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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Di dalam kehidupan manusia, bahasa merupakan salah satu alat yang 

digunakan untuk berhubungan dan berkomunikasi. Dalam berkomunikasi 

tersebut akan terjadi saling pengertian karena mereka menggunakan bahasa 

yang sama-sama dimengerti. Akan tetapi, karena di dunia ini banyak sekali 

manusia dengan latar belakang yang berbeda, maka muncul pula bahasa yang 

berbeda pula. Diperlukan pengetahuan khusus untuk mengenal bahasa lain 

selain yang kita mengerti. Setiap Negara akan memiliki bahasa mereka sendiri 

dan akan mereka gunakan bila mereka berkomunikasi sesamanya. Tetapi, 

sesuai dengan perkembangan jaman, manusia juga turut berkembang, terutama 

dalam berbahasa. Mereka akan berusaha menuntut agar mereka bisa mengenal 

bahasa lain selain bahasa mereka sendiri. Maka dari itu, bahasa akan selalau 

berkembang sesuai dengan perkembangan jaman.  

Lebih dalam lagi mengenal tentang bahasa, di Indonesia sendiri tanpa 

disadarai, penggunaan bahasa akan berubah sesuai dengan kebutuhan 

penuturnya. Sebagai contoh, bahasa yang digunakan saat seseorang berpidato 

ataupun berceramah, dalam sebuah acara khusus akan berbeda dengan bahasa 

yang digunakannya saat mengobrol atau bercengkrama sesame teman atau 

keluarga. Bahasa itu akan berubah lagi saat mereka berada di suatu tempat 

tertentu yang memang diperlukan sebuah cara berbahasa yang khusus, seperti 
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ketika mereka berada disebuah pasar dan menawar harga sebuah barang, 

ketika mereka berada dalam kondisi buruk seperti saat mereka tertangkap 

polisi karena melanggar tat tertib laulintas. Kesesuaian antara bahasa dan 

pemakaiannya ini disebut  ragam bahasa. Dalam penggunaan bahasa 

(Indonesia) dikenal berbagai macam ragam bahasa dengan pembagiannya 

masing-masing, seperti ragam formal-semi formal-nonformal; ujaran-tulisan; 

jurnalistik; iklan; populer dan ilmiah. 

Berbeda lagi ketika kita berada dalam sebuah lingkup tertentu dan 

dalam keadaan tertentu yang memerlukan intelegenitas yang tinggi, seperti 

ketika kita sedang menulis sebuah karya sastra, seperti menulis sebuah puisi 

dan membacanya, membuat sebuah novel, sebuah naskah drama, membuat 

sebuah karya tulis ilmiah. Maka akan dituntut sebuah bahasa dan penulisan 

yang bagus dengan kemampuan berfikir yang tinggi. Sifat keilmuan ini terlihat 

pula dalam penggunaan bahasanya. Ragam bahasa yang digunakan dalam 

sebuah karya tulis ilmiah adalah ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa  ilmiah 

merupakan bahasa dalam dunia pendidikan. Karena penutur ragam bahasa ini 

adalah orang yang berpendidikan, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang 

dipelajari di sekolah/institusi pendidikan. Ragam bahasa ini dikenal pula 

dengan istilah ragam bahasa baku/standar. 

Ditinjau dari makna bahasa itu sendiri tidak jarang kita menggunakan 

berbagai istilah yang kiranya mempunyai makna tertentu untuk mewakili 

sesuatu yang kita maksud. Macam-macam makna tersebut muncul karena 

variasi bahasa yang di sebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang 
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dilakukan oleh masyarakat/kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan 

oleh para penuturannya yang tidak bersifat homogen. 

Dalam perkembangan masyarakat modern saat ini, masyarakat 

Indonesia cenderung lebih senang dan merasa lebih intelek untuk 

menggunakan bahasa gaul. Hal tersebut memberikan dampak terhadap 

pertumbuhan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa. 

Secara teoretis macam-macam makna dapat dibedakan menjadi tiga 

bagian, yaitu makna berdasarkan penunjukan, makna berdasarkan penerapan, 

dan makna berdasarkan unsur bahasa. Jika dibahas lebih lanjut maka akan 

banyak lagi bentuk variasi makna seperti penggunaan makna denotasi dan 

konotasi dalam kalimat. Hal ini bisa terjadi dimana saja dan kapanpun antara 

penutur dan mitra tutur. Kearbriteran makna membuat bahasa manusia 

menjadi kreatif. Manusia tidak hanya mampu menciptakan kata-kata baru, 

mereka juga mampu memainkan sebuah kata, atau frasa, atau kalimat untuk 

merujuk pada sebuah objek yang berbeda. Seperti contoh frasa ”Habis Gelap 

Terbitlah Terang” yang merupakan sebuah makna konotasi dari kehidupan 

yang serba tertutup dan tidak berpendidikan menjadi sebuah kehidupan yang 

layak dan maju dengan kemampuan yang lebih. Walaupun dalam kehidupan 

sehari-kari frasa tersebut jarang digunakan dalam sebuah perbincangan, tetapi 

akan menjadi keindahan bila digunakan sebagai sebuah kata mutiara dalam 

moto hidup manusia. Kemampuan memainkan bahasa ini makin terlihat jelas 

dewasa ini. Memasuki dunia globalisasi yang di dalamnya terdapat banyak 

dinamika sosial, menyebabkan manusia tanpa disengaja telah membangkitkan 
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era komunikasi modern. Dengan demikian, kemampuan komunikatif yang 

baik serta ketrampilan dalam memanfaatkan bahasa, menjadi sangat penting 

artinya. 

Salah satu tempat mengekspresikan ide dalam sebuah kalimat saat ini 

sangatlah bervariasi. Manusia sudah tidak bersandar pada sebuah kertas dan 

pulpen dalam mengaspirasikan idenya. Saat ini anak muda yang mengikut 

jaman atau sering juga disebut dengan anak gaul, biasa mengaspirasikan ide 

mereka dalam stiker-stiker yang mereka buat agar bisa di baca dimana-mana, 

karena mereka bisa mereka temple disembarang tempat. Biasanya, stiker 

tersebut disertai gambar untuk menarik pembelinya. Selain gambar, kalimat 

atau kata-katanyapun semakin liar dan biasanya dibuat symbol-simbol tertentu 

agar pembaca penasaran dan berfikir. Ini akan menjadi kekhasan dari stiker 

tersebut. Kekhasan sebuah stiker bisa dilihat dari kandungan dalam katanya, 

gambarnya, besar (ukurannya) bahannya, dan juga dari pemroduksinya.  

Salah satu contoh kekhasan dalam stiker dari isi dalam tulisan dan juga 

gambarnya, seperti kata-kata dalam stiker yang mengandung unsur bahasa 

gaul, unsur pendidikan, unsur seronok, unsur politik, unsur komedi, dll. Dalam 

penelitian ini, peneliti akan membahas salah satu unsur tersebut yaitu unsure 

pendidikan dengan melihat dari sisi variasi makna dan akronim. Stiker yang 

mengandung unsur pendidikan, memang jarang sekali dibuat oleh pemroduksi 

stiker, kemungkinan alasannya adalah karena kurang peminatnya. Pemroduksi 

stiker lebih melihat target mereka yaitu anak muda yang lebih cenderung 

menyukai bahasa gaul dan aneh. Salah satu contoh stiker dengan unsur 
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pendidikan yang sering ditemui seperti ‘aku cinta almamaterku’, ‘aku cinta 

merah putih’. Kedua contoh tersebut termasuk kedalam frasa unsur pendidikan 

karena mengandung arti mengajak pembaca untuk melakukan hal yang baik 

dan terdidik, yaitu mencintai tempat pendidikannya dan juga mencintai 

Negara. Semua itu merupakan salah satu contoh variasi makna konotatif, 

sebagai symbol untuk dipikirkan oleh pembacanya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

membuat sebuah analisis bahasa yang berjudul “Analisis Variasi Makna pada 

Stiker yang Mengandung Unsur Pendidikan.” 

 

B. Pembatasan masalah 

Untuk mencegah kekaburan masalah dan untuk mengarahkan 

penelitian ini agar lebih intensif dan efisien sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai, sangat diperlukan pembatasan masalah. Moleong (1989:63) 

Mengungungkapkan bahwa pembatasan masalah memberi bimbingan dan 

arahan kepada peneliti untuk menentukan data yang perlu dikumpulkan dan 

data yang relevan. Dalam penelitian ini dibatasi pada Pembatasan masalah 

berfokus pada variasi makna di stiker yang mengandung unsur pendidikan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti telah merumuskan masalah yang akan 

dibahas dengan berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yaitu. 
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1. Bagaimana bentuk variasi makna yang ada pada stiker yang mengandung 

unsur pendidikan?  

2. Apa penyebab munculnya variasi makna yang ada pada stiker yang 

mengandung unsur pendidikan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka didapati tujuan 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan bentuk variasi makna yang ada pada stiker yang 

mengandung unsur pendidikan. 

2. Mendeskripsikan penyebab munculnya variasi makna pada stiker yang 

mengandung unsur pendidikan. 

 

E. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu 

pengetahuan kebahasaan dalam bidang linguistik terutama di dalam 

variasi makna bahasa. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

tinjauan pustaka dan dikembangkan dengan penelitian-penelitian 

selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai 
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metode untuk memahami sebuah penggunaan bahasa, khususnya 

penggunaan penerapan variasi makna dalam kehidupan sehari-hari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


