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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah  

Manusia dalam komunikasi memerlukan bahasa. Bahasa berkembang 

seiring dengan perkembangan manusia dan peradabannya hal ini bahasa 

merupakan wujud budaya manusia. Salah satu jenis pemakaian bahasa adalah 

bahasa tulis. Bahasa tulis sebagai salah satu alat komunikasi banyak 

dimanfaatkan dalam berbagai situasi komunikasi dan tujuan yang berbeda. 

Setiap situasi dan tujuan yang berbeda memungkinkan seorang penutur atau 

penulis dalam bahasa tulis memilih variasi bahasa yang digunakan.  

Panuju (2001: 148) berpendapat bahwa pemakaian variasi bahasa yang 

digunakan oleh seseorang disebut ragam bahasa. Ragam bahasa, yaitu 

keseluruhan pola-pola ujaran manusia yang cukup dan serba sama untuk 

dianalisis dengan teknik-teknik pemberian sinkronik yang ada dan memiliki 

perbendaharaan unsur-unsur dengan cakupan semantik yang cukup luas untuk 

berfungsi dalam segala konteks komunikasi yang normal. Ardiwinata (2002: 

42) menambahkan bahwa pemilihan ragam bahasa dalam bahasa tulis 

dipengaruhi oleh beberapa faktor sesuai dengan kebutuhan penulis. Seperti 

bahasa tulis seorang pengarang untuk menulis cerpen, novel, atau komik 

menggunakan ragam bahasa yang berbeda antara jenis karangan satu dengan 

lainnya. Dalam wacana komik berbeda dengan dengan wacana di novel atau 

cerpen. 
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Wacana tulis di novel dan cerpen bahasa memegang peran penting agar 

isi cerita dapat diikuti oleh pembaca, berbeda dengan wacana di komik. 

Wacana di komik menggunakan bahasa tulis hanya sedikit, berfungsi untuk 

mendukung gambar sebagai pokok utama pengarang dalam menampilkan 

cerita yang dibuat. Cerita bergambar inilah yang disebut dengan komik.  

Bahasa tulis dalam komik digunakan sebagai bahasa dialog antar tokoh 

dan dipergunakan untuk memberikan efek imajinasi pembaca da lam 

memahami cerita. Dewasa ini komik telah merambah tidak hanya kalangan 

anak-anak namun telah menjadi bacaan orang dewasa pula. Komik memang 

menjadi bacaan yang menghibur karena pada dasarnya kata komik pada masa 

lampau mengacu pada cerita-cerita humoritis atau satitis untuk menghibur 

khalayak. Komik mempakan cerita bergambar sebagai perpaduan antar karya 

seni atau seni gambar dan seni sastra (Santoso, 2000: 66).  

Bahasa tulis dalam komik yang dipergunakan untuk memberikan efek 

imajinasi pembaca dan sebagai ungkapan perasaan para tokoh disebut dengan 

onomatope. Onomatope adalah kata-kata yang dibentuk berdasarkan tiruan 

bunyi. Onomatope dalam wacana komik sebagai sarana pengungkap perasaan 

tokoh. Onomatope tersebut mengandung perasaan tokoh, misalnya: marah, 

kecewa, kaget, dan sedih. Onomatope tersebut dikemas dalam bentuk voice off 

yang menyertai action bertujuan melengkapi gambar (Brown, dalam Diyanti, 

2000: 117).  

Tiruanan bunyi yang ditimbulkan dari berbagai benda dapat berasal dari 

tabrakan benda, benda jatuh, persinggungan benda, letusan benda, dan lain 



 3 

sebagainya. Bunyi yang ditimbulkan oleh gerakan tokoh antara lain: berjalan, 

menendang, memukul, menangkis pukulan, mengibaskan tangan, berlari, dan 

lain-lain. Tiruan bunyi yang ditimbulkan oleh berbaga i gerakan tersebut antara 

lain; des, buk , dan wuss. Onomatope dapat berubah arti dalam pemakaiannya 

sesuai dengan konteksnya.  

Orang yang bercerita sering menirukan bunyi benda -benda atau hal-hal 

yang diceritakan, seperti: ketokan pintu tok, tok, tok ; bunyi klik ketika anak 

kunci diputar; bunyi bret ketika kain disobek; dan sebagainya. Kata-kata yang 

dibentuk berdasarkan bunyi ini sebenarnya tidak sama persis, hanya mirip 

saja. Hal itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena benda atau binatang 

yang mengeluarkan atau menghasilkan bunyi itu tidak mempunyai fisiologis 

seperti manusia. Kedua, karena sistem fonologi setiap bahasa tidak sama  

(Mar' at, 2005: 48).  

Keunikan bahasa dalam onomatope terdapat dalam unsur bunyi morfem, 

frase, klausa, ataupun kalimat. Pembentukan kata berdasarkan onomatope 

dianggap merupakan kekecualian dasar dalam bahasa tertentu karena 

jumlahnya sedikit, tetapi dalam bahasa Batak Toba pembentukan kata 

berdasarkan onomatope termasuk banyak, misalnya kata mallabas jatuh 

seperti bunyi bas, mengeong, dan sebagainya.  

Menurut Yuwono (2005: 114) Makna suatu kata mempunyai arti dalam 

hubungan antara tanda berupa lambang bunyi ujaran dengan hal atau barang 

yang dimaksudkan. Semantik dalam onomatope terdapat pada salah satu 

peristiwa keunikan yang bersifat lingual biasanya diwujudkan dalam bentuk 
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satuan lingual berupa kata dan silabel. Sebagai tiruan bunyi, bentuk 

onomatope biasanya terdiri atas satu atau dua perulangan silabel. Kridalaksana 

(2001: 197) mengartikan kata silabel sesuatu yang berkaitan dengan inti suku 

kata (dapat berdiri sendiri sebagai suku kata).  

Onomatope dalam komik sering dibuat oleh pengarang dalam kisah 

untuk anak-anak. Seperti komik serial Conan, yang menceritakan tentang 

detektif kecil. Dikisahkan dalam cerita, Conan semula adalah siswa SMA 

yang suka melakukan penyelidikan kejahatan. Dalam suatu peristiwa Conan 

diberi obat yang membuat tubuh remajanya berubah menjadi tubuh anak TK 

sehingga dalam kisah selanjutnya, Conan tetap melakukan penyelidikan 

seperti detektif. Perbedaannya, Conan bukan sebagai detektif remaja tetapi 

sebagai detektif anak-anak dengan lingkungan teman-teman yang masih 

bersekolah di TK. Kisah cerita detektif anak banyak menggunakan 

onomatope, seperti brak, buk, diit, atau tiruan bunyi lainnya sehingga 

memudahkan pembaca untuk memahami kisah Conan .  

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam pene litian ini dipilih judul: 

"Deskripsi Semantik Onomatope dalam Komik Detektif Serial Conan ". Ada 

tiga alasan dipilih judul tersebut.  

1.  Pembahasan tentang onomatope setahu penulis masih belum banyak, 

kalaupun ada penelitian onomatope ada perbedaan dalam kajian.  

2.  Penulis berpendapat bahwa onomatope merupakan kajian yang menarik 

dalam bahasa, sebab dengan memahami onomatope yang dipergunakan 
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oleh pengarang dapat membantu seorang pendidik dalam pembelajaran di 

SD semakin menarik.  

3.  Komik yang dipilih adalah jenis cerita detektif serial Conan  karena cerita 

mengisahkan tentang detektif kecil yang bersikap seperti layaknya detektif 

dewasa dan kata-kata onomatope mempermudah pembaca memahami isi 

bacan komik serial Conan,  

 

B.  Perumusan Masalah  

Dalam penelitian ini, ada tiga masalah yang perlu dibahas.  

1.  Bagaimanakah struktur onomatope yang terdapat dalam komik serial 

Conan?  

2.  Apakah fungsi onomatope dalam komik serial Conan?  

3.  Bagaimanakah makna onomatope dalam komik serial Conan?  

 

C.  Tujuan Penelitian  

Ada tiga tujuan, yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Tiga tujuan 

penelitian ini.  

1.  Mendeskripsikan struktur onomatope yang terdapat dalam komik serial 

Conan.  

2.  Mengetahui fungsi onomatope dalam komik serial Conan.  

3.  Mengetahui makna onomatope dalam komik serial Conan . 
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D.  Manfaat Penelitian  

1.  Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pemerhati bahasa atau pembaca. Pembaca diharapkan dapat mengetahui 

sejauh mana pemanfaatan aspek kebahasaan yang berupa onomatope 

sebagai pencerminan aspek kenyataan dalam komik serial Conan. 

Pemahaman onomatope dapat dipergunakan oleh pembaca dalam 

mengikuti alur cerita.  

2.  Manfaat Praktis  

a. Bagi siswa dapat memahami dan meningkatkan pengetahuan mengenai 

struktur dan fungsi onomatope yang dipergunakan di komik sehingga 

dalam prakteknya dapat menggunakan bahasa secara efektif dan 

efisien sesuai dengan fungsinya.  

b. Bagi guru sebagai sumbangan pengetahuan dalam bidang linguistik, 

khususnya dalam memahami struktur dan fungsi onomatope di komik. 


