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ABSTRAK 

Aisya Rizano Putri.”Idiom dalam Kolom Esai di Media Online Mojok.co” 

Skripsi. Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Andalas, 2021. Pembimbing I Leni Syafyahya, S.S., M.Hum,. 

Pembimbing II Dra. Efri Yades, M.Hum,.  

Masalah dalam penelitian ini yaitu apa saja jenis idiom yang digunakan dalam 

kolom esai di media online Mojok.co dan apa saja kategori kata unsur-unsur 

pembentuk tiap-tiap idiom? Apa makna dari tiap-tiap idiom yang terdapat dalam 

kolom esai di media online Mojok.co? Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan jenis-jenis idiom yang digunakan dalam kolom esai di media 

online Mojok.co, kategori kata unsur pembentuk, dan makna tiap-tiap idiom 

tersebut.  

Ada tiga metode dan teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu: 1) metode dan teknik penyediaan data, 2) metode dan teknik analisis data, 3) 

metode dan teknik penyajian hasil analisis data. Untuk tahap penyediaan data, 

digunakan metode simak dengan teknik dasar berupa teknik sadap dan teknik 

lanjutannya teknik simak bebas libat cakap (SBLC). Untuk menganalisis data, 

digunakan metode padan, metode padan yang digunakan adalah metode padan 

referensial, yang diwujudkan dengan teknik dasar pilah unsur penentu (PUP). 

Teknik lanjutannya menggunakan teknik hubung banding membedakan (HBB). 

Selain itu, digunakan metode agih dengan teknik dasar teknik Bagi Unsur Langsung 

(BUL), untuk menentukan segi kemaknaannya digunakan teknik perluas. Teknik 

lanjutan menggunakan teknik sisip dan teknik balik. Untuk menyajikan hasil 

analisis data digunakan metode informal. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap idiom yang digunakan dalam kolom esai 

di media online Mojok.co, ditemukan idiom penuh dan idiom sebagian. Idiom 

penuh, contohnya 1) memalingkan muka terbentuk dari kategori kata KK+KB, 

bermakna ‘tidak peduli’ 2) moncong paku terbentuk dari kategori kata KB+KB, 

bermakna’pemerintah’ 3) main kaki dua terbentuk dari kategori kata 

KK+KBil+KB, bermakna ‘bisa melakukan banyak hal’, 4) menginjak bumi 

terbentuk dari kategori kata KK+KB, bermakna ‘tidak sombong’ dan 5) potongan 

kue terbentuk dari kategori kata KB+KB, bermakna ‘hadiah’. Idiom sebagian,  

contohnya  1) periode emas terbentuk dari kategori kata KB+KB, bermakna ‘masa 

kejayaan’ 2) laku keras terbentuk dari kategori kata KB+KS, bermakna ‘banyak 

diminati’ 3) komentar pedas terbentuk dari kategori kata KB+KS, bermakna 

’komentar yang dapat menyakiti hati’,  4) buta seni terbentuk dari kategori kata 

KS+KB, bermakna ‘tidak memiliki pengetahuan tentang seni’ dan 5) reaksi keruh 

terbentuk dari kategori kata KB+KS, bermakna ‘reaksi penolakan dari 

masyarakat’.  
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