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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Semantik adalah cabang lingustik yang bertugas menelaah makna 

kata, bagaimana mula bukanya, bagaimana perkembangannya, dan apa 

sebabnya terjadi perubahan makna dalam sejarah bahasa (Mulyono dalam 

Suwandi, 2008:9). Kata semantik disepakati sebagai istilah untuk bidang 

ilmu bahasa yang membahas dan mempelajari tentang makna atau arti. 

Istilah makna merupakan kata dan istilah yang membingungkan. Sebagai 

contoh ambillah kalimat Pencuri masuk rumah semalam. Timbul berbagai 

pertanyaan, misalnya Siapa nama pencuri itu? Apakah laki-laki atau 

perempuan? Apakah pencuri itu menggunakan senjata? Pukul berapa 

pencuri itu masuk rumah?. Demikian pula dengan kata: masuk, rumah, 

semalam. Maksudnya, apakah yang dimaksud dengan kata: masuk, rumah, 

semalam? Misalnya, apakah masuk melalui pintu atau jendela? Rumah  

siapa yang dimasuki? Seandainya kalimat pencuri masuk rumah semalam, 

kita dengar dari teman kita yang sekarang sedang berbincang-bincang 

dengan kita, tentu kita dapat menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan 

makna kata-kata yang digunakan sehingga kita memahami keseluruhan 

makna kalimat itu. Sebab itu dikatakan istilah makna merupakan istilah 

yang membingungkan. 

Aminuddin (1988:52) juga menyebutkan bahwa Ogden dan Richard 

dalam bukunya The Meaning of Meaning (1923) mendaftarkan enam belas 

rumusan pengertian makna yang berbeda-beda antara yang satu dengan 

lainnya. Adapun batasan pengertian makna dalam pembahasan ini, makna 

ialah hubungan antara bahasa dengan dunia luar yang telah disepakati 

bersama dengan para pemakai bahasa sehingga dapat saling dimengerti. 

Makna tidak terlepas dari penggunaan bahasa oleh manusia secara lisan 

maupun tulis. Makna dalam bahasa tulis digunakan untuk memahami 
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maksud atau arti yang hendak disampaikan. Makna sering kali sulit untuk 

dipahami karena ketidaktahuan orang mengenai makna tersebut, sehingga 

ada orang yang sulit dalam memahami suatu kalimat atau kata. Bagi orang 

awam, untuk memahami makna kata tertentu dapat mencari kamus sebab di 

dalam kamus terdapat makna yang disebut makna leksikal. 

Makna leksikal (lexical meaning) atau makna semantik (semantic 

meaning), atau makna eksternal (extrenal meaning) adalah makna kata 

ketika kata itu berdiri sendiri, entah dalam bentuk leksem atau bentuk 

berimbuhan yang maknanya kurang lebih tetap, seperti yang dapat dibaca 

di dalam kamus bahasa tertentu (Mansoer, 2001:119). Sebagai contoh kata 

gawang, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata gawang  dapat 

diartikan: (i) dua tiang yang dihubungkan dengan kayu palang pada bagian 

ujung atas; (ii) dua tiang yang berpalang sebagai tempat sasaran 

memasukkan bola dalam permainan sepak bola. Keunikan contoh diatas 

dapat diketahui bahwa makna leksikal dapat memliki arti lebih dari satu. 

Arti tersebut dapat digunakan untuk sesuatu kata atau kalimat yang sesuai 

dengan maksud yang hendak di sampaikan. Arti makna leksikal tersebut 

dapat dipilih salah satu sesuai dengan apa yang hendak disampaikan dilihat 

dari konteks yang melatar belakangi kalimat atau kata tersebut. Makna 

leksikal dapat muncul di mana saja, terutama dalam majalah dinding yang 

dibuat oleh para siswa yang ada di sekolah. 

Majalah dinding merupakan salah satu jenis dari majalah sekolah, 

selain majalah sehalaman, stopmap folio, dan cetak. Fungsinya dapat 

digunakan sebagai media komunikasi yang ada di lingkungan sekolah. 

Komunikasi dilakukan antara siswa dengan siswa atau guru dengan siswa 

dalam bentuk tulisan. Majalah dinding juga merupakan tempat atau wadah 

kreativitas menulis bagi siswa-siswi yang berada di sekolah. Melalui 

majalah dinding dapat mengetahui tulisan-tulisan hasil karya dari para 

siswa. Karya-karya tersebut dibuat untuk menyampaikan pemikiran mereka 

mengenai sesuatu isu yang sedang hangat diperbincangkan. Isu tersebut 

dapat berupa masalah politik, kerusakan alam, korupsi ataupun pendidikan. 
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Karya yang dibuat oleh siswa dapat berupa imajinasi yang ada dalam 

pikiran mereka yang dituangkan secara positif. Tema atau topik majalah 

dinding ditentukan oleh pengurus dari majalah dinding. Biasanya majalah 

dinding bertemakan tentang pendidikan atau pengajaran yang ada di 

sekolah ataupun permasalahan yang sedang hangat terjadi. Penampilan 

majalah dinding tidak boleh negatif (porno), karena majalah tersebut berada 

di lingkungan sekolah.  

Majalah dinding terdapat jenis-jenis makna yang ada dalam pantun, 

puisi, cerpen, berita, dan lain-lain. Makna-makna yang digunakan oleh 

penulis dalam majalah dinding untuk menyampaikan sesuatu kepada 

pembaca. Makna leksikal juga digunakan dalam isi majalah dinding.  

Penggunaan makna leksikal digunakan untuk menyampaikan sesuatu sesuai 

dengan maksud yang hendak disampaikan. Sehingga disini penulis tertarik 

untuk menganalisis mengenai makna leksikal yang terdapat dalam majalah 

dinding sekolah di SMP Negeri 1 Masaran. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diambil rumusan 

masalah yang akan dibahas. 

1. Bagaimana klasifikasi makna dalam majalah dinding sekolah di SMP 

NEGERI 1 MASARAN? 

2. Bagaimana analisis makna leksikal pada majalah dinding sekolah di 

SMP NEGERI 1 MASARAN? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Relevan dengan masalah yang dirumuskan diatas, penelitian ini 

bertujuan. 

1. Memaparkan klaasifikasi makna pada majalah dinding sekolah di SMP 

NEGERI 1 MASARAN. 

2. Mendeskripsikan analisis makna leksikal pada majalah dinding sekolah 

di SMP NEGERI 1 MASARAN. 
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berkaitan dengan 

perkembangan ilmu, dalam hal ini adalah ilmu kebahasaan. Hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu bahasa 

khususnya semantik yaitu makna. Mengetahui makna leksikal yang 

terdapat pada majalah dinding sekolah. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembaca 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang 

makna leksikal yang terdapat pada majalah dinding sekolah. 

b. Bagi peneliti  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk 

pengembangan penelitian makna leksikal selanjutnya. 

 

 

 


