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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan salah satu sistem yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia. Kita membutuhkan bahasa sebagai alat komunikasi yang 

baik agar tercapai maksud dan tujuan yang diinginkan. Masyarakat dapat 

mengkomunikasikan pesan dan maksud yang hendak disampaikan pada 

masyarakat lain melalui bahasa. Menurut Kridalaksana (dalam Aminuddin, 

2003:28) bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer yang 

digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, 

dan mengidentifikasi diri.  

Bahasa erat hubungannya dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat 

membutuhkan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan gagasan serta ide-ide 

dalam berinteraksi. Seiring dengan perkembangan zaman serta kebudayaan 

masyarakat yang modern, bahasa juga mampu tumbuh, hidup dan berkembang 

baik di masyarakat. Penggunaan bahasa yang semakin maju dan berkembang 

di masa kini menuntut masyarakat untuk mempelajarinya serta memahami 

makna dan maksud yang terkandung di dalamnya.  

Makna adalah maksud ataupun arti yang terkandung dalam sebuah 

tuturan maupun ungkapan yang disampaikan melalui lisan maupun tulisan. 

Menurut Pateda (dalam Suwandi, 2008:43) mengatakan bahwa istilah makna 

(meaning) merupakan istilah yang membingungkan. Ada tiga hal yang 

dijelaskan oleh para filsuf dan linguis dalam hubungan ini, yaitu: (1) 

menjelaskan kata secara alamiah; (2) mendeskripsikan makna kalimat secara 

tepat; dan (3) menjelaskan proses komunikasi. Dengan demikian, penjelasan 

makna dapat dilihat dari tiga segi, yaitu (1) kata, (2) kalimat, dan (3) apa yang 

dibutuhkan pembicara untuk berkomunikasi. 
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Bolinger (dalam Aminuddin, 2003:52-53) mengemukakan bahwa makna 

adalah hubungan antara bahasa dengan dunia luar yang telah disepakati 

bersama oleh pemakai bahasa sehingga dapat saling dimengerti. Ada tiga 

unsur pokok yang tercakup di dalam analisis makna, yaitu (1) makna adalah 

hasil hubungan antara bahasa dengan dunia luar, (2) penentuan hubungan 

terjadi karena kesepakatan para pemakai, dan (3) perwujudan makna dapat 

digunakan untuk menyampaikan informasi sehingga dapat saling dimengerti. 

Makna terdapat dalam  kajian semantik. Fatimah (1993:42) 

mengemukakan bahwa semantik di dalam bahasa Indonesia berasal dari 

bahasa inggris semantics, dari bahasa yunani sema (nomina) ‘tanda’: atau 

verba samanio’ menandai’, ‘berarti’. Istilah tersebut digunakan para pakar 

bahasa untuk menyebut bagian ilmu bahasa yang mempelajari makna. 

Menurut Bloomfield (dalam Fatimah, 1999:6-16) makna dibedakan menjadi 

beberapa jenis, antara lain, makna sempit, makna luas, makna kognitif, makna 

konotatif dan makna emotif, makna referensial, makna konstruksi, makna 

leksikal dan makna gramatikal, makna idesional, makna proposisi, makna 

pusat, makna piktorial, dan makna idiomatik. 

Aplikasi pengirim pesan pada zaman modern ini banyak sekali 

macamnya. Setiap aplikasi memiliki kelebihannya masing-masing, salah 

satunya aplikasi BBM. Wikipedia (2009) BlackBerry Messenger disingkat 

BBM adalah aplikasi pengirim pesan instan yang disediakan untuk para 

pengguna perangkat BlackBerry. Aplikasi ini mengadopsi kemampuan fitur 

atau aktivitas yang popular di kalangan pengguna perangkat telpon genggam. 

BlackBerry Messenger merupakan salah satu keunggulan dari perangkat 

BlackBerry selain layanan Push Mail. Layanan Messenger ini dibuat khusus 

bagi pemilik BlackBerry dan dirancang khusus untuk berkomunikasi di antara 

pengguna. Cara menggunakan BlackBerry Messenger adalah dengan 

penghubung nomor PIN yang juga eksklusif dimiliki masing-masing 

perangkat BlackBerry (http://icl.googleusercontent.com). 

http://icl.googleusercontent.com/
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Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang 

sangat pesat sedikit banyak memiliki akses bagi masyarakat khususnya 

kalangan remaja. Kemajuan teknologi yang dominan di kalangan remaja saat 

ini adalah aplikasi BBM (BlackBerry Messenger) yang menjadi salah satu 

aplikasi pengirim pesan instan paling populer saat ini. Selain digunakan untuk 

mengirim pesan kegunaan lain dari aplikasi BBM ini yaitu kita dapat 

menuliskan status berupa ungkapan atau kalimat yang mewakili isi hati 

penulis serta memasang foto profil kita, sehingga teman yang kita kenal dapat 

membaca serta melihat profil kita. Dengan adanya aplikasi ini banyak remaja 

yang menyampaikan ungkapannya melalui status BBM, baik itu kata-kata 

mutiara maupun kata-kata yang cenderung vulgar. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti jenis 

makna dan ungkapan makna yang terkandung dalam status BBM pada 

kalangan remaja. Peneliti tertarik untuk meneliti jenis makna dan ungkapan 

makna yang terkandung dalam status BBM karena banyak status BBM yang 

ditulis para remaja merupakan ungkapan dari isi hatinya saat itu. Sehingga, 

dengan adanya penelitian ini peneliti mencoba menganalisis jenis makna dan 

mengungkap makna yang terkandung dalam status BBM tersebut.  

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang perlu dikaji dalam penelitian ini ada dua.  

1. Apa saja jenis makna yang terkandung dalam status BBM (BlackBerry 

Messenger) di kalangan remaja? 

2. Bagaimana makna kalimat yang terkandung dalam status BBM 

(BlackBerry Messenger) di kalangan remaja? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ada dua. 

1. Memaparkan jenis makna pada status BBM (BlackBerry Messenger) di 

kalangan remaja. 

2. Mendeskripsikan makna kalimat yang terkandung dalam status BBM 

(BlackBerry Messenger) di kalangan remaja. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari penelitian ini diperoleh manfaat, baik manfaat teoretis 

maupun manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah ilmu dalam bidang linguistik, karena penelitian ini menganalisis 

kata atau ungkapan status BBM di kalangan remaja yang akan diketahui 

jenis-jenis makna dan ungkapan makna tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengetahui 

maksud yang akan disampaikan oleh penulis status BBM (BlackBerry 

Messenger) di kalangan remaja. 

 

  


