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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Wahana komunikasi yang paling canggih dan produktif bagi manusia 

adalah bahasa. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari kegiatan berbahasa, 

karena bahasa banyak memberikan fungsi dan manfaat bagi manusia. Oleh karena 

itu, bahasa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan dan 

aktivitas manusia. Dengan bahasa, orang dapat menyampaikan ide atau 

gagasannya kepada orang lain. Bahasa juga merupakan salah satu ciri yang 

membedakan manusia dengan binatang. Seperti dikemukakan Alwasilah (1986:7) 

bahwa hanya manusialah yang memiliki sistem simbol untuk berkomunikasi. 

Memang benar bahwa hewan juga berkomunikasi dan mempunyai sistem bunyi, 

tetapi sistem itu bukanlah kata-kata. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki 

bahasa. Dari pendapat tersebut dapatlah dipahami bahwa manusia merupakan 

makhluk berbahasa dan dengan bahasa manusia mampu berpikir.  

Tanpa bahasa, orang tidak dapat menjalankan amanah kehidupannya 

dengan sempurna. Memang, orang bisu juga dapat menjalankan amanah 

kehidupannya, tetapi mereka tidak dapat merasakan nikmat hidup secara 

sempurna. Betapa sulitnya mereka untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, 

maupun perasaannya kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Pateda (1988:6) bahwa bahasa mempunyai sifat instrumentalis, 

yaitu sebagai alat penghubung antara dunia kita dengan dunia di luar diri kita, 
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dunia kita dengan lingkungan, dunia kita dengan alam,  bahkan dunia kita dengan 

Tuhan.  

Keraf (1997:2), mengungkapkan bahwa sebagai alat komunikasi dengan 

sesama, bahasa terdiri atas dua bagian, yaitu bentuk atau arus ujaran dan makna 

atau isi. Bentuk bahasa adalah bagian dari bahasa yang diserap panca indera baik 

dengan mendengar ataupun membaca. Sedangkan makna adalah isi yang 

terkandung di dalam bentuk-bentuk yang dapat menimbulkan reaksi tertentu.  

Terkait bahasa sebagai alat komunikasi, ada tiga komponen yang harus 

dipenuhi. Adapun ketiga komponen tersebut ialah adanya komunikator, 

komunikan, dan isi komunikasi atau pesan (Effendi, 1992:5). Apabila salah satu 

komponen tersebut tidak terpenuhi, maka komunikasi tidak akan terjadi. Orang 

menggerutu sendiri atau berteriak minta tolong tidak dapat dikatakan orang 

tersebut sedang berkomunikasi, sebab tidak jelas kepada siapa pesan tersebut 

ditujukan. Selain itu, pesan juga dicirikan oleh adanya saling mengerti oleh 

komunikator dan komunikan. Apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator 

tidak dapat dimengerti oleh komunikan, maka proses komunikasi tidak akan 

terjadi. Dalam hal ini, Effendi (1992:5) mengemukakan  bahwa ada dua hal yang 

harus dimengerti oleh komunikan, yaitu bahasa yang digunakan dan isi pesan 

yang ingin disampaikan dengan bahasa itu. Berdasarkan pendapat tersebut, 

dapatlah dipahami bahwa bahasa merupakan salah satu ujung tombak dalam 

menentukan lancar tidaknya suatu  komunikasi. 

Selain ketiga komponen yang telah dikemukakan sebelumnya, peranan 

media dan efek yang dikehendaki, juga menjadi penentu berlangsungnya suatu 
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proses komunikasi. Ditinjau dari manusia yang terlibat, komunikasi tidak hanya 

terjadi antar individu dalam suatu lingkungan suku bangsa, tetapi antar suku 

bangsa dan bahkan antar bangsa dengan bangsa. Oleh karena itulah, proses 

komunikasi membutuhkan media sebagai alat penghubungnya. Media yang 

digunakan biasanya berupa media cetak, elektronik, audio visual, dan lain 

sebagainya. Melalui media-media tersebut, mereka dapat berkomunikasi tanpa 

harus menunggu bertatap muka satu sama lain. 

Media komunikasi juga menjadi aspek penting bagi seorang yang 

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

harus piawai dalam memanfaatkan media komunikasi yang tersedia untuk 

berkomunikasi dengan calon konsumen. Dengan menggunakan media menarik 

berupa papan nama, spanduk, baliho, dan lain sebagainya para pemiliki usaha 

dapat mempromosikan produknya kepada khalayak. 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 corak dan 

bentuknya, sesuai dengan kebutuhan pemakainya. 

Salah satu wujud pemakaian bahasa yang tidak pernah lepas dalam gaya 

hidup modern sekarang ini, yakni penamaan pada papan usaha. Ragam bahasa 

yang digunakan dalam penamaan papan usaha memiliki karakteristik khusus yang 

membedakannya dengan ragam bahasa yang lain. Kekhususan tersebut terlihat 

dari beragamnya corak dan bentuk yang ditampilkan sebagaimana terlihat pada 

papan nama usaha yang terdapat di depan tempat-tempat usaha. 
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Penyusunan dan penulisan nama pada papan nama usaha tidak sekedar 

dimaksudkan untuk menarik perhatian khalayak, melainkan untuk membangkit-

kan keingintahuannya. Apabila orang telah merasa penasaran, maka  mau tidak 

mau mereka akan datang dan memanfaatkan barang atau jasa yang ditawarkan. 

Untuk itu, nama usaha biasanya dibuat dengan berbagai wujud bahasa yang khas 

dan menarik sesuai dengan barang atau jasa yang ditawarkan.  

Dengan demikian, sebuah nama memang sangat penting keberadaanya 

dalam interaksi antar manusia. Semua kegiatan yang dilakukan selalu berkaitan 

dengan orang-orang atau lembaga yang disebut atau diacu dengan nama dirinya. 

Hal ini dikarenakan, nama mempunyai peran sebagai pengenal sekelompok orang 

atau sebuah benda yang menggunakan nama tersebut. Oleh karena itu, pemberian 

nama pada sebuah papan nama, tentu tidak hanya asal jadi, karena sebuah nama 

akan menentukan keberhasilan. Keberhasilan yang dimaksud adalah keberhasilan 

dalam memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dari usaha barang atau jasa 

yang dilakukan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka seseorang atau 

pelaku usaha biasanya memberikan nama yang baik bagi usaha yang dijalankan-

nya. Hal ini dikarenakan sebuah nama tidak hanya sebagai pengenal/penunjuk 

usaha, tetapi juga menyiratkan harapan pemakainya.  

Sebuah nama yang baik adalah nama yang dibuat secara kreatif. Husen 

(dalam Christomy dan Yuwono, 2004:265) mengatakan bahwa dari sudut bahasa, 

nama, baik nama orang maupun nama usaha/lembaga, mengungkapkan 

kemampuan dan kreativitas berbahasa pemakai atau pembuatnya. Dengan 

demikian dapat diketahui bahwa nama yang dibuat secara kreatif dapat menarik 
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perhatian orang atau calon konsumen, dalam hal ini adalah nama pada papan 

nama usaha. Nama, biasanya dikatakan menarik apabila mempunyai keunikan 

tertentu sehingga mudah diingat. 

Mengingat pentingnya nama sebagai pengenal, maka penelitian tentang 

nama diri perlu dilakukan. Nama diri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

nama yang terdapat pada papan nama usaha di kota Malang. Adapun objek utama 

penelitian ini adalah papan nama usaha yang terdapat di kota Malang. Kota 

Malang yang dimaksud adalah area jalan Raya Sengkaling sampai jalan Soekarno 

Hatta Malang.  

Penelitian yang berkaitan dengan papan nama usaha, sebelumnya pernah 

dilakukan oleh Ida Sundari Husen (dalam Christomy dan Yuwono, 2004:265), 

dengan judul Papan Nama Usaha di Perancis Studi Kebahasaan dan Semiotika. 

Penelitian ini memperoleh suatu temuan bahwa nama yang digunakan pada papan 

usaha di Perancis, pada umumnya berupa nomina, adjektiva, verba, frase nominal, 

verbal dan adverbial, kalimat, singkatan, serta nama-nama berbahasa Inggris. 

Sedangkan berkaitan dengan analisis diksi, sebelumnya juga pernah 

dilakukan penelitian oleh Elsa Dewi Susanti  (2009) dengan judul Telaah Diksi 

Kesantunan Berbahasa dalam Lirik Lagu-lagu Populer Indonesia. Penelitian ini 

memperoleh temuan, yakni dari segi bentuk diksi penggunaan bahasa dinilai baik 

karena menggunakan bahasa yang halus, tidak vulgar, dan tidak menyinggung 

perasaan. Sedangkan dari segi fungsi pemakaian bentuk kesantunan bahasa 

ditunjukkan untuk mengungkapkan rasa terima kasih/kebahagiaan, kekaguman, 

penyesalan, janji, dan harapan/ajakan. 



6 

 

 

 

 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya tentang papan nama usaha, 

penelitian ini lebih difokuskan pada analisis diksi, yakni bentuk dan makna diksi 

yang digunakan pada penamaan papan nama usaha, khususnya yang berada di 

kota Malang. Pemilihan papan nama usaha di kota Malang sebagai objek 

penelitian didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan berikut. Pertama, 

berdasarkan survei yang telah dilakukan peneliti di area kota Malang khususnya 

dari jalan Raya Sengkaling sampai jalan Soekarno-Hatta, ternyata cukup banyak 

papan nama usaha yang unik dan menarik. Keunikan dan kemenarikan nama 

usaha tersebut, terlihat dari gaya/style pemberian nama pada papan nama usaha 

tersebut. 

Kedua, penelitian yang berkaitan dengan papan nama usaha ini, belum 

banyak dilakukan. Demikian pula di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia UMM, tempat peneliti bernaung, peneliti belum menemukan adanya 

skripsi yang meneliti tentang ‘nama’ yang terdapat pada papan nama usaha. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka diangkatlah penelitian 

yang berjudul Analisis Diksi pada Penamaan Papan Nama Usaha di Kota 

Malang. 

 

1.2 Masalah Penelitian 

Mengingat luasnya cakupan masalah yang dapat diulas berkenaan dengan 

penelitian yang berobjek papan nama usaha, penelitian ini sengaja peneliti batasi 

pada penamaan papan nama usaha ditinjau dari pola diksi. Adapun permasalahan 
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yang diambil, yakni (1) bentuk diksi yang digunakan pada papan nama usaha dan 

(2) makna penggunaan diksi pada penamaan papan nama usaha. 

Bertolak dari  batasan masalah tersebut, permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1) Bagaimana bentuk diksi yang digunakan pada penamaan papan nama usaha 

di wilayah kota Malang? 

2) Bagaimana makna penggunaan diksi yang pada penamaan papan nama usaha 

di wilayah kota Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian anlisis diksi pada 

penamaan papan nama usaha yang ada di kota Malang adalah sebagai berikut. 

1) Untuk mendeskripsikan bentuk diksi yang digunakan dalam penamaan usaha 

di wilayah kota Malang; 

2) Untuk mendeskripsikan makna penggunaan diksi pada penamaan papan 

nama usaha di wilayah kota Malang; 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka manfaat yang 

yang ingin diperoleh dalam penelitian ini ada dua, yaitu manfaat praktis dan 

teoritis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber 

informasi bagi pihak-pihak tertentu yang berkempentingan, seperti pembaca, 

dosen, dan para mahasiswa yang menekuni bidang kebahasaan. 
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a. Bagi  pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

mengenai bentuk penamaan usaha pada papan nama usaha yang terdapat di 

wilayah kota Malang. 

b. Bagi dosen, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

ajar, terkait dengan mata kuliah yang berhubungan dengan diksi. 

c. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk 

mengerjakan penelitian selanjutnya, khusunya tentang stilistika. 

Sedangkan manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 

menambah perbendaharaan kajian kebahasaan, khususnya di bidang kebahasaan. 

Dengan demikian analisis diksi ini dapat dimanfaatkan oleh pemerhati kebahasaan 

sebagai bahan pendamping untuk kajian yang lebih luas. 

   

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah. Adapun 

istilah-istilah yang perlu ditegaskan sebagai berikut. 

1) Analisis Diksi 

Analisis diksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan 

mempelajari, menyelidiki, dan menelaah bagaimana bentuk diksi pada 

penamaan papan nama usaha yang terdapat di wilayah kota. 

2) Papan Nama Usaha 

Papan nama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah papan yang 

digunakan untuk menuliskan identitas usaha. Identitas dalam papan nama 
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tersebut, hakikatnya berupa identitas yang ditulis dengan style tertentu yang 

menggambarkan barang atau jasa yang ditawarkan. 

3) Bentuk Diksi 

Bentuk diksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah diksi-diksi yang 

digunakan dalam penamaan papan nama usaha. Diksi-diksi tersebut 

dikelompokkan berdasarkan kelas katanya. 

4) Makna diksi 

Makna diksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah makna yang 

berkaitan dengan makna penggunaan diksi pada penamaan papan nama 

usaha. Adapun makna tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa kategori 

sesuai dengan jenis papan nama usaha yang dianalisis. 


