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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Semantik memiliki peran penting bagi linguistik khususnya berkaitan

dengan makna. Ilmu semantik terdapat beberapa hal yang perlu dikaji

terutama terletak pada makna suatu kata. Beranggapan bahwa makna menjadi

bagian dari bahasa, maka semantik merupakan bagian dari linguistik yang

mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya.

Kata semantik diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu

salah satu dari tiga tataran analisis bahasa fonologi, gramatika, dan semantik

(Chaer, 1994: 2).

Berbagai teori tentang semantik yang berhubungan dengan makna, maka

dapat diungkapkan bahwa setiap kata itu mempunyai makna atau arti yang

berbeda-beda.  Tinjauan semantik dalam pengkajian makna meliputi hiponim,

hipernim, sinonim, antonim, polisemi dan homonim. Dalam pemakaian

bahasa, ternyata tidak sedikit bentuk kata yang memiliki hubungan. Hal ini

dapat dilihat, baik pada cara pengucapan, penulisan, maupun dalam bentuk

pemaknaan.

Semantik berkaitan dengan hubungan makna seperti hiponim dan

hipernim. Makna hiponim dan hipernim dalam wacana sebagai salah satu

bagian keindahan wacana. Pembaca akan lebih jelas memberikan makna pada

wacana yang disajikan. Bukan hanya pada karya sastra, melainkan pada
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wacana lain seperti pada koran maupun wacana lain. Penggunaan makna

tersebut diterapkan pada wacana agar dapat mengetahui kehiponimnya dan

supordinatnya atau kehipernimnya.

Konsep hiponim dan hipernim mengandaikan adanya kelas bawahan dan

kelas atasan atau adanya makna sebuah kata yang berada di bawah makna kata

lain. Sebuah kata yang merupakan hipernim terhadap sejumlah kata lain, akan

menjadi hiponim terhadap kata lain yang hierarkial berada diatasnya mudah

diterapkan pada kata benda namun agak sukar pada kata kerja dan kata sifat.

Makna hiponim dan hipernim pada wacana koran, biasanya terletak pada judul

wacana karena di dalam judul wacana merupakan suatu hal yang sangat

penting bagi isi wacana  dengan tujuan untuk mengetahui pokok bahasan isi

wacana.

Wacana sebagai satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hierarki

gramatikal dijadikan satuan gramatikal tertinggi di atas satuan kalimat.

Sebagai kesatuan tertinggi yang lengkap maka di dalam wacana itu terdapat

konsep, gagasan, pikiran atau ide yang utuh, yang bisa dipahami tanpa

keraguan apapun. Wacana dapat dibangun oleh sebuah kalimat, dua kalimat,

tiga kalimat atau sekian kalimat. Di dalam wacana yang besar atau cukup

besar biasanya dibangun oleh paragraf-paragraf. Setiap paragraf dibangun oleh

sejumlah kalimat yang saling berkaitan, yang membentuk sebuah pokok

pikiran, dimana terdapat sebuah kalimat pokok atau kalimat utama, ditambah

oleh sejumlah kalimat penjelas (Chaer, 2007: 62).
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Keutuhan wacana dibangun oleh unsur kohesi dan koherensi. Unsur kohesi

berkenaan dengan alat-alat kebahasaan, seperti penggunaan-penggunaan

konjungsi, penggunaan pronomina persona, penggunaan elipsis, dan

sebagainya. Sedangkan unsur koherensi berkenaan dengan aspek semantik,

seperti penggunaan hubungan pertentangan, penggunaan hubungan generik-

spesifik, penggunaan hubungan sebab-akibat, penggunaan hubungan

perbandingan, dan sebagainya (Chaer, 2007: 62-63).

Wacana berupa ucapan lisan atau tertulis dengan persyaratannya harus

dalam satu rangkaian dan dibentuk lebih dari satu kalimat. Yang

diungkapakan dalam wacana menyangkut suatu hal (subjek) dan

pengungkapannya berjalan menurut tata cara yang teratur. Adapun bentuk

nyata wacana berupa percakapan singkat ataupun tulisan. Suatu wacana

dibentuk oleh unsur segmental dan unsur nonsegmental. Pada unsur

segmental, wacana dapat dibentuk oleh fonem, morfem, kata, dan kalimat,

sedangkan unsur nonsegmental dapat dibagi atas unsur suprasegmental, pada

bahasa, dan semantik.

Pembentukan wacana dengan unsur suprasegmental dapat dibentuk oleh

tekanan suara atau intonasi, dari segi para bahasa wacana dibentuk oleh

gerakan tubuh, mimik, dan suara-suara bermakna. Adapun dari segi semantik

bahwa wacana bermakna. Peran unsur bahasa, baik unsur segmental maupun

unsur nonsegmental sangat penting dalam sebuah wacana. Unsur segmental

adalah sebagai pembentuk fisik wacana, sedangkan unsur nonsegmental

sebagai pembentuk jiwa pada sosok sebuah wacana.
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Dari pengertian semantik dan wacana serta unsur-unsur pembentuk

wacana, penelitian ini meneliti pada penggunaan hiponim dan hipernim yaitu

ungkapan yang maknanya dianggap bagian dari makna suatu ungkapan lain.

Di dalam judul wacana, penggunaan makna ini digunakan dengan menyebut

nama, merk, dan brand. Berdasarkan pengertian di atas, penelitian ini sangat

tepat mengambil hiponim dan hipernim dalam kajian semantik, karena objek

penelitian ini adalah judul wacana yang terdapat pada koran Kompas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan dan fungsi penggunaan

hiponim dan hipernim secara keseluruhan dalam judul wacana koran Kompas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan

permasalahan. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana bentuk hiponim dan hipernim pada judul wacana dalam

koran Kompas edisi September-Oktober 2013?

b. Bagaimana pengklasifikasian jenis kata  penggunaan hiponim  dan

hipernim pada judul wacana dalam koran Kompas edisi September-

Oktober 2013?

c. Acuan apa saja penggunaan hiponim dan hipernim yang terdapat

pada judul wacana dalam koran Kompas edisi September-Oktober

2013?
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C. Tujuan Penelitian

Agar tujuan penelitian dapat jelas dan terarah memiliki tujuan sebagai

berikut.

a. Mengklasifikasikan bentuk hiponim dan hipernim pada judul

wacana dalam koran Kompas edisi September-Oktober 2013.

b. Mendeskripsikan jenis kata penggunaan hiponim dan hipernim

pada judul wacana dalam koran Kompas edisi September-Oktober

2013.

c. Menganalisis acuan penggunaan hiponim dan hipernim yang

terdapat pada judul wacana dalam koran Kompas edisi September-

Oktober 2013.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan praktis.

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan

mengenai kebahasaan khususnya dalam bidang semantik penggunaan

makna hiponim dan hipernim pada judul wacana koran Kompas. Hasil

penelitian ini juga bermanfaat untuk mengetahui wujud dan makna

hiponim dan hipernim pada judul wacana koran Kompas beserta

fungsinya, sehingga hal-hal yang diungkapkan secara tidak langsung

menggunakan bahasa asing diterangkan dalam penelitian ini untuk

memudahkan pembaca.
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b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif

pemilihan sumber belajar dan media belajar. Khususnya pengajaran

pada bidang Semantik penggunaan hiponim dan hipernim pada judul

wacana koran Kompas, memberikan wawasan mengenai wujud makna

hiponim dan hipernim untuk  membantu pembaca mengetahui isinya.


