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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masyarakat sebagai pemakai bahasa dalam berkomunikasi dengan orang 

lain menggunakan media yang berbeda-beda. Menurut Sumarlam (2005: 1) secara 

garis besar sarana komunikasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu komunikasi 

bahasa lisan dan komunikasi bahasa tulis. Komunikasi bahasa lisan adalah proses 

penyampaian dan penerimaan informasi dari pemberi informasi kepada penerima 

informasi tanpa menggunakan perantara. Komunikasi bahasa tulis adalah proses 

penyampaian dan penerimaan informasi dari pemberi informasi kepada penerima 

informasi dengan menggunakan perantara, misalnya media. 

Dalam peristiwa komunikasi bahasa dapat menampilkan fungsi yang 

bervariasi. Secara umum bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan emosi, 

menginformasikan suatu fakta, mempengaruhi orang lain, membicarakan bahasa, 

bercerita, mengobrol dengan teman, dan sejenisnya.  

Penggunaan bahasa lisan terwujud dalam bentuk percakapan, pembacaan 

berita, diskusi, dan sejenisnya. Adapun penggunaan bahasa tulis dilakukan 

melalui media kertas atau alat cetak lainnya dan alat tulis serta berwujud buku, 

majalah, surat kabar, tabloid, surat, spanduk, brosur, leaflet, dan lain-lain. Wujud 

bahasa tulis yang akan diteliti adalah pesan singkat atau yang lebih dikenal 

dengan istilah SMS (Short Message Servise) Pembaca terhadap pelaksanaan Piala 

Thomas dan Uber tahun 2008 dalam Harian Tempo. Melalui SMS tersebut, 
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pembaca mengungkapkan pendapat dan tanggapan terhadap pelaksanaan Piala 

Thomas dan Uber 2008, baik yang berkaitan dengan pemain maupun jalannya 

pertandingan. Tidak jarang pula pembaca mengaitkan jalannya kompetisi tersebut 

dengan keadaan politik, sosial, dan budaya yang terjadi. 

Penggunaan bahasa yang demikian merupakan suatu gejala sosial yang 

kontekstual, artinya pemahamannya harus dikaitkan dengan faktor-faktor 

nonlinguistik (Nababan, 1991: 74). Faktor nonlinguistik tersebut mencakup faktor 

sosial, situasi, dan kultural. Faktor sosial mencakup status sosial, tingkat 

pendidikan, umur, tingkat ekonomi, dan agama. Faktor situasi mencakup kepada 

siapa, kapan, di mana, dengan bahasa apa, dan tentang apa tuturan berlangsung. 

Faktor kultural mencakup latar belakang seseorang yang akan mempengaruhi 

dalam pemakaian bahasa. 

Dalam kemajuan ilmu pengatahuan dan teknologi, khususnya bidang 

teknologi komunikasi, handphone (telepon genggam) ikut berperan dalam 

perkembangan bahasa Indonesia. Handphone merupakan salah satu alat 

komunikasi yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai media informasi. Media ini 

saat ini banyak digunakan oleh masyarakat. Selain berbentuk kecil dan mudah 

dibawa, alat ini memiliki keunggulan, seperti secara lisan dapat berbicara 

langsung dengan orang yang dituju dan secara tertulis dapat digunakan untuk 

mengirim dan menerima pesan singkat dengan memanfaatkan SMS. 

Keistimewaan SMS Pembaca ini terletak pada kepiawaian pengirim 

dalam mengaitkan antara pertandingan bulu tangkis dan realita politik, sosial, dan 

budaya. Selain itu, keberadaannya juga hanya dapat kita temui setiap dua tahun 
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sekali bersamaan dengan pelaksanaan Piala Thomas dan Uber serta tidak dapat 

dijumpai pada setiap media. Harian Tempo memberikan rubrik khusus selama 

pelaksanaan pertandingan tersebut pada tanggal 11-17 Mei 2008. Hal ini 

mendorong masyarakat untuk mengungkapkan opininya yang dikaitkan pula 

dengan kondisi masyarakat, seperti masih maraknya korupsi, kenaikan harga 

bahan bakar minyak, dan lain sebagainya. Contohnya, kasus yang akhir-akhir 

disidangkan adalah kasus aliran dana BI yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi di 

DPR. 

Sebagai suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian, atau gambaran 

umum tentang banyak hal, media mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai 

institusi yang dapat membentuk opini publik, antara lain karena media juga dapat 

berkembang menjadi kelompok penekan atas suatu ide atau gagasan, dan bahkan 

suatu kepentingan atau citra yang ia representasikan untuk diletakkan dalam 

konteks kehidupan yang lebih empiris (Sobur, 2004 :31). Pengirim SMS 

mengharapkan pendapat dan kritik yang disampaikan tersebut dapat diterima dan 

dijalankan oleh pihak yang dimaksud. Isi pesan yang dikirim tentunya tidak dapat 

menampakkan maksud dan tujuan secara keseluruhan karena sifat SMS yang 

singkat. 

Atas dasar paparan tersebut, maka diambil judul “Referensi dan Implikatur 

dalam Kolom SMS Pembaca Liputan Khusus Thomas Uber pada Harian Tempo 

Bulan Mei 2008”. 

Penelitian ini akan membahas referensi dan implikatur wacana SMS 

Pembaca liputan khusus Thomas dan Uber pada Harian T empo Bulan Mei 2008. 
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Refernsi dipilih karena banyak dari isi SMS yang menggunakan unsur lingual 

yang bervariasi. Sedangkan implikatur dipilh karena peneliti mencoba 

menemukan maksud lain yang terkandung di dalam SMS Pembaca. 

 

B.  Pembatasan Masalah 

Agar penelitian berjalan secara terarah dalam hubungannya dengan 

pembahasan permasalahan, maka diperlukan pembatasan permasalahan yang 

diteliti. Pembatasan ini setidaknya memberikan gambaran mengenai arah 

penelitian ini dan memudahkan peneliti untuk menganalisis permasalahan yang 

sedang diteliti. Penelitian ini dibatasi pada rubrik khusus Piala Thomas dan Uber 

tahun 2008 dalam Harian Tempo edisi 11-17 Mei 2008. 

 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan. 

1. Bagaimana referensi yang terdapat dalam kolom SMS Pembaca dalam Liputan 

Khusus Piala Thomas dan Uber pada  surat kabar harian Tempo bulan Mei 

2008? 

2. Bagaimana implikatur yang terdapat dalam SMS Pembaca dalam Liputan 

Khusus Piala Thomas dan Uber dalam surat kabar harian Tempo bulan Mei 

2008? 
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D.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan. 

1. Mengidentifikasi referensi struktur pada rubrik SMS Pembaca edisi khusus 

Piala Thomas dan Uber dalam Harian Tempo dan 

2. Mengidentifikasi implikatur yang terdapat pada rubrik SMS Pembaca edisi 

khusus Piala Thomas dan Uber dalam Harian Tempo. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat. 

1. Dengan identifikasi referensi yang muncul dalam SMS Pembaca diharapkan 

para pembaca mengetahui hal-hal yang ingin disampaikan. 

2. Dengan identifikasi wacana implikatur SMS pembaca, maka diharapkan dapat 

memberikan informasi kepada pembaca tentang hal-hal yang tersirat dalam 

SMS Pembaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




