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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk men-

yampaikan pesan, pikiran, maksud, pendapat dan perasaannya. Bahasa adalah alat 

komunikasi atau alat penghubung antar manusia. Sebagai alat komunikasi, bahasa 

berupa simbol atau tanda yang mengandung makna yang mewakili pengungkapan, 

pikiran dan perasaan. Syamsuddin (1986:2) menyatakan bahwa bahasa mengandung 

dua pengertian yaitu, bahasa sebagai alat yang dipakai untuk membentuk pikiran dan 

perasaan, keinginan dan perbuatan-perbuatan dan alat yang dipakai untuk 

mempengaruhi dan dipengaruhi. Bahasa juga merupakan tanda yang jelas dari 

kepribadian yang baik maupun yang buruk, tanda yang jelas dari keluarga dan 

bangsa, tanda yang jelas dari budi kemanusiaan. 

Tanpa bahasa, orang tidak dapat menjalankan amanah kehidupan dengan 

sempurna. Bentuk bahasa adalah bagian dari bahasa yang diserap panca indera baik 

dengan mendengar maupun membaca. Bahasa merupakan salah satu ujung tombak 

dalam menentukan lancar tidaknya suatu komunikasi. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Pateda (1988:6) bahwa bahasa mempunyai sifat instrumentalis, yaitu sebagai alat 

penghubung antara dunia dengan dunia di luar, dunia dengan lingkungan, dunia 

dengan alam, bahkan dunia dengan Tuhan. 

Bahasa juga dimanfaatkan sebagai alat komunikasi. Dalam proses ber-

komunikasi terdapat sebuah interaksi. Apabila seorang komunikator berbicara maka 
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komunikan menyimak atau komunikator menulis komunikan membaca. Sehingga 

proses komunikasi bisa berjalan lancar.  

Media dalam komunikasi juga menjadi aspek penting khususnya bagi seseorang 

yang mempunyai usaha atau bisnis. Seseorang yang menjalankan usaha atau bisnis 

harus piawai dalam memanfaatkan media komunikasi yang tersedia untuk ber-

komunikasi dengan calon konsumen. Namun perlu diingat juga bahwa komunikasi 

yang dilakukan oleh orang yang mempunyai usaha atau bisnis tersebut tidak akan 

hidup tanpa adanya bahasa. Oleh karena itu, wujud pemakaian bahasa yang muncul 

dalam kehidupan sehari-hari sangatlah beragam sesuai dengan kebutuhan pe-

makaiannya. Salah satu wujud pemakain bahasa yang tidak pernah lepas dalam gaya 

hidup modern sekarang ini, yakni penamaan pada menu kuliner. 

Bahasa merupakan sarana untuk menyampaikan suatu informasi. Penyampaian 

informasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media massa. Setiap 

anggota masyarakat dapat menggunakan media massa untuk berbagai keperluan, 

misalnya memasang iklan untuk menginformasikan sesuatu. Bahasa yang digunakan 

dalam iklan mengandung daya yang persuasif dan komunikatif. Oleh karena itu, 

bahasa iklan harus menggunakan diksi dan gaya bahasa yang sesuai dengan maksud 

dan tujuan iklan, sehingga konsumen sebagai calon pembeli tertarik dan berminat 

untuk mengenal produk tersebut, serta mengetahui karakteristik barang/jasa setelah 

membaca dan menikmati iklan. 
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Dewasa ini, berkembang aneka ragam kuliner dengan nama yang unik untuk 

menarik minat konsumen. Salah satu contoh terkait dengan fenomena penamaan 

kuliner kreatif dalam bentuknya. Penyusunan dan penulisan nama pada menu kuliner 

tidak sekedar dimaksudkan untuk menarik perhatian konsumen, melainkan untuk 

membangkitkan keingintahuannya untuk mencoba kuliner yang dimaksud. Apabila 

orang telah merasa penasaran, maka mau tidak mau mereka akan datang dan 

merasakan apa yang ditawarkan. Untuk itu, nama menu kuliner biasanya dibuat 

dengan berbagai wujud bahasa yang kreatif, khas, dan menarik. 

Sebuah nama memang sangat penting bagi keberadaan interaksi manusia, 

karena nama mempunyai peran sebagai pengenal sekelompok orang atau sebuah 

benda yang menggunakan nama terebut dan sebuah nama akan menentukan 

keberhasilan. Keberhasilan yang dimaksud adalah keberhasilan dalam memperoleh 

keuntungan sebanyak-banyaknya dari usaha yang dilakukan. Untuk mencapai 

keberhasilan tersebut, maka seseorang atau pelaku usaha biasanya melakukan 

pemasaran. Pengertian mengenai pemasaran adalah segala kegiatan yang terkait 

dengan iklan atau penjualan secara eceran (Morissan, 2010: 2) 

Pemasaran pada dasarnya mencangkup segala kegiatan yang berkaitan dengan 

iklan atau penjualan, namun demikian pemasaran ternyata lebih dari sekedar kegiatan 

periklanan atau penjualan. Berbagai kegiatan seperti pembujukan, promosi, publikasi, 

semuanya adalah kegiatan pemasaran. Dalam hal ini, pelaku usaha harus menyadari 

adanya saling ketergantungan antara sejumlah kegiatan, misalnya kegiatan penjualan 

dan promosi, semakin baik pelaku usaha mempromosikan barang/jasa yang dijual 
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semakin banyak penjualan yang dilakukan dengan kata lain pelaku usaha bisa 

mendapatkan keuntungan besar dari kegiatan promosi atau pemasaran tersebut. 

Sebelumnya nama menu kuliner disajikan sesuai dengan masakan yang 

dihasilkan, misalnya: mie rebus, mie goreng, sambal goreng, nasi pecel, bakso sapi, 

dan sebagainya. Seiring dengan berjalannya waktu nama menu tersebut terlihat 

monoton dan kurang menarik, sehingga pengusaha kuliner harus pandai dalam 

memberikan nama menu yang dijual agar terlihat menarik dan membuat konsumen 

penasaran untuk mencicipi. 

Sekarang ini banyak digunakan nama-nama menu baru yang lebih kretif seperti: 

mie setan, ceker setan, mie iblis, mie buto, bakso bom dan masih banyak lagi. Pada 

nama menu mie setan makna setan yang digunakan bukanlah makna sebenarnya. 

Setan merupakan makhluk yang menyeramkan dan dalam simbolnya setan berwarna 

merah berapi-api. Penulisan diksi ‘setan’ berasosiasi pada makna pedas, sehingga 

dapat diinterpretasikan setelah konsumen mencicipi mie setan, konsumen akan 

merasakan sensasi pedas yang luar biasa dari mie tersebut sehingga mukanya 

memerah karena merasakan pedas. 

Menu-menu kuliner tersebut menimbulkan masalah dalam pemaknaan 

konsumen dan penjual, dengan permasalahan tersebut, peneliti menggunakan kajian 

diksi untuk mengetahui persepsi makna dari pihak konsumen dan penjual. Kata-kata 

baru tersebut terbentuk melalui berbagai proses pembentukan kata yang menurut 

peneliti menarik jika dianalisis secara lebih mendalam.  
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Melalui pemberian nama yang dibuat secara kreatif dapat menarik perhatian 

orang atau calon konsumen, dalam hal ini adalah nama pada menu kuliner. Nama 

yang dikatakan menarik apabila mempunyai keunikan tertentu sehingga mudah 

diingat. Dalam hal pemberian sebuah nama pada menu kuliner ini merupakan salah 

satu wujud dari pemakaian bahasa yang tidak pernah lepas dari kehidupan modern 

saat ini. 

Seorang pelaku usaha harus benar-benar kreatif dalam memberi nama menu 

kuliner yang dipasarkan/ dijual. Dari sebuah ide pemberian nama tersebut tentunya 

sama dengan citarasa yang dihidangkan. Tidak mungkin pemberian nama menu 

kuliner sangat jauh berbeda dengan citarasa yang dihasilkannya. Selain untuk 

mempermudah konsumen mengenal produk berdasakan penamaannya, tujuan lainnya 

adalah untuk menggambarkan citarasa yang dihasilkan dari produk tersebut seperti 

halnya yang sudah dijelaskan diatas. 

Penelitian yang berkaitan dengan diksi, sebelumnya pernah dilakukan oleh 

Latifatul Fitriyah dengan judul “Analisis Diksi pada Penamaan Papan Nama Usaha 

Di Kota Malang”. Penelitian ini memperoleh sebuah temuan bahwa adanya bentuk 

diksi yang digunakan dalam penamaan papan nama usaha adalah berupa frasa 

nomina. Frasa nomina tersebut terdiri dari unsur pembentuk yang berbeda, yaitu 

nomina diikuti nomina (N+N), contoh: Ayam goreng Blambangan, Ayam goreng 

termasuk jenis kata nomina dan blambangan termasuk jenis kata nomina. Nomina 

diikuti adjektiva (N+Adj), contoh: Waroeng Sederhana, waroeng termasuk jenis kata 

nomina dan sederhana termasuk jenis kata Adjektiva. Nomina diikuti verba (N+V), 
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contoh: Pangkas Rambut, pangkas temasuk jenis kata verba dan rambut termasuk 

jenis kata nomina, dan nomina diikuti numeral (N+Num), contoh Rujak Cingur 163, 

rujak cingur sebagai nomina dan 163 sebagai numeral.. Selain itu penggunaan diksi 

pada penamaan papan nama usaha mengandung beberapa makna, yaitu makna diksi 

yang menunjukkan tempat/lokasi usaha, mengenalkan jenis barang yang dijual atau 

jasa yang ditawarkan, mengenalkan identitas pemiliknya, menunjukkan bahwa jenis 

usaha termasuk kategori waralaba (franchise), kualitas barang/jasa yang ditawarkan, 

dan merefleksi harapan/do’a akan keberlangsungan/keberhasilan usahanya. 

Berbeda dengan penelitian sebelumya penelitian ini lebih difokuskan pada 

bentuk diksi, makna diksi dan pola diksi dalam penamaan kuliner kreatif, sedangkan 

penelitian sebelumnya meneliti tentang diksi pada penamaan papan nama usaha. 

Penelitian yang telah disebutkan sebelumnya menganalisis tentang penamaan papan 

nama usaha, sedangkan dalam penelitian ini penulis menganalisis nama menu 

masakan kuliner yang belum pernah dijadikan objek penelitian dalam penulisan 

skripsi. 

Pemilihan nama kuliner di kota Malang sebagai objek penelitian didasarkan 

atas pertimbangan-pertimbangan berikut. Pertama, berdasarkan survei yang telah 

peneliti lakukan di kota Malang, ternyata cukup banyak cafe, warung atau restoran 

yang memberikan nama unik pada menu makanan yang dijualnya. Keunikan dan ke-

menarikan nama menu tersebut terlihat dari diksi pemberian nama pada menu kuliner 

tersebut. 
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Penelitian yang berkaitan dengan penamaan kuliner kreatif ini belum banyak 

dilakukan. Demikian pula di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UMM, 

peneliti belum menemukan adanya skripsi tentang penulisan penamaan kuliner 

kreatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka peneliti tertarik 

untuk penelitian dengan judul “Analisis Diksi dalam Penamaan Kuliner Kreatif di 

Kota Malang”.  

 

1.2 Fokus Penelitian 

Kuliner merupakan suatu bagian dari hidup yang erat kaitannya dengan 

konsumsi makanan sehari – hari. Kuliner juga dapat diartikan sebagai hasil olahan 

yang berupa masakan, dan masakan tersebut berupa lauk – pauk, makanan / panganan 

serta minuman. Untuk membedakan kuliner yang satu dengan yang lain dibutuhkan 

sebuah nama sebagai penanda. Nama adalah ciri atau tanda. Nama sebagai pengenal 

sangatlah penting keberadaannya dalam interaksi antar manusia. Selain sebagai ciri 

atau tanda nama juga mengandung sebuah makna dan harapan.  

Fokus masalah pada penelitian ini lebih ditekankan pada penggunaan bentuk, 

makna, dan pola diksi dalam penamaan kuliner kreatif di kota Malang. Bentuk diksi 

dalam penelitian ini dilihat dari makna asosiatifnya. Makna diksi dalam penelitian ini 

berupa makna yang sesuai dengan penamaan kuliner kreatif. Pola diksi dalam 

penelitian ini dilihat dari jenis makanan dan struktur kata dalam penamaannya. 
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1.3 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana bentuk diksi dalam penamaan kuliner kreatif di kota Malang ? 

2) Bagaimana makna diksi dalam penamaan kuliner kreatif di kota Malang ? 

3) Bagaimana pola penulisan kuliner kreatif di kota Malang ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam seriap penelitian selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun 

tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan bentuk diksi dalam penamaan kuliner kreatif di kota 

Malang. 

2) Mendeskrisikan makna diksi penamaan kuliner kreatif di kota Malang. 

3) Mendeskripsikan pola penulisan kuliner kreatif di kota Malang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka manfaat yang ingin 

diperoleh dalam penelitian ini ada dua, yaitu manfaat praktis dan teoritis. Secara 

teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pengembangan kajian diksi 

dan gaya bahasa. 

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pihatk-pihak tertentu yang berkepentingan, seperti pembaca, peminat calon usaha 

kuiner. 

a. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan 

mengenai gambaran diksi yang kreatif dalam penamaan kuliner kreatif. 
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b. Bagi peminat calon usaha kuliner, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

ide-ide dalam penamaan menu kuliner.  

 

1.6 Penegasan Istilah 

1) Penamaan  kreatif merupakan pemberian nama yang memiliki kemampuan 

untuk menciptakan hal baru yang mampu menarik perhatian orang lain. 

2) Diksi diartikan sebagai pilihan kata. Maksudnya, diksi merupakan pemilihan 

kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Meskipun demikian, diksi bukan 

hanya persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan dan sebagainya (Keraf, 

2009: 22).  

3) Makna adalah segi yang menimbulkan reaksi dalam pikiran pendengar atau 

pembaca karena rangsangan aspek bentuk. Reaksi yang timbul bisa berupa 

‘pengertian’ atau ‘tindakan’ atau kedua-duanya (Keraf, 2009: 25).  

4) Iklan (advertising) dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk komunikasi 

nonpersonal mengenai suatu organisasi, produk, servis, atau ide yang dibayar 

oleh satu sponsor yang diketahui (Morissan, 2010: 17).  

5) Kuliner merupakan suatu bagian dari hidup yang erat kaitannya dengan 

konsumsi makanan sehari – hari. Kuliner juga dapat di artikan sebagai hasil 

olahan yang berupa masakan. dan masakan tersebut berupa lauk – pauk, 

makanan / panganan serta minuman. 
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6) Bentuk diksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk kata/ frase 

yang digunakan dalam penamaan menu kuliner yang dikelompokkan/ di-

kategorikan jenis kata berdasarkan manka asosiasinya. 

7) Makna diksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah makna yang berkaitan 

dengan diksi yang ditetapkan untuk menamai menu kuliner dalam kaitannya 

dengan asosiasi yang ditimbulkan.  

8) Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata berkenaan dengan 

adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Makna 

asosiatif ini sebenarnya sama dengan perlambangan yang digunakan oleh 

suatu masyarakat bahasa untuk menyatakan suatu konsep lain yang 

mempunyai kemiripan dengan sifat, keadaan atau ciri yang ada pada konsep 

asal kata atau leksem tersebut. Contoh: kata kursi berasosiatif dengan 

‘kekuasaan’, kata amplop beasosiasi dengan ‘uang suap’. 


