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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Widhiarso dalam jurnalnya yang berjudul “Struktur Semantik 

Kata Emosi dalam Bahasa Indonesia” menjelaskan bahasa yang diwujudkan 

dalam kata-kata adalah representasi realitas. Bahasa merupakan salah satu sarana 

komunikasi yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Bahasa dapat diartikan 

sebagai jantung kehidupan manusia karena bahasa memiliki peran penting dalam 

kehidupan manusia untuk mendukung proses interaksi dan bahasa bersifat umum 

dan tidak terbatas. Penggunaan bahasa tidak terikat oleh apapun dan bervariasi..  

Penggunaan bahasa salah satunya dapat menarik perhatian pembaca 

maupun peneliti pada bahasa dalam surat kabar. Kolom dan rubrik-rubrik dalam 

sebuah surat kabar sering kali menggunakan bahasa yang menggelitik dan bahkan 

terkadang sangat frontal dan di dalamnya memiliki makna tertentu. Tujuannya 

agar pembaca menjadi tertarik dan tersugesti dengan pesan atau gagasan yang 

ingin penulis sampaikan melalui kolom atau rubrik tertentu.  

Berbicara pada bahasa, dalam ilmu bahasa dikenal dengan ilmu fonologi, 

morfologi, sintaksis, pragmatik, semantik, sosiolinguistik, dan lain sebagainya, 

namun dalam penelitian ini akan membahas mengenai analisis semantik. makna, 

hubungan makna satu dengan makna lain. Semantik juga merupakan bagian dari 

struktur bahasa yang berhubungan dengan ungkapan dan struktur makna. 

Kesimpulan dari pengertian semantik adalah suatu cabang ilmu linguistik yang 

mempelajari makna dalam hubungannya dengan ungkapan serta satuan-satuan 

bahasa seperti kata, frasa, klausa, kalimat dan wacana. 

Penelitian mengenai analisis semantik pasti yang dituju pertama dalam 

penelitian yaitu mengenai makna. Penggunaan di dalam bahasa, bahasa tidak 

hanya sekedar diucapkan tanpa arti, namun bahasa mengandung makna untuk 

memperjelas suatu komunikasi. Makna merupakan unsur yang menyertai aspek 

bunyi, jauh sebelum hadir dalam kegiatan komunikasi. Makna dalam semantik 

sangat banyak. Salah satunya adalah makna denotatif dan konotatif. Makna 

denotatif merupakan makna yang dinyatakan lugas, polos dalam bahasanya, 
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dalam kata lain adalah makna dasar yang belum memiliki imbuhan apapun, 

sedangkan makna konotatif adalah makna yang timbul dari sebuah perasaan atau 

pikiran seseorang yang biasanya bersifat emosional. Kedua makna tersebut akan 

diterapkan dalam analisis dalam teks berita politik di surat kabar dan akan di 

implementasikan ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia.  

Berdasarkan pemikiran sederhana tersebut peneliti berkeinginan untuk 

menganalisis makna yang berupa denotatif dan konotatif pada teks berita politik 

di surat kabar Kompas. Analisis terhadap makna denotatif dan konotatif dipilih 

karena makna yang digunakan pada teks berita politik sangat menggelitik menurut 

peneliti. Penggunaan makna yang sesuai dalam teks berita politik membuat 

pembaca dapat memahami isi bacaannya dan memudahkan pembaca untuk 

mengetahui alur permasalahannya. Kolom yang dipilih untuk dianalisis adalah 

kolom politik dan hukum di surat kabar Kompas. Kolom tersebut memuat 

berbagai macam berita tentang politik setiap harinya  

Topik dari berita tersebut bersumber dari permasalahan-permasalahan 

yang ada di Indonesia dan ramai diperbincangkan. Teks berita politik dalam 

kolom politik dan hukum yang dimuat pada surat kabar Kompas dipilih sebagai 

sumber data dalam penelitian ini. Peneliti meyakini bahwa penggunaan bahasa 

pada teks berita politik banyak memiliki makna denotatif dan konotatif di 

dalamnya sehingga dapat dikaitkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

Dunia pendidikan di dalamnya ada beberapa yang berkaitan dengan berita 

salah satunya di SMP, dalam silabusnya terdapat materi mengenai berita. 

Pembelajaran mengenai berita ini diberikan supaya siswa dapat mengetahui 

informasi sekaligus menginformasikan kepada orang lain. Isi dalam berita 

terdapat 5W 1H, yaitu What, Who, Where, When, Why, dan How (Apa, Siapa, Di 

mana, Kapan, Mengapa dan Bagaimana). Aspek yang diteliti yaitu kata, frasa, 

klausa dan kalimat tetapi peneliti memfokuskan pada makna denotatif dan 

konotatif di dalam sebuah berita tersebut dan di implementasikan pada 

pembelajaran bahasa Indonesia. 

Beberapa pemaparan di aras melatarbelakangi peneliti untuk meneliti 

makna denotatif dan konotatif yang terdapat pada teks berita politik di surat kabar 
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Kompas. Bahasa yang digunakan dalam teks berita politik memiliki makna salah 

satunya terdapat makna denotatif dan konotatif. Teks berita politik yang disajikan 

berisi permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia.  

B. Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan paparan latar belakang di atas, terdapat 2 rumusan masalah 

yang perlu dibahas sebagai berikut. 

1. Bagaimana deskripsi kata bermakna denotatif dan konotatif yang terdapat 

pada teks berita politik di surat kabar Kompas? 

2. Bagaimana penerapan hasil penelitian ini pada pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMP Kelas VIII? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan kata bermakna denotatif dan konotatif yang terdapat 

pada teks berita politik di surat kabar Kompas. 

2. Mendeskripsikan penerapan hasil penelitian ini pada pembelajaran 

bahasa Indonesia di SMP Kelas VIII. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang penggunaan makna denotatif dan konotatif ini diharapkan 

mampu memberikan manfaat teoretis maupun manfaat secara praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut. 

a. Memperkaya penelitian di bidang linguistik, khususnya semantik 

b. Memberikan kontribusi dalam khasanah teoretis ilmu tentang makna, 

khususnya makna denotatif dan konotatif. 

c. Menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang 

analisis makna (Semantik), terutama analisis makna denotatif dan 

konotatif pada teks berita politik yang ada di surat kabar. 

d. Memberikan informasi tentang makna denotatif dan konotatif yang 

ada pada teks berita politik di surat kabar 
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2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan pemahaman kepada pembaca pada umumnya dan 

komunitas linguistik pada khususnya, mengenai makna denotatif dan 

konotatif pada teks berita politik di surat kabar Kompas. 

b. Menambah wawasan bagi pembaca mengenai makna denotatif dan 

konotatif pada teks berita politik di surat kabar Kompas.  

c. Bagi guru, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pemanfaatan 

makna denotatif dan konotatif dalam teks berita sebagai pembelajaran 

bahasa Indonesia. 

 


