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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi antara manusia satu dengan 

manusia yang lain. Oleh sebab itu, bahasa menjadi suatu  barang yang sangat 

penting di dalam kehidupan manusia. Fungsi bahasa adalah untuk menyampaikan 

ide maupun gagasan seseorang dalam interaksinya dengan sesama. Tanpa bahasa 

manusia akan kesulitan dalam menjalankan segala aktivitas hidupnya. Hal ini Chaer 

(2007:13) mengemukakan bahwa bahasa merupakan fenomena yang tidak dapat 

dilepaskan dari segala kegiatan manusia bermasyarakat, sedangkan kegiatan itu 

sangat luas. Pendapat dari Chaer tersebut jelas menunjukan bahwa bahasa 

merupakan suatu alat yang tidak bisa dipisahkan antara manusia dengan kegiatanya, 

karena manusia tanpa bahasa akan seperti hewan yang hidup hanya melalui insting 

dan kebiasaan.  

Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para 

anggota kelompok sosial untuk bekerjasama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi 

diri (Kridalaksana dalam Chaer, 2007:32). Oleh karena itu, bahasa mempunyai 

berbagai ciri atau sifat didalam bahasa itu sendiri. Salah satu sifat atau ciri bahasa 

terebut adalah bahasa itu bermakna. Pengertian makna menurut (Wijana dan 

Rohmadi, 2008:3) konsep abstrak pengalaman manusia, tetapi bukan pengalaman 

orang per orang. Bila makna merupakan pengalaman orang per orang maka setiap 

kata akan memiliki berbagai macam makna karena pengalaman individu yang satu 

dengan yang lain berbeda-beda, tidak mungkin sama. 

Ilmu yang mempelajari bahasa dinamakan dengan sebutan linguistik. 

Menurut (Kridalaksana dalam Rohmadi, 2010:1) menjelaskan dalam kamus 

linguistik, bahwa linguistik adalah ilmu bahasa. Selain itu, linguistik merupakan 

penyelidikan bahasa secara ilmiah. Secara linguistik tataran bahasa terdiri dari 

fonem, morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Melihat dari tataran urutan 
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diatas, dapat dijelaskan bahwa sebuah kalimat dapat dibangun dari satuan lingual 

tersebut hingga menjadi sebuah kesatuan yang memiliki makna.  

Menurut Moeliono (dalam Markhamah, 2011:12) menjelaskan pengertian 

kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks (wacana) yang mengungkapkan 

pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Dalam wujud lisan kalimat diiringi oleh 

alunan titinada, disela oleh jeda, diakiri oleh intonasi selesai, dan diikuti oleh 

kesenyatapan yang memustahilkan adanya perpaduan atau asimilasi bunyi. Dalam 

wujud tulisan berhuruf latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri 

dengan tanda titik, tanda tanya atau tanda seru; dan sementara itu disertakan pula 

didalamnya berbagai tanda baca yang berupa spasi atau ruang kosong, koma, titik 

koma, titik dua, dan atau sepasang garis pendek yang mengapit bentuk tertentu. 

Dengan adanya batasan tersebut maka kalimat sudah tentu menjadi bagian ilmu 

bahasa yang wajib dikuasai oleh seseorang sejak kecil. Dalam hal ini bahasa dapat 

dipelajari oleh anak melalui pendidikan formal maupun non formal. Pada fase anak-

anak, pendikan bahasa memang sangat riskan, dikarenakan bahasa yang kurang baik 

yang diterima oleh anak akan menumbuhkan kepribadian yang kurang baik pula.  

Dewasa ini, bahasa yang digunakan oleh anak usia SMP memeng sudah 

sangat jauh dari kata kesopanan. Bayak anak-anak sekolah yang kurang baik 

menggunakan bahasa ketika berbicara dengan guru. Pernyataan ini dapat dilihat 

ketika proses pembelajaran berlangsung, bahasa yang digunakan siswa cenderung 

mengarah pada bahasa yang kurang sopan dan tidak enak untuk didengar. 

contoh: Pak, nomer 2 kae wacane opo?  

Tulisan kok koyo cacing.  

Dapat dijelaskan  bahwa ungkapan itu menggunakan bahasa Jawa yang 

artinya penutur (siswa) menanyakan tulisan nomor 2 bacaanya apa kepada lawan 

tutur (guru), kemudian penutur (siswa) mengatakan tulisan kok kaya cacing. 

Dengan adanya contoh bahasa yang digunakan tersebut sudah jelas bahwa siswa 

sekarang ini memang perlu diberikan bimbingan khusus agar mempunyai 

kompetensi berbicara yang baik. Ketidak adanya pengawasan siswa terhadap guru 
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membuat siswa bisa menjadi acuh terhadap bahasa yang digunakan. Bahkan dengan 

bergantianya kurikulum 2013 menjadi  KTSP sekarang ini, menjadikan kompetensi 

yang mengajarkan tentang  berbahasa dengan baik memang sudah sangat sedikit. 

Hal ini dapat dilihat pada isi didalam kurikulum  KTSP yang lebih menitik beratkan 

pada kemampuan kognitif siswa.  

Pengaruh globalisasi dan majunya budaya manca pada saat ini memang 

sudah berpengaruh besar terhadap karakter anak usia SMP. Oleh karena itu bahasa 

yang digunakan anak usia SMP juga ikut mengalami pergeseran yang sangat buruk. 

Pada usia ini anak tumbuh keinginan untuk mempelajari bahasa asing yang hanya 

dimengerti oleh anggota kelompok mereka sendiri. Merka lebih suka menggunakan 

bahasa sandi atau bahasa slank yang meraka anggap sebagai bahasa gaul. Marsudi 

(2008:91) mengatakan pada usia SMP yaitu anak usia remaja awal reaksi dan 

ekspresi emosinya masih labil. Kelabilan ini kadang menunjukan perilaku agresif, 

kadang tidak terkendali dan sering berubah dengan cepat. Kecenderungan ini 

terkadang diaplikasikanya dalam kegiatan-kegiatan yang kurang positif contonya 

seperti tawuran, berkata kotor, vadalisme atau perusakan aset sekolah. Vandalisme 

yang dilakukan anak usia SMP biasanya dilakukan dimanapun dan kapanpun. Hal 

paling sederhana dapat dilihat di area sekolahan. Banyak meja dan kursi yang 

menjadi media untuk corat-coret mencurahkan isi hatinya.   

Vandalisme merupakan kegiatan yang sangat kurang terpuji apalagi 

dilakukan oleh peserta didik yang merupakan orang-orang terpelajar. Tidak jarang 

bahasa-bahasa yang dituliskan di meja dan kursi sekolah itu sangat kotor dan 

terkesan kasar. Gaya bahasa seperti ini menurut Keraf (2004:143) gaya bahasa 

srkasme merupakan suatu acuan yang lebih kasar dari Ironi sinisme. Ia  adalah suatu 

acuan yang mengandung kepahiatan dan celaan yang getir. Pendapat Keraf tersebut 

nantinya akan dijadikan sebagai pokok pembahasan dalam melihat fenomena 

vandalisme yang selama ini sering dilakukan disekolanan. Mengapa dijadikan 

sebagai pokok pembahasan karena gaya bahasa seperti inilah yang sering muncul 

dalam tindak vandalisme yang dilakukan beberapa siswa. 
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Melihat gambaran seperti itu seharusnya sekolah mampu memberikan media 

untuk menunjang kreativitas siswa dalam menulis. Sarana ini bisa dilakukan diluar 

kegiatan belajar-mengajar contohnya seperti ekstra kurikuler penerbitan majalah 

sekolah atau mading. Kegiatan tersebut bila dibina dengan baik akan mengurangi 

tindak vandalisme yang merugikan. Selain mengurangi dampak buruk vandalisme 

kegiatan tersebut juga dapat menumbuhkan kreativitas siswa.  

Sekolah seharusnya juga bisa memberikan sarana yang nyaman dalam 

menunjang kegiatan belajar siswa. Dengan adanya kerjasama antara semua warga 

sekolah akan terjalin suasana yang nyaman di lingkungan sekolah sehingga aksi-

aksi yang merugikan seperti vandalisme dan perusakan aset sekolah tidak akan 

terjadi. Mejalin komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah serta 

menyediakan media untuk menyalurkan pendapat atau saran akan tercipta 

persamaan harapan antara peserta didik dengan pengelola sekolah. 

Melihat fenomena yang terjadi sekarang ini masih belum bisa diatasi, 

sehingga masih banyak aksi corat-coret meja dan kursi  sekolah perlu diadakanya 

hukuman yang tegas bagi siapa saja yang melakukan vandalisme tersebut. Karena 

tidak sedikit tulisan-tulisan tersebut sangat buruk, tidak memberikan dampak yang 

baik bagi siapa saja yang melihatnya. Kesan pertama yang melihat adalah kotor 

kurang sopan dan merugikan. 

Berdasrkan uraian yang menjelaskan bahwa tingkat penggunaan bahasa 

siswa yang cenderung kurang baik dan terkesan kotor tersebut, dengan itu peneliti 

tertarik meneliti gaya bahasa yang terkandung pada tulian di meja dan kursi 

sekolah. Dengan adanya keterbatasan waktu dan jarak, peneliti membatasi obyek 

penelitianya hanya mengambil dua ruang kelas saja sebagai sumber data. Coretan-

coretan yang berupa tulisan tersebut nantinya akan didata dan dikaji lebih lanjut 

untuk diketahui bentuk gaya bahasa apa saja dan makna apa yang terkandung 

didalamya. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk gaya bahasa tulisan yang terdapat di meja dan kursi SMP N 1 

Jaten? 

2. Bagaimana makna gaya bahasa tulisan yang terdapat di meja dan kursi SMP N 1 

Jaten? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendiskripsikan bentuk gaya bahasa tulisan yang terdapat di meja dan kursi 

SMP N 1 Jaten. 

2. Mengetahui makna gaya bahasa tulisan yang terdapat di meja dan kursi SMP N 1 

Jaten. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu manfaat teoretis dan 

manfaat. praktis 

1. Manfaat teoritis 

a. Siswa akan terbiasa menggunakan bahasa yang baik dan sopan terutama 

dalam proses pembelajaran di sekolah.  

b. Mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dibidang ketrampilan 

berbahasa khusunya dalam bentuk kesopanan. 

c. Menambah pemahaman dibidang linguistik khususnya dalam bidang 

analisis kalimat.  

2. Manfaat praktis 

a. Menambah pengetahuan guru mengenai tutur bahasa yang digunakan 

oleh siswa dalam pembelajaran di sekolah. 

b. Dapat menjadi pembelajaran bagi siswa mengenai baik atau buruk tutur 

bahasa yang gunakanya dalam pembelajaran di sekolah. 

c. Dapat digunakan dalam penelitian lebih lanjut. 

 


