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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahasa merupakan media yang paling cepat dan tepat untuk 

berkomunikasi atau berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat, manusia 

didalam kehidupan memerlukan komunikasi satu sama lainya karena dengan 

ini mereka saling mengungkapkan gagasan perasaan maupun keinginan. 

Dalam berkomunikasi manusia menggunakan bahasa sebagai media untuk 

menyampaikan informasi, sebagai pemakai bahasa manusia mempunyai 

pengaruh besar terhadap bahasa yang dipakai. 

Bahasa merupakan hal yang perlu dipelajari karena bahasa 

mempunyai fungsi dan peranan yang besar dalam kehidupan manusia. 

Menurut Sumarlan (2009: 3) salah satu fungsi bahasa adalah fungsi 

imajinatif. Dalam hal ini bahasa berfungsi sebagai pencipta sistem, gagasan, 

atau kisah yang imajinatif. Berdasarkan hal tersebut fungsi bahasa yang 

paling utama adalah sebagai sarana komunikasi. Setiap anggota masyarakat 

dan komunitas selalu terlibat dalam komunikasi bahasa, baik ia bertindak 

sebagai komunikator (pembicara atau penulis) maupun sebagai komunikan 

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

Sebuah kata yang tepat untuk menyatakan makna tertentu perlu 

diperhatikan kesesuaian dan situasi yang dihadapi. Dalam hal ini diperlukan 

gaya yang tepat. digunakan dalam suatu situasi. Gaya bahasa merupakan cara 

menggunakan bahasa. Gaya bahasa sebagian bagian dari diksi pertalian 
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dengan ungkapan–ungkapan individual atau karakteristik, atau yang 

memiliki nilai artistik yang tinggi (Keraf, 2004: 23). Dengan gaya bahasa 

mungkin dapat menilai pribadi, watak dan kemampuan seorang yang 

mempergunakan bahasa. 

Bahasa Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia dituntut untuk mampu 

menjadi bahasa pembangunan yakni memantapkan peranan bahasa Indonesia 

sebagai saranan pembangunan bangsa dan pembinaan kehidupan budaya 

bangsa. Makin beertambah tinggi kebudayaan bangsa Indonesia, makin tinggi 

bahasa Indonesia. Semakin luas bahasa yang digunakan dalam komunikasi, 

semakin meningkat kemampuan keterampilan dalam memberi makna suatu 

kata atau kalimat. 

Gaya atau khususnya gaya bahasa dikenal dalam retorika dengan 

istilah style. Gaya bahasa style menjadi masalah atau bagian dari diksi atau 

pilihan kata yang mempersoalkan cocok tidaknya pemilihan kata, frasa atau 

klausa tertentu untuk menghadapi herarki kebahasaan, pilihan kata, secara 

individual, frasa, klausa dan kalimat bahkan mencakup pula sebuah wacana 

secara keseluruhan. Gaya bahasa merupakan cara menggunakan bahasa.   

Secara garis besar saranan komunikasi verbal dibedakan menjadi dua 

macam, yakni sarana komunikasi yang berupa bahasa lisan dan sarana 

komunikasi yang berupa tulis (Sumarlan 2009: 1). Masing-masing jalur 

tersebut mempunyai aturan atau model kajian yang berbeda. Komunikasi 

secara lisan menggunakan mulut sebagai alat ucapnya misalnya terdapat pada 
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pidato, siaran berita, khotbah. Komunikasi tulis penyampaikan informasi 

secara tulis bisa melalui surat pribadi, koran, majalah dan buku teks. Dalam 

media cetak khusunya surat kabar harian memuat berbagai macam informasi 

baik ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, plotik, ekonomi, maupun agama. 

Dalam media cetak khususnya koran Solo Pos banyak sekali berita–

berita dan informasi. Jika dilihat begitu banyak berita dan informasi peneliti 

tertarik pada fenomena. Fenomena kebahasaan yang digunkan jurnalis dalam 

menulis berita, khususnya pada kepala berita atau judul. Perlu diketahui 

bahwa antara jurnalistik yang satu dengan yang lain dalam mengungkapkan 

pikiran akan berlainan. Dalam mengungkapkan pikiran para jurnalis melalui 

bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadiannya. 

Pemakaian bahasa di kepala berita cenderung berlebih-lebihan. Hal ini 

dimaksudkan agar menarik perhatian pembaca, di samping menjadi 

menjadikan sesuatu yang dilukiskan itu lebih hebat dari kondisi yang 

sebenarnya. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti sengaja memilih topik 

gaya bahasa hiperbola dan eufemisme yang digunakan dalam kepala berita 

harian Solo Pos.  Gaya bahasa hiperbola merupakan jenis gaya bahasa yang 

mengandung suatu pernyataan yang berlebih-lebihan dengan membesar– 

besarkan sesuatu hal. 

 Contoh. 

1) Pelanggaran delik agama diseret ke pengadilan 
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Pada kepala berita tersebut mengandung gaya bahasa hiperbola, 

karena terdapat kata diseret, kata diseret mengambarkan kejadian yang tidak 

objektif. Kata diseret tentu menggunakan kekerasan, bahkan kemungkinan 

bajunya sampai sobek–sobek. Kata diseret, sebenarnya dapat diganti  dengan 

diserahkan, kata penggati ini tidak mengurangi nilai berita dan sekaligus 

peran pun bisa sampai pada pembaca apa adanya. 

Majas eufemisme merupakan ungkapan halus sebagai pengganti 

ungkapan yang kasar yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan. 

Contoh. 

2) Pondok Raudlatul Ulum merasa dicatuti 

 

Pada kepala berita tersebut mengandung gaya bahasa eufemisme, 

karene terdapat kata Dicatuti. Kata dicatuti sebenarnya menghaluskan kata 

ditipu, dirugikan, disalahgunakan. Kata dicatuti dirasa lebih halus dan tidak  

secara langsung menyinggung perasaan orang. Kata tipu bermakna perbuatan 

yang tidak jujur, apabila digunakan kata tipu, orang yang ditipu merasa 

dirinya amat bodoh. Hal ini kata dicatuti untuk menutupi kekurangan  dirinya 

sendiri dan untuk menjaga perasaan orang lain. 

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti pemakaian gaya 

bahasa hiperbola dan eufemisme pada kepala berita surat harian Solo Pos. 

Peneliti ingin mengidentifikasi bentuk gaya bahasa yang terdapat pada kepala 

berita harian Solo Pos. Dalam penelitian ini  peneliti hanya menitik beratkan 

pada  gaya bahasa hiperbola dan eufemisme. 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini menjadi intensif dan tidak menyimpang dari tujuan 

perlu adanya pembatasan masalah didalamnya. Pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah pada surat kabar harian SOLOPO edisi bulan Januari 

sampai Februari tahun 2012. 

 

C. Rumusan Masalah  

Dalam penelitian ini ada 2 masalah yang akan dibahas. 

1. Bagaimana bentuk penggunaan gaya bahasa hiperbola pada kepala 

berita surat kabar harian SOLOPOS? 

2. Bagaimana bentuk penggunaan gaya bahasa eufemisme pada kepala 

berita surat kabar harian SOLOPOS? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Ada 2 tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan bentuk gaya bahasa hiperbola pada kepala berita 

surat kabar harian SOLOPOS edisi Januari sampai Februari 2012 

2. Mendeskripsikan bentuk gaya bahasa hiperbola pada kepala berita 

surat kabar harian SOLOPOS edisi Januari sampai Februari 2012  

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 
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1. Manfaat teoritis 

a. Dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti dan pembaca dalam 

pembendaharaan teori bidang bahasa. 

b. Sebagai sumber wawasan, informasi dan ilmu pengetahuan tentang 

gaya bahasa, khususnya gaya bahasa hiperbola dan eufemisme 

pada kepala berita surat kabar harian. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi mahasiswa dapat digunakan sebagai acuan atau referensi 

dalam melakukan penelitian berikutnya. 

b. Bagi guru bahasa sastra Indonesia  dan daerah, dapat memberikan 

wawasan dan pengetahuan dalam memahami gaya bahasa 

hiperbola dan eufemisme pada kepala berita, 

c. Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti untuk menambah 

khasana penelitian, serta untuk mengembangkan lebih lanjut 

sebagai bahan masukan dan bahan pendukung penelitian tentang 

gaya bahasa hiperbola dan eufemisme. 
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F. Sitematika Laporan 

Sistematika laporan ini terdiri dari lima bab.  

Bab I yaitu Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika laporan. 

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka yang terdiri dari penelitian yang terdahulu 

(penelitian yang relevan) dan landasa teori, kerangka baerfikir. 

Bab III yaitu Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, objek 

penelitian,  data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. 

Bab IV yaitu Hasil dan Pembahasan yang memuat hasil penelitian tentang 

bentuk dan wujud gaya bahasa hiperbola dan eufemisme pada kepala 

berita surat kabar harian SOLOPOS dan alternatif pembetulannya. 

Bab V yaitu Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. 

Daftar Pustaka 

 

 

 

 

 

 


