
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat penting dalam kehidupan sehari-hari untuk 

berinteraksi dengan orang lain. Dengan bahasa kita dapat berkomunikasi, sebab 

bahasa merupakan alat yang dipakai untuk membentuk pikiran, perasaan, 

keinginan dan perbuatan. Bahasa merupakan sumber daya bagi kehidupan 

bermasyarakat. Melalui bahasa manusia dapat menyampaikan ide dan gagasan.  

Bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap 

manusia dan dipakai oleh masyarakat untuk berkomunikasi. Berbahasa  

merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bersifat komunikatif. Derajat 

komunikatif ditentukan oleh kemampuan pemakai bahasa untuk mengemukakan 

atau menangkap gagasan dalam wujud bahasa. Untuk memenuhi tuntutan 

komunikasi berbahasa diperlukan adanya ketaatan pemakai bahasa terhadap 

sistem bahasa yang digunakannya.  

Dalam era globalisasi, peran media massa, khususnya media massa cetak 

dirasakan penting dalam mewarnai kehidupan masyarakat kita. Salah satu sarana 

informasi yang berpengaruh besar dalam masyarakat adalah surat kabar. Sebagai 

sarana informasi, surat kabar dalam misinya menggunakan ragam tulis. 

Media massa tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga ikut 

bertanggung jawab terhadap proses usaha pembinaan bahasa Indonesia secara 

keseluruhan. Media massa, terutama surat kabar memang berperan menjadi 

pembina bahasa Indonesia, langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, media 
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massa harus menentukan atau memilih kata-kata yang tepat dan sesuai untuk 

disajikan kepada pembaca. Seperti halnya dalam surat kabar pada sebuah rubrik 

straight news yang menyajikan sebuah topik berita penting, kata-kata yang 

digunakan harus tepat untuk memperlancar komunikasi. 

Rubrik straight news terletak pada halaman pertama dan penulisannya 

memberikan gagasan berita yang singkat dan jelas, karena berita tersebut 

menyajikan berita yang sangat penting untuk diketahui masyarakat. Kata-kata 

yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan gagasan-gagasan atau ide 

dengan tepat sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, sedangkan kata-

katanya harus sesuai dengan situasi yang digunakan.  

Mengingat media massa, terutama surat kabar mempunyai peran penting 

yaitu menjadi pembina bahasa Indonesia langsung kepada masyarakat, maka 

bahasa yang digunakan harus bahasa Indonesia yang benar. Untuk mengetahui 

kesalahan berbahasa pada surat kabar, penelitian ini memilih koran Surya untuk 

diteliti pada pilihan kata (diksi), karena pilihan katanya masih kurang tepat, 

dengan adanya alasan tersebut koran ’Surya’ yang lebih cocok sebagai objek 

penelitian ini, selain itu koran Surya lebih banyak diminati bagi kalangan 

masyarakat menengah kebawah karena dengan harga murah serta beritanya tidak 

asal-asalan.  

Surat kabar merupakan salah satu alat komunikasi. Berkaitan dengan fungsi 

bahasa sebagai alat komunikasi, maka penggunaan bahasa dalam surat kabar harus 

harus selalu memperhatikan pilihan katanya (diksi). Diksi menurut Keraf (2009: 

24) diartikan sebagai pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana 
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yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk 

pengelompokan kata-kata yang tepat. Pilihan kata atau diksi juga diartikan 

sebagai kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan 

yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk pilihan 

katayang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat 

pendengar. Untuk itu, penggunaan pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya 

dimungkinkan jika seseorang penguasaan sejumlah besar kosa kata atau 

pembendaharaan kata bahasa yang bersangkutan. 

Merujuk pada uraian di atas, ketepatan suatu kata untuk mewakili suatu hal, 

barang atau orang, tergantung pula dari maknanya, yaitu relasi antara bentuk 

(istilah) dengan pengarahannya (referennya) tetapi kenyataan lain yang juga 

dihadapi oleh setiap pemakai bahasa bahwa makna kata tidak selalu bersifat statis. 

Dari waktu ke waktu, makna kata-kata dapat mengalami perubahan sehingga 

terkadang akan menimbulkan kesulitan-kesulitan baru bagi pemakai bahasa. Oleh 

sebab itu, untuk menjaga agar pilihan kata selalu tepat, maka setiap penutur 

bahasa harus selalu memperhatikan perubahan-perubahan makna yang terjadi. 

Penelitian pilihan kata (diksi) pernah diteliti oleh peneliti terdahulu yaitu 

Elly Hasnawati dengan judul ”Analisis Pilihan Kata (Diksi) Bahasa Indonesia 

dalam Rubrik Konsultasi Psikologi Di Tabloid Nova Edisi Bulan April s.d Juni 

1994” yang mendiskripsikan pilihan kata (diksi) ditinjau dari segi sintaksisnya. 

Sedangkan penelitian yang berjudul ”Analisis Pilihan Kata (Diksi) pada Rubrik 

Straight News Surat Kabar Harian Surya Edisi November-Desember 2010” ini 

mendeskripsikan pilihan kata (diksi) ditinjau dari segi semantiknya. 
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Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih difokuskan pada aspek 

pilihan kata dalam Tabloid Nova ditinjau dari segi sintaksisnya, khususnya 

tentang prinsip dan peraturan penyusunan kalimat, sedangkan penilitian ini lebih 

difokuskan pada pilihan kata (diksi) ditinjau dari segi semantiknya, dalam arti 

lebih pada aspek makna (diksi) tersebut. 

Beberapa penjelasan di atas adalah alasan memilih judul penelitian. Hasil 

deskripsi diharapkan nantinya dapat dipergunakan untuk memperluas ilmu 

pengetahuan bidang bahasa, khususnya yang berkaitan dengan pilihan kata 

(diksi). 

1.2 Masalah 

1.2.1 Jangkauan Masalah 

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang di atas maka dapat 

digambarkan jangkauan masalah penelitian ini. Ada pengelompokan 

pilihan kata (diksi) menurut beberapa pakar bahasa, yaitu Keraf (2009: 87-

110) menggolongkan diksi atas (1) pendayagunaan kata dan ketepatan 

pilihan kata, yaitu a) kata umum dan kata khusus; (b) kata-kata abstrak (c) 

kata indria, (2) perubahan makna, yaitu (a) terjadinya perubahan makna 

(b) macam-macam perubahan makna; (1) perluasan arti (2) penyempitan 

arti (3) ameliorasi (4) peyorasi (5) metafora (6) metonimi. 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Melihat jangkauan masalah yang masih sangat luas, berdasarkan 

keterbatasan kemampuan peneliti dalam hal pengetahuan, maka penelitian 

ini hanya menekankan analisis diksi yang dilihat dari kaidah sintaksisnya 
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yaitu pertama pilihan kata (diksi) indria; dan kedua perubahan makna pada 

pilihan kata (diksi) di lihat dari metonimi. 

Perbedaan dari peneliti sebelumnya yaitu pada objek penelitian, dan 

difokuskan pada segi semantiknya yang terdapat pada surat kabar harian, 

sedangkan penelitian Elly Hasnawati memfokuskan pada segi sintaksisnya 

di Tabloid Nova. Oleh karena itu penelitian yang saya teliti lebih kepada 

pilihan (diksi) indria dan perubahan makna.  

1.3 Rumusan Masalah   

Berdasarkan jangkuan dan pembatasan masalah, permasalahan penelitian ini 

dirumuskan seperti berikut ini    

1) Bagaimanakah pilihan kata (diksi) indria pada rubrik straight news 

surat kabar harian ’Surya’ edisi November-Desember 2010? 

2) Bagaimanakah perubahan makna pada pilihan kata (diksi) rubrik 

straight news berita surat kabar ’Surya’ edisi November-Desember 

2010? 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan peneliti ini dipaparkan berikut ini. 

1) Mendeskripsikan pilihan kata (diksi) indria pada rubrik straight news 

berita surat kabar harian ’Surya’ edisi November-Desember 2010. 

2) Mendeskripsikan perubahan makna pada pilihan kata (diksi) rubrik 

straight news berita surat kabar harian ’Surya’ edisi November-

Desember 2010. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Untuk manfaat penelitian dijelakan sebagai berikut. 

1) Manfaat Teoritik  

Secara teoretik, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan atau 

memperluas ilmu bahasa khususnya tentang pilihan kata (diksi) indria 

yang baik dan benar. Selain itu juga pada perubahan makna pada pilihan 

kata (diksi) yang digunakan pada rubrik straight news di surat kabar 

bermanfaat untuk mengembangkan dan memperluas ilmu bahasa. 

2) Manfaat Praktis 

1) Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pilihan kata (diksi) 

2) Sebagai masukan tentang penelitian yang terkait dengan pilihan 

kata (diksi) pada rubrik straight news di surat kabar. 

3) Sebagai pembelajaran, khususnya yang terkait dengan analisis 

diksi pada rubrik straight news berita di surat kabar. 

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah 

yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menjelaskan pengertian 

istilah-istilah berikut ini: 

1) Pilihan Kata adalah kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan 

gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar, 

seperti apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembaca 

sehingga tidak akan menimbulkan interpretasi yang berlainan antara 

pembicara dan pendengar atau penulis dan pembaca (Keraf, 2008: 21)  
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2) Rubrik Straight News adalah rubric terletak pada halaman pertama dan 

penulisannya memberikan gagasan berita yang singkat dan jelas, karena 

berita tersebut menyajikan berita yang sangat penting untuk diketahui 

masyarakat. (Djuraid, 2006: 68) 

3) Berita adalah sebuah laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya 

sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi 

yang disampaikan oleh wartawan di media massa (Djuraid, 2006 :69) 

4) Koran (Surat kabar) adalah media cetak yang berisi peristiwa-peristiwa 

yang terjadi di masyarakat yang sudah dicatat oleh wartawan yang 

tujuannya untuk disampaikan ke khalayak atau publik dan umumnya 

diterbitkan harian atau menurut standar UNESCO, minimal 4 kali dalam 

seminggu (Djuraid, 2006:69). Adapun surat kabar yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah surat kabar harian ‘Surya’. 

5) Kesesuaian pilihan kata adalah keselarasan pilihan kata dan gaya bahasa 

yang dipergunakan, yang tidak merusak suasana atau menyinggung 

perasaan orang lain yang hadir (misalnya kemampuan penulis untuk 

mengungkapkan pikiran dalam kesempatan yang sama, atau dalam semua 

kesempatan dan lingkungan yang penulis masuki, misalnya dalam suasana 

formal maupun nonformal) (Keraf, 2008: 102) 

6) Kata Indria adalah kata-kata istilah yang menyatakan pengalaman-

pengalaman yang dicerap oleh pancaindra , yaitu cerapan indria 

penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman (Keraf, 2008: 

94). 
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7) Perubahan Makna adalah kata-kata yang mengalami perubahan arti, dari 

kata-kata asli menjadi kata-kata yang bermakna baru karena faktor konteks 

kalimat (Keraf, 2008: 95). 

8) Metonimi adalah sebutan pengganti untuk sebuah objek atau perbuatan 

dengan atribut yang melekat pada objek atau perbuatan yang 

bersangkutan, melalui suatu proses perubahan makna terjadi karena 

hubungan yang erat antara kata-kata yang terlibat dalam suatu lingkungan 

makna yang sama, dan dapat diklasifikasi menurut tempat atau waktu, 

menurut hubungan isi dan kulit, hubungan antara sebab dan akibat (Keraf, 

2000: 99).  


