and Juliet  karya Shakespeare. Data dianalisis dengan 

menggunakan metode desktiptif analisis, dengan merujuk pada tiori, Nazir (2005:54)” metode 

desktiptif analisis adalah metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan serta menyajikan 

dan juga menganalisis data singkat yang memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek 

yang diteliti, untuk dapat ditarik kesimpulan.” Metode deskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, dalam film  berbahasa Inggris sesuai judul 

yang penulis teliti. Penulis mengambil beberapa  ironi.  

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

      Penelitian ini dimulai dari Bab 1, membahas tentang pendahuluan yang mencangkup latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah ,tujuan dan manfaat penelitian, objek 

dan metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 membahas tentang pengertian tiori 

semantik dan menurut para ahli , figurative and figure of speech irony. Bab 3 menganalisis  

majas dan tipe ironi  dalam film ROMEO AND JULIET. Pada bab 4 merupakan kesimpulan dan 

saran pada data yang sudah penulis teliti. 



Adapun langkah sistematika penulisan sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan data yang akan di teliti 

b. Mengolah data yang akan di analisis 

c. Menganalisis data yang sudah dikumpulkan 

 


