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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Diksi adalah sebuah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam 

penggunaanya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek 

tertentu seperti yang diharapkan, membentuk ekpresi ataupun gagasan yang 

tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar atau pun pembaca.Diksi 

merupakan pemilihan kata yang dimaksut mencakup pengertian kata untuk 

menyampaikan ide gagasan. Kata yang digunakan harus dapat diterima dan 

dipahami oleh orang lain . semakin banyak kata yang dikuasai semakin 

banyak pula seseorang itu menyampaikan ide atau gagasanya kepada orang 

lain . seseorang yang menguasai banyak kosa kata maka dengan mudah ia 

lancar mengadakan komunikasi dengan orang lain. 

Seorang penulis tidak asal menggunakan kata ketika akan menuliskan 

ide atau gagasanya. Penulis akan memilih kata mana yang tepat untuk 

menuliskan ide atau gagasannya. Hal tersebut menyangkut kapan, di mana, 

dan tujuan penggunaan kata tersebut. Semua itu dimaksutkan untuk 

memberikan tulisan yang menarik perhatian pembaca dengan maksud agar 

pesan yang ditulis oleh penulis dapat disampaikan kepada pembaca, agar 

mudah dipahami dan dilaksanakan. 

Diksi bisa dimanfaatkan dalam bahasa spanduk himbauan satlantas. 

Pemaikaian diksi dalam bahasa spanduk himbauan haruslah tepat dan benar. 

Hal ini diupayakan agar apa yang disampaikan (himbauan) oleh satlantas 

memberi peringatan dan menyadarkan masyarakat akan keselamatan orang 

lain, seringkali dipasang pada pemberhentian lalu lintas, Dan tidak kalah 

pentingnya spanduk didesain secara menarik. Spanduk adalah salah satu 

media yang digunakan dalam menyampaikan pesan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, karena 
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dinilai lebih tepat sasaran. Seperti sesuatu yang asing bagi masyarakat baik 

itu dikalangan bawah sampai atas semua bisa menikmatinya. 

Spanduk termasuk sarana efektif untuk berkomunikasi dan memberi 

peringatan bagi pengendara. Oleh sebab itu, pada setiap tempat yang 

dianggap strategis seperti di dekat lampu rambu-rambu lalu lintas, ada juga 

yang dipasang pada daerah rawan kecelakaan serta daerah-daerah rawan 

macet. Tujuan pemasangan spanduk ini untuk mengurangi pelanggaran lalu 

lintas dan kecelakaan lalu lintas. 

Bagi pengguna jalan yang mengendarai kendaraan pribadi maupun 

menggunakan transportasi umum secara sadar tidak sadar pasti melihat 

spanduk-spanduk berisi himbauan yang dipasang yang dipasang satlantas 

setempat, tapi apakah spanduk himbauan tersebut masih efektif dan 

menyadarkan masyarakat yang melihatnya? Karakteristik dan daya serap 

makna dalam spanduk setiap pengendara berbeda-beda, ada yang toleransi 

dan intoleran, ada yang mematuhi ada yang acuh tak acuh terhadap peraturan. 

Himbauan itu setidaknya nanti bisa menjadi pola pikir atau mindset, sehingga 

dapat mengubah perilaku masyarakat (taat berlalu lintas). 

Bahasa dalam spanduk himbauan dari SATLANTAS beraneka ragam 

masing- masing spanduk memiliki tujuan berbeda yang dituangkan dalam 

tulisan melalui spanduk. Dari bahsasa spanduk tersebut terdapat diksi yang 

menarik untuk dipahami, penulisan spanduk ada yang himbauan yang resmi, 

ada juga spanduk himbauan dengan menggunakan bahasa puisi, bahasa 

pantun, bahasa lucu, bahasa unik, dan bahasa yang menyindir. 

Penggunaa diksi yang ada didalam bahasa spanduk biasanya berisi 

himbauan yang disampaikan menurut bahasa SATLANTAS. Misalnya 

spanduk himbauan SATLANTAS Sragen pakailah sabuk keamanan demi 

keamanan saat berkendaraan. Dalam spanduk tersebut menghimbau untuk 

masyarakat agar memakai sabuk demi keselamatan dan keamanan.Contoh 

lainya spanduk himbaun SATLANTAS Solo  lagi nyetir gak boleh telfon, 

jangan melawan arah sangat berbahaya. Contoh spanduk himbauan 

SATLANTAS Jogjakarta kita tertib berlalulintas untuk keselamatan kita 
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sendiri patuhi rambu- rambu lalulintas, light on lebih terlihat lebih selamat. 

Contoh spanduk himbauan SATLANTAS Demak kendaraan bak terbuka 

dilarang mengangkut orang. Contoh spanduk himbauan SATLANTAS 

Karanganyar rawan kecelakaan ngebut maut. 

Dari uraian diatas penulis mengkaji penggunaan diksi dalam bahasa 

spanduk himbauan supaya penulis dapat menyajikan informasi kepada 

masyarakat secara tepat mengenai diksi. hal tersebut dimaksudkan agar 

pembaca mengetahui maksud dari tulisan penulis. Penulisan ini tentu tidak 

melupakan tema yang diambil yaitu diksi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka ada dua rumusan masalah 

yang dikaji dalam penulisan ini ada dua masalah yang dicari jawabanya. 

1. Bagaimana penggunaan diksi dalam bahasa spanduk himbauan 

SATLANTAS? 

2. Bagaimana makna terjadinya penngunaan diksi dalam bahasa spanduk 

himbauan SATLANTAS? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki 

dua tujuan yang dicapai dalam tulisan ini. 

1. Mendiskripsikan realisasi penggunaan diksi dalam bahasa spanduk 

himbauan SATLANTAS. 

2. Mendiskripsikan maksud penggunaan diksi dalam bahasa spanduk 

himbauan SATLANTAS. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dinyatakan bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang semantik mengenai 
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jenis-jenis diksi yang terdapat dalam spanduk himbauan 

SATLANTAS. 

b. Bagi peneliti penelitian ini bermanfaat untuk dapat mengetahui 

penggunaan diksi yang terdapat dalam spanduk himbauan 

SATLANTAS. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa dapat memaksimalkan ilmu yang diperoleh siswa serta 

menambah wawasan siswa. 

b. Bagi guru bahasa indonesia diharapkan hasil penelitian ini sebagai 

alternatif pembelajaran untuk memberikan pemahaman kepada 

siswa mengenai ilmu semantik khususnya jenis-jenis diksi atau 

kata. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk alternatif bahan ajar 

mata pelajaran bahasa indonesia di SMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


