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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sebagai makhluk sosial, manusia biasa melakukan interaksi dengan 

sesamanya. Tujuan berinteraksi yaitu untuk memudahkan manusia dalam menjalani 

kehidupan. Oleh karena itu, media yang digunakan sehari-hari oleh manusia dalam 

berinteraksi adalah bahasa. Interaksi manusia sebagai makhluk sosial menyebabkan 

manusia mempunyai peran sebagai anggota masyarakat. Dalam suatu masyarakat 

terdapat norma-norma yang harus dipatuhi meliputi norma bersikap dan bertingkah 

laku. Namun, sering dijumpai norma dalam berbahasa juga merupakan salah satu hal 

penting yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.  

Dalam menyampaikan ide dan gagasan, manusia harus selalu memperhatikan 

situasi dan kondisi dimana manusia itu berada. Kesalahan penggunaan bahasa atau 

kesalahan dalam pemilihan kata dapat menyebabkan kesalahpahaman. Karena, 

beberapa kata tertentu yang tidak melanggar norma dalam masyarakat, bisa jadi 

menimbulkan salah persepsi jika digunakan dalam suatu kelompok masyarakat lain. 

Misalnya kata jantan dan betina, di Indonesia dua kata tersebut digunakan untuk 

sebutan gender pada binatang, namun di Thailand Selatan digunakan pada manusia.  

Kata-kata yang melanggar norma dalam masyarakat disebut sebagai kata tabu. 

Kata tabu berhubungan dengan umpatan atau dalam bahasa inggris dikenal dengan 



2 
 

 
 

swearing. Sinonim kata swearing yaitu cursing yang memiliki makna mengutuk, 

pada umumnya kata-kata yang termasuk dalam swearing untuk menyatakan 

kemarahan atau kekesalan terhadap suatu hal (Hughes, 2006: 115). Kata-kata seperti 

fuck, damn, hell, shit, bitch, motherfucker, dan slut merupakan dirty words. Bagi 

sebagian masyarakat, kata-kata tersebut dapat memancing emosi, dan pada situasi 

tertentu kata-kata ini dianggap kasar. Umpatan merupakan istilah untuk 

merealisasikan berbagai ucapan emotif dalam bahasa yang berbeda (Ljung, 2011: 1). 

Hal yang sama juga dikatakan oleh (Jay, 2000: 20), “perbedaan budaya dan  

perbedaan bahasa tentu menyebabkan perbedaan makna pada kalimat kotor yang 

digunakan”. Pada umumnya kata-kata umpatan bertujuan untuk membalas perbuatan 

atau perkataan tidak menyenangkan yang dilakukan atau diucapkan oleh orang lain 

terhadap seseorang.  

Kata-kata yang dahulunya sangat jarang digunakan karena nilai tabu yang 

dilekatkan pada kata-kata tersebut, namun pada perkembangannya masyarakat saat 

ini telah menjadikannya sebagai bagian dari komunikasi sehari-hari, bahkan terdengar 

seperti hal biasa. Secara sadar atau tidak, seringnya tuturan-tuturan yang termasuk 

sumpah serapah disuguhkan, sehingga dapat memunculkan persepsi bahwa tidak 

masalah ketika tuturan-tuturan tersebut dituturkan dan dijadikan sebagai topik 

pembicaraan di depan umum. Hughes dalam (Rosidin, 2010: 6), berpendapat bahwa 

umpatan juga dapat digunakan untuk menunjukkan keakraban, persahabatan, atau 

identitas dalam suatu komunitas. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa kata-kata umpatan atau makian tidak hanya digunakan pada saat 

marah atau kesal, tetapi juga untuk menunjukkan keakraban dan menjalin solidaritas. 

     Sindi: “Hi, bitch! What the fuck are you doing here?” 

Balqis: “Hi, my fucking friend, I’m waiting for lecturer” 

 Percakapan di atas adalah sebuah sapaan yang dilakukan oleh seseorang 

kepada temannya, dimana hal tersebut seakan-akan sudah menjadi lumrah, dan 

keakraban yang terjadi di antara mereka tetap terjaga. Kebanyakan masyarakat 

khususnya anak-anak muda yang merupakan sebutan bagi sekelompok orang yang 

termasuk dalam kategori remaja, dirinya memiliki keinginan untuk mencari hal baru 

dan menyebabkan sensitifitas penyaringan penggunaan tuturan yang mengandung 

unsur tabu ini menjadi menipis. Kondisi ini menjadikan masyarakat lebih gampang 

menuturkan kata-kata umpatan tanpa menghiraukan bahwa kata-kata tersebut 

memiliki potensi yang sangat tinggi untuk melukai orang lain. Dimana kata-kata 

umpatan sudah bisa ditemukan dalam media apapun, salah satunya pada lirik lagu, 

khususnya lagu karya Nicki Minaj yang banyak mengandung kata eksplisit. 

Salahsatunya pada lagu berjudul Barbie Dreams terdapat lirik “Damn, a bitch 

snoozin’”. 

Oleh karena banyaknya umpatan pada lagu yang akan diteliti, penulis 

mengambil kata umpatan apa saja yang terdapat dalam album Queen karya Nicki 

Minaj dan bagaimana bentuk umpatan berdasarkan referensinya, maka penulis perlu 

permasalahan ini dituangkan kedalam suatu penelitian yang berjudul “Umpatan yang 

terdapat dalam album Queen Karya Nicki Minaj”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah bentuk umpatan yang terdapat dalam album Queen karya 

Nicki Minaj? 

2. Bagaimana jenis umpatan berdasarkan referensi dan medan makna dalam 

album Queen karya Nicki Minaj? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, adapun tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mengetahui bentuk umpatan dalam album Queen karya Nicki Minaj. 

2. Mendeskripsikan jenis umpatan berdasarkan referensi dan medan makna 

dalam album Queen karya Nicki Minaj. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terbagi dua 

yakni manfaat teoritis dan praktis. Berikut merupakan penjelasan dari keduanya. 

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengkajian 

sosiolinguistik dalam umpatan dan bentuknya berdasarkan referensi dan medan 

makna pada album Queen karya Nicki Minaj. Sedangkan, secara praktis manfaat 

dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan perbandingan pembaca 

yang akan menganalisis tentang umpatan dan bentuknya berdasarkan referensi dan 

jenisnya terhadap lirik lagu 


