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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa adalah sistem lambang bunyi arbitrer yang digunakan oleh 

anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan 

mengidentifikasikan diri. Jadi, kesadaran dan kebenaran bahasa dalam 

kehidupan manusia memiliki fungsi besar dan berkaitan erat, yaitu  untuk 

mewujudkan daya ungkap manusia yang mencerminkan aspek-aspek sosial 

(Kridalaksana, 2001:21). Bahasa juga penting dalam masyarakat sebagai alat 

komunikasi utama bagi kehidupan manusia sehari-hari.  

Sumarlam (2003: 1) menggarisbawahi bahwa sarana komunikasi 

dalam kegiatan berbahasa dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sarana 

komunikasi yang berupa bahasa lisan dan sarana komunikasi yang berupa 

bahasa tulis. Komunikasi bahasa lisan adalah proses penyampaian dan 

penerimaan informasi dari pemberi informasi kepada penerima informasi 

tanpa menggunakan perantara. Komunikasi bahasa tulis adalah proses 

penyampaian dan penerimaan informasi dari pemberi informasi kepada 

penerima informasi dengan menggunakan perantara (media). Salah satu 

aplikasi bahasa sebagai alat komunikasi yaitu penggunaan bahasa tulis dalam 

media cetak, dalam hal ini khususnya yang berupa buku Republik Plesetan 

karya Kelik Sumaryoto. Kelik Sumaryoto sendiri dikenal luas oleh masyarakat 

Indonesia sejak membintangi acara komedi-politik “Democrazy” yang 
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ditayangkan oleh salah satu televisi swasta, Kelik adalah orang yang sangat 

lucu, cerdik, dan selalu punya cara dalam menjawab semua persoalan terutama 

di dalam bidang politik. Karena memang tidak semua masyarakat akan secara 

gamblang menyatakan apa yang ada dalam pikirannya, maka Kelik berusaha 

kreatif dengan berbahasa atau berkomunikasi lewat tulisan dalam bentuk 

plesetan.  

Plesetan adalah pemberontakan yang simbolis, cara untuk orang 

lemah melawan wibawa, dan karena plesetan pada dasarnya bercanda saja, 

perlawanan ini adalah tidak langsung, semua orang akan menghindari 

mengatakan sesuatu yang akan menyakiti hati. Sekalipun plesetan seringkali 

diremehkan dan dianggap lelucon, mereka kebanyakan berisi isu-isu politik 

yang serius. Plesetan juga tergolong unik, keunikan itu kadang-kadang muncul 

dari perbedaan drastis antara apa yang yang diujarkan dan apa yang 

dimaksudkan, sehingga mampu menggelitik rasa penasaran pembaca untuk 

terus membaca dan menggali makna yang terkandung dalam wacana plesetan. 

Keunikan pada plesetan mampu membuat makna lebih bervariasi.  

Variasi makna merupakan persoalan yang menarik dalam kehidupan 

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

linguis memberikan batasan makna sesuai dengan bidang ilmunya yang 

merupakan keahliannya. Makna kata dan kalimat tidak akan stagnan dan 

terus-menerus mengalami dinamisasi seperti halnya si pemakai bahasa. Makna 

juga tidak terlepas dari bahasa sebagai salah satu unsur pembangun kata dan 

kalimat dalam wacana. Selain melihat bentuk kebahasaannya, makna kata dan 
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kalimat juga dapat dipengaruhi oleh konteks. Oleh karena itu, penelitian ini 

lebih tepat ketika menggunakan tinjauan semantik. 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. 

Contoh bentuk plesetan dalam buku Republik Plesetan karya Kelik 

Sumaryoto yang dapat menjadikan makna lebih bervariasi yang dimunculkan 

dari sindiran melalui plesetannya terhadap kondisi politik negeri ini.  

Data (1) 

Dalam kiprahnya Mbah Maridjan yang sepantasnya layak untuk 
ditunjuk menjadi Menteri dalam Negeri (Mendagri). Karena dalam 

tugas kesehariannya beliau sudah disibukkan dengan kegiatan uji nyali 
yaitu, Mendagri Gunung Merapi. (BRP 19). 

Berdasarkan hasil analisis pada contoh data di atas, mendagri (baca 

mendaki) adalah kegiatan menaiki gunung, bukit, dsb (KBBI, 2008: 287). 

Meskipun awalnya kata mendagri merupakan singkatan dari Menteri dalam 

Negeri, tidak berarti dimaknai menteri yang bertugas mengurusi urusan di 

dalam negeri. Tetapi, makna kata mendagri (baca mendaki) bila dikaitkan 

dengan konteks pada data (1), adalah mendaki gunung merapi sesuai dengan 

kegiatan Mbah Maridjan. Data (1) termasuk ke dalam makna kognitif 

karena mengacu pada makna yang sebenarnya. 
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Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

“Variasi Makna Plesetan Pada Buku Republik Plesetan Karya Kelik 

Sumaryoto”. 

B. Pembatasan Masalah 

Sebuah penelitian memerlukan adanya batasan penelitian guna 

mencapai tujuan. Penelitian ini dibatasi pada Variasi Makna Plesetan Pada 

Buku Republik Plesetan karya Kelik Sumaryoto. 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana bentuk-bentuk plesetan dalam wacana plesetan buku Republik 

Plesetan karya Kelik Sumaryoto? 

2. Bagaimana variasi makna plesetan dalam wacana plesetan buku Republik 

Plesetan karya Kelik Sumaryoto? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk plesetan dalam wacana plesetan buku 

Republik Plesetan karya Kelik Sumaryoto. 

2. Mendeskripsikan variasi makna plesetan dalam wacana plesetan buku 

Republik Plesetan karya Kelik Sumaryoto. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian variasi makna plesetan pada buku Republik 

Plesetan karya Kelik diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat menambah perbendaharaan teori bidang bahasa khususnya 

mengenai variasi makna. 

b. Dapat memberikan pemahaman bagi peneliti lain mengenai variasi 

makna.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru bahasa Indonesia dan sastra daerah, dapat menambah 

wawasan mengenai kajian variasi makna.  

b. Bagi mahasiswa, dapat dijadikan acuan atau referensi dalam penelitian 

selanjutnya.  

c. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang 

mengulas berbagai makna dalam wacana sehingga maksud yang 

disampaikan penulis wacana tersampaikan meskipun dalam bentuk 

plesetan. 

 


