
ANALISIS VARIASI MAKNA PLESETAN PADA  

TEKA-TEKI LUCU BANGGEDD UNTUK ANAK  

KARYA AJEN DIANAWATI 

(TINJAUAN SEMANTIK) 
 

NASKAH PUBLIKASI 
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  

Guna Mencapai Derajat 

 Sarjana S-1 

 

 

\ 

 

 

Oleh: 

ANITA MARADITA MUL 

 

Oleh : 

ANITA MARADITA MULYA 

A. 310080197  

 

 

 

PENDIDIKAN BAHASA SASTRA INDONESIA DAN DAERAH 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2012 
 







ABSTRAK 

 

ANALISIS VARIASI MAKNA PLESETAN PADA  

TEKA-TEKI LUCU BANGGEDD UNTUK ANAK KARYA AJEN 

DIANAWATI (TINJAUAN SEMANTIK) 

 
Anita Maradita Mulya, A 310080197. Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra, Indonesia dan Daerah. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012,73 

halaman. 

 

Tujuan penelitian ini adalah 1) mengidentifikasi makna leksikal pada wacana plesetan 

teka-teki lucu bangged untuk anak karya Ajen Dianawati; 2) menganalisis makna baru dari 

konteks pada wacana plesetan teka-teki lucu bangged untuk anak karya Ajen Dianawati; 3) 

menganalisis pola hubungan makna leksikal dengan makna konteks pada wacana plesetan teka-

teki lucu bangged untuk anak karya Ajen Dianawati. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan 

metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun objek dalam penelitian ini adalah plesetan 

teka-teki lucu banggedd untuk anak karya Ajen Dianawati. Data dalam penelitian ini adalah kata, 

frasa, klausa atau kalimat yang terdapat pada plesetan teka-teki lucu banggedd untuk anak karya 

Ajen Dianawati untuk menemukan variasi makna. Data yang diperoleh ada 30 plesetan teka-teki 

lucu banggedd untuk anak karya Ajen Dianawati. Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan teknik simak dan teknik catat. Metode analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis penyajian informal. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan 

hasil penelitian sebagai berikut: (1) variasi makna dan pola hubungn makna leksikal dengan 

makna  konteks pada plesetan teka-teka lucu banggedd untuk anak karya Ajen dianawati 

meliputi variasi makna perluasan (generalisasi) (64%), penyempitan (spesialisasi) (4%), 

peninggian (ameliorasi) (12%), persamaan (asosiasi) (36%), (2) Pola hubungan makna yang 

terdapat pada plesetan teka-teki lucu banggedd untuk anak meliputi metafora (44%), hiperbola 

(4%), peribahasa (8%), hiponim (4%), disfemisme (4%), stigmatisasi (4%), personifikasi (20%), 

eufimisme (32%). 

 

Kata Kunci: Variasi Makna, Plesetan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Pendahuluan 

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. 

Lambang yang digunakan dalam sistem bahasa berupa bunyi, yaitu bunyi yang 

dihasilkan 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 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. 

 

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. Tujuan Penelitian 

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

Untuk Anak karya Ajen Dianawati. 

2. Menganalisis makna baru dari konteks pada wacana plesetan Teka-teki LucUu 

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  

 

 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

A. Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian dilakukan dari awal hingga akhir. Waktu penelitian dimulai 15 Maret 

2012 sampai Juni 2012. 

 

B. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. 

 

C. Subjek dan Objek 

 Sebuah peneliti bahasa, si peneliti merupakan subjek dalam sebuah penelitian dan bahasa 

merupakan objek (Sudaryanto, 1993: 160). Subjek dalam penelitian ini adalah penelitian 

sendiri dan objek penelitian ini adalah makna kata yang mengenai Analisis Variasi Makna 

Plesetan Pada Teka-Teki Lucu Banggedd Untuk Anak karya Ajen Dianawati (Tinjauan 

Semantik). 

 

D. Data dan Sumber Data 

 Setap data mengandung hakikat fakta bahasa itu, walaupun kadar kejelasannya dalam 

data yang satu berbeda dengan data yang lain (Sudaryanto, 1993: 165). Data dalam penelitian 

ini yaitu kata, frasa, klausa atau kalimat yang terdapat pada plesetan Teka-Teki Lucu 

Banggedd Untuk Anak karya Ajen dianawati untuk menemukan variasi makna.  

 Sumber data dalam penelitian ini adalah buku Teka-Teki Lucu Banggedd untuk Anak 

karya Ajen Dianawati. Penerbit PT. Wahyu Media. Jumlah 100 halaman. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode simak dan teknik catat. 

Metode simak memilki teknik lanjut yaitu berupa teknik catat (Mahsun, 2005: 90) Teknik 

catat disebut sebagai teknik dasar dalam metode simak karena pada hakikatnya penyimakan 

diwujudkan dengan pencatatan. 

 

 

 



F. Teknik Analisis Data 

 Tahap teknik analisis data merupakan upaya peneliti menangani secara langsung masalah 

yang terkandung dalam data. Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis 

menggunakan metode agih. 

 

F. Penyajian Hasil Analisis 

  Metode penyajian hasil analisis data dengan menggunakan metode informal. 

Metode penyajian informal adalah perumusan dengan kata-kata biasa walaupun terminology 

dan tekhnisnya sastra (Sudaryanto, 1993: 14). 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil atau bentuk perubahan makna baru terjadi tentunya ada makna yang mendasari 

pada kata, frasa, atau kalimat. Makna kata yang dapat dilihat pada kamus menjadi dasar atau 

perbandingan makna baru yang muncul. Setiap kata yang digunakan dalam percakapan 

sehari-hari tidak semuanya memiliki makna leksikal. Makna pada kata, frasa atau kalimat 

tidak hanya dilihat dari arti pada kamus atau leksikal, tetapi makna juga dapat diketahui dari 

konteks yang sedang berlangsung baik di dalam konteks atau di luar konteks. Makna yang 

muncul karena pemakaian pada konteks ini terkadang menimbulkan makna yang berbeda 

dengan makna pada kamus atau makna leksikalnya. Bentuk makna baru dari makna leksikal 

dan makna pada konteks memunculkan variasi-variasi pada makna yang dipakai. Variasi 

makna yang terdapat dalam plesetan pada Teka-Teki Lucu Bangedd Untuk Anak memiliki 

strategi daya tarik bagi pembaca. 

Data yang terkumpul bersumber dari data tertulis yang terdapat dalam plesetan pada 

Teka-Teki Lucu Banggedd Untuk Anak  karya Ajen Dianawati. Data yang merupakan 

plesetan pada Teka-Teki Lucu Banggedd Untuk Anak ialah Buku Teka-Teki Lucu Banggedd 

Untuk Anak karya Ajen Dianawati. Penerbit PT. Wahyu Media. Jumlah 100 halaman. Data 

yang memiliki variasi makna plesetan tidak dapat dijumpai pada semua Teka-Teki Plesetan, 

tetapi 30 tanya jawab teka-teki plesetan yang mengandung variasi makna. Variasi makna 

yang terdapat pada kata-kata tanya jawab teka-teki plesetan mengandung makna leksikal atau  

makna pada kamus dan makna yang sesuai dengan konteks. 

 



1. Makna Leksikal atau Makna pada Kamus 

Makna leksikal adalah makna kata ketika kata itu berdiri sendiri, entah dalam 

bentuk leksem atau bentuk berimbuhan yang maknanya kurang lebih tetap, seperti yang 

dapat dibaca di dalam kamus bahasa tertentu (Pateda, 2001: 119). 

 

2. Variasi Makna atau Makna Baru dari Konteks Plesetan Pada Teka-Teki Lucu 

Banggedd Untuk Anak Karya Ajen Dianawati. 

Data yang ditemukan ada 30 plesetan teka-teki yang memiliki variasi makna. 

Perubahan makna yang terjadi antara lain perluasan (generalisasi), penyempitan 

(spesialisasi), peninggian (ameliorasi), penurunan (peyorasi), pertukaran (sinestesia), 

persamaan (asosiasi) dan metafora. 

 

3. Variasi Makna dan Pola Hubungan Makna Leksikal dengan Makna Konteks 

Plesetan Pada Teka-Teki Lucu Banggedd Untuk Anak Karya Ajen Dianawati 

(Tinjauan Semantik). 

Variasi makna yang terdapat dalam plesetan pada teka-teki lucu bangedd untuk 

anak karya Ajen Dianawati memiliki beberapa kalimat plesetan yang sejenis. Pola atau 

bentuk perubahan makna juga beragam. Pola atau bentuk penggunaan bahasa ada 8 yaitu 

stigmatisasi, eufimisme, metafora, disfemisme, peribahasa, hiponim, hiperbola. 

 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil Analisis Variasi Makna Plesetan Pada Teka-Teki Lucu Banggedd 

Untuk Anak Karya Ajen Dianawati (Tinjauan Semantik), maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1.    Variasi makna dan pola hubungan makna leksikal dengan makna konteks pada Plesetan 

Teka-Teki Lucu Banggedd Untuk  Anak Karya Ajen Dianawati. Variasi makna perluasan 

(generalisasi) sebanyak 16 data, penyempitan (spesialisasi) sebanyak 1 data, peninggian 



(ameliorasi) sebanyak 3 data, penurunan (peyorasi) tidak ada, pertukaran (sinestesia) 

tidak ada, persamaan (asoasiasi) sebanyak 9 data. 

2. Pola hubungan makna yang terdapat pada Plesetan Teka-Teki Lucu Banggedd Untuk 

Anak yaitu metafora, personifikasi, hiperbola, eufimisme, peribahasa, hiponim, 

disfemisme, dan stigmatisasi. Meliputi metafora sebanyak 11 data, personifikasi 

sebanyak 5 data, hiperbola sebanyak 1 data, eufimisme sebanyak 8 data, peribahasa  

sebanyak 2 data, hiponim sebanyak 1 data, disfemisme sebanyak 1 data, dan 

stigmatisasi sebanyak 1 data. 
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