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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang masalah 

Bahasa merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia, yaitu 

sebagai alat komunikasi,  baik komunikasi antar individu yang satu dengan yang 

lain maupun antar kelompok yang satu dengan yang lain. Interaksi dan segala 

macam kegiatan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dapat terjadi 

melalui proses bahasa. Bahasa juga merupakan alat yang baik, yang dapat 

memberikan efek tertentu yang bukan saja menggambarkan objek itu semirip 

mungkin, tetapi juga dapat melahirkan setepat-tepatnya apa yang dimaksudkan 

oleh penutur. 

Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang pemakai bahasa untuk mencapai 

tujuan tertentu. Bahasa sering digunakan untuk mengungkapkan pikiran dan 

perasaan, untuk menyampaikan suatu informasi kepada orang lain, untuk 

mempengaruhi orang lain, dan mempererat hubungan dengan orang lain. 

Berdasarkan tujuan-tujuan tertentu seorang pemakai bahasa akan menggunakan 

bahasa yang baik dengan cara memilih kata yang dapat mewakili dirinya. 

Di dalam kehidupan bermasyarakat, pemakai bahasa sebagai anggota 

masyarakat memerlukan adanya interaksi yang baik dengan anggota masyarakat 

yang lain. Interaksi yang terjadi dapat berupa interaksi langsung dan interaksi 

tidak langsung. Interaksi yang bersifat langsung memungkinkan terjadinya 

pertemuan secara fisik dan terjadinya penggunaan bahasa lisan oleh kedua belah 

pihak yang bertemu. Interaksi yang bersifat tidak langsung memungkinkan 
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seseorang tidak bertemu secara fisik tetapi dapat terjadi penggunaan bahasa lisan 

maupun tulis. Bahasa sebagai satu wujud yang utuh dipenggal-penggal untuk 

kemudian dianalisis satu per satu. 

Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk bekerjasama atau 

berkomunikasi di dalam kehidupan manusia. Berkomunikasi juga dapat 

disaampaikan dengan cara bernyanyi, menyanyikan lagu sama halnya dengan 

menyampaikan pesan atau informasi. Ketika seseorang berbicara atau bernyanyi, 

indera pendengaran kita mampu membedakan ciri bunyi yang satu dengan yang 

lainnya (Kusnartanti, Launder, 2007: 43). 

Dalam kegiatan komunikasi, kata-kata dijalin dan disatukan dalam suatu 

kontruksi yang lebih besar berdasarkan kaidah-kaidah sintaksis yang ada dalam 

suatu bahasa (Keraf, 2006: 21). Secara garis besar sarana komunikasi verbal 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu sarana komunikasi yang berupa bahasa lisan 

dan sarana komunikasi yang berupa bahasa tulis. Berdasarkan hal tersebut, fungsi 

bahasa yang paling utama adalah sebagai sarana komunikasi. Setiap anggota 

masyarakat dan komunitas selalu terlibat dalam komunikasi bahasa, baik dia 

bertindak sebagai komunikator (pembicara dan penulis) maupun sebagai 

komunikan (mitra bicara, penyimak, pendengar, atau pembaca). 

Di dalam kehidupan kita, komunikasi sangat berperan penting untuk 

proses berinteraksi dengan masyarakat. Setiap anggota masyarakat yang terlibat 

dalam kegiatan komunikasi, harus mampu berusaha supaya orang lain dapat 

memahami dan kita harus juga dapat memahaminya. Kita dapat menggunakan 

komunikasi baik secara tulis maupun lisan, karena dalam berkomunikasi tidak 
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hanya secara lisan saja tetapi  juga dapat secara tulis misalnya dalam berinteraksi 

dengan seseorang, dalam berbincang-bincang, ataupun sedang melakukan suatu 

kegiatan. Kalau secara tulis kita dapat mengungkapkan suatu keinginan atau 

permintaan dengan sebuah tulisan. Misalnya dengan menulis surat, atau 

mengungkapkan sesuatu dengan menulis di kertas, atau media komunikasi 

lainnya. 

Masyarakat kontemporer tidak akan berjalan tanpa komunikasi. Dengan 

berkomunikasi menggunakan bahasa merupakan alat yang vital yang digunakan 

oleh masyarakat. Mereka yang terlibat dalam berkomunikasi harus menguasai 

banyak kosa kata yang dimiliki setiap bahasanya serta mampu menggerakkan 

kekayaannya menjadi jaringan kalimat yang jelas dan efektif sesuai dengan kaidah 

sintaksis yang berlaku (Keraf, 2006: 23). 

Dengan mengemukakan masyarakat kontemporer sebagai contoh, sama 

sekali tidak dimaksudkan bahwa masyarakat primitif tidak memerlukan kosa kata, 

atau sama sekali tidak memerlukan komunikasi antar anggota masyarakat. 

Masyarakat kontemporer hanya sekedar menggambarkan tingkat komunikasi 

sudah begitu luas dan kompleks, sehingga sulit untuk menggambarkan keadaan. 

Dewasa ini seandainya pengetahuan dan penguasaan bahasa masih setaraf dengan 

pengetahuan dan penguasaan bahasa kaum primitif. 

Mereka yang luas kosa katanya memiliki kemampuan yang tinggi untuk 

memilih setepat-tepatnya kata mana yang paling harmonis untuk memiliki 

maksud atau gagasannya. Secara populer orang mengatakan bahwa kata meneliti 
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sama dengan kata menyelidiki, mengamati karena itu kata turunannya penelitian, 

penyelidikan, pengamatan adalah kata yang sama artinya atau kata yang 

bersinonim. Mereka yang luas kosa katanya menolak anggapan itu karena mereka 

akan berusaha untuk menetapkan secara cermat kata yang harus dipakai dalam 

sebuah konteks tertentu. 

Pilihan kata tidak hanya mempersoalkan ketepatan pemakaian kata, tetapi 

juga mempersoalkan apakah kata yang dipilih dapat diterima atau tidak. Dengan 

beberapa uraian di atas dapat diturunkan tiga kesimpulan mengenai diksi. Pertama 

pilihan kata mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk 

menyampaikan suatu gagasan. Kedua pilihan kata adalah kemampuan 

membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin 

disampaikan. Ketiga pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh 

penguasaan sejumlah besar kosa kata.  

Diksi atau pilihan kata maksudnya kita memilih kata yang tepat untuk 

menyatakan sesuatu. Pilihan kata merupakan satu unsur sangat penting untuk 

menyatakan suatu maksud. Kata yang tepat akan membantu seseorang 

mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikan baik lisan maupun 

tulisan. Di samping itu, pilihan kata harus sesuai dengan situasi dan tempat 

penggunaan kata-kata itu.  

Dalam kehidupan kita, tidak lepas dari adanya media. Media dapat berupa 

tulis maupun lisan. Seperti halnya pada kartu ucapan lebaran atau kartu ucapan 

lainnya. Kartu ucapan adalah berupa kartu dalam berbagai macam bentuk ukuran 
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dan di buat dari kertas yang tebal seperti kertas dari karton. Kartu ucapan selamat 

biasanya berupa pesan yang ditujukan kepada penerima. Kartu ucapan sering 

digunakan untuk menulis pesan humor, cinta, persahabatan, atau juga 

mengucapkan terima kasih, berupa karangan bunga, parsel atau kado juga ada 

kartu ucapannya. Kartu ucapan biasanya dikirim pada kesempatan khusus, seperti 

hari ulang tahun. Idul Fitri, pernikahan, Natal, dan Valentine. Kartu ucapan 

biasanya lazim dijual satu set dengan amplopnya. Pemberian ucapan pada kartu 

lebaran merupakan suatu kebiasaan yang sudah membudaya pada masyarakat. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan mengucapkan langsung maupun tidak langsung. 

Salah satu bentuk interaksi yang bersifat tidak langsung adalah memberikan 

ucapan selamat hari raya idul fitri  melalui kartu ucapan lebaran. 

Ucapan ini: Selamat Hari Raya Idul Fitri, Taqobalalallahu Minnaawa 

Minkum, Minal ‘Aidin wal Faizin, Mohon Maaf Lahir Batin, merupakan ucapan 

yang biasa disampaikan dan diterima oleh kaum  muslimin di hari lebaran baik 

melalui lisan ataupun kartu ucapan idul fitri. Para sahabat Rasulullah biasa 

mengucap kalimat Taqobalallaahu ninnaa wa minkum diantara mereka. Arti 

kalimat ini adalah semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Maksudnya, 

menerima amal ibadah kita semua selama bulan Ramadhan. 

Penulis tertarik untuk menganalisis jenis kalimat dan variasi diksi dalam 

kartu ucapan lebaran tahun 2010. Hal ini karena peneliti mengkaji isis dari ucapan 

kartu lebaran terdapat beberapa kata yang sulit dipahami oleh pembacanya 

sehingga mereka tidak memahami jenis kalimat yang dibacanya. 
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B. Rumusan Masalah 

Ada 4 rumusan masalah dalam kartu ucapan lebaran tahun 2010. 

1) Bagaimana jenis kalimat dalam kartu ucapan lebaran tahun 2010? 

2) Bagaimana variasi diksi dalam kartu ucapan lebaran tahun 2010? 

3) Bagaimana variasi isi pesan dalam kartu ucapan lebaran tahun 2010? 

4) Bagaimana tanggapan pembaca terhadap isi atau pesan pada kartu ucapan 

lebaran tahun 2010? 

C. Tujuan 

Ada 4 tujuan dalam kartu ucapan lebaran tahun 2010. 

1) Mengkaji  jenis kalimat dalam kartu ucapan lebaran tahun 2010. 

2) Mendiskripsikan variasi diksi dalam kartu ucapan lebaran tahun 2010. 

3) Mendiskripsikan variasi isi pesan dalam kartu ucapan lebaran tahun 2010. 

4) Memaparkan tanggapan isi atau pesan pada kartu ucapan lebaran tahun 2010 

D. Manfaat 

Ada dua manfaat dalam kartu ucapan lebaran tahun 2010. 

1. Manfaat praktis: 

a. Bagi penulis dengan mengkaji  jenis kalimat dalam kartu ucapan lebaran 

tahun 2010. Dapat mengetahui  jenis-jenis kalimat  beserta contohnya 

kemudian menganalisisnya. 

2. Manfaat teoritis 

a. Dengan mendiskripsikan variasi diksi yang terdapat dalam kartu ucapan 

lebaran tahun 2010 dapat mengetahui sejauh mana kemampuan penulis 

dalam penguasaan diksi. 
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b. Dengan mengetahui, memahami, diksi yang ada  pada kartu uacapan 

lebaran tahun 2010 dapat memperluas ilmu pengetahuan penulis dalam 

bidang bahasa Indonesia mengenai diksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


