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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek Bahasa Melayu. Sudah 

berabad-abad lamanya Bahasa Melayu digunakan sebagai alat komunikasi atau 

lingua france bukan saja di kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir seluruh 

Asia Tenggara yang mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Bangsa asing yang 

datang di Indonesia pun menggunakan Bahasa Melayu untuk berkomunikasi 

dengan penduduk setempat (Tim Penulis Bahasa Indonesia Universitas Negeri 

Jember). Manusia diberikan akal dan pikiran yang sempurna oleh Tuhan, dalam 

berbagai hal manusia mampu melahirkan ide-ide kreatif dengan memanfaatkan 

akal dan pikiran tersebut secara komprehensif. Salah satu di antara kelebihan 

manusia adalah penguasaan bahasa. Manusia memanfaatkan bahasa sebagai alat 

komunikasi. Bahasa sendiri dipelajari dengan tujuan sebagai alat komunikasi 

antar manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Kridalaksana (2008:144) 

menjelaskan dalam Kamus Linguistik bahwa Linguistik (linguistics) adalah ilmu 

bahasa.   

              Sebuah karya manusia tidak terlepas dari bahasa, bahasa terdiri dari susunan 

kata-kata yang membentuk kalimat atau paragraf dalam tulisan. Kelas kata yang 

digunakan di baliho itu merupakan salah satu media penulisan dari kelas kata 

dan pemaknaannya untuk berkarya dan bereksperimen dalam mencari berbagai 

masalah bahasa dari kelas kata dan pemaknaannya. Sehingga pembaca saat 



 

 

 
 

melihat baliho partai politik tahun 2014 di sepanjang jalan yang di lalui dapat 

menganalisis dari kelas kata dan pemaknaannya untuk wahana motivasi warga.  

             Kelas kata di dalam Bahasa Indonesia ada berbagai macam diantarannya kata 

benda, kata kerja, kata sandang, kata sifat, kata ganti, kata bilangan, kata 

keterangan, kata sambung, kata depan dan kata seru. Peran yang diberikan 

Bahasa Indonesia kepada kelas kata dan pemaknaannya sangat luas cakupan 

bidangnya. Peran kelas kata dan pemaknaannya yang diberikan pada tulisan di 

baliho partai politik tahun 2014 sebagai wahana motivasi warga tersebut tidak 

terlepas dari pemikiran penulis yang melihat tentang seberapa pentingnya media 

baliho sebagai tempat mengeluarkan ekspresi bahasa dari sekian banyak media 

penyampaian motivasi warga tentang partai politik.  

              Saussure dalam Chaer (2009:29) menyebut bahwa makna kata diartikan 

(signifie’, signified) sebenarnya tidak lain dari pada konsep atau makna dari 

sesuatu tanda bunyi. Kridalaksana dalam Aminuddin (2011:50) arti adalah kata 

yang telah mencakup makna dan pengertian. Makna kata dapat diberikan 

berdasarkan berbagai kriteria dan sudut pandang. Berdasarkan jenis 

semantiknya, ada tidaknya referen pada sebuah kata/leksem, ada tidaknya rasa 

pada sebuah kata/leksem, ketepatan maknanya, dan kriteria lain atau sudut 

pandang lain.  

              Makna kata dapat berarti baik atau buruk tergantung pemakaian pada 

porsinya atau tidak pada porsinya, karena akan mempengaruhi kualitas makna 

yang dihasilkan dari pemakaian bahasa pada khususnya dan tuturan pada 

umumnya. Di dalam makna kata ada aspek maknanya yaitu pengertian, 
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perasaan, nada dan tujuan tanpa adanya aspek tersebut belum dapat dikatakan 

bahwa di dalam bahasa tulis dan lisan terdapat sebuah makna. Ke empat aspek 

makna tersebut dapat dipertimbangkan melalui data Bahasa Indonesia sebagai 

contoh pemahaman makna tersebut.  

Tanpa adanya makna di dalam kehidupan sehari-hari ini manusia tidak 

dapat mengartikan dan menelaah tentang kejadian dan peristiwa yang terjadi 

secara baik maupun buruk. Makna dapat dibedakan menjadi makna tersirat dan 

tersurat. Dengan demikian tidak menutup kemungkinaan bahwa makna dapat di 

beri arti dan proporsi yang berbeda tergantung konteks pemakaiannya. Makna 

dapat berupa tulisan dan gagasan dari seorang yang mengerti dan menekuni 

bidang pemaknaan untuk memahami dan meneliti gejala-gejala yang timbul 

serta berkembang di zaman modern dewasa ini.  

Makna dikatakan secara tersirat apabila makna itu berupa pencitraan atau 

penggambaran secara utuh atau sebagian dari objek yang akan dijadikan 

pemaknaan tersebut dan makna dikatakan secara tersurat apabila makna itu 

berupa gagasan ataupun pendapat dari pakar ahlinya tentang bidang yang 

menjadi tujuannya. Penggunaan makna di dalam kehidupan masyarakat saat ini 

sedang mengalami peningkatan yang besar terutama bila hal tersebut 

menyangkut kehidupan rakyat secara umum, karena nasib rakyat harus di 

dahulukan dari pada nasib sendiri ataupun golongan. Misalnya makna yang ada 

di dalam baliho partai politik yang berada di sepanjang jalan raya berupa tulisan 

singkat atau panjang untuk menarik motivasi warga masyarakat untuk memilih 
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calon dari partai politik tersebut untuk dipilih menjadi wakil DPR RI periode 

tahun 2014-2019 mendatang.  

Di dalam tulisan baliho untuk memotivasi warga tersebut harus dipilih kata-

kata dan kalimat yang sesuai dengan visi dan misi dari masing-masing partai 

politik tersebut. Dengan tulisan motivasi tersebut masyarakat dapat menilai 

mana partai politik yang benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat atau 

yang hanya wacana semata. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat yang akan 

memilih calon DPR RI dari perwakilan partai politik tersebut harus mempunyai 

watak kritis dan cermat tentang cara kerja dan hasil yang telah ada dicalon partai 

politik yang akan kita pilih tersebut. Tulisan di baliho partai politik tahun 2014 

ini berlomba-lomba untuk menuliskan kata-kata motivasi kepada warga untuk 

dapat di pilih pada pemilihan umum tahun 2014.  

Tulisan pada Baliho Partai Politik tahun 2014 ini sangatlah menarik, karena 

kelas kata dan maknanya yang dipilih untuk mengajak atau membujuk 

masyarakat untuk memilih calon anggota DPR RI tahun jabatan 2014-2019. 

Baliho tersebut akan dianalisis penggunaan kelas kata dan maknanya, karena 

dipandang peneliti sebagai hal yang menarik untuk diteliti. Peneliti tertarik untuk 

meneliti baliho tersebut dengan judul “Analisis Kelas Kata dan Pemaknaannya 

di Baliho Partai Politik Tahun 2014 sebagai Wahana Motivasi Warga”.   
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B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua masalah yang perlu dicari 

jawabannya.  

1. Bagaimana kelas kata pada Baliho Partai Politik tahun 2014 Sebagai 

Wahana Motivasi Warga? 

2. Apa jenis makna kata pada Baliho Partai Politik tahun 2014 Sebagai 

Wahana Motivasi Warga?   

 

C. Tujuan Penelitian  

       Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.  

1. Mendeskripsikan kelas kata pada Baliho Partai Politik tahun 2014 Sebagai 

Wahana Motivasi Warga.  

2. Mengidentifikasi jenis makna kata pada Baliho Partai Politik tahun 2014 

Sebagai Wahana Motivasi Warga.   

 

D. Manfaat Penelitian  

       Manfaat yang diperoleh dari suatu penelitian menggambarkan kualitas hasil 

isi. Adapun manfaat penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat 

memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.  

1. Manfaat Teoritis  

       Secara teoritis penelitian ini menggunakan kelas-kelas kata di dalam 

bidang kajian bahasa indonesia dan pemaknaannya dengan penekanaannya 
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pada tulisan di baliho partai politik untuk memotivasi warga agar dapat 

memilih partai yang berada pada pemilihan umum tersebut. 

2. Manfaat Praktis  

       Dilihat dari aspek praktis, penelitian ini menggambarkan manfaat antara 

lain:  

a. Mempermudah untuk menganalisis kelas-kelas kata pada tulisan di 

baliho partai politik di tahun 2014.  

b. Memberikan penambahan pada khasanah ilmu bahasa khususnya pada 

kelas-kelas kata dan pemaknaannya pada baliho partai politik di tahun 

2014.   
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