
1 
 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia berkomunikasi menggunakan bahasa. Manusia berkomunikasi untuk 

mengungkapkan persepsi pikirannya pada orang lain menggunakan kata atau 

kalimat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengemukakan pendapat, melakukan 

kerja sama, bertukar pikiran dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Keraf 

dalam Suyanto (Keraf, 2011: 21), sebagai alat komunikasi bahasa merupakan 

saluran perumusan maksud kita, melahirkan perasaan kita dan memungkinkan kita 

menciptakan kerja sama dengan sesama warga.  Hal tersebut merupakan bukti 

bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan  bahasa 

untuk berkomunikasi.  

 

Bahasa  mempunyai dua aspek, yaitu aspek bentuk dan aspek makna. Aspek 

bentuk merujuk pada wujud visual suatu bahasa, sedangkan aspek makna merujuk 

pada pengertian yang ditimbulkan oleh wujud visual bahasa itu (Mustakim,1994: 

24).  

 

Wujud visual bahasa yang terkecil adalah kata atau kosakata. Kemampuan 

memahami makna kata/ kosakata sangat mempengaruhi komunikasi seseorang 

karena melalui kata atau rangkaian beberapa kata seseorang mengungkapkan 

perasaan, pikiran, ide dan lain-lain. Sampai atau tidaknya pesan yang diberikan 
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bergantung pada pemahaman lawan bicara. Kemampuan memahami suatu kata 

dilihat dari pengalaman seseorang itu dalam berbahasa. Misalnya, seseorang 

mengatakan nyari jahe „minum sari jahe‟ lawan bicaranya kurang mempunyai 

pengalaman mendengarkan atau mengetahui kata nyari jahe itu sehingga lawan 

bicara tidak memberikan respon atau malah kembali bertanya mengenai kata nyari 

jahe? Pemahaman lawan bicara juga sangat berperan dalam komunikasi. 

 

Kemampuan berkomunikasi berhubungan erat dengan keterampilan berbahasa, 

yaitu mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Di sekolah, dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia tidak lepas dari empat keterampilan tersebut. Hal 

itu dilakukan untuk menunjang kemajuan siswa dalam berbahasa. Baik secara 

lisan maupun tulisan. Setiap keterampilan berbahasa selalu berhubungan dengan 

kata dan maknanya. Siswa dikatakan menguasai keterampilan berbahasa apabila 

kosakata yang dimilikinya semakin banyak dan terus bertambah. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Tarigan (1993: 2) yang mengungkapkan bahwa kualitas 

keterampilan berbahasa seseorang jelas bergantung kepada kuantitas dan kualitas 

kosakata yang dimilikinya, semakin kaya kosakata yang dimiliki, semakin besar 

kemungkinan seseorang akan terampil berbahasa, semakin cerah dan jelas pula 

jalan pikiran orang itu. 

 

Setiap bahasa memiliki relasi makna antara sebuah kata dengan kata. Chaer 

(1994: 82) berpendapat bahwa relasi makna menyangkut tentang kesamaan makna 

(sinonim), kebalikan makna (antonim), kegandaan makna (polisemi dan 

ambiguitas), kelainan makna (homonim), kelebihan makna (redudansi).  
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Penelitian tentang relasi makna telah dilakukan oleh Lilis Suryani dengan judul 

“Kemampuan Memahami Relasi Makna  Siswa Kelas VIII SMP Negeri Satu Atap 

I Jati Agung Lampung Selatan tahun Pelajaran 2007/2008”, mahasiwa Program 

Studi Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Lampung. Simpulan 

dari penelitian tersebut bahwa kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri Satu Atap 

I Jati Agung Lampung Selatan dalam memahami relasi-relasi makna secara total 

sebesar 67,86 dikategorikan cukup. 

 

Subjek Penelitian yang sudah dilakukan adalah siswa kelas VII SMP Negeri Satu 

Atap I Lampung Selatan tahun pelajaran 2007/2008, sedangkan subjek penelitian 

yang digunakan oleh penulis adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Banjit Wai 

Kanan. Penulis ingin mengetahui kemampuan siswa dalam menentukan relasi 

maka pada jenjang sekolah yang lebih tinggi, yaitu SMA. 

 

Pada kurikulum KTSP 2006 mata pelajaran Bahasa Indonesia, pengajaran relasi 

makna tidak dituliskan di dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

Pengajaran mengenai relasi makna disisipkan pada  kompetensi yang 

berhubungan dengan kosakata, seperti standar kompetensi membaca, kompetensi 

dasar membaca cepat 250 kata per menit, disisipkan materi dengan tujuan siswa 

dapat menggunakan kata berpolisemi dan homonim.  

 

Alasan penulis melakukan penelitian di SMA N 1 Banjit karena sekolah tersebut 

adalah Sekolah Standar Nasional dan materi tentang relasi makna sudah diajarkan 

di sekolah tersebut. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian menge-

nai kemampuan menentukan relasi makna pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Banjit Wai Kanan. Penulis ingin mengetahui bagaimanakah kemampuan siswa da-

lam menentukan relasi makna yang merupakan salah satu faktor penunjang 

penguasaan kosakata siswa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah dalam pene-

litian ini adalah “Bagaimanakah kemampuan menentukan relasi makna pada sis-

wa kelas XI SMA Negeri 1 Banjit tahun pelajaran 2012/2013?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian di kelas XI SMA Negeri 1 Banjit tahun 

pelajaran  2012/2013 bertujuan untuk mendiskripsikan tingkat kemampuan siswa 

menentukan relasi makna  

. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian inis mempunyai dua manfaat, yaitu: 

1) Praktis  

a) menginformasikan kepada sekolah tentang tingkat kemampuan siswa   

menentukan relasi makna; 

b) bahan masukan bagi guru bidang studi bahasa Indonesia dalam upaya 

peningkatan kemampuan siswanya dalam menentukan relasi makna; 
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2) Teoretis 

Bahan referensi untuk penelitian yang sejenis pada Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) subjek penelitian adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Banjit tahun pelajaran 

2012/2013; 

2) objek penelitian adalah kemampuan menentukan relasi makna;  

3) tempat penelitian di SMA N 1 Banjit Way Kanan; 

4) waktu penelitian tahun pelajaran 2012/2013. 

 

 


