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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi yang 

sangat penting bagi manusia untuk saling berbagi pikiran, pengalaman, gagasan, 

pendapat, keinginan, dan harapan kepada sesama manusia. Dalam bahasa juga, manusia 

mewariskan, menerima dan menyampaikan segala pengalaman dan pengetahuan lahir 

batin.  

Berbicara tentang bahasa, manusia memerlukan bahasa dalam berkomunikasi 

baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa menjadi salah satu cara untuk 

menyebarluaskan informasi dari individu satu ke individu lainnya. Manusia tidak akan 

berkomunikasi dan bertukar ide jika tidak mempelajari atau mengenal bahasa. Secara 

sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang 

terlintas di dalam hati. Sebagai alat komunikasi bahasa juga merupakan saluran 

rumusan maksud kita. Melahirkan perasaan kita dan memungkinkan kita menciptakan 

kerjasama  dengan semua warga. 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, bahasa pun ikut terus 

berkembang. Di dalam bahasa tidak ada patokan pasti dan semuanya berubah seiring 

berjalannya waktu. Pesatnya perkembangan teknologi global juga memicu penyebaran 

informasi yang sangat cepat. Informasi disebarkan melalui banyak media massa. Media 

massa sendiri terdiri dari media elektronik (televisi, radio, internet) dan media cetak 

(koran, majalah, tabloid, dan lain-lain). Media massa tersebut lahir untuk menjebatani 

komunikasi antar massa, di mana massa itu sendiri merupakan masyarakat luas yang 
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heterogen saling bergantung satu sama lain. Salah satu media yang tetap dipercaya 

untuk memenuhi kebutuhan manusia akan informasi adalah koran. Koran atau disebut 

juga dengan istilah surat kabar merupakan salah satu media penyebaran bahasa, memuat 

informasi aktual yang terbit secara periodik. Setiap surat kabar atau koran mempunyai 

cara penulisan dan pemilihan bahasa yang berbeda dalam berita yang ditulisnya, 

keragaman cara penyampaian dan bahasa tiap koran tersebut yang menjadikan unik dan 

menarik untuk diteliti lebiih lanjut. 

Alwasilah (1997: 47) mengatakan bahwa media massa memiliki tiga peranan 

penting, yakni sebagai (1) alat untuk mencerdaskan bangsa, yakni medium pendidikan, (2) 

alat pemasyarakatan bahasa, sehingga mengurangi kesenjangan bahasa antara penduduk, 

dan (3) materi pengajaran bahasa, sedangkan selain itu surat kabar kuga berfungsi untuk 

menghibur pembaca dengan rubrik-rubrik menarik yang disajikan di dalamnya. 

Di dalam menulis sebuah berita biasanya jurnalis menggunakan bahasa kiasan 

atau yang lebih umum sering disebut dengan gaya bahasa atau majas untuk membuat 

tulisannya lebih menarik untuk dibaca. Peran gaya bahasa dalam surat kabar tidak 

ubahnya seperti aroma dalam masakan yang berfungsi untuk meningkatkan selera. 

Selain itu, gaya bahasa tersebut digunakan untuk menyakinkan atau mempersuasi sikap 

dan perasaan orang dalam mempergunakan semua unsur yang bertalian dengan kaidah-

kaidah keefektifan, penampilan yang sesuai dengan situasi ditambah dengan 

penggunaan keindahan gaya bahasa yang tepat. 

Dalam kreasi penulisan, efek tersebut terkait dengan upaya memperkaya makna, 

penggambaran objek dan peristia secara imajinatif, maupun pemberian efek emotif 

tertentu bagi pembacanya. Wahana yang digunakan memaparkan gagasan dengan 
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berbagai efek yang diinginkan tersebut bukan hanya mengacu pada lambang kebahasaan 

melainkan juga pada berbagai macam bentuk sistem tanda yang secara potensial dapat 

digunakan untuk menggambarkan gagasan dengan berbagai kemungkinan efek estetis 

yang ditimbulkannya. 

Gaya bahasa adalah bahasa indah yang dipergunakan untuk meningkatkan efek 

dengan jalan memperkenalkan serta memperbandingkan suatu benda atau hal tertentu 

dengan atau hal yang lebih umum (Tarigan, 1985: 5). Banyak gaya bahasa khususnya 

majas yang digunakan penulis di dalam surat kabar. Gaya bahasa sebagai bagian dari 

sarana penulisan kreatif, termasuk salah satu aspek yang cukup bermanfaat dan menarik 

untuk ditelah. Gaya bahaa merupakan cara pengungkapan yang khas atau spesifik bagi 

seorang penulis yang dapat membedakannya dari penulis lain. Macam gaya bahasa yang 

digunakan oleh penulis sangat beragam seperti, perbandingan, metafora, personifikasi, 

dan lain-lain. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokukan menelliti dan menelaah 

tentang gaya bahasa atau penggunaan metafora di dalam menulis berita pada surt kabar 

atau koran. 

Penggunaan metafora didukung pula oleh pentingnya pembaca mengetahui 

berita yang dituliskan dengan sudut pandang dan perbandingan yang lain, dan tentunya 

menggunakan bahasa yang menarik (metafora). Ragam bahasa dalam surat kabar 

merupakan satu wujud ragam bahasa yang perbedaannya dapat diamati, baik secara 

konseptual maupun faktual. Bahasa yang dipengaruhi oleh surat kabar yang satu dengan 

yang lain mempunai ciri yang sama. Misalnya, dilihat dari bentuk–bentuk kata yang 

digunakn menunjukkan fenomena yang khas. Dalam  penyampaian  informasi, surat 

kabar menggunakan kata-kata yang beragam diantara kata yang mengandung metafora.  
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Metafora banyak dipakai dalam sebuah teks, salah satunya pada tajuk berita khususnya 

dalam bidang olahraga sepak bola. Bidang olahraga sepak bola tersebut memiliki 

bentuk komposisi gaya bahasa yang baru. Tidak jarang gaya bahasa tersebut hanya 

memberikan penekanan kata pada kata atau lakimat berita yang ingin disampaikan oleh 

penulis. Gaya tersebut mampu menghasilkan pengolahan dan pembayanagan gagasan 

secara menarik. Ada sesuatu yang tersirat pada setiap kata yang disuguhkan untuk 

pembaca. Metafora merupakan salah satu unsur estetis dan kreatifitas berbahasa yang 

berhubungan dengan kesamaan antar makna. Djajasudarma (2012: 84) memberikan 

definisi metafora sebagai penggunnaan sebuah kata atau frasa yang menunjukkan 

perbedaan makna literal atau harfiah.  

Setiap kalimat yang di dalamnya mengandung kata bermakna kias atau gaya 

bahasa memiliki makna yang berbeda-beda. Di dalam kata tersebut mengandung makna 

atau arti yang berbeda tergantung leksem yang terdapat kalimat tersebut. Pembedahan 

makna secara lingistik terhadap kata yang mengandung makna majas dianggap perlu 

agar dapat diketahui apa makna atau arti dari kata tersebut, penulis melihat dan meneliti 

penggunaan metafora dalam bidang olahraga sepak bola pada koran dari sisi bentuk dan 

makna.  

Dalam hal ini penulis memilih berita sepak bola karena pada bidang olahraga 

banyak bahasa kiasan khususnya metafora di dalamnya. Penulis biasanya 

menggambarkan sebuah kata secara metafor agar pembaca lebih tertarik untuk 

membaca berita tersebut, baik secara kebahasaan maupun struktur katanya. Dalam hal 

ini, penulis memilih berita olahraga sepak bola. Berdasarkan uraian tersebut, peran 

media cetak, khususnya surat kabar atau koran sangatlah penting bagi masyarakat. Salah 



5 
 

satu surat kabar yang menarik menurut penulis adalah koran Surya. Penulis memilih 

koran Surya sebagai media penelitian karena surat kabar tersebut masih jarang 

digunakan sebagai media penelitian. Koran Surya juga dinilai dinikmati oleh semua 

masyaakat khususnya kalangan menegah ke bawah, sehingga dapat diamati bagamana 

kata-kata maupun kalimat yang digunakan penulis dalam berita yang ditulisnya agar 

dmengerti oleh seluruh lapisan masyaraka. Analisis yang dilakukan akan fokus terhadap 

bahasa mettafora pada rubrik olahraga atau sepak bola, karena di dalamnya 

menyampaikan berita olahraga penulis lebih banyak menggunakna bahasa metafora 

untu menarik perhatian pembaca dan memberikan informasi kepada masyarakat melalui 

sisi dan pilihan kata yang berbeda. 

Terkait dengan penelitian gaya bahasa metafora, sudah banyak dilakukan peneliti-

peneliti sebelumnya. Pertama, yang dilakukan oleh Rahayu (1999) dengan judul “Analisis 

Gaya Bahasa Metafora dan Repetisi dalam Kumpulan Puisi Deru Campur Debu Karya 

Chairil Anwar”. Pembahasan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang 

penggunaan gaya bahasa metafora sebagai salah satu bagian dari majas perbandingan dan 

penggunaan bahasa repetisi atau pengulangan sebagai bagian dari majas penegasan. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Aini (2010) tentang gaya bahasa 

metafora dalam puisi dengan judul “Telaah Metafora dalam Kumpulan Puisi Karya D. 

Zawawi Imron”. Beberapa yang ditemukan oleh peneliti adalah penggambaran jenis 

kategori metafora dalam kumpulan puisi Kelenjar Laut karya D. Zawawi Imron. 

Meskipun memiliki kesamaan topik pembahasan yakni sama-sama menganalisis 

gaya bahasa metafora. Penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini berbeda 

dengan penelitian sebelumnya, fokus dari penelitian ini adalah menelaah tentang gaya 
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bahasa metafora berdasarkan bentuk dan makna dari penggunaan gaya bahasa metafora 

yang terdapat pada koran Surya. Maka berdasarkan tinjauan yang sudah dideskripsikan 

di atas, maka peneliti dalam penelitian ini mengambil judul “Penggunaan Metafora 

dalam Bidang Olahraga Sepak Bola pada Koran Surya”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah disusun untuk memberi arahan dalam penelitian, supaya 

tercapai tujuan yang diinginkan. Maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Bagaimana bentuk metafora yang terdapat dalam bidang olahraga sepak bola pada 

koran Surya? 

2) Bagaimana makna metafora yang digunakan dalam bidang olahraga sepak bola pada 

koran Surya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan 

tersebut, maka penelitian merumuskan tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam penelitian 

ini sebagai berikut. 

1) Mendiskripsikan bentuk metafora yang terdapat dalam bidaang olahraga sepak bola 

pada koran Surya. 

2) Mendiskripsikan makna metafora yang digunakan dalam bidang olahraga sepak 

bola pada koran Surya. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat peenelitian merupakan salah satu usaha menjelaskan tentang kegunaan 

yang dapat diambil dari penelitian itu sendiri. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 

dua, yakni manfaat secara teoritis atau mengembangkan ilmu pengetahuan, dan manfaat 

secara praktis ialah membantu memcahkan masalah yang ada pada objek yang diteliti. 

Secara lebih rinci, manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan khasanah keilmuan 

dalam pengajaran Bahaa dan Sastra indonesia khususnya pada materi gaya 

bahasa metafora. 

2) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan keilmuan Bahasa 

Indonesia serta bidang komunikasi, khususnya terkait dnegan gaya bahasa 

metafora dalam dunia non sastra. 

3) Menjadi referensi untuk kepentingan pengembangan ilmu bagi pihak-pihak 

terkait yang berkepentingan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap onjek 

sejenis ataupun aspek lain yang masih belum terbatas dalam penelitian ini. 

4) Penelitian ini diharapkkan dapat berguna sebagai sarana mengaplikasikan dan 

mendukung teori-teori yang disajikan dalam studi lingusitik, khususnya di 

bidang semantik dan dalam bidang gaya bahassa maupun studi makna. 

5) Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memacu untuk diadakannya 

penelitian yang lebih mendalam bagi penelitian selanjutnya. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran, acuan, sumber 

pemahaman serta kajian mengenai penggunaan majas atau gaya bahasa dan studi 

makna di dalam semantik bagi peneliti maupun siapa saja yang sedang 

mempelajari tentang hal tesebut. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif penyajian 

bahan pengajaran Bahasa Indonesia di berbagai instansi pendidikan, khususnya 

yang berhubungan dengan materi gaya bahasa metafora. 

3) Bagi peneiti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai temuan awal untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai gaya bahasa metafora dengan 

tinjauan yang lebih komprehensif.  

 

1.5 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pemaknaan istilah dalam penelitian 

ini, maka ada istilah penting yang perlu ditegaskan, yaitu. 

1) Gaya bahasa merupakan sebuah cara untuk menguungkappkan pemikiran dan 

perasaan melalui bahasa yang menjadikan ciri khas penulis dan pembaca (Keraf, 

2010: 113). Gaya bahasa adalah bentuk retorik, yakni penggunaan kata-kata dalam 

berbicara dan menulis untuk meyakinkan atau mempengaruhi pendengar atau 

penyima dan pembaca (Tarigan, 1985: 5). Gaya bahasa yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah cara-cara yang digunakan koran Surya untuk mengungkapkan 

pikiran dan perasaan melalui sebuah bidang olahraga sepak bola . 
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2) Metafora adalah pemakaian kata-kata bukan arti yang sebenarnya, melainkan 

sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan (Suharso dan 

Retnoningsih, 2009: 320). 

3) Bentuk merupakan wujud data yang mengandung unsur gaya bahasa metafora dan 

dapat dianalisis sesuai dengan jenis dan fungsinya. Bentuk-bentuk yang dimaksud 

yakni menurut Ullmann (2009: 267-269), bentuk metafora dibedakan menjadi 

empat macam, yakni (1) metafora antropomorfis, (2) metafora binatang, (3) 

metafora dari konkret ke abstrak, dan (4) metafora sinestesia. 

4) Makna adalah maksud yang diberikan oleh pengarang kepada suatu bentuk 

kebahasaan oleh penganalisi, untuuk mengetahui pesan yang akan disampaikan 

pengarang kepada pembaca. Makna yang digunakan dalam penelitian ini, yakni 

makna kognitif dan makna nonkognitif. 

5) Bidang olahraga adalah laporan tentang suatu peristiwa atau pendapat khususnya 

dibidang sepak bola yang memiliki nilai penting dan menarik bagi sebagian besar 

khalayak, masih baru dan dipublikasikan secara luas melalui media massa periodik. 

6) Koran atau surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di 

masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isi nyata termassa dan 

aktual mengenal apa saja dan di mana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. 


