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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa sebagai alat komunikasi yang paling utama bagi manusia. 

Kehidupan sehari-hari manusia sebagai sarana untuk berinteraksi antara satu 

dengan yang lain. Dengan berinteraksi, manusia dapat memenuhi kebutuhan 

sebagai makhluk sosial dengan bekerja sama untuk menyampikan pikiran dan 

pendapatnya. Pada umumnya seluruh kegiatan manusia selalu melibatkan 

bahasa sebagai sarana untuk berinteraksi antar sesama. Seseorang dapat 

mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, keinginan, dan menyampaikan 

pendapat dan informasi melalui bahasa sehingga bahasa merupakan sarana 

komunikasi yang utama.  

Menurut Kridalaksana (2001: 50) bahasa mempunyai dua pengertian, 

sebagai alat komunikasi verbal dan sistem lambang bunyi yang arbiter. 

Digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan 

mengidentifikasi diri. Bahasa adalah salah satu ciri pembeda utama manusia 

dari makhluk hidup yang lainnya di dunia ini. Bahasa mempunyai fungsi yang 

penting bagi manusia, termasuk fungsi komunikatif. 

Menurut Chaer (2006: 1) menyatakan bahwa bahasa berupa suatu 

sistem lambang bunyi, bersifat arbiter, digunakan oleh suatu masyarakat tutur 

untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Lambang yang 

digunakan dalam sistem bahasa berupa bunyi, yaitu bunyi yang dihasilkan 
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oleh alat ucap manusia. Lambang berupa bunyi yang dianggap primer di 

dalam bahasa adalah bahasa yang diucapkan atau yang sering disebut bahasa 

lisan. Sedangkan bahasa tulisan dalam dunia modern sangat penting hanya 

bersifat sekunder. Bahasa tulisan sesungguhnya tidak lain berupa rekaman 

visual dalam bentuk huruf-huruf dan tanda-tanda baca dari bahasa lisan. Salah 

satu aplikasi bahasa sebagai alat komunikasi yaitu penggunaan bahasa tulis 

dalam media cetak, dalam hal ini khususnya yang berupa buku Teka-Teki 

Lucu Banggedd Untuk Anak karya Ajen Dianawati. Buku Teka-Teki Lucu 

Banggedd Untuk Anak mempunyai fungsi menyampaikan ungkapan yang 

berbentuk plesetan humor. Dalam buku Teka-Teki Lucu Banggedd Untuk 

Anak terdapat banyak ungkapan humor yamg mengandung makna yang 

bervarisasi.     

Dalam buku Teka-Teki Lucu Banggedd Untuk Anak yang berisi 

kumpulan data-data yang berbentuk plesetan humor yang dikhususkan untuk 

anak-anak, sebab pada dasarnya anak-anak lebih cenderung suka bercanda. 

Dengan adanya buku Teka-Teki Lucu Banggedd Untuk Anak karya Ajen 

Dianawati diharapkan anak-anak dapat lebih kreatif di dalam mengembangkan 

makna setelah membaca buku teka-teki tersebut. Pemilihan kata-kata plesetan 

dalam isi buku Teka-Teki Lucu Banggedd Untuk Anak karya Ajen Dianawati 

dapat meningkatkan rasa penasaran pembaca khususnya anak-anak untuk 

menelusuri isi dari wacana yang ada di dalam buku Teka-Teki Lucu Banggedd 

Untuk Anak karya Ajen Dianawati. Daya tarik yang digunakan Ajen 
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Dianawati untuk menarik pembaca salah satunya pada kata-kata plesetan yang 

unik dan menarik perhatian pembaca khususnya anak-anak. 

Pemilihan kata yang digunakan dalam wacana tanya jawab dalam buku 

Teka-Teki Lucu Banggedd Untuk Anak karya Ajen Dianawati dibuat 

semenarik mungkin. Wacana tanya jawab yang berisi kata-kata plesetan 

menarik untuk diteliti. Pertama pemilihan kata plesetan pada wacana Teka-

Teki Lucu Banggedd Untuk Anak karya Ajen Dianawati memiliki makna yang 

berbeda. Ada makna yang sesuai dengan makna kamus atau  makna leksikal 

dan ada kata yang maknanya disesuaikan dengan konteks plesetan. Kata, frasa 

atau kalimat yang digunakan pada wacana tanya jawab Teka-Teki Lucu 

Bangedd dibuat dengan adanya penekanan kata untuk menguatkan atau 

mengaitkan makna kata pada Teka-Teki Lucu Banggedd Untuk Anak 

dikhususkan pada kata-kata plesetan. Kedua perbedaan atau variasi yang 

terjadi ini dapat terjadi dikarenakan berkembangnya bahasa atau adanya 

pergeseran makna kata akibat pemakai bahasa atau faktor-faktor lingkungan. 

Pada wacana tanya jawab plesetan yang terdapat dalam Teka-Teki Lucu 

Banggedd Untuk Anak karya Ajen Dianawati memiliki pola hubungan antara 

makna leksikal dan makna yang disesuaikan dengan konteks plesetan. Pola ini 

muncul karena makna-makna kata mengalami perubahan atau pergeseran 

makna. Ketiga adanya strategi yang muncul pada wacana tanya jawab 

plesetan Teka-Teki Lucu Banggedd Untuk Anak. Strategi plesetan ini memiliki 

daya tarik agar pembawa antusias untuk membaca isi wacana tanya jawab 

plesetan. 
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Kata sebagai salah satu unsur pembangun plesetan dalam tanya jawab. 

Kata adalah satuan ujaran yang berdiri sendiri yang terdapat di dalam kalimat, 

dapat dipisahkan, dapat ditukar, dapat dipindahkan dan mempunyai makna 

serta digunakan untuk berkomunikasi menurut Ramlan (dalam Pateda, 2001: 

134). Setiap kata memiliki makna yang melekat pada kata dasar tersebut.  

Makna yang terkandung dalam kata juga dapat dipengaruhi imbuhan yang 

mengikuti kata tersebut. Imbuhan kata belum memiliki makna bila berdiri 

sendiri, tetapi mengakibatkan munculnya makna. Melekatnya imbuhan kata 

dapat saja megakibatkan munculnya makna yang bermacam-macam. 

Menurut Yuwono (2005: 114) makna suatu kata mempunyai arti dalam 

hubungan antara tanda berupa lambang bunyi ujaran dengan hal atau barang 

yang dimaksudkan. Makna pada sebuah kata dapat mengalami perubahan. Ada 

kata-kata yang mempunyai makna leksikal, tetapi ada kata yang dapat 

ditemukan maknanya jika kata-kata tersebut telah berada dalam satuan yang 

disebut kalimat. Perubahan makna pada kata tentunya dilihat dari konteks 

yang ada. Hal seperti ini sering diartikan dengan makna kata terikat dengan 

konteks kalimat. Sama halnya dengan makna-makna dan kata-kata yang 

terkandung dalam wacana Plesetan Teka-Teki Lucu Banggedd Untuk Anak 

karya Ajen Dianawati. Makna kata plesetan yang terkandung di dalamnya 

tidak dapat diartikan secara terpisah atau sendiri-sendiri tetapi harus dikaitkan 

dengan konteks pada kata yang lainnya. 

Makna pada kata dapat mengalami pergeseran akibat adanya sikap dan 

penilaian tertentu oleh masyarakat pemakainya khususnya anak-anak. Adanya 
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pergeseran atau perubahan makna pada kata tidak terlepas dari aktivitas 

pemakaian bahasa pada lingkungan masyarakat. Keberadaan makna dalam 

suatu bahasa tidak hanya dipengaruhi oleh masyarakat pemakainya, tetapi juga 

adanya perkembangan ilmu pengetahuan, maupun sosial budaya masyarakat 

pemakainya. Khususnya dalam tanya jawab yang sering dilakukan oleh 

masyarakat khususnya anak-anak yang sering mengalami perubahan makna 

dapat dipengaruhi kata yang ada pada wacana. 

Semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna atau arti 

(Pateda, 2001: 12). Jadi, semantik merupakan ilmu yang mempelajari dan 

memberikan masalah arti atau makna dari setiap lingual tertentu. Makna 

dalam bahasa tertentu, asal mula dan perkembangan arti suatu kata dapat 

diketahui melalui semantik. Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti variasi makna pada plesetan Teka-Teki Lucu Banggeed Untuk 

Anak karya Ajen Dianawati.  

Variasi makna merupakan persoalan yang menarik dalam kehidupan 

sehari-hari karena sulit memberikan batasan tentang makna. Tiap linguis 

memberikan batasan makna sesuai dengan bidang ilmunya yang merupakan 

keahlisnnya. Itu tidak mengeherankan karena kata dan kalimat yang 

mengandung makna adalah milik pemakai bahasa. Pemakai bahasa bersifat 

dinamis yang kadang-kadang memperluas makna suatu kata ketika ia 

berkomunikasi sehingga makna kata dapat saja berubah. 
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B. Pembatasan Masalah 

   Sebuah penelitian memerlukan adanya batasan penelitian guna 

mencapai tujuan. Penelitian hanya dibatasi pada variasi makna pada wacana 

plesetan Teka-Teki Lucu Banggedd Untuk Anak karya Ajen Dianawati.  

 

C. Rumusan Masalah 

  Rumusan masalah muncul dari adanya permasalahan-permasalahan 

yang timbul dan perlu untuk lebih mendalam. Adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana makna leksikal pada wacana plesetan Teka-Teki Lucu 

Banggedd Untuk Anak karya Ajen Dianawati? 

2. Bagaimana makna baru dari konteks pada wacana plesetan Teka-Teki Lucu 

Banggedd Untuk Anak karya Ajen Dianawati? 

3. Bagaimana pola hubungan makna leksikal dengan makna konteks pada 

wacana plesetan Teka-Teki Lucu Banggedd Untuk Anak karya Ajen 

Dianawati? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada beberapa permasalahan yang ada, maka perlu 

adanya perumusan tujuan yang jelas sebagai landasan dalam penelitian. 

Tujuan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Mengidentifikasi makna leksikal pada wacana plesetan Teka-Teki Lucu 

Banggedd Untuk Anak karya Ajen Dianawati. 
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2. Menganalisis makna baru dari konteks pada wacana plesetan Teka-teki 

Lucu Banggedd untuk Anak karya Ajen Dianawati. 

3. Menganalisis pola hubungan makna leksikal dengan makna konteks pada 

wacana plesetan Teka-Teki Lucu Banggedd Untuk Anak karya Ajen 

Dianawati. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai variasi makna pada wacana plesetan Teka-

Teki Lucu Banggeed Untuk Anak karya Ajeng Daniawati diharapkan 

memberikan manfaat. 

1. Secara Teoretis 

a. Dapat menambah berbendaharaan teori bidang bahasa khususnya 

mengenai variasi makna. 

b. Dapat memberikan sumbangan konseptual bagi pembaca terutama 

mengenai variasi makna. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi guru Bahasa Indonesia dan Daerah, dapat memberikan wawasan 

mengenai pemaknaan dalam memahami suatu wacana atau dalam 

mengartikan sebuah kata atau kalimat. 

b. Bagi mahasiswa, dapat digunakan sebagai awan atau referensi dalam 

melakukan penelitian berikutnya. 

c. Bagi peneliti sendiri semoga dapat menjadi batu loncatan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan dapat mendalami bidang ilmu yang 

baik. 




