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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia dalam kehidupannya memerlukan komunikasi untuk dapat 

menajalin hubungan dengan manusia lain dalam lingkungan masyarakat. 

Menyampaikan ide atau gagasan, maksud dari penutur kepada mitra tutur adalah 

komunikasi, Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara verbal yang dapat 

dimengerti oleh kedua pihak. Alat yang digunakan dalam komunikasi verbal adalah 

bahasa.  

Komunikasi verbal dibedakan menjadi komunikasi secara lisan dan tertulis. 

Komunikasi lisan dan tulisan biasanya terjadi dalam proses belajar mengajar. 

Komunikasi lisan dalam proses belajar mengajar terdapat pada pelajaran membaca 

dan berbicara. Sedangkan komunikasi tertulis dalam proses belajar dan mengajar 

terdapat pada pelajaran menulis. Bahasa sebagai alat komunikasi manusia berkaitan 

erat dengan semantik yaitu ilmu yang mempelajari tentang makna dan lambang. 

Semantik menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, 

hubungan makna yang satu dengan yang lain dan pengaruhnya terhadap manusia dan 

masyarakat (Sarwiji, 2008: 9). 

Pengetahuan semantik akan memudahkannya dalam memilih dan 

menggunakan kata dengan makna yang tepat dalam penyampaian informasi kepada 

masyarakat umum. Ilmu semantik dapat diterapkan dalam pemilihan kata atau 

bahasa dan memiliki makna sesuai dengan yang kita ucapkan. Di dalam ilmu makna 

(semantik), satuan-satuan kebahasaan memiliki hubungan bentuk dan makna dengan 

satuan kebahasaan yang lain. Selain itu, satuan-satuan kebahasaan dimungkinkan 

memiliki beberapa makna (Wijana dan Rohmadi, 2011: 19).  

Berkaitan dengan pembahasan mengenai ilmu makna terdapat beberapa 

bagian di dalamnya yang menjadi satu kesatuan seperti jenis makna, relasi makna, 

medan makna, komponen makna, dan perubahan makna. Sesuai dengan 

perkembangan zaman sekarang maka pemikiran manusia dapat berkembang sesuai 
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dengan zaman. Karena manusialah perubahan makna sekarang terjadi. Setiap kata 

atau kalimat yang dipakai oleh manusia akan mengalami perubahan sesuai dengan 

konteksnya. Pateda (2001:158) menyatakan semakin maju pemikiran manusia 

berkembang, maka pemakaian kata dan kalimat berkembang pula. Perkembangan 

tersebut dapat berwujud penambahan atau pengurangan. Pengurangan yang 

dimaksud di sini, bukan saja pengurangan dalam kuantitas kata, tetapi juga yang 

berhubungan dengan kualitas kata. Jika orang berbicara tentang kualitas kata, maka 

berarti ia telah memasuki wilayah kajian makna. 

Penggunaan makna terdapat dalam proses belajar mengajar sebagai sarana 

komunikasi tulis dalam menyampaikan gagasannya dalam membuat karangan. 

Dengan makna akan mempermudah siswa untuk mencari ragam kata dalam 

membuat sebuah karangan. Satuan bahasa yang digunakan bisa berupa kata, frasa, 

maupun kalimat. Salah satu hubungan bentuk makna dalam semantik adalah 

perubahan makna. Perubahan makna dalam suatu tulisan sering terjadi saat siswa 

membuat sebuah karangan. Berdasarkan silabus kelas X, standar kompetensi yang 

berhubungan dengan menulis karangan adalah ”Menulis Mengungkapkan informasi 

dalam bentuk iklan baris, resensi, dan karangan”. 

Dari beberapa ilmu makna yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini 

memfokuskan pada perubahan makna, yaitu perubahan makna dalam karangan 

narasi siswa kelas X SMA Negeri 1 Geyer. Karangan narasi siswa merupakan 

karangan yang ditulis oleh siswa yang sesuai dengan pengalaman pribadi siswa 

masing-masing. Perubahan makna yang dibahas dalam penelitian ini yaitu meluas, 

menyempit, perubahan total, penghalusan, dan pengasaran. Selain itu penelitian ini 

membahas tentang penyebab terjadinya perubahan makna seperti perkembangan 

dalam ilmu dan teknologi, perkembngan sosial dan budaya, perkembangan bidang 

pemakaian, adanya asosiasi, pertukaran tanggapana indra, perbedaan tanggapan, 

adanya penyingkatan, proses gramatikal, dan pengembangan istilah. 

Alasan penelitian ini menarik untuk diteliti yaitu untuk mengetahui kata yang 

mengalami perubahan makna dalam karangan narasi yang ditulis oleh siswa dan 
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mengetahui factor-faktor penyebab terjadinya perubahan makna yang terjadi pada 

karangan narasi siswa kelas X SMA Negeri 1 Geyer. Melalui penelitian ini peneliti 

bisa mengetahui perubahan makna yang terjadi di dalam karangan narasi siswa dan 

peneliti dapat mengetahui penyebab terjadinya perubahan makna serta dapat lebih 

teliti lagi dalam menulis karangan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang 

benar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan di atas, ada 2 masalah yang perlu dibahas di penelitian 

ini 

1. Bagaimana bentuk perubahan makna dalam karangan narasi siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Geyer? 

2. Bagaimana faktor penyebab perubahan makna dalam karangan narasi siswa kelas 

X SMA Negeri 1 Geyer? 

C. Tujuan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas, ada 2 tujuan yang perlu dicapai dalam penelitian ini 

1. Mendiskripsikan bentuk perubahan makna dalam karangan narasi siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Geyer? 

2. Memaparkan faktor penyebab perubahan makna dalam karangan narasi siswa 

kelas X SMA  Negeri 1 Geyer? 

D. Manfaat  

Hasil penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang kebahasaan khususnya dibidang semantik. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a) Bagi siswa, penelitian ini dapat dijadikan gambaran mengenai perubahan 

makna yang terjadi didalam karangan narasi yang siswa tulis dan dapat 

menegtahui penyebabnya. 
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b) Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sumbangan atau referensi dalam 

memberikan gambaran mengenai perubahan makna yang terjadi di dalam 

karangan narasi siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




