
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa menjadi alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dalam 

kehidupan sehari-hari. Bahasa selalu tumbuh seiring dengan perkembangan 

pemikiran manusia. Manusia akan selalu membangun pemikiran dengan berkreasi 

dari hasil bersosialnya dengan manusia lain. Bahasa merupakan alat komunikasi 

antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap 

manusia (Keraf dalam Nasucha, 2016:2). Achmad dan Abdullah (dalam Rohmadi, 

2015:57) dan Kridalaksana (2008:24) juga mengemukakan bahwa bahasa adalah 

sistem lambang bunyi yang arbitrer dipergunakan oleh para anggota kelompok 

sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Karena 

merupakan suatu sistem, bahasa mempunyai aturan-aturan yang saling bergantung 

dan mengandung struktur unsur-unsur yang bisa dianalisis secara terpisah-pisah.  

Berbeda halnya dengan pendapat Chaer (2012:44) bahwa bahasa adalah 

sistem lambang yang berwujud bunyi, atau bunyi ujar. Sebagai lambang tentu ada 

yang dilambangkan. Maka, yang dilambangkan itu adalah suatu pengertian, suatu 

konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi 

itu. Oleh karena lambang itu mengacu pada sesuatu konsep, ide, atau pikiran, maka 

dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna. Chaer (2012:33) juga 

menyatakan sifat atau ciri bahasa antara lain, adalah (1) bahasa itu adalah sebuah 

sistem, (2) bahasa itu berwujud lambang, (3) bahasa itu berupa bunyi, (4) bahasa 

itu bersifat arbitrer, (5) bahasa itu bermakna, (6) bahasa itu bersifat konvensional, 

(7) bahasa itu bersifat unik, (8) bahasa itu universal, (9) bahasa itu bersifat 

produktif, (10) bahasa itu bervariasi, (11) bahasa itu bersifat dinamis, (12) bahasa 

sebagai alat interaksi sosial, dan (13) bahasa itu merupakan identitas penuturnya. 

Pada studi semantik memang ada teori makna yang mengatakan bahwa 

makna itu sama dengan bendanya; tetapi ada juga yang mengatakan bahwa makna 

itu adalah konsepnya sebab tidak semua lambang bahasa yang berwujud bunyi itu  
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mempunyai hubungan dengan benda-benda konkret di alam nyata. Lambang-

lambang bunyi bahasa yang bermakna itu di dalam bahasa berupa satuan-satuan 

bahasa yang berwujud morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Semua 

satuan itu memiliki makna. Namun, karena ada perbedaan tingkatnya, maka jenis 

maknanya pun tidak sama. Makna yang berkenaan dengan morfem dan kata disebut 

makna leksikal; yang berkaitan dengan frasa, klausa, dan kalimat disebut 

gramatikal; dan yang berkenaan dengan wacana disebut makna pragmatik, atau 

makna konteks (Chaer, 2012:44-45). Oleh karena itu, bahasa tidak pernah terlepas 

dari manusia dalam kehidupan sehari-hari.  

Bahasa dibedakan menjadi dua yaitu bahasa tulis dan bahasa lisan. Bahasa 

tulis berupa bahasa yang diungkapkan penulis melalui tulisan, sedangkan bahasa 

lisan berupa bahasa yang diucapkan penulis. Kemampuan menguasai kedua bahasa 

tersebut memang harus dikuasai oleh siswa. Pada kurikulum 2013 siswa 

mempelajari beberapa jenis teks. Salah satu jenis teks yang dipelajari siswa kelas 

VII MTs adalah karangan cerita pendek. Karangan cerita pendek diajarkan kepada 

siswa agar siswa mampu memahami karangan cerita pendek dan hasil akhirnya 

siswa dituntut untuk membuat karangan cerita pendek, baik secara individual 

maupun berkelompok. Pembelajaran menulis karangan cerita pendek secara umum 

membutuhkan pilihan kata untuk mendukung karangan cerita pendek yang dibuat. 

Salah satu pilihan kata yang digunakan dalam membuat karangan cerita pendek 

dapat bermakna konotatif.  

Berdasarkan paparan di atas peneliti mendeskripsikan makna ungkapan 

konotatif pada karangan cerita pendek siswa kelas VII MTs Negeri 1 Surakarta dan 

pemanfaatannya sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di SMP.  

 

B. Rumusan Masalah 

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana makna ungkapan konotatif pada karangan cerita pendek siswa kelas 

VII di MTs Negeri 1 Surakarta? 

2. Bagaimana pemanfaatan makna ungkapan konotatif sebagai bahan ajar Bahasa 

Indonesia di SMP? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada dua tujuan yang dicapai dalam 

penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan makna ungkapan konotatif pada karangan cerita pendek siswa 

kelas VII di MTs Negeri 1 Surakarta 

2. Mendeskripsikan pemanfaatan makna ungkapan konotatif sebagai bahan ajar 

Bahasa Indonesia di SMP. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoretis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu 

kebahasaan, terutama makna ungkapan konotatif yang terdapat pada penulisan 

karangan cerita pendek siswa kelas VII di MTs Negeri 1 Surakarta.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembaca 

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang kajian 

semantik terutama makna ungkapan konotatif yang terdapat pada penulisan 

karangan cerita pendek siswa kelas VII di MTs Negeri 1 Surakarta. 

b. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi pengembangan 

penelitian mengenai semantik khususnya makna ungkapan konotatif pada 

penelitian selanjutnya.  
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