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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Media televisi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban 

kehidupan manusia. Hampir dalam keseharian manusia selalu berhubungan dengan 

media komunikasi massa yang paling berpengaruh ini. Ketika menginginkan 

informasi, manusia dapat menonton siaran berita di televisi. Ketika orang ingin 

memperoleh hiburan, televisi selalu dapat menyajikan tayangan-tayangan hiburan 

yang menarik. Dengan menonton televisi banyak hal baru yang dapat diketahui 

manusia. Singkat kata, kini manusia hidupnya sudah sangat bergantung pada media 

televisi. 

Dalam media televisi tidak hanya menayangkan informasi seputar selebritis 

dan anak, tetapi juga menayangkan berita mengenai olahraga. Saat ini olahraga 

yang paling populer di dunia ialah olahraga sepak bola. Sepak bola bukan hanya 

merupakan sebuah olahraga yang digemari tetapi juga menjadi suatu profesi. 

Pemain sepak bola yang memperkuat suatu klub merupakan para profesional yang 

mendapatkan gaji dari klub yang dibelanya. Bahkan gaji dari pemain sepak bola 

dapat mencapai besaran nominal yang fantastis. Semakin bagus pemain tersebut, 

maka gaji yang diterima akan semakin besar.  

Salah satu stasiun televisi di Indonesia yang memanjakan pemirsanya 

dengan tayangan langsung pertandingan sepak bola Piala Presiden yakni Indosiar. 

Piala Presiden 2018 ini merupakan gelaran ketiga kejuaraan sepak bola Piala 

Presiden yang digelar oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai 
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ajang uji coba klub sebelum menjalani kompetisi Liga 1 2018. Acara ini dipandu 

oleh pembawa acara dan dikomentari oleh komentator yang memiliki keunikan dan 

kekhasan bahasa dalam memberikan komentar terhadap pertandingan yang 

dipandunya.  

Komentator adalah orang yang mempunyai andil besar dalam memandu 

kelancaran suatu pertandingan. Komentator bola merupakan pekerjaan yang 

menantang, selain berwawasan luas, orangnya juga harus piawai dalam mengolah 

lidah dan mampu bersikap adil atau netral. Dalam setiap komentar yang diberikan, 

harus mampu memacu emosi penonton. Pilihan kata yang tepat seorang komentator 

dapat membuat suasana pertandingan yang dipandunya terasa lebih hidup, dan 

pertandingan lebih menarik untuk ditonton. Komentar sepak bola kadang 

menggunakan bentuk bahasa yang sama, sehingga memunculkan diksi yang 

bersinonim. 

Kajian sinonim termasuk dalam bidang kajian semantik yang dengan 

sendirinya merupakan lapangan yang masih terbuka bagi penelitian kebahasaan. 

Kata-kata yang bersinonim banyak mempunyai persamaan, tetapi tidak semua kata 

dapat disebut sinonim. Atas dasar persamaan tersebut, kata-kata yang bersinonim 

membentuk kelompok yang masing-masing disebut pasangan sinonim. Dengan 

demikian, terdapat pasangan sinonim yang masing-masing dapat terdiri atas dua 

kata atau lebih sebagai anggotanya. 

Sinonim acap kali dikenal dengan dua buah kata atau beberapa kata yang 

memiliki makna sama. Kenyataannya tidak semua makna kata-kata yang 

bersinonim memiliki makna yang sama. Kata-kata bersinonim memiliki kesamaan 

makna yang tidak bersifat menyeluruh atau dapat dikatakan hanya bersifat mirip. 
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Tergantung situasi dan kondisi dalam menempatkan kata-kata bersinonim tersebut. 

Menurut Verhaar (1987: 132) sinonim merupakan ungkapan (kata, frasa, kalimat) 

yang kurang lebih memiliki makna yang sama dengan ungkapan lain. Sinonim 

adalah kata-kata yang memiliki kesamaan arti secara struktural atau leksikal dalam 

berbagai urutan kata-kata sehingga memiliki daya tukar (substitusi).  

Dalam kegiatan komunikasi, para pemakai bahasa masih sering melakukan 

kesalahan dalam menggunakan kata-kata yang bersinonim. Hal itu disebabkan 

karena kekurangtahuan mereka terhadap nilai makna suatu kata maupun kelompok 

kata. Oleh sebab itu, penguasaan sinonim secara benar harus dimiliki oleh para 

pemakai bahasa untuk kegiatan komunikasi sehari-hari (baik lisan maupun tulis). 

Menurut Soedjito (1989: 7) bahwa nuansa perbedaan itu dapat berhubungan dengan 

adanya ragam bahasa, nilai rasa, kolokial, makna dasar dan makna tambahan, dan 

distribusi kata.  

Berdasarkan ulasan tersebut maka penelitian ini membahas tentang sinonim 

pada bahasa komentator sepak bola Piala Presiden 2018 di Indosiar. Peneliti 

memilih sinonim pada bahasa komentator sepak bola Piala Presiden 2018 di 

Indosiar sebagai objek penelitian dikarenakan dalam komentar sepak bola terdapat 

kekhasan dan keunikan. Dikatakan khas dan unik karena bahasa komentar dalam 

sepak bola tidak menggunakan diksi yang sama, melainkan bentuk diksi yang 

berbeda tapi memiliki makna yang sama. Dalam penyampaian komentar tersebut 

menggunakan tempo yang cepat, sehingga harus seseorang yang berintelektual. 

Pada komentar sepak bola juga banyak memunculkan bahasa-bahasa lain yang 

sangat bervariasi, karena masyarakat yang menonton sepak bola juga pasti 

mendengarkan komentarnya. Oleh karena itu peneliti menetapkan “Analisis 



4 
 

 
 

Sinonim pada Bahasa Komentator Sepak Bola Piala Presiden 2018 di Indosiar” 

sebagai judul skripsi penelitian ini. 

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sinonim dilakukan oleh 

Rahmatika (2013) yang berjudul “Sinonim Nomina dan Adjektiva Dialek 

Banyumasan”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ditemukan (1) wujud 

sinonim meliputi leksem dengan leksem, leksem tunggal dengan leksem majemuk, 

leksem tunggal dengan frasa, leksem majemuk dengan leksem tunggal, dan frasa 

dengan frasa, (2) faktor penyebab sinonim yang terdapat dalam dialek Banyumasan 

ialah waktu, wilayah, penutur dan sosial, nuansa makna dan bidang pemakaian atau 

kegiatan. 

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Heriwaluyo (2010) dengan judul 

“Kajian Sinonimi yang Berhubungan dengan Makna “Mengalahkan” dalam Berita 

Olahraga di Media Cetak”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa (1) 

identifikasi kata, frasa, klausa menghasilkan sebuah klasifikasi berdasarkan afiksasi 

dan berdasarkan bentuk yang lugas dan metaforis, (2) berdasarkan analisis data, 

bentuk substitusi dari kata-kata atau frase yang memenuhi makna “mengalahkan” 

dapat menimbulkan hubungan kata dengan kata yang dapat saling dipertukarkan 

tanpa mengubah struktur kalimat dan dapat menimbulkan tambahan makna yakni 

makna metaforis, sedangkan hubungan kata dengan frasa tidak dapat dipertukarkan 

secara langsung. 

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Utami (2010) dengan judul 

“Kajian Sinonim Nomina dalam Bahasa Indonesia”. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa kebanyakan nomina dalam Bahasa Indonesia bersinonim dekat 

(near synonym); terdapat ciri semantik general (umum) di antara pasangan nomina 
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yang bersinonim; pasangan nomina dalam Bahasa Indonesia yang bersinonim 

ternyata hanya bersinonim dekat (near synonym) disebabkan adanya beberapa ciri 

pembeda (adanya perbedaan rasa estetis pemakai bahasa, ada perbedaan media 

kalimat yang menggunakan kata-kata bersinonim, adanya ketidaklaziman 

penggunaan kata yang dianggap bersinonim, serta adanya pengaruh dialek dalam 

penggunaan kata-kata bersinonim); dan ada beberapa kata yang selama ini 

dikelompokkan ke dalam sinonim, tetapi sebenarnya merupakan anggota dari 

kehiponiman. Penggunaan kata-kata bersinonim dalam komunikasi (baik lisan 

maupun tertulis, baik dalam situasi formal maupun nonformal, dan lain-lain) perlu 

adanya kecermatan dari si pengguna bahasa itu sendiri. Hal itu disebabkan adanya 

ciri pembeda dalam setiap kata yang bersinonim tersebut. Dengan demikian, tidak 

akan menimbulkan kejanggalan dan kesalahan dalam penerimaan informasi. 

 Berbeda dengan penelitian sebelumnya tentang sinonim nomina dan 

adjektiva dialek Banyumasan, kajian sinonimi yang berhubungan dengan makna 

“mengalahkan” dalam berita olahraga di media cetak, dan kajian sinonim nomina 

dalam bahasa Indonesia, penelitian yang berjudul Analisis Sinonim pada Bahasa 

Komentator Sepak Bola Piala Presiden 2018 di Indosiar ini lebih difokuskan pada 

bentuk sinonim, asal kata pasangan sinonim, dan nilai rasa pasangan sinonim yang 

terdapat dalam bahasa komentar sepak bola Piala Presiden 2018 di Indosiar. 

Meskipun terdapat kesamaan judul yang sama-sama membahas mengenai sinonim, 

namun dapat dilihat dari segi objek dan analisisnya sangat berbeda. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah analisis sinonim 

pada bahasa komentator sepak bola Piala Presiden 2018 di Indosiar. Secara khusus 

berdasarkan batasan masalah yang dipaparkan di atas, rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana bentuk sinonim dalam bahasa komentator sepak bola Piala Presiden 

2018 di Indosiar? 

2) Bagaimana asal kata pasangan sinonim dalam bahasa komentator sepak bola 

Piala Presiden 2018 di Indosiar? 

3) Bagaimana nilai rasa pasangan sinonim dalam bahasa komentator sepak bola 

Piala Presiden 2018 di Indosiar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan dalam penelitian ini adalah analisis sinonim pada 

bahasa komentator sepak bola Piala Presiden2018 di Indosiar. Secara khusus 

berdasarkan batasan masalah yang dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan bentuk sinonim dalam bahasa komentator sepak bola Piala 

Presiden 2018 di Indosiar. 

2) Mendeskripsikan asal kata pasangan sinonim dalam bahasa komentator sepak 

bola Piala Presiden 2018 di Indosiar. 

3) Mendeskripsikan nilai rasa pasangan sinonim dalam bahasa komentator sepak 

bola Piala Presiden 2018 di Indosiar. 
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1.4 Manfaat Penelitan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak terkait. 

1) Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

mengenai bentuk sinonim dalam bahasa komentator sepak bola, asal kata 

pasangan sinonim, dan nilai rasa pasangan sinonim pada bahasa komentar sepak 

bola Piala Presiden 2018 di Indosiar. 

2) Bagi guru bahasa Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi 

rujukan materi tentang sinonim. 

3) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian 

untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang kajian semantik yang lain. 

 

1.5 Definisi Operasional 

Berikut ini akan dideskripsikan beberapa istilah-istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

1) Analisis adalah penguraian suatu materi menjadi kajian yang lebih kecil untuk 

memperoleh suatu pemahaman secara tepat dan keseluruhan. 

2) Sinonim merupakan bentuk kebahasaan yang terdiri dari dua kata atau lebih, 

yang menunjukkan makna mirip atau hampir sama dengan bentuk lain yang 

berupa kata, frasa, atau kalimat. Kesamaan makna sinonim dapat dilakukan 

dengan cara substitusi, pertentangan, dan penentuan konotasi. 

3) Analisis sinonim adalah penguraian suatu bahasa yang digunakan untuk 

menunjukkan kesamaan makna dengan cara substitusi, pertentangan, dan 

penentuan konotasi. 
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4) Bentuk sinonim dalam bahasa komentator sepak bola merupakan bentuk

sinonim yang berupa kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata

tugas, frasa benda, frasa kerja, frasa sifat, dan frasa keterangan.

5) Asal kata pasangan sinonim merupakan asal kata yang terdiri dari kata asli

dalam bahasa Indonesia dan kata serapan dari bahasa asing (bahasa daerah dan

bahasa negara lain).

6) Nilai rasa pasangan sinonim merupakan nilai rasa yang berhubungan dengan

emosi atau perasaan atau bisa juga penghalusan suatu kata yang berkaitan

dengan konteks budaya.

7) Komentator adalah orang yang berprofesi sebagai penyampai komentar atau

mengulas suatu berita.

8) Program acara sepak bola Piala Presiden 2018 di Indosiar adalah suatu mata

acara di televisi yang digelar oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia

(PSSI) sebagai ajang uji coba klub sebelum menjalani kompetisi Liga 1 2018.

Beragam komentar bervariasi yang disampaikan oleh para komentator yang

memunculkan adanya sinonim.

9) Bahasa merupakan alat untuk menyatakan ekspresi diri yang memberikan

kebebasan dalam menyampaikan segala hal baik yang berupa gagasan,

perasaan, ide untuk disampaikan kepada orang lain.

10) Bahasa komentar merupakan bahasa yang berupa tanggapan terhadap sesuatu,

baik hasil karya maupun produk yang diwujudkan dalam bentuk kritikan

ataupun pujian sebagai bentuk ekpresi diri.

11) Bentuk sinonim merupakan wujud yang memiliki ciri khas untuk membedakan

bentuk yang satu dengan yang lainnya.




