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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini setiap orang bisa mendapatkan informasi dari berbagai media, 

yaitu media elektronik dan media cetak. Majalah merupakan salah satu media 

cetak yang juga menyajikan berbagai informasi. Media majalah telah menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, terutama kaum wanita. 

Ketika menginginkan informasi, manusia dapat membaca majalah yang 

difavoritkan atau yang paling digemari. Dengan membaca majalah maka akan 

banyak hal baru yang dapat diketahui manusia. Tak jarang beberapa dari 

mereka bahkan memutuskan untuk berlangganan majalah tertentu guna 

mengupdate informasi yang dikehendaki.

Media majalah menyajikan berbagai jenis rubrik yang jumlahnya 

sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Salah satu majalah yang paling 

digemari khususnya remaja putri adalah ANEKA YES!!. Hal ini dikarenakan 

majalah ANEKA YESS!! mempunyai beberapa jenis rubrik yang menarik 

seperti halnya, 1) In Every Issue yang meliputi : FTDOV, Cover Story, Book 

Review, Hi Pals, Gossip and Fact, Zodiac, Halaman Fashion, Xpose, Cool 

Blogs dam Shopping List, 2) Fashion meliputi : Mix and Match, Our 

Adventure Beautiful Bromo, Fashionably Quircky, Prety Preppy, 3) Pals Issue

: Study Abroad, Hang Out in New York, Prepare Your Self Mentally to Study 

Abroad, Join a Competition, Let’s a Competition, Lets Go Abroad dan lain-



2

lain. Rubrik zodiac merupakan salah satu rubrik yang sangat digemari oleh 

anak muda, terutama remaja putri. Rubrik ini menjadi salah satu tujuan utama 

seorang remaja membeli majalah ANEKA YESS!! Dari sekian banyak rubrik 

yang ada di majalah, rubrik zodiac merupakan satu-satunya rubrik yang paling 

diburu oleh pembaca. Hal ini dikarenakan rubrik tersebut berisi tentang 

ramalan hidup manusia berdasarkan tanggal dan bulan kelahiran. Kepercayaan 

ramalan tersebut tergantung pada masing-masing orang yang membacanya. 

Pemakaian bahasa Indonesia dalam kalimat dalam rubrik zodiac, harus 

memperhatikan kaidah pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Sayangnya dalam rubrik zodiac di dalam majalah ANEKA YESS!! sering pula 

kita jumpai penggunaan kalimat yang tidak sesuai dengan ejaan yang 

disempurnakan. Pemakaian atau penggunaan kata dalam bahasa Indonesia 

sangat dipengaruhi oleh kejelian dalam memilih kata (Indradi, 2008: 83).

Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan membedakan secara tepat 

nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan 

untuk menemukan bentuk yang sesuai (cocok) dengan situasi dan nilai rasa 

yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar (Keraf, 2004: 24). Di dalam 

rubrik zodiac ini juga banyak ditemukan diksi atau pilihan kata. Pemakaian 

diksi di dalam rubrik zodiac pada majalah ANEKA YESS!! harus 

memperhatikan kesesuaian pilihan kata. Kesesuaian ini berhubungan dengan 

cara pengungkapan pikiran yang digunakan setiap kesempatan, yakni 

diharapkan dapat menyesuaikan dengan suasana yang sedang berlangsung.
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Pengertian pilihan kata atau diksi jauh lebih luas dari apa yang 

dipantulkan oleh jalinan kata-kata itu. Istilah ini bukan saja dipergunakan  

untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu 

ide atau gagasan, tetapi juga meliputi perasaan fraseologi, gaya bahasa dan 

ungkapan. Fraseologi mencakup persoalan kata-kata dalam pengelompokkan 

atau susunannya, atau ungkapan gaya bahasa sebagai bagian dari diksi 

bertalian dengan ungkapan yang dimiliki individual atau karakteristik atau 

yang memiliki nilai artistik yang tinggi (Keraf, 2004: 22 – 23).

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, peneliti 

tertarik untuk menganalisis variasi diksi dan jenis kalimat dalam rubrik zodiac

pada majalah. Adapun objek yang digunakan adalah ramalan bintang atau 

zodiac dalam majalah remaja yang sangat terkenal dan dikenal oleh hampir 

semua penikmat majalah. Adapun judul dalam penelitian ini adalah “Variasi 

Diksi dan Jenis Kalimat dalam Rubrik Zodiac pada Majalah ANEKA YESS! 

Edisi Oktober 2012”.  

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, ada dua masalah yang 

perlu dibahas dalam penelitian ini.

1. Bagaimanakah variasi diksi dalam ramalan bintang atau zodiac pada 

majalah ANEKA YESS! Edisi Oktober 2012? 

2. Bagaimanakah jenis kalimat berdasarkan fungsinya dalam ramalan bintang 

atau zodiac pada majalah ANEKA YESS! Edisi Oktober 2012 ? 
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada dua tujuan penelitian yang 

ingin dicapai.

1. Mendeskripsikan variasi diksi dalam ramalan bintang atau zodiac pada 

majalah ANEKA YESS! Edisi Oktober 2012 .  

2. Mendeskripsikan jenis kalimat berdasarkan nilai informasinya dalam 

ramalan bintang atau zodiac pada majalah ANEKA YESS! Edisi Oktober 

2012 .

D. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang berhubungan 

dengan variasi diksi dan jenis kalimat.

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan serta dapat memberikan kontribusi untuk pembaca.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai variasi diksi dan 

jenis kalimat yang terdapat pada ramalan bintang atau zodiac pada 

majalah ANEKA YESS! .

b. Sebagai tinjauan pustaka dan bahan penelitian selanjutnya.

c. Sebagai bahan pelajaran bahasa Indonesia yang berhubungan dengan 

diksi dan jenis kalimat.
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E. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan diperlukan untuk mempermudah penguraian 

masalah dalam suatu penelitian agar cara kerja penelitian menjadi lebih 

terarah, runtut, dan jelas. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini 

tersusun atas lima bab. Kelima bab itu adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematikapenulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

Bab ini meliputi landasan teori, penelitian terdahulu yang 

relevan, kerangka teori dan desain penelitian.

Bab III Metode penelitian

Bab ini berisi tentang objek penelitian, jenis dan strategi 

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

keabsahan data, teknik analisis data

Bab IV      Analisis Data

Bab ini merupakan inti dari penelitian ini, yang berisi analisis 

variasi diksi dan variasi kalimat yang terdapat pada ramalan 

bintang atau zodiac pada majalah ANEKA YESS!! Edisi 

Oktober 2012.

Bab V             Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup berisi kesimpulan dan saran 

yang berkaitan dengan penelitian tersebut.


