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Masalah dalam penelitian ini adalah apa sajakah penggunaan pilihan kata dalam 

kolom public hotline service surat kabar tribun lampung, dan implikasinya 

terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Tujuan penelitian ini untuk 

mendeskripsikan diksi atau pilihan kata dalam kolom public hotline service surat 

kabar Tribun Lampung, dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA.  

 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data 

penelitian adalah kolom public hotline service surat kabar Tribun Lampung 

periode Oktober 2016. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah teknik 

dokumentasi.  

 

Berdasarkan hasil analisis data secara keseluruhan, diketahui bahwa pilihan kata 

atau diksi dalam kolom public hotline service meliputi kata umum, kata khusus, 

makna denotasi dan makna konotasi. Implikasi pilihan kata atau diksi terhadap 



 

 

ii 

 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA yaitu materi pembelajaran siswa kelas X 

semester ganjil tentang menceritakan pengalaman dengan pilihan kata dan 

ekspresi yang tepat. 

 

Kata kunci : kolom public hotline service, diksi, pembelajaran 
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat membeli dan berlangganan surat kabar setiap minggu bahkan setiap hari

karena memerlukan informasi mengenai peristiswa yang terjadi. Fungsi lain dari surat

kabar sendiri yaitu mendidik, menghibur, koreksi dan mediasi. Fungsi tersebut

merupakan fungsi pelengkap yang dapat di temukan dalam bentuk artikel atau

gagasan, cerita dan sebagainya. Tulisan pada surat kabar harus menggunakan diksi

yang santun, singkat, padat, dan jelas tetapi juga tetap diuraikan secara tuntas dan

tanpa mengurangi makna atau inti dari artikel atau berita tersebut.

Pemakaian bahasa dalam surat kabar sudah selayaknya dikemas dalam bentuk yang

menarik dan memiliki karakter sehingga pembaca tidak akan merasa jenuh ketika

membaca surat kabar. Selain pada bentuk kebahasaan yang menarik, di dalam surat

kabar juga terdapat bermacam-macam kolom yang turut meramaikan isi dari surat

kabar. Kolom merupakan bagian penting dalam sebuah surat kabar. Kolom

memunyai berbagai variasi isi yang membahas berbagai macam hal. Dengan berbagai

variasi-variasi tersebut maka pembaca juga akan termotivasi untuk membaca surat

kabar. Selain itu, juga untuk membantu mempertahankan kedudukan surat kabar itu
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sendiri sebagai salah satu jenis komunikasi massa yang tetap digemari oleh

masyarakat yang ingin terus menggali informasi melalui surat kabar. Salah satu

fungsi komunikasi massa yaitu untuk menyiarkan informasi. Informasi-informasi

tersebut dikemas dalam bentuk berita yang mencangkup peristiwa-peristiwa yang

terjadi baik di sekitar daerah tempat tinggal maupun di luar tempat tinggal.

Kolom public hotline service merupakan suatu kolom pada surat kabar tribun

Lampung yang berisi tentang suara-suara rakyat tentang kritikan, keluhan ataupun

masukan terhadap segala hal yang terjadi di provinsi Lampung. Pengirimnya dari

berbagai daerah di provinsi Lampung. Lapisan masyarakat yang beragam mulai dari

ibu rumah tangga, pegawai negeri dan berbagai profesi yang ada di propinsi

Lampung, bahasa yang digunakan dalam Kolom public hotline service sangat

beragam sehingga aspek kebahasaan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu Diksi atau

pilihan kata.

Salah satu fakta yang cukup penting dalam tulisan adalah diksi. Dikatakan penting

karena pilihan kata yang tepat akan menimbulkan gagasan yang tepat juga. Gorys

Keraf (1994: 21) mengungkapkan bahwa kata merupakan bentuk atau unit paling

kecil dalam bahasa yang mengandung konsep atau gagasan. Pilihan kata atau diksi

mencakup pengertian kata-kata yang dipakai untuk menyampaikan ide atau gagasan,

tetapi pilihan kata tidak hanya mempersoalkan kata yang dipilih itu dapat diterima

atau tidak merusak suasana yang ada.
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Kata merupakan alat penyalur gagasan, semakin banyak kata yang dikuasai

seseorang, maka semakin banyak pula ide atau gagasan yang dikuasainya dan

diungkapkan. Seorang yang menguasai banyak gagasan atau luas kosakatanya dengan

mudah dan lancar melakukan komunikasi dengan orang lain. Salah satu contoh

seorang mahasiswa harus mengutuk dirinya karena dalam menghadapi soal-soal ujian

ia mengetahui gagasannya, tetapi tidak menghadapi soal-soal ujian yang ia

mengetahui kata atau istilahnya, sebaliknya ia mengetahui kata atau istilahnya tetapi

tidak mengetahui gagasan yang didukungnya. Berdasarkan contoh kedua pada aspek

itu, kata dan gagasan sama pentingnya, keduanya harus diketahui dan dikuasai.

Dalam pemilihan kata seorang penutur atau penulis harus memerhatikan bentuk kata

dan makna yang digunakan.

Untuk menjamin ketepatan diksi, penulis atau pembicara harus membedakan bentuk

kata yang meliputi kata umum dan kata khusus. Kata umum ialah kata yang masih

luas maknanya, sedangkan kata khusus ialah kata yang yang sempit maknanya, makin

khusus makin jelas maknanya. Kata khusus lebih tepat menggambarkan sesuatu dari

kata umum, contohnya surat kabar merupakan kata umum, karena kata tersebut

merupakan kata yang masih luas maknanya. Berbeda dengan tribun Lampung, kata

tersebut merupakan kata khusus yang menjelaskan salah satu surat kabar.

Selain bentuk kata, penulis atau pembicara harus memerhatikan makna. Makna ialah

segi yang menimbulkan reaksi dalam pemikiran pembaca atau pendengar karena

rangsangan aspek. Pemilihan kata dan penggunaan kata tentu saja disesuaikan dengan

makna yang dikandung oleh sebuah kata menurut Parera (dalam Situmorang,
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2008:13). Pada umumnya, makna kata dibedakan atas makna yang bersifat denotatif

dan konotatif. Makna denotatif ialah makna yang tidak mengandung arti lain atau

nilai rasa, sedangkan makna konotatif ialah makna tambahan atau nilai rasa yang

terkandung pada sebuah kata, contohnya barang merupakan kata yang memunyai

makna denotatif, karena kata tersebut tidak memiliki nilai rasa atau makna lain yang

terkandung. Berbeda dengan barang haram, kata tersebut memiliki nilai rasa

tambahan yang terkandung, barang haram merupakan sesuatu yang dilarang oleh

agama ataupun Negara karena membahayakan.

Berdasar uraian diatas dapat dikatakan pemilihan kata atau diksi, sangat diperlukan

dalam komunikasi sehari-hari baik lisan maupun tak lisan. Penggunaan bahasa tak

lisan atau tulisan sangatlah memerlukan pemilihan kata yang tepat. Pemilihan kata

yang tidak tepat dalam tulisan bisa menyebabkan perbedaan makna yang  dapat

membuat seseorang salah paham dalam menangkap maksud dari  penulis. Makna

dalam tulisan juga mengandung arti yang berbeda bila dibaca oleh orang yang

berbeda pendidikan, sosial, serta kosakata yang dimiliki seseorang. Hal itu  sangat

memengaruhi seseorang dalam menangkap arti tulisan.

Penelitian ini mengkaji diksi pada kolom public hotline service surat kabar tribun

Lampung yang terbit setiap hari Senin sampai Sabtu. Sumber data dapat dibeli di

looper-looper Koran atau pedagang yang ada. Pengkajian dilakukan secara objektif,

sehingga peneliti menyajikan pembahasan mengenai diksi kolom public hotline

service surat kabar tribun Lampung yang meliputi  kata umum dan kata khusus,

makna denotasi, makna konotasi dan implikasinya kedalam pembelajaran Bahasa
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Indonesia di SMA. Penelitian  serupa  pernah  dilakukan  sebelumnya  oleh

Kurniawan  pada  tahun  2011  dengan  judul Diksi  Iklan Pemilukada di Propinsi

Lampung Pada Koran Lampung Post dan Implikasinya kedalam Pembelajaran

Bahasa Indonesia di SMP. Pengkajian  yang  dilakukan  sama  dan  Bedanya  dengan

penelitian ini adalah subjeknya yaitu, kolom public hotline service surat kabar tribun

Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang tersebut, yaitu bagaimana diksi atau pilihan kata pada

kolom public hotline service surat kabar tribun Lampung. Pilihan kata yang

digunakan  dapat dirinci sebagai berikut.

1. bagaimana pilihan kata yang berbentuk kata umum dan kata khusus pada

kolom public hotline service surat kabar tribun Lampung?

2. bagaimana pilihan kata yang bermakna denotasi dan konotasi pada kolom

public hotline service surat kabar tribun Lampung?

3. bagaimana implikasi Diksi pada kolom public hotline service dalam

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan diksi pada

kolom public hotline service surat kabar tribun Lampung yang meliputi kata umum

dan kata khusus, makna denotasi dan makna konotasi dan mengimplikasikan kedalam

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA.
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1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pembelajaran

Bahasa Indonesia secara umum sebagai berikut.

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa dan bidang keilmuan

bahasa, yaitu memperkaya ilmu pengetahuan, terutama mengenai diksi pada

kolom surat kabar.

2. Bagi pendidik, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah

satu alternatif bahan pembelajaran.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Subjek penelitian ini adalah kolom public hotline service surat kabar Tribun

Lampung pada periode Oktober 2016.

2. Objek pada penelitian ini adalah diksi pada kolom public hotline service surat

kabar Tribun Lampung Periode Oktober 2016.

3. Kajian diksi dalam penelitian ini mencakup kata umum, kata khusus, makna

denotasi dan makna konotasi.



7

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar tentang Diksi

Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan satu syarat yang sangat penting

dalam setiap komunikasi baik dalam suatu karangan maupun dalam tutur setiap hari.

Pemilihan diksi yang tepat akan membantu seseorang, mengungkapkan dengan tepat

apa yang ingin disampaikannya, baik lisan maupun tulisan. Selain itu, dalam

pemilihan diksi itu harus pula sesuai dengan situasi dan tempat penggunaan kata-kata

itu. Untuk memudahkan memahami tentang diksi, di bawah ini akan disajikan tentang

pengertian diksi dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan diksi.

2.1.1 Pengertian Diksi

Ketepatan pilihan kata mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan

gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti apa yang

dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembicara (Keraf, 1994:87). Pilihan kata

tidak hanya mempersoalkan ketepatan pemakaian kata, tetapi juga mempersoalkan

apakah kata yang dipilih itu dapat juga diterima atau tidak merusak suasana yang ada.

Sebuah kata yang tepat untuk menyatakan suatu maksud tertentu, belum tentu dapat
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diterima oleh para hadirin atau orang yang diajak bicara. Masyarakat yang diikat oleh

berbagai norma, menghendaki pula agar setiap kata yang dipergunakan harus cocok

atau serasi dengan norma-norma masyarakat, harus sesuai dengan situasi yang

dihadapi (Situmorang, 2008:6).

Dari beberapa pendapat diatas penulis lebih mengacu pada pendapat Keraf, ini semua

dengan alasan diksi yang tepat dalam sebuah surat kolom surat kabar, dapat

menimbulkan gagasan yang tepat pula pada imajinasi pembaca, seperti yang

diharapkan oleh penulis.

Berdasar uraian yang singkat ini dapat diambil tiga simpulan utama mengenai diksi.

Pertama, pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai

untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-

kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya mana

yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya mana yang

paling baik digunakan dalam suatu situasi. Kedua, pilihan kata atau diksi adalah

kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin

disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang serasi (cocok) dengan

situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Ketiga, pilihan

kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah besar kosa

kata atau perbendaharaan kata bahasa itu, sedangkan yang dimaksud perbendaharaan

kata atau kosa kata suatu bahasa adalah keseluruhan kata yang dimiliki oleh sebuah

bahasa (Keraf, 1994:24). Butir pertama dari tiga kesimpulan utama mengenai diksi
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inilah yang akan menjadi dasar utama untuk menganalisis diksi pada kolom surat

kabar pada penelitian ini.

2.1.2 Ketepatan Diksi

Ketepatan adalah kemampuan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang sama

pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti yang dipikirkan atau dirasakan oleh

penulis atau pembicara, maka setiap penulis atau pembicara harus berusaha secermat

mungkin memilih kata-katanya untuk mencapai maksud tersebut. Bahwa kata yang

dipakai sudah tepat akan tampak dari reaksi selanjutnya, baik berupa aksi verbal

maupun aksi nonverbal dari pembaca atau pendengar. Ketepatan tidak akan

menimbulkan salah paham.

Ketepatan makna kata menuntut pula kesadaran penulis atau pembicara untuk

mengetahui bagaimana hubungan antara bentuk bahasa (kata) dengan referensinya.

Apakah bentuk yang dipilih sudah cukup lengkap untuk mendukung maksud penulis,

atau apakah masih diperlukan penjelasan-penjelasan tambahan? Demikian pula

masalah makna kata yang tepat meminta pula perhatian penulis atau pembicara untuk

tetap mengikuti perkembangan makna tiap kata dari waktu ke waktu, karena makna

tiap kata dapat mengalami pula perkembangan, sejalan dengan perkembangan waktu

(Keraf, 1994:87).
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2.1.3 Syarat Ketepatan Diksi

Keraf (1994:88-89) berpendapat, ada sepuluh hal yang harus digunakan untuk

mencapai ketepatan dalam pilihan kata atau diksi yang dipakai berikut ini.

1. Membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. Dari dua kata yang

mempunyai makna yang mirip satu sama lain, kita harus menetapkan mana yang

akan digunakan untuk mencapai maksudnya. Kalau hanya pengertian dasar yang

diinginkan, kita harus memilih kata yang denotatif. Kalau kita menghendaki

reaksi emosional tertentu, kita harus melilih kata konotatif sesuai dengan sasaran

yang akan dicapai.

2. Membedakan dengan cermat kata yang hampir bersinonim. Kata yang bersinonim

tidak memiliki distribusi yang saling melengkapi. Oleh karena itu,  penulis atau

pembicara harus berhati-hati memilih kata dari sekian sinonim yang ada untuk

menyampaikan apa yang diinginkan sehingga tidak timbul interprestasi berlainan.

3. Membedakan dengan cermat kata-kata yang mirip dengan ejaannya. Bila penulis

sendiri tidak mampu membedakan kata yang mirip ejaannya itu, maka akan

membawa akibat yang tidak diinginkan, yaitu salah paham. Kata-kata yang mirip

dalam tulisannya itu misalnya: bahwa-bawa-bawah, interferensi-inferensi, karton-

kartun, preposisi-proposisi, korporasi-koperasi.

4. Hindarilah kata ciptaan sendiri. Bahasa selalu tumbuh dan berkembang sesuai

dengan perkembangan dalam masyarakat. Perkembangan bahasa pertama-tama

tampak dari pertambahan jumlah kata baru. Namun hal itu tidak berarti bahwa

setiap orang boleh menciptakan kata baru seenaknya. Kata baru biasanya muncul
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untuk pertama kali karena dipakai oleh orang-orang terkenal atau pengarang

terkenal. Bila anggota masyarakat lain menerima kata-kata itu , maka kata itu

lama-kelamaan akan menjadi milik masyarakat. Neologisme atau kata baru, atau

penggunaan sebuah kata lama dengan makna dan fungsi yang baru termasuk

dalam kelompok ini.

5. Waspadalah dengan penggunaan akhiran asing, terutama kata asing yang

mengandung akhiran asing tersebut. Perhatikan penggunaan: favorable-favorite,

kultur-kultural.

6. Kata kerja yang menggunakan kata depan harus digunakan secara idiomatis: ingat

akan bukan ingat terhadap; berharap, berharap akan, mengharapkan bukan

mengharap akan; berbahaya bagi; membahayakan sesuatu bukan membahayakan

bagi sesuatu; takut akan, menakuti sesuatu (lokatif).

7. Untuk menjamin ketepatan diksi, penulis atau pembicara harus membedakan kata

umum dan kata khusus. Kata khusus lebih tepat menggambarkan sesuatu dari kata

umum .

8. Menggunakan kata-kata indria yang menunjuk persepsi yang khusus.

9. Memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal.

10. Memperhatikan kelangsungan pilihan kata (keraf, 1994:88-89)

Berdasar pada 10 butir syarat ketepatan diksi, butir 1 dan butir 7 yang akan dipakai

untuk meneliti diksi pada kolom public hotline service surat kabar tribun lampung.

Yang meliputi makna denotasi dan konotasi, kata umum dan kata khusus.
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2.1.4 Diksi dalam Bahasa Jurnalistik

Seorang penulis atau seorang jurnalis harus pandai memilih kata untuk memberi

tekanan makna pada pesan yang ingin disampaikannya. Kepiawaian memilih kata

bukan karena penguasaan kosa kata atau perbendaharaan kata yang sangat banyak

dan variatif, melainkan juga karena ia memang terbiasa menulis. Sebagai proses

kreatif, keterampilan menulis hanya mungkin dicapai melalui proses berlatih yang

terus-menerus, tidak sekali jadi. (Sumadiria, 2006: 29).

Pilihan kata tidak hanya mempersoalkan ketepatan pemilihan kata, tetapi juga

mempersoalkan apakah kata yang dipilih itu dapat diterima atau tidak merusak

suasana yang ada. Sebuah kata yang tepat untuk menyatakan suatu maksud tertentu,

belum tentu dapat diterima oleh hadirin atau orang yang diajak bicara. Masyarakat

yang diikat berbagai norma. Menghendaki pula agar setiap kata yang digunakan harus

cocok atau serasi dengan norma-norma masyarakat, harus sesuai dengan situasi yang

dihadapi keraf (dalam Sumadiria, 2006:30).

Pilihan kata atau diksi harus pula senantiasa mempertimbangkan dimensi psikologis

atau dimensi sosiologis suatu masyarakat. Diksi tidak bisa digunakan hanya dengan

merujuk kepada factor teknis tata bahasa. Gorys keraf menyimpulkan, terdapat tiga

hal yang berkaitan dengan diksi:

Pertama, pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai

untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-
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kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepar, dari gaya mana

yang paling baik digunakan dalam suatu situasi.

Kedua, pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa

makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan

bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat

pendengar.

Ketiga, pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan

sejumlah kosa kata atau perbendaharaan kata bahasa itu, sedangkan yang dimaksud

perbendaharaan kata atau kosa kata suatu bahasa adalah keseluruhan kata yang

dimiliki oleh sebuah bahasa (Keraf, 2004:24).

Dalam bahasa jurnalitik, diksi kerap bersinggungan dengan masalah pemakaian: kata

bersinonim, kata bernilai rasa, kata kongkret, kata abstrak, kata umum, kata khusus

dan kata lugas. Sebagian jurnalis kita seperti tidak menyadari kalau bahasa jurnalistik

yang mereka gunakan dalam penulisan, penyiaran, dan penayangan berita atau

laporan, sudah keluar dari koridor yang ditentukan.

2.2 Kata

Keraf (1994: 21) berpendapat Kata merupakan suatu unit dalam bahasa yang

memiliki stabilitas intern dan mobilitas posisional, yang berarti ia memiliki

komposisi tertentu (entah fonologis entah morfologis) dan secara relatif memiliki
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distribusi yang bebas. Distribusi yang bebas misalnya dapat dilihat dalam kalimat:

Saya memukul anjing itu ; anjing itu kupukul; kupukul anjing itu.

Dalam kegiatan komunikasi, kata-kata dijalin-satukan dalam suatu konstruksi yang

lebih besar berdasarkan kaidah-kaidah sintaksis yang ada dalam suatu bahasa. Yang

paling penting dari rangkaian kata-kata tadi itu adalah pengertian yang tersirat dibalik

kata yang digunakan itu. Setiap anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan

komunikasi, selalu berusaha agar orang-orang lain dapat memahaminya dan

disamping itu ia harus bisa memahami orang lain. Dengan cara ini terjalinlah

komunikasi dua arah yang baik dan harmonis. Dari segi bahasa kata diartikan sebagai

kombinasi morfem yang dianggap sebagai bagian terkecil dari kalimat, sedangkan

morfem sendiri adalah bagian terkecil dari kata yang memiliki makna dan tidak dapat

dibagi lagi ke bentuk yang lebih kecil.

2.2.1 Kata umum

Kata umum ialah kata yang luas ruang lingkupnya. Makin umum, makin kabur

gambarannya dalam angan-angan Soedjito (dalam Sumadiria, 2006:32). Misalnya

kata merah merupakan istilah yang umum. Sebagai suatu istilah yang umum kata ini

mencakup sejumlah kata yang lebih khusus seperti:  merah darah, merah lembayung,

merah tua, merah padam, merah menyala, merah mawar, merah jambu, merah muda

dan sebagainya. Dalam ilmu semantik, kata umum yang mencakup sejumlah istilah
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khusus ini disebut superordinal, sedangkan istilah-istilah khusus yang dicakupnya

disebut hiponimi (Keraf, 1994:90).

Makin luas ruang lingkup acuan makna sebuah kata, makin umum sifatnya

(Putrayasa, 2007:10). Kata umum sesungguhnya bertentangan dengan prinsip akurasi

dalam etika dasar jurnalistik. Akurasi berati ketelitian dan ketepatan secara spesifik.

Sesuatu yang khas yang sekaligus membedakan dirinya yang lain. Kata umum bisa

mengaburkan pesan dan menyesatkan pemahaman (Sumardiana, 2006:33).

2.2.2 Kata Khusus

Kata khusus ialah kata yang sempit ruang lingkupnya. Makin khusus, makin jelas

maksud dan maknanya. Kata khusus lebih menegaskan pesan, memusatkan perhatian

dan pengertian, serta sangat selaras dengan prinsip akurasi dalam etika dasar

jurnalistik. Kata khusus sangat dianjurkan untuk lebih banyak dipilih dan digunakan

dalam peliputan, penulisan dan pelaporan jurnalistik (Sumardiana, 2006:33). Makin

sempit ruang lingkup acuan maknanya, makin khusus sifatnya (Putrayasa, 2007:10).

Kata khusus dengan demikian menyajikan lebih banyak informasi kepada para

pembaca. Memberi informasi yang jauh lebih banyak sehingga tidak mungkin timbul

salah paham. Tetapi disamping memberi informasi yang jauh lebih banyak itu, kata

khusus juga memberi sugesti yang jauh lebih mendalam. Perhatikan kalimat dibawah

ini:
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Gelandangan itu tertatih-tatih sepanjang trotoar itu.

Orang miskin itu berjalan perlahan-lahan sepanjang trotoar itu.

Kedua kalimat diatas dipergunakan untuk mendeskripsikan hal yang sama yang

dialami pembicara. Namun kalimat kedua menimbulkan efek yang tidak mendalam

seperti kalimat pertama. Walaupun sudah terlalu lazim dikota besar, namun kata

gelandangan masih memiliki sugesti yang khusus. Ia bukan saja menyatakan seorang

manusia, tetapi juga menyatakan sesuatu tentang tampang, watak, dan karakter orang

itu. Bagaimana pakaiannya? Apakah rambutnya terpelihara? Apakah dia dapat

dipercaya mengawasi barang kita? Sebaliknya kata orang miskin tidak memberi

sugesti sebanyak itu. Sugesti mana kiranya yang disampaikan oleh kata tertatih-tatih?

Samakah daya sugesti itu dengan frasa berjalan perlahan-lahan? Pendeknya, kata

yang tepat akan jauh lebih efektif, bila dibandingkan dengan pilihan kata yang kurang

tepat.

2.3 Makna

Makna adalah segi yang menimbulkan reaksi dalam pemikiran pembaca atau

pendengar karena rangsangan aspek Pemilihan kata dan penggunaan kata tentu saja

disesuaikan dengan makna yang dikandung oleh sebuah kata menurut Parera (dalam

Situmorang, 2008:13). Pada umumnya, makna kata dibedakan atas makna yang

bersifat denotatis dan konotatif. Kedua jenis makna ini dapat dijelaskan dengan

contoh berikut.
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a) Toko itu dilayani gadis-gadis manis.

b) Toko itu dilayani dara-dara manis.

c) Toko itu dilayani perawan-perawan manis.

Ketiga kata diatas memiliki makna yang sama, ketiganya mengandung referensi yang

sama untuk referen yang sama, yaitu wanita yang masih muda. Namun kata gadis

boleh dikatakan mengandung asosiasi yang paling umum, yaitu “rasa indah” atau

“rasa puitis:, dengan demikian mengandung asosiasi yang lebih menyenangkan.

Sedangkan kata dara dan perawan di samping menunjuk makhluk yang sama, juga

mengandung asosiasi yang lain. Kata yang tidak mengandung makna atau perasaan-

perasaan tambahan disebut kata denotatif, atau maknanya disebut makna denotatif,

sedangkan makna kata yang mengandung arti tambahan, perasaan tertentu, atau nilai

rasa tertentu disamping makna dasar umum, dinamakan makna konotatif atau

konotasi. Berdasar contoh diatas, maka gadis memiliki makna denotatif, karena

mengacu kepada sejenis makhluk tertentu tanpa suatu penilaian tambaha, sedangkan

kata dara dan perawan di samping mengacu kepada sejenis makhluk tersebut,

mengandung juga nilai tambahan.

2.3.1 Makna Denotatif

Makna denotatif adalah makna yang mengacu pada gagasan tertentu, yang tidak

mengandung makna tambahan atau nilai rasa tertentu (mustakim, 1994:43). Dalam

beberapa buku pelajaran, makna denotatif sering juga disebut makna dasar, makna
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asli, atau makna pusat. Makna denotatif sering juga disebut makna denotasional,

makna konseptual, atau makna konseptual, atau makna kognitif karena dilihat dari

sudut yang lain pada dasarnya sama dengan makna referensial sebab makna

denotative ini lazim diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan hasil

observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman

lainnya (Chaer, 2009:65). Dalam menulis atau mengarang, hendaknya digunakan

kata-kata yang bermakna denotasi agar terlepas dari tafsiran yang menyimpang dari

apa yang dimaksud (putrayasa, 2007:10).

Contoh makna denotasi.

- Rumah itu luasnya 250 meter persegi.

- Ada seribu orang yang menghadiri pertemuan itu.

Memilih makna denotasi yang tepat, dengan sendirinya lebih mudah dari memilih

konotasi yang tepat. Seandainya ada kesalahan dalam denotasi, maka hal itu mungkin

disebabkan kekeliruan karena tidak jelas maksud dan referennya. Kekeliruan pertama

terjadi karena ejaan: gajih- gaji, darah-dara, interferensi-intervensi, dan sebagainya.

Kesalahan kedua karena bersifat temporer, tetapi kesalahan ketiga adalah kesalahan

yang paling berat. Makna denotative dapat dibedakan atas dua macam relasi, yaitu

pertama, relasi antara sebuah kata dengan barang individual yang diwakilinya, dan

kedua relasi antara sebuah kata dengan ciri-ciri atau perwatakan tertentu dari sesuatu

yang diwakilinya (Keraf, 1994:29).
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2.3.2 Makna Konotatif

Perbedaan makna denotatif dan konotatif didasarkan pada ada atau tidaknya “nilai

rasa” pada sebuah kata. setiap kata, terutama yang disebut kata penuh, mempunyai

makna denotatif, tetapi tidak setiap kata itu mempunyai makna konotatif (Chaer,

2009:65). Setiap kata disebut mempunyai makna apabila itu mempunyai “nilai rasa”,

baik itu positif atau negatif. Jika tidak memiliki nilai rasa maka dikatakan tidak

memiliki konotasi. Tetapi dapat juga disebut konotasi netral. Positif dan negatifnya

nilai rasa sebuah kata seringkali terjadi sebagai akibat digunakannya referen kata itu

sebagai sebuah perlambang. Jika digunakan sebagai lambang sesuatu yang positif

maka akan bernilai positif, dan jika digunakan sebagai lambing sesuatu yang negatif

maka akan bernilai negatif. Misalnya burung garuda karena dijadikan lambang

Negara Republik Indonesia maka menjadi bernilai rasa positif. Berbanding terbalik

dengan buaya, buaya yang dijadikan lambang kejahatan maka akan memiliki nilai

rasa yang negatif (Chaer, 2009:69).

Makna konotatif sebuah kata dapat berbeda dari suatu kelompok masyarakat yang

satu dengan kelompok masyarakat yang lain, sesuai dengan pandangan hidup dan

norma-norma penilaian kelompok masyarakat tersebut. Contohnya kata babi,

didaerah yang penduduknya mayoritas beragama islam, memiliki konotasi negatif

karena binatang tersebut menurut hukum islam adalah haram. Sebaliknya didaerah

seperti di Pulau Bali atau daerah yang bukan mayoritas islam, kata babi tidak

berkonotasi negatif.
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Makna konotatif dapat juga berubah dari waktu kewaktu. Misalnya kata ceramah dulu

kata ini berkonotasi negatif karena berarti “cerewet”, tetapi sekarang konotasinya

positif. Sebaliknya kata perempuan dulu sebelum zaman jepang berkonotasi netral,

tetapi kini berkonotasi negatif.

2.3.3 Ragam Makna Konotasi

Kita semua tahu bahwa seseorang itu disatu pihak berdiri sendiri dan di pihak lain

adalah anggota masyarakat. Oleh karena itu konotasi pun ada yang bersifat individual

ada pula yang bersifat kolektif. Konotasi individual adalah nilai rasa yang hanya

menonjolkan diri bagi orang perseorangan. Yang disebut dengan konotasi kolektif

adalah nilai rasa yang berlaku untuk para anggota suatu golongan atau masyarakat.

Perlu diketahui penelitian terhadap nilai rasa individual jauh lebih sulit daripada nilai

rasa kolektif, sebab untuk mengetahui nilai rasa individual kita harus meneliti setiap

individu baik lahir maupun batin, sejarah, perkembangannya, dan aspek-aspek

lainnya. Berdasarkan hal itu maka dalam teori ini lebih menitikberatkan pembicaraan

pada nilai rasa kolektif saja (Tarigan, 1985:59). Makna konotasi selektif secara garis

besar terbagi atas:

1. Konotasi Tinggi

sudah merupakan hal yang biasa terjadi bahwa kata-kata sastra dan kata-kata klasik

lebih indah dan anggun terdengar oleh telinga umum, oleh karena itu kita tidak perlu

heran bahwa kata-kata seperti itu mendapat konotasi atau nilai rasa tinggi. Di
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samping itu, kata-kata asing menimbulkan anggapan rasa segan, terutama bila orang

kurang atau sama sekali tidak memahami maknanya, lantas memeroleh konotasi

tinggi (Tarigan, 1985:61).berikut contoh kata berkonotasi tinggi :

aksi ‘gerakan’

aktif ‘giat’

bahtera ‘perahu, kapal’

ikhtiar ‘usaha’

imaginasi ‘daya angan-angan, rekaan’

2. Konotasi Ramah

Dalam pergaulan dan pembicaraan kita sehari-hari antara sesama anggota

masyarakat, biasa kita pakai bahasa daerah ataupun dialek untuk menyatakan hal-hal

yang langsung berhubungan dengan kehidupan. Dengan demikian terjadilah bahasa

campuran yang kadang-kadang terasa lebih ramah daripada bahasa Indonesia sebab

dalam hal ini kita merasa lebih akrab, dapat saling merasakan satu sama lain, tanpa

terasa adanya kecanggungan dalam pergaulan (Tarigan, 1985:63). Dibawah ini

beberapa contoh kata yang mengandung konotasi ramah:

Akur ‘cocok, sesuai’

Berabe ‘susah’

Besuk ‘menengok, orang sakit’
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Cicil ‘angsur’

Ngobrol ‘bercakap-cakap’

Meleset ‘salah’

3. Konotasi Berbahaya

Konotasi ini berhubungan  dengan kepercayaan masyarakat kepada hal-hal yang

magis. Dalam saat-saat tertentu dalam kehidupan masyarakat harus berhati-hati

mengucapkan suatu kata supaya tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang

mendatangkan mara bahaya. Dengan kata lain tabu menyebutkan beberapa kata pada

saat-saat tertentu contohnya saat kita mencari kayu bakar dihutan, maka tabu

mengucapkan kata harimau, sebab kalau disebut mungkin nanti bertemu dengan

harimau. Untuk menghindari hal tersebut dipakailah kata nenek, kiai, dan lain-lain.

Dalam hal ini Harimau mempunyai konotasi berbahaya, sedangkan kata nenek

mengandung nilai rasa yang tidak berbahaya (Tarigan, 1985:65). Berikut contoh

konotasi berbahaya:

Pencuri disebut panjang tangan

Pencopet disebut tukang rogoh saku

Hantu disebut nenek

4. Konotasi Tidak Pantas
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Dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat terdapat sejumlah kata yang jika

diucapkan tidak pada tempatnya, kata-kata tersebut mendapat nilai rasa tak pantas,

dan si pembicara akan mendapat malu, diejek, dicela oleh masyarakat atau

keluarganya sendiri sebagai orang yang ‘kurang sopan’. Pemakaian  atau pengucapan

kata-kata yang berkonotasi tidak pantas ini  dapat saja menyinggung perasaan,

terlebih bila orang yang mengucapkan lebih rendah martabatnya daripada teman

bicara atau obyek pembicaraan itu (Tarigan, 1985:67).

Demikianlah, dalam praktek kehidupan sehari-hari, adalah tidak pantas dan kurang

sopan mengucapkan kata-kata yang terdapat dibawah ini beserta konotasi yang lebih

pantas

Beranak bersalin

Bunting mengandung

Bini isteri

Laki suami

Mampus meninggal

Rakus kuat makan

Pelacur tuna susila

Berak buang air besar

Tahi tinja
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Bersutubuh bersenggama

Pencuri panjang tangan

5. Konotasi Tidak Enak

Ada sejumlah kata yang karena biasa dipakai dalam hubungan yang tidak atau kurang

baik, maka tidak enak didengar telingan dan mendapat nilai rasa tidak enak. Kata-

kata ini disebut didalam bahasa latin “in malem partem” (Tarigan, 1985:68).. Berikut

contoh kata yang berkonotasi tidak enak :

Orang udik ‘orang desa’

Keluyuran ‘jalan-jalan’

Royal ‘menghambur-hambur uang’

Licik ‘pandai’

Lihai ‘pintar’

Koyok ‘banyak bicara’

Dongeng ‘cerita, bicara’

Otak udang ‘bodoh sekali’

6. Konotasi Kasar
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ada kalanya kata-kata yang dipakai oleh rakyat jelata terdengar kasar dan mendapat

nilai rasa kasar. Biasanya kata-kata seperti itu berasal dari suatu dialek. Berikut

sejumlah kata dengan konotasi kasar:

Mampus ‘mati’

Lu ‘kamu

Gua ‘saya’

Hajar ‘pukul’

Jagoan ‘suka berkelahi’

Buta ‘tunanetra’

Tuli ‘tunarungu’

Babu ‘pembantu rumah tangga’

2.4 Konteks

Konteks adalah lingkungan yang dimasuki sebuah kata. Dan sesungguhnya, dalam

banyak hal kosakata diperluas melalui sebuah konteks, baik lisan maupun tertulis.

Pengertian kata yang diperoleh dengan cara itu bergantung dari ketajaman orang yang

mengamati teks itu, atau bermacam-macam teks lainnya yang juga mengandung kata

yang sama. Konteks dapat membuat perbedaan pengertian yang sangat menyolok.
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Bahkan kombinasi yang sama dari kata-kata dapat menghasilkan makna yang sangat

berbeda dalam lingkungan kontekstual yang berlainan, misalnya :

Saya bisa membaca.

Ia menelan bisa ular itu.

Resi itu bertapa bertahun-tahun di gua itu.

Ia tidak menyampaikan resi surat itu kepada ayahnya.

Berdasar pada contoh diatas tampak jelas bahwa konteks sangat banyak membantu

menetapkan arti sebuah kata. Pada waktu menemukan kata baru. Kita harus

mengamati konteksnya untuk memperkirakan makna kata itu. Bila kita sungguh-

sungguh waspada dan mengamati dengan seksama. Maka konteks itu sendiri bisa

memberi  kepada kita gagasan yang jelas dari kata-kata yang baru dijumpai itu (

keraf, 1994:68).

Konteks terdiri dari dua jenis, yaitu konteks nonlinguistic dan konteks linguistis.

Konteks nonlinguistic mencakup dua hal, yaitu hubungan antara kata dan barang atau

hal, dan hubungan antara bahasa dan masyarakat atau disebut juga konteks sosial.

Konteks sosial ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam penggunaan kata

atau bahasa. Penggunaan kata-kata seperti istri kawan saya dan bini kawan saya,

buaya darat itu telah melahap semua harta bendanya dan orang ini telah melahap

semua harta bendanya, kami minta maaf dan kami mohon ampun, semuanya

dilakukan berdasarkan konteks sosial, atau situasi yang dihadapi (Keraf, 1994:32).
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Konteks linguistis adalah hubungan antara unsur bahasa yang satu dengan unsur

bahasa yang lain. Konteks linguistis mencakup konteks hubungan antara kata dengan

kata dalam frasa atau kalimat, hubungan antarfrasa dalam sebuah kalimat atau

wacana, dan juga hubungan antarkalimat dalam wacana.

Konteks wacana dibentuk oleh berbagai unsur seperti situasi, pembicara, pendengar,

waktu, tempat, adegan, topic, peristiwa, bentuk amanat, kode, dan saluran. Unsur-

unsur itu berhubungan pula dengan unsur-unsur yang terdapat dalam setiap

komunikasi bahasa antara lain yang dikemukakan oleh Hymes (Djajasudarma,

2006:27). Hymes (dalam Rusminto dan Sumarti 2006:56) menyatakan bahwa unsur-

unsur konteks mencakup berbagai komponen yang disebutnya dengan akronim

SPEAKING. Akronim ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Setting, yang meliputi waktu, tempat, atau kondisi fisik lain yang berada

disekitar tempat terjadinya peristiwa tutur.

2. Participants, yang meliputi penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam

peristiwa tutur.

3. Ends, yaitu tujuan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai dalam peristiwa

tutur yang sedang terjadi.

4. Act sequences, yaitu bentuk dan isi pesan yang ingin disampaikan.

5. Keys, yaitu cara berkenaan dengan sesuatu yang harus dikatakan oleh penutur

(serius, kasar, atau main-main).

6. Instrumentalities, yaitu saluran yang digunakan dan bentuk tuturan yang

dipakai oleh penutur dan mitra tutur.
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7. Norm, yaitu norma-norma yang digunakan dalam interaksi yang sedang

berlangsung.

8. Genres, yaitu register khusus yang dipakai dalam peristiwa tutur.

2.5 Media Massa

Media massa ialah alat atau sarana yang digunakan dalam penyampaian pesan dari

sumber (komunikator) kepada khalayak (komunikan/penerima) dengan menggunakan

alat-alat komunikasi mekanis, seperti surat kabar, radio, televisi, film, dan internet

(Suryawati, 2014: 37).

2.5.1 Peran Media Massa

Macquaill dalam Suryawati (2014:37) menyatakan ada 6 persefektif tentang peran

media massa dalam konteks masyarakat modern, yaitu sebagai berikut.

1. Media massa sebagai sarana belajar untuk mengetahui berbagai informasi dan

peristiwa. Ia ibarat “Jendela” untuk melihat apa yang terjadi diluar kehidupan.

2. Media massa adalah refleksi fakta, terlepas dari rasa suka atau tidak suka. Ia

ibarat “cermin” peristiwa yang ada dan terjadi di masyarakat ataupun dunia.

3. Media massa sebagai filter yang menyeleksi berbagai informasi dan issue yang

layak mendapat perhatian atau tidak.
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4. Media massa sebagai penunjuk arah berbagai ketidakpastian atau alternative yang

beragam.

5. Media massa sebagai sarana untuk menyosialisasikan berbagai informasi atau ide

kepada publik untuk memperoleh tanggapan/ umpan balik.

6. Media massa sebagai interkulator, tidak sekedar tempat “lalu lalang” informasi,

tetapi memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif.

2.5.2 Surat Kabar

Surat kabar merupakan salah satu ragam dari ruang lingkup jurnalisme cetak. Surat

kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat

dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual

mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca

(Effendy,2005: 241).

Di Indonesia, surat kabar sering disebut juga dengan istilah koran. Dalam berbagai

kamus memang sulit ditemukan asal bahasa dari koran ini. Namun dari penelitian

seksama, bahasa yang mendekati kata “koran” adalah “Quran” dari bahasa Arab yang

berarti bacaan. Selain itu, ada juga kata yang cukup dekat pada kata “koran” yaitu

“Courantos”, merupakan sebuah buletin yang terbit di Jerman pada abad ke-16

masehi.

Selain itu, kata koran juga berasal dari dari bahasa Belanda yaitu “krant”, dan dari

bahasa Prancis, “Courant”. Adapun defenisinya yakni suatu penerbitan yang ringan

dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas



30

koran, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Topiknya bisa berupa

politik, kriminal, olahraga, tajuk rencana, ekonomi, sosial dan sebagainya. Surat

kabar juga biasa berisi kartun, TTS, dan hiburan lainnya (Sumadiria, 2006: 5).

Surat kabar dikembangkan untuk bidang-bidang tertentu, misalnya berita

untukindustri tertentu, penggemar olahraga tertentu, penggemar seni atau partisipan

kegiatan tertentu. Jenis surat kabar umum biasanya diterbitkan setiap hari, kecuali

pada hari-hari libur. Surat kabar sore juga umum di beberapa negara. Selain itu, juga

terdapat surat kabar mingguan yang biasanya lebih kecil dan kurang prestisius

dibandingkan dengan surat kabar harian dan isinya biasanya lebih bersifat hiburan.

Surat kabar atau koran adalah barang cetakan yang berisi berita, informasi dan

pendidikan yang terbit secara kontiniu yang biasanya harian. Surat kabar merupakan

salah satu bentuk media cetak yang tidak dijilid, dalam ukuran normal dan tiap

halaman terdiri 9 kolom. Ada yang terbit 8 halaman, 12 halaman, 16 halaman dan ada

yang lebih dari jumlah itu.

Menurut Karl (dalam Soehoet 2003: 11), surat kabar dapat dilihat dari syaratnya.

Adapun syarat tersebut, yakni (a) publisitas, artinya surat kabar diterbitkan untuk

publik, untuk masyarakat umum, atau untuk siapa saja, (b) periodisitas, artinya surat

kabar tersebut terbit pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya, (c) aktualitas,

artinya isinya aktual, belum pernah dimuat sebelumnya, (d) universalitas, artinya isi

surat kabar tidak mengenai satu persoalan saja, dan (e) kontinuitas, artinya isi surat

kabar berkesinambungan.
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Komunikasi dalam surat kabar bersifat irreversible. Sekali pesan, termasuk

penjulukan, disampaikan kepada khalayak pemirsa, maka amat sulit bagi siapa pun

untuk meniadakan sama sekali efeknya. Maka, jika seseorang diberitakan secara

negatif, difitnah misalnya, pemberitaan itu sulit untuk mengembalikan citra si korban

ke citra semula, meskipun pihak wartawan atau TV memohon maaf atas kekhilafan

mereka (Mulyana, 2000: 73)

2.6  Pembelajaran  Bahasa  Indonesia  di  SMA

Pembelajaran  adalah  proses  komunikasi.  Artinya,  terjadi  aktivitas  proses  di

dalam  kelas  yang  merupakan suatu  interaksi  tersendiri  yang  terjadi  antara

peserta  didik  dengan  pendidik  (Suliani,  2011:  6).  Pembelajaran  juga  merupakan

suatu  kombinasi  yang  tersusun  meliputi  unsur-unsur  manusiawi,  material,

fasilitas,  perlengkapan,  dan  prosedur  yang  saling  memengaruhi  dalam  mencapai

suatu  tujuan  dari  apa  yang  dilakukan  yaitu  pembelajaran  (Hamalik,  2014:  57).

Jadi,  pembelajaran  merupakan  salah  satu  upaya  mengatur  dengan

mengorganisasikan  lingkungan  untuk  menciptakan  kondisi  belajar  bagi  peserta

didik.

Kurikulum 2013 terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar.  Kompetensi inti

kelas dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kompetensi inti

kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar; semua kompetensi dasar dan

proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan

dalam kompetensi inti. Kompetensi inti meliputi kompetensi inti spiritual, sosial,

pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti dirancang seiring dengan
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meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Kompetensi dasar berfungsi

untuk mencapai kompetensi inti. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada

prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antara mata pelajaran dan

jenjang pendidikan (Abidin, 2014: 21).

Pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMA terdiri atas dua aspek yakni

kemampuan berbahasa dan bersastra. Kedua aspek tersebut masing-masing terdiri

atas subaspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Materi pelajaran

bahasa Indonesia tidak hanya sebatas kata, frasa, klausa, dan kalimat saja, melainkan

ada yang disebut gaya bahasa. Gaya bahasa biasanya dipelajari siswa dengan bantuan

bahan ajar yang berhubungan dengan sastra. Namun, tidak menutup kemungkinan

materi gaya bahasa juga bisa menggunakan alternatif bahan ajar yang lain. Agar dapat

memilih bahan pengajaran yang tepat, beberapa aspek perlu dipertimbangkan.

a. Bahasa

Bagaimana guru dapat merasa lebih yakin bahwa pemilihan bahan yang dia

tentukan  sudah tepat ditinjau dari segi kebahasaan. Untuk itu guru hendaknya

mengadakan pemilihan berdasarkan wawasan yang ilmiah, contohnya

memperhitungkan kosakata yang baru, memerhatikan segi ketatabahasaan dan

sebagainya. Seorang guru hendaknya selalu berusaha memahami tingkat

kebahasaan siswa-siswanya sehingga berdasarkan pemahaman itu guru dapat

memilih materi yang cocok disajikan.

b. Psikologi

Perkembangan psikologis dari taraf anak menuju ke dewasa ini melewati
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tahap-tahap tertentu yang cukup jelas untuk dipelajari. Dalam memilih bahan

pengajaran, tahap-tahap perkembangan psikologis ini hendaknya diperhatikan

karena tahap-tahap ini sangat besar pengaruhnya terhadap minat dan

keengganan anak didik dalam banyak hal. Tahap pekembangan psikologis ini

juga sangat besar pengaruhnya terhadap daya ingat, kemauan mengerjakan

tugas, kesiapan bekerja sama, dan kemungkinan pemahaman situasi atau

pemecahan problem yang dihadapi.

c. Latar Belakang Budaya

Latar belakang pembelajaran ini meliputi hampir semua factor kehidupan

manusia dan lingkungannya, seperti geografi, sejarah, topografi, iklim,

mitologi, legenda, pekerjaan, kepercayaan, cara berpikir, nilai-nilai

masyarakat, seni, olah raga, hiburan, moral, etika, dan sebagainya. Biasanya

siswa akan mudah tertarik dengan pembelajaran dengan latar belakang yang

erat hubungannya dengan latar belakang kehidupan mereka, terutama

pembelajaran menghadirkan tokoh yang berasal dari lingkungan mereka dan

mempunyai kesamaan dengan mereka atau dengan orang-orang di sekitar

mereka. (B.Rahmanto, 1988: 27).

2.6.1  Materi Pembelajaran

Guru dalam melaksanakan tugasnya harus selalu mempertimbangkan bagaimana agar

pembelajaran yang ia rancang dapat berjalan sesuai rencana dan tujuan yang

diharapkan. Hal tersebut sangat berkaitan dengan materi pembelajaran. Guru bertugas
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mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang kompetensi dasar dengan

mempertimbangkan beberapa hal berikut.

1) Potensi peserta didik.

2) Relevansi dengan karakteristik daerah.

3) Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosi, sosial, dan spiritual peserta

didik.

4) Kebermanfaatan bagi peserta didik.

5) Struktur keilmuan.

6) Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran.

7) Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan.

8) Alokasi waktu.

Guru bertugas mengorganisasikan materi pembelajaran yang akan disajikan dengan

baik dan cermat agar mencapai hasil optimal. Begitu juga dalam memilih bahan ajar,

guru harus mempertimbangkan beberapa hal agar bahan ajar yang dipilih sesuai

dengan kriteria pemilihan bahan ajar. Menurut Hosnan, Dipl. Ed., (2014: 139) dalam

pemilihan bahan ajar harus mempertimbangkan hal-hal berikut.

1) Sesuai dengan kompetensinya dan kompetensi dasar yang ingin dicapai.

2) Relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan teknologi.

3) Realistik,  memiliki sumber belajar yang jelas, tersedia dan efesien (waktu dan

tenaga, dan biaya) untuk diajarkan.

4) Memberi dasar pencapaian kompetensi dan kompetensi dasar.

5) Fleksibel atau mudah dimodifikasi sesuai dengan kondisi lingkungan setempat.
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6) Sistematis dan proposional, memiliki urutan yang jelas dan pembagian waktunya

seimbang  dengan materi lainnya dalam satu semester.

7) Akurat khususnya pada materi yang berisi konsep dan teori harus benar dan

dapat dipercaya.

2.6.2  Bahan Ajar

Menurut  Kemp (Agustina, 2011: 89) bahan ajar merupakan gabungan antara

pengetahuan (fakta atau informasi rinci), keterampilan (langkah-langkah, prosedur,

keadaan, syarat-syarat). Isi bahan ajar dibedakan menjadi empat, yaitu fakta, konsep,

prosedur, dan prinsip.

(1) Bahan ajar disebut fakta apabila berisi sesuatu yang biasanya diminta untuk

diingat.

(2) Bahan ajar disebut konsep apabila berisi suatu definisi, ciri khas suatu hal, dan

klasifikasi suatu hal.

(3) Bahan ajar disebut prosedur apabila berisi penjelasan tentang langkah-langkah

kegiatan, prosedur pembuatan sesuatu, cara-cara menyelesaikan masalah, dan

urutan-urutan suatu peristiwa.

(4) Bahan ajar disebut prinsip apabila berisi penjelasan  tentang hubungan antara

beberapa konsep, hasil hubungan berbagai  konsep, dan tentang keadaan

berbagai hal.
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Bahan ajar adalah segala informasi yang terkait dengan topik, baik berupa konsep,

data atau hal-hal yang mempunya relevansi dengan topik. Dengan pesatnya

perkembangan teknologi informasi saat ini, tidak ada alasan bagi kita sulit mencari

bahan. Ada serangkaian bahan yang layak kita manfaatkan, yaitu sebagai berikut.

a. Bahan harus relevan

Bahan yang digunakan sebagai bahan ajar harus memiliki relevansi tinggi

dengan topik.

b. Bahan harus aktual

Keaktualan ini terkait dengan kemutakhiran sumber bahan. Bahan-bahan yang

mutakhir dari sumber tentu lebih actual bila dibandingkan dengan bahan-

bahan dengan sumber lama.

c. Bahan harus objektif

Bahan-bahan dikatakan objektif apabila menyajikan apa adanya tanpa ada

kesan atau penilaian tertentu dari peneliti atau pengamat

d. Bahan tidak kontroversial

Bahan dikatakan kontroversial apabila tidak sesuai degan kenyataan yang

sebenarnya karena tendensius.

Peneliti  mengaitkan  penggunaan diksi pada kolom public hotline service surat

kabar tidbun Lampung sebagai  salah  satu  bahan  ajar dan  implikasinya  dalam

pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas (SMA). Penelitian

mengenai diksi pada kolom public hotline service surat kabar tidbun Lampung

tentunya  akan diimplikasikan pada  materi  pembelajaran  bahasa Indonesia  di
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Sekolah Menengah Atas (SMA) berdasarkan Kurikulum 2013 yaitu, pada kelas

X semester ganjil  dan berikut kompetensi dasar yang digunakan.

Kompetensi Dasar
Bahasa Indonesia (Wajib)

Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)
Kelas X Semester  Ganjil

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran

2.3 Menceritakan

berbagai

pengalaman

dengan pilihan

kata dan

ekspresi yang

tepat

Cerita pengalaman

(yang lucu,

menggembirakan,

mengharukan, dsb.)

 Penggunaan

diksi (pilihan

kata)

 Penggunaan

intonasi, jeda,

dan ekspresi

 Secara bergiliran siswa

bercerita pengalaman

pribadi (yang lucu,

menyenangkan, atau

mengharukan) dengan

menggunakan:

- pilihan kata dan

ekspresi secara

tepat.

- Menggunakan

kosakata sesuai

dengan situasi dan

konteks.

 Membahas pengalaman

yang diceritakan
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena data yang terkumpul

berbentuk kata-kata. Bogdan, Tylor, dan Moleong (dalam Margono, 2010: 36)

mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilakukan melalui langkah persiapan,

pelaksanaan, dan pelaporan.

Bogdan  dan  Taylor  dalam  Margono  (2014:  36)  memaparkan  bahwa  penelitian

kualitatif  adalah  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa

kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati.

Secara  rinci penelitian kualitatif  juga bermaksud  untuk  memahami  fenomena

tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya,  perilaku,  persepsi,

motivasi,  tindakan,  dll.,  secara  holistik,  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam

bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan
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dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  ilmiah  (Moleong,  2005:  6). Penelitian

kualitatif bersifat deskriptif, karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar,

dan bukan angka-angka, hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif (Moleong,

2005: 11). Alasan  peneliti  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  karena

penelitian  ini  bertujuan  memaparkan  atau  mendeskripsikan  diksi  yang  terdapat

dalam kolom public hotline service surat kabar tribun Lampung.

3.2 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini kolom public hotline service surat kabar tribun

Lampung, yang meliputi  aspek  sebagai  berikut.

1. Kolom public hotline service surat kabar tribun Lampung yang dibeli pada

loper-loper koran.

2. Populasi data yang diambil periode Oktober 2016, berjumlah 27 lembar

kolom public hotline service surat kabar tribun Lampung yang terbit setiap

hari Senin sampai Sabtu .

3. Diksi yang dikaji berupa kata umum, kata khusus, makna denotasi dan

makna konotasi.

4. Berbagai  sumber lain yang relevan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah teknik

dokumentasi. Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-

arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hokum-hukum,
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dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian disebut teknik

dokumentasi atau studi documenter (Margono, 2010: 181).

Data dikumpulkan berdasarkan syarat ketepatan pilihan kata yakni bentuk kata dan

makna menurut Keraf (1994:88-89) yang dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Pedoman Analisis Diksi Pada Kolom Public Hotline Service Surat
Kabar Tribun Lampung.

No Idikator Deskriptor

1 Kata umum Kata yang luas ruang lingkupnya.
Makin umum, makin kabur
gambarannya dalam angan-angan.

2 Kata Khusus Kata khusus ialah kata yang sempit
ruang lingkupnya. Makin khusus,
makin jelas maksud dan maknanya.

3 Makna Denotasi Makna denotatif adalah makna yang
mengacu pada gagasan tertentu, yang
tidak mengandung makna tambahan
atau nilai rasa tertentu

4 Makna Konotasi

A.Konotasi Tinggi

B.Konotasi Ramah

C.Konotasi Berbahaya

D.Konotasi Tak pantas

E.Konotasi Tak Enak

F.Konotasi Kasar

Makna konotasi adalah makna yang
mengandung nilai rasa .

A. kata-kata asing menimbulkan
anggapan rasa segan, terutama
bila orang kurang atau sama
sekali tidak memahami
maknanya,  akan memeroleh
konotasi tinggi (Contoh:
bahtera yang memiliki arti
perahu atau kapal)

B. bahasa campuran yang
kadang-kadang terasa lebih
ramah daripada bahasa
Indonesia sebab dalam hal ini
kita merasa lebih akrab, dapat
saling merasakan satu sama
lain, tanpa terasa adanya
kecanggungan dalam
pergaulan, contoh : Akur
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(cocok atau sesuai).
C. saat-saat tertentu dalam

kehidupan masyarakat harus
berhati-hati mengucapkan
suatu kata supaya tidak terjadi
hal-hal yang tidak kita
inginkan, hal-hal yang
mendatangkan mara bahaya.
(contoh: harimau: dianggap
berbahaya sehingga mendapat
nilai rasa berbahaya)

D. Dalam kehidupan sehari-hari
dalam masyarakat terdapat
sejumlah kata yang jika
diucapkan tidak pada
tempatnya, kata-kata tersebut
mendapat nilai rasa tak
pantas, Contoh Bunting
(mengandung).

E. Ada sejumlah kata yang
karena biasa dipakai dalam
hubungan yang tidak atau
kurang baik, maka tidak enak
didengar telingan dan
mendapat nilai rasa tidak
enak, Contoh: orang udik
(orang desa).

F. ada kalanya kata-kata yang
dipakai oleh rakyat jelata
terdengar kasar dan mendapat
nilai rasa kasar, contoh:
Mampus (mati), Lu (kamu).

(Tarigan, 1985:68)

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis teks.

Teknik tersebut merupakan teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan

penggunaan diksi pada kolom hotline public service surat kabar tribun Lampung yang
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dianalisis berdasarkan makna dan tujuannya.Langkah- langkah yang dilakukan

sebagai berikut.

1. Mengklasifikasi pilihan kata dari segi makna yakni denotasi dan konotasi.

2. Mengklasifikasi pilihan kata dari segi bentuk kata yakni kata umum dan kata

khusus.

3. Mengidentifikasi pilihan kata berdasarkan kata umum, kata khusus, makna

denotasi dan makna konotasi.

4. Menganalisis pilihan kata berdasarkan kata umum, kata khusus, makna denotasi

dan makna konotasi.

5. Berdasar hasil identifikasi dan analisis data, dilakukan penarikan simpulan.

6. Memeriksa kembali pilihan kata berdasarkan kata umum, kata khusus, makna

denotasi dan makna konotasi.

7. Merumuskan kedalam pembelajaran pilihan kata yang digunakan.

8. Mengimplikasikan hasil penelitian  pada pembelajaran
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1  Simpulan

Berdasarkan data dan hasil  analisis  terhadap  diksi pada kolom public hotline

service surat kabar Tribun Lampung peneliti  menyimpulkan  sebagai  berikut.

1. Penggunaan kata yang berbentuk kata umum dan kata khusus yang meliputi

kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang dan kata majemuk pada kolom public

hotline service surat kabar Tribun Lampung. Berdasar pada hasil penelitian

kata yang paling sering digunakan  dalam  diksi  pada kolom public hotline

service adalah kata khusus, Kata khusus lebih menegaskan pesan, memusatkan

perhatian dan pengertian, serta sangat selaras dengan prinsip akurasi dalam

etika dasar jurnalistik. Kata khusus sangat dianjurkan untuk lebih banyak

dipilih dan digunakan dalam peliputan, penulisan dan pelaporan jurnalistik.

Contoh hewan, hewan merupakan kata dasar yang berbentuk umum karena

kata hewan memunyai cakupan makna yang lebih sempit, contohnya seperti

bebek, bebek merupakan kata dasar yang berbentuk khusus karena

mengartikan salah satu dari hewan.

2. Berdasar pada hasil penelitian makna  yang paling sering digunakan  dalam

diksi pada kolom public hotline service adalah  makna denotasi, dalam

menulis atau mengarang, hendaknya digunakan kata-kata yang bermakna
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denotasi agar terlepas dari tafsiran yang menyimpang dari apa yang dimaksud.

Contoh rumah, rumah merupakan kata yang tidak memiliki makna tambahan

atau nilai rasa, karena rumah mengartikan tempat tinggalnya seseorang,

berbeda dengan kata home home merupakan kata yang memunyai nilai rasa

tinggi karena kata tersebut merupakan kata asing. Kata rumah dan home sama-

sama memunyai arti tempat tinggal, tetapi kata home memiliki nilai rasa

sehingga kata home merupakan kata yang memunyai makna konotasi dan kata

rumah memunyai makna denotasi.

3. Diksi pada kolom public hotline service surat kabar Tribun Lampung dapat

diimplikasikan  terhadap  pembelajaran  bahasa  Indonesia  di  SMA.

Khususnya  pada  materi  pembelajaran  siswa  kelas  X  semester  ganjil

tentang  menceritakan pengalaman dengan pilihan kata dan ekspresi yang

tepat, koran diimplikasikan sebagai alternatif media pembelajaran  dan  hasil

penelitian  berupa  pilihan kata  dijadikan  sebagai  bahan  ajar  yang  akan

membantu  siswa  dalam memahami  materi  pilihan kata. Bahan ajar adalah

segala informasi yang terkait dengan topik, baik berupa konsep, data atau hal-

hal yang mempunya relevansi dengan topik.

5.2 Saran

Berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis  menyarankan  sebagai  berikut.

1. Sebaiknya guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dapat

menggunakan hasil penelitian berupa pilihan kata yang berupa kata umum

dan kata khusus, makna denotasi dan konotasi sebagai materi pembelajaran

siswa  kelas  X semester  ganjil  tentang  menceritakan berbagai pengalaman
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dengan pilihan kata dan ekspresi yang tepat. Hasil penelitian mencakup materi

kebahasaan yaitu pilihan kata.

2. Diharapkan kolom public hotline service surat kabar Tribun Lampung

digunakan sebagai salah satu alternatif  media  serta bahan ajar umtuk

materi  tentang  diksi atau pilihan kata  dalam  pembelajaran bahasa

Indonesia  di  SMA karena di dalamnya terdapat unsur  pilihan kata.  Selain

itu  Kolom public hotline service surat kabar Tribun Lampung juga mudah

untuk didapat di looper-looper Koran terdekat.

3. Sebaiknya siswa  dapat  diarahkan  untuk  memperhatikan  dan  menganalisis

pilihan kata pada kolom public hotline service surat kabar Tribun Lampung.

Siswa  dapat  belajar  pilihan kata  dengan  memahami  isi kolom tersebut.

Penggunaan   Kolom public hotline service surat kabar Tribun Lampung

dalam  pembelajaran  pilihan kata dapat  meningkatkan  kreativitas  guru  dan

siswa.
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