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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan bentuk kata yang
bermakna kontekstual dalam wacana rubrik berita utama surat kabar Lombok
Post, (2) menafsirkan makna kontekstual kata dalam wacana rubrik berita utama
surat kabar Lombok Post, dan (3) mendeskripsikan implikasi makna kontekstual
kata dalam wacana rubrik berita utama surat kabar Lombok Post dengan
pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks di SMP/SMA. Permasalahan dalam
penelitian ini adalah (1) bagaimanakah bentuk kata yang bermakna kontekstual
dalam wacana rubrik berita utama surat kabar Lombok Post, (2) bagamanakah
makna kontekstual kata dalam wacana rubrik berita utama surat kabar Lombok
Post, dan (3) bagaimanakah implikasi makna kontekstual kata dalam wacana
rubrik berita utama surat kabar Lombok Post dengan pembelajaran bahasa
Indonesia berbasis teks di SMP/SMA. Data dalam penelitian ini berupa kata. Data
diperoleh dengan menggunakan metode observasi dan metode dokumentasi.
Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data disajikan dalam
bentuk formal dan informal. Hasil analisis data dalam penelitian ini ditemukan
bentuk kata dasar dan kata turunan bermakna kontekstual. Bentuk kata dasar yang
ditemukan yaitu kata dasar berkategori nomina, verba, dan adjektiva. Bentuk kata
turunan yang ditemukan yaitu kata berimbuhan dan kata majemuk. Kata
berimbuhan yang ditemukan yaitu dalam bentuk prefiks kategori verba, sufiks
kategori nomina dan konfiks kategori nomina. Sedangkan bentuk kata majemuk
yang ditemukan adalah verba majemuk berafiks, nomina majemuk dasar dan
berafiks. Makna kontekstual yang ditemukan dalam bentuk kata dasar yaitu
makna dukungan, pemimpin, anggota, bagian, calon, tersebar, bergabung,
kecurangan dan malu. Makna kontekstual yang ditemukan dalam bentuk kata
turunan berimbuhan yaitu makna menjadi, mencapai, mengalahkan, dikalahkan,
memerlukan, edaran, perbedaan, banyaknya, tersebarnya, kecurangan. Makna
kontekstual yang ditemukan pada kata majemuk adalah makna menyuap,
kecurangan, berharap, kekayaan lain, club kuat, tanggapan negatif, korupsi dan
strategi permainan. Adapun implikasi makna kontekstual terhadap pembelajaran
bahasa Indonesia di SMP/SMA adalah pada pembelajaran berbasis teks sesuai
dengan yang tercantum di dalam kurikulum 2013, khususnya terkait dengan
pemaknaan teks dan jenis-jenis teks.
Kata Kunci : Bentuk kata, Makna kontekstual, Teks berita
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ANALYSIS CONTEXTUAL MEANING OF RUBRIC DISCOURSE IN
LOMBOK POST NEWSPAPER HEADLINES AND IMPLICATIONS
FOR TEXT-BASED INDONESIAN LEARNING AT JUNIOR HIGH
SCHOOL / SENIOR HIGH SCHOOL

ABSTRACT
This study aims to: (1) describe linguistic forms of contextual meaning
on the rubric of headlines in Lombok Post newspaper, (2) interpret the
contextual meaning in discourse rubric headlines in Lombok Post, and (3)
describe the implications of the contextual meaning of discourse the main
news section of Lombok Post newspaper with text-based learning Indonesian
at junior high / senior high school
Problems in this study are (1) how the linguistic forms of contextual
meaning on the rubric of headlines Lombok Post newspaper, (2) how the
contextual meaning in discourse rubric headlines Lombok Post, and (3) how
the implications of contextual meaning discourse on the main news section of
Lombok Post newspaper with text-based learning Indonesian in junior high /
high school.
The methods used in this research are observation and documentation.
The results of the analysis and discussion of this study are finding the
linguistic form that contains the contextual meaning in the newspapers; they
are basic words and word forms derived. Basic word forms are found, they are
basic word that categorized as nouns, verbs, and adjectives. Derivative word
forms found that affix words and compound words. Affix words are found in
the form of the verb category prefixes, suffixes category of nouns and verbs
and nouns confiks category. Meanwhile, the form of compound that found is
affixed compound verbs, base compound nouns and affixed. Contextual
meaning is found in the form of a basic word is the meaning of support,
leaders, members, part, candidates, spread, join, fraud, embarrassment and
unpleasant. Contextual meaning is found in the form of derivative affixes
word that means to be reached, beat, beat, need, delete, impact, on the part of,
circulars, wealth, spread, fraud, issuing. Contextual meaning that found in the
compound word is the meanings of bribing, cheating, hope, other property,
develop a strong club, a negative feedback, corruption and a game strategy.
As for the implications of contextual meaning to learn Indonesian language in
junior/high school is the text-based learning in accordance with the curriculum
of 2013, particularly matching to the meaning of the text and the types of text.
Keywords: Forms Contextual Meaning, Contextual Meaning, News Text
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Makna kontekstual muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran
dengan konteks. Kata konteks berarti bagian suatu uraian atau kalimat yang
mendukung atau menambah kejelasan makna suatu kata. Sebuah ujaran
yang sama dapat mempunyai pengertian yang berlainan jika konteksnya
berbeda. Oleh karena itu, makna yang diperoleh dan ditafsirkan dari sebuah
ujaran tidak dapat dilepaskan dari konteks. Misalnya, dalam buku Tata
Bahasa Baku Bahasa Indonesia (2000: 421), Konteks (1), “Regu itu telah
lama mencari jalan ke lereng sebuah bukit tempat berkemah. Mereka
sekarang harus menempuh hutan yang lebat. Mula-mula mereka ragu-ragu,
tetapi pemimpin regu itu lalu maju dan mendahului kawan-kawannya
menebas kayu-kayuan untuk membuat jalan. Seorang anggota regu berkata,
“Toni memang pemberani”. Konteks (2), “Sekelompok siswa laki-laki
sedang mengusik kawan-kawannya siswa perempuan, kecuali Toni yang
tinggal diam, tidak mau ikut-ikutan. Semua siswa laki-laki di situ
menggodanya agar dia mencubit lengan siswa perempuan, tetapi Toni tetap
diam. Seorang siswa laki-laki lalu berseru. “Toni memang pemberani” .
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Dari kedua konteks di atas, konteks kedualah yang bermakna
kontekstual. Karena pada konteks (1) kata pemberani berarti yang
sebenarnya, yaitu „orang yang tak gentar‟, sedangkan pada konteks (2) kata
itu berarti sebaliknya, yaitu „penakut‟ atau „pemalu‟. Pada contoh di atas
juga jelas, bahwa sebuah ujaran ditentukan oleh konteks di dalam ujaran
(ko-teks) dan di luar ujaran. Konteks di dalam ujaran itu adalah konteks
bahasa itu sendiri, dan konteks di luar ujaran seperti adanya objek, dan
peristiwa yang terjadi saat ujaran tersebut berlangsung.
Makna kontekstual bisa muncul dalam surat kabar. Salah satu rubrik
dalam surat kabar yang teksnya mengandung makna kontekstual adalah
rubrik berita utama. Dalam rubrik berita utama banyak ditemukan fenomena
pengguna makna kontekstual. Rubrik berita utama disusun berdasarkan
konteks aktual, yaitu berisi peristiwa/kejadian atau topik yang sedang hangat
dibicarakan. Oleh karena itu, pembaca harus mengetahui peristiwa aktual
yang terjadi untuk memahami berita utama dalam surat kabar. Misalnya,
dalam berita utama berjudul “UN Harusnya Menyenangkan” yang teksnya
sebagai berikut.
Pelaksanaan UN 2014 ini relatif lebih tenang ketimbang tahun lalu.
Tetapi dibalik itu, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) ternyata mencatat laporan kecurangan UN yang
meningkat tajam dibandingkan tahun lalu. Meskipun Begitu mereka
tetap mempertahankan bahwa UN tahun ini kondusif. Laporan
meningkat tajam untuk kategori isu kebocoran soal ujian. Pada UN
2013 lalu Kemendikbud hanya menerima satu laporan kebocoran
naskah ujian (Post, Rabu, 16 April 2014)
2

Dari kutipan berita di atas, terdapat kata kebocoran. Kata tersebut
merupakan kata yang sering digunakan baik secara lisan dalam bentuk
pembicaraan atau percakapan maupun tertulis dalam bentuk wacana, atau
paragraf. Penafsiran makna kata kebocoran pada kutipan berita tersebut
berbeda. Kata kebocoran berarti yang sebenarnya, yaitu „ada sesuatu yang
bocor (berlubang)‟. Tetapi pada konteks berita di atas, kata kebocoran
merujuk pada berita yang aktual pada saat berita ditulis yaitu suatu
peristiwa yang terjadi di luar pengawasan dan pengamatan. Sehingga, kata
kebocoran dapat ditafsirkan sebagai faktor „kecurangan‟. Oleh karena itu,
konteks berita di atas dapat dinyatakan konteks berita bermakna
kontekstual. Jika kata kebocoran tersebut berada pada konteks lain, maka
makna yang diperoleh juga lain.
Contoh lainnya, dalam judul berita utama yang sama dengan wujud
teksnya sebagai berikut:
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB
Memastikan pelaksanaan UN di seluruh kabupaten/kota di NTB
berjalan lancar. Tidak ditemukan kendala yang signifikan. Hanya
masih ada isu-isu miring soal peredaran kunci jawaban namun telah
diantisipasi (Post, Rabu, 16 April 2014)

Pada kutipan berita di atas, terdapat kata miring. Kata miring
memiliki arti sebenarnya yaitu „memiliki sisi yang tidak sama (sisi yang
satu lebih tinggi dari sisi lainnya)‟. Jika kata miring berada dalam konteks
mengenai harga, maka kata miring berarti „agak murah‟. Maka lain
3

halnya, jika kata miring ini berada pada kutipan konteks berita di atas.
Pada kutipan berita di atas kata miring berarti „berita yang tidak jelas‟.
Oleh sebab itu, kutipan konteks berita di atas dapat dinyatakan konteks
berita bermakna kontekstual.
Dalam kenyataannya, fenomena di atas dapat ditemukan dalam
berita utama di surat kabar. Di dalam surat kabar ditemukan bentuk
kebahasaan yang mengandung makna kontekstual. Bahkan, dalam satu
edisi pada surat kabar dalam rubrik berita utama terdapat 3-4 bentuk
kebahasaan yang digolongkan dalam bentuk kebahasaan bermakna
kontekstual.
Hal ini menarik diteliti lebih lanjut. Penelitian ini akan difokuskan
pada rubrik berita utama surat kabar Lombok Post. Lombok Post dipilih
sebagai objek kajian dengan pertimbangan, surat kabar pertama dan
terbesar di NTB. Selain itu, belum ada yang meneliti makna kontekstual
dalam surat kabar Lombok Post. Hasil penelitian ini akan dihubungkan
dengan pembelajaran teks di SMP/SMA.
1.2

RumusanMasalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai
berikut:
1. Bagaimanakah bentuk kata yang bermakna kontekstual dalam wacana
rubrik berita utama surat kabar Lombok Post ?
4

2. Bagamanakah makna kontekstual kata dalam wacana rubrik berita utama
surat kabar Lombok Post?
3. Bagaimanakah implikasi makna kontekstual kata dalam wacana rubrik
berita utama surat kabar Lombok Post dengan pembelajaran bahasa
Indonesia berbasis teks di SMP/SMA.
1.3

TujuanPenelitian
Dalam penelitian ini ada 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai, yaitu:
1. Mendeskripsikan bentuk kata yang bermakna kontekstual dalam wacana
rubrik berita utama surat kabar Lombok Post ?
2. Menafsirkan makna kontekstual kata dalam wacana rubrik berita utama
surat kabar Lombok Post.
3. Mendeskripsikan implikasi makna kontekstual kata dalam wacana rubrik
berita utama surat kabar Lombok Post dengan pembelajaran berbasis
teks di SMP/SMA.

1.4

Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat memberikan gambaran atau masukan tentang
bentuk kata dalam wacana kontekstual pada rubrik berita utama surat
kabar Lombok Post. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah
wawasan dan pemahaman tentang kajian semantik khususnya yang
berkaitan dengan makna kontekstual.
5

2.

Manfaat Praktis
Manfaat praktis yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah
bagi guru khususnya yaitu untuk bahan pengajaran, bagi pembaca,
penelitian ini dapat menambah pemahaman berbagai bahasa di dalam
masyarakat, dan bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagai referensi awal.

6

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1

Tinjauan Pustaka
Adapun penelitian-penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan
penggunaan bahasa dalam lingkup komunikasi antar manusia, salah satunya
adalah penggunaan bahasa dalam bahasa berita atau media massa. Penelitian
ini mengambil objek bahasa media massa khususnya bahasa pers atau surat
kabar yang belum terlalu banyak dilakukan oleh para peneliti.
Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan di antaranya, Indro
Febiyanto (2009) yang berjudul “Aspek Gramatikal dan Leksikal Pada
Wacana “Tajuk Rencana” Surat Kabar Kompas”, penelitian ini membahas
penggunaan semua aspek gramatikal dan leksikal pada wacana “Tajuk
Rencana” serta menunjukkan frekuensi pemakaiannya setiap aspek. Data
dalam penelitian ini yakni keseluruhan data yang mengandung aspek
gramatikal dan leksikal yang terdapat dalam wacana kolom “Tajuk
Rencana” surat kabar kompas. Penelitian ini menggunakan teknik pustaka
dan teknik catat dalam mengumpulkan data, sedangkan analisis data dalam
penelitian ini menggunakan metode distribusional. Simpulan dari penelitian
ini adalah untuk penggunaan aspek gramtikal pada wacana tajuk rencana
terdiri dari referensi, penyulihan, pelesapan, dan kongjungsi, untuk
7

penggunaan aspek leksikal pada wacana tajuk rencana terdiri dari repetisi,
sinonimi, antonimi, dan hiponimi, dan untuk frekuensi yang ditemukan pada
aspek gramatik, yaitu referensi 140 data, konjungsi 59 data, substitusi 4
data, dan pelesapan 3 data. Sedangkan pada penggunaan aspek leksikalnya
ditemukan 7 data pada sinonimi, 6 data pada repetisi, 3 data pada antonimi,
dan 2 data pada hiponimi.
Selanjutnya, Sagiri (2011) yang berjudul “Variasi Bahasa Dalam
Rubrik Bejorak Di Surat Kabar Lombok Post”. Penelitian ini bertujuan
mendeskripsikan bentuk variasi bahasa, menganalisis fungsi pemakaian
variasi bahasa, dan menafsirkan makna wacana humor dalam rubrik
berjorak surat kabar Lombok Post. Sumber data dalam penelitian ini terdiri
dari data primer (data yang hanya diperoleh dari sumber asli atau pertama)
dan data sekunder (data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari
dan mengumpulkan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti tidak memberikan
teknik/metode yang jelas dalam menganalisi data, tetapi hanya memberikan
gambaran langkah menganalisis data. Simpulan pada penelitian ini, peneliti
menemukan sepuluh (10) bentuk variasi bahasa, enam (6) fungsi pemakaian
variasi bahasa, dan enam (6) makna yang terkandung dalam wacana humor
rubrik bejorak surat kabar Lombok Post.
Penelitian selanjutnya, Yulia Sani Wulandari (2012) yang berjudul
“Analisis Makna Denotasi dan Konotasi Dalam Ungkapan Bahasa Sasak
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Dialek Meno-Mene Masyarakat Bagik Polak dan Hubungannya dengan
Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP”. Penelitian ini bertujuan
mendeskripsikan jenis dari makna denotasi dan konotasi dalam ungkapan
bahasa sasak dan mendeskripsikan hubungan makna denotasi dan konotasi
dalam bahasa sasak dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia di SMP.
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan studi informan. Metode
yang digunakan peneliti adalah metode wawancara, pencatatan dan kajian
kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis
kualitatif. Simpulan dari penelitian ini yaitu ada 33 buah jenis ungkapan
yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Terdapat 21 buah ungkapan
dialek meno-mene yang dianalisis makna denotasinya, 32 buah ungkapan
dialek meno-mene yang dianalisis makna konotasinya. Terdapat 5 buah
ungkapan konotasi positif, 18 buah ungkapan konotasi negatif, dan 5 buah
ungkapan berkonotasi netral. Penelitian ini dapat dihubungkan pada mata
pelajaran Bahasa Indonesia di SMP kelas VII semester 2.
Penelitian selanjutnya, oleh Isthifa Kemal (2013) dengan judul
“Makna Kontekstual Bahasa Iklan Rokok Ditelevisi”. Penelitian ini
membahas teks-teks iklan rokok yang memiliki makna kontekstual,
menjelaskan makna yang terkandung di dalam rokok, serta mendeskripsikan
pengaruh iklan rokok terhadap masyarakat dari tayangan iklan rokok
tersebut. Data dalam penelitian ini diperoleh dari semua iklan rokok di
telivisi. Metode penelitian yang digunakan metode rekam dan catat. Analisis
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data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Simpulan dari penelitian ini
yaitu semua iklan rokok di telivisi mengandung makna kontekstual.
Terdapat persamaan dan perbedaan yang tampak dengan penelitian
penulis. Dari segi kajian yang diteliti, penelitian yang dilakukan Wulandari
(2011), Kemal (2012) dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, samasama mengkaji semantik. Perbedaannya terletak pada objek yang dikaji.
Dari segi wacana yang diteliti, penelitian yang dilakukan oleh
Febiyanto (2009), Sagiri (2011), dan Kemal (2012) dengan penelitian ini
sama-sama meneliti wacana, bedanya yaitu Febiyanto (2009) meneliti
wacana pada kolom tajuk rencana surat kabar Kompas, Sagiri (2012),
meneliti wacana pada rubrik bejorak surat kabar Lombok Post, Kemal
(2012) meneliti wacana iklan di televisi, sedangkan penulis meneliti wacana
berita utama surat kabar Lombok Post.
Dari segi metode yang digunakan, metode penelitian yang digunakan
oleh Febiyanto (2009), Sagiri (2011), Wulandari (2012), dan Kemal (2013)
dengan metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Febiyanto (2009)
menggunakan teknik pustaka dan catat dalam mengumpulkan data,
menggunakan metode distribusional dalam menganalisis data. Sagiri (2011)
menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan data. Wulandari
(2012) menggunakan metode wawancara, catat, dan kajian kepustakaan
dalam mengumpulkan data. Analisis yang digunakan adalah analisis
kualitatif. Kemal (2013) menggunakan meode rekam dan catat dalam
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mengumpulkan data, menggunakan analisis kualitatif dalam menganalisis
data. Sedangkan penulis menggunakan metode observasi dan dokumentasi
dalam mengumpulkan data.
Dari segi hubungan dengan pembelajaran, penelitian yang dilakukan
oleh Wulandari (2011) dengan penelitian ini sama-sama menghubungkan
dengan pembelajaran, bedanya penelitian yang dilakukan Wulandari (2011)
menghubungkan penelitiannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia di
SMP, sedangkan penelitian ini mengimplikasikan terhadap pembelajaran
teks di SMP/SMA.
Dari keempat penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa belum ada
satu pun yang pernah meneliti tentang “Makna Kontekstual Kata dalam
Wacana Rubrik Berita Utama Surat Kabar Lombok Post dan Implikasinya
Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Teks di SMP/SMA”.
2.2

Landasan Teori
2.2.1 Pengertian Semantik
Kata semantik digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari
makna atau arti dalam bahasa. Oleh karena itu, kata semantik dapat
diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti (Chaer, 1997: 2).
Verhaar (1998: 124) menyebutkan bahwa semantik berarti teori
makna atau tori arti, yakni cabang semantik bahasa yang menyelidiki
makna atau arti. Semantik memiliki hubungan erat dengn ilmu sosial,
seperti sosiologi dan antropologi, bahkan dengan filsafat dan psikologi.
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Sosiologi memiliki kepentingan dengan semantik karena sering dijumpai
kenyataan bahwa penggunaan kata-kata tertentu untuk menyatakan suatu
makna dapat menandai suatu kelompok dalam masyarakat (Chaer, 2002:4)
Lehrer (1974: 1) mengatakan bahwa semantik adalah studi tentang
makna (lihat juga Lyson I (1977: 1). Bagi Lehrer semantik merupakan
bidang kajian yang sangat luas karena turut menyinggung aspek-aspek
struktur dan fungsi bahasa sehingga dapat dihubungkan dengan psikologi,
filsafat, dan antropologi.
Jadi berdasarkan definisi semantik, disimpulkan bahwa semantik
adalah sebuah cabang linguistik yang mempelajari tentang makna dari
satuan-satuan bahasa, seperti kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana.
2.2.2 Makna Kontekstual
Makna Kontekstual adalah makna yang didasarkan atas hubungan
antara ujaran dan situasi pemakaian ujaran itu (Depdiknas,2008:864). Oleh
karena itu, sebuah wacana akan sulit dipahami maknanya, jika kita sendiri
tidak

memahami

konteks

keberlangsungan

ujaran-ujaran.

Untuk

memahami sebuah ujaran, harus diperhatikan konteks situasi (Pateda,
1994: 104).
Menurut (Pateda,2010:116) makna kontekstual (contextual meaning)
atau makna situasional (situational meaning) muncul sebagai akibat
hubungan antara ujaran dan konteks.
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Konteks itu sendiri merupakan satu situasi yang terbentuk karena
terdapat setting, kegiatan, dan relasi. Jika terjadi interaksi antara tiga
komponen itu, maka terbentuklah konteks.
Parera (2004: 228) menyebutkan bahwa setting tersebut meliputi
waktu dan tempat situasi itu terjadi. Secara umum yang termasuk setting
yaitu (1) unsur-unsur material yang ada disekitar interaksi berbahasa, (2)
tempat, yakni tata letak dan tata atur barang dan orang, (3) waktu, yakni
pengaturan urutan waktu dalam peristiwa interaksi berbahasa.
Makna Kontekstual menurut Chaer (2003: 290) adalah makna
sebuah leksem atau kata yang berada di dalam satu konteks. Misalnya,
makna konteks kata kepala pada kalimat, (1) Rambut di kepala nenek
belum ada yang putih”, (2) Sebagai kepala sekolah dia harus menegur
murid itu.
Makna konteks juga dapat berkenaan dengan situasinya yakni
tempat, waktu, lingkungan, penggunaan bahasa tersebut
Sarwiji (2008: 71) memaparkan bahwa makna kontekstual muncul
sebagai akibat hubungan antara ujaran dan situasi pada waktu ujaran
dipakai. Beliau juga berpendapat bahwa makna kontekstual adalah makna
yang sesuai dengan konteksnya (2008: 72).
J. R Firth mengemukakan bahwa teori konteks situasi ini menjadi
dasar dari teori linguistik. Firth menolak setiap usaha untuk memisahkan
bahasa dari konteksnya dalam kehidupan manusia dan budaya. Firth
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menekankan bahwa makna merupakan jantung dari pengkajian bahasa
(http://ceritadarikudus.blogspot.com/2012/10/teori-linguistics.html)
Dari beberapa uraian di atas maksud dari makna kontekstual dapat
diartikan sebagai makna kata atau leksem yang berada pada suatu uraian
atau kalimat yang dipengaruhi oleh situasi, tempat, waktu, lingkungan
penggunaan kata tersebut. Artinya, munculnya makna kontekstual bisa
disebabkan oleh situasi, tempat waktu, dan lingkungan.
Berlandaskan pada kondisi sosial, situasi atau tempat, serta keadaan
dan kesempatan dimana kata atau kalimat itu diucapkan dengan segala
unsurnya, baik dari pembicaraan ataupun pendengar, maka makna
kontekstual berhubungan dengan konteks kultural.
Konteks Kultural adalah nilai-nilai kultural dan sosial yang
dikandung oleh sebuah kata atau kalimat. Hal ini terkait dengan
kebudayaan masyarakat tertentu. Karena itulah, perbedaan lingkungan
budaya pada suatu masyarakat akan mengakibatkan perbedaan makna
kalimat pada lingkungan budaya masyarakat yang lain (dikutip dari situs
http://boediono.blogspot.com/2011/12/sistem-adaptasi-semantik-dari
bahasa.html)
2.2.3 Bentuk Kebahasaan
Bentuk kebahasaan merupakan bentuk-bentuk baik arti leksikal
maupun gramatikal (Ramlan, 2007: 27). Bentuk kebahasaan terdiri dari
morfologi, sintaksis, dan analisis wacana.
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1.

Morfologi
Morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari susunan

bagian-bagian kata secara gramatikal (Verhaar, 1984: 52). Kajian dalam
morfologi yaitu kata, morfem.
1.1

Kata
Kata adalah bentuk bebas yang terkecil yang tidak dapat dibagi

menjadi bentuk bebas yang lebih kecil lagi (Wijana, 2009: 33).
Kridalaksana (1993: 98) juga menjelaskan bahwa kata adalah morfemmorfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat
diajarkan sebagai bentuk yang bebas, satuan bahasa yang dapat berdiri
sendiri. Chaer (1995:162) mendefinisikan kata sebagai satuan bahasa yang
memiliki pengertian.
Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata adalah
satuan terkecil yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai arti.
Keraf (1991:4) mengelompokkan kata berdasarkan bentuknya
menjadi kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, dan kata majemuk.
Sedangkan kata berimbuhan terdiri atas kata yang berprefiks (berawalan),
kata yang berinfiks (bersisipan), kata yang bersufiks (berakhiran), dan kata
yang berkonfiks.
Senada dengan Keraf, Santoso, dkk (2008:4. 15) menyatakan bahwa
kata menurut bentuknya dikelompokkan menjadi kata dasar dan kata
jadian/turunan. Kata jadian terbagi lagi menjadi kata berimbuhan, kata
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ulang (reduplikasi), dan kata majemuk. Kata berimbuhan meliputi kata
berawalan (prefiks), kata bersisipan (infiks), kata berakhiran (sufiks), dan
kata yang berkonfiks.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata
berdasarkan bentuknya terdiri dari kata dasar, kata turunanan. Kata
turunan terdiri dari kata imbuhan, kata ulang, dan kata majemuk.
1.1.1 Kata Dasar
Kata dasar adalah kata yang belum diberi imbuhan. Dengan kata
lain, kata dasar adalah kata yang menjadi dasar awal pembentukan kata
yang lebih besar. Contohnya adalah makan, duduk, pulang, tinggal,
datang, minum, langkah, pindah, dan lain – lain.
1.1.2 Kata Turunan
Kata turunan merupakan kata yang dibentuk melalui proses
pengafiksasian, reduplikasi (pengulangan), atau pemajemukan.
(1)

Kata Imbuhan (Afiks)
Menurut Keraf, (1991: 121) mengemukakan bahwa afiks atau

imbuhan adalah semacam morfem nondasar yang secara struktural
dilekatkan pada kata dasar atau bentuk dasar untuk mebentuk kata-kata
baru. Dengan kata lain, afiks atau imbuhan melekat pada kata dasar. Afiks
atau imbuhan yang melekat pada kata dasar ini akan membentuk kata baru
sehingga makna dan fungsinya menjadi berbeda dengan kata dasarnya.
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Afiks juga dibagi berdasarkan tempat unsur itu dilekatkan pada kata
dasar. Dalam hal ini, Keraf (1991:121) membaginya menjadi prefiks
(awalan), infiks (sisipan), sufiks (akhiran), konfiks.
a.

Kata Berprefiks (Awalan)
Prefiks (awalan ) adalah sebuah morfem nondasar yang secara

struktural dilekatkan pada awal sebuah kata dasar atau bentuk dasar
(Keraf, 1991:122). Dengan kata lain, prefiks tau imbuhan yang letaknya di
awal kata. Bahkan dalam sebuah kata bisa diletakkan dua prefiks
sekaligus, misalnya mem-per-satukan, dan di-per-hatikan.
Bentuk prefiks (awalan) yang ada dalam Bahasa Indonesia yaitu
prefiks ber-, per-, me-, di-, ter-, ke-, se-, dan pe-. Contok kata berprefiks
antara lain, berlari, percepat, memakan, dilihat, terbawa, kekasih, sebotol,
pemalas, dan sebagainya.
b.

Kata Berinfiks (sisipan)
Infiks atau sisipan adalah morfem nondasar yang dilekatkan di

tengah sebuah kata, yaitu antara konsonan yang mengawali sebuah kata
dengan vocal berikutnya (Keraf, 1991: 136). Ada tiga macam infiks dalam
bahasa Indonesia yaitu, infiks -el-, -em-, dan -er-.
Infiks (sisipan) -el-, -em-, dan -er- tidak mempunyai variasi bentuk
dan bukan merupakan imbuhan yang produktif, maksudnya tidak
digunakan lagi untuk membentuk kata-kata baru dan hanya berlangsung
hanya pada kata-kata tertentu saja. Pengimbuhannya dilakukan dengan
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cara menyisipkan di antara konsonan dan vokal suku pertama pada sebuah
kata dasar. Contoh kata berinfiks antara lain telapak yang berasal dari
kata dasar tapak, gerigi berasal dari kata dasar gigi, dan temali yang
berasal dari kata dasar tali.
c.

Kata Bersufiks (Akhiran)
Sufiks atau akhiran merupakan morfem nondasar yang dilekatkan

pada akhir sebuah kata dasar. Sufiks yang ada dalam bahasa Indonesia
adalah –kan, -I, -an, dan –nya.
Sufiks atau akhiran –kan, -I, -an, dan –nya tidak mempunyai variasi
bentuk, sehingga untuk situasi dan kondisi manapun bentuknya sama. Ada
dua macam –nya dalam bahasa Indonesia yang perlu diperhatikan sebagai
kata ganti orang ketiga tunggal yang berlaku obyek atau pemilik dan –nya
sebagai akhiran. Contoh kata yang bersufiks antara lain, tulisan, obatnya,
surati, dan sebagainya.
d.

Kata berkonfiks
Konfiks merupakan gabungan prefiks dan sufiks yang membentuk

suatu kesatuan (Alwi, 2003: 32). Dengan demikian, kata yang
mendapatkan bentuk prefiks (awalan) dan sufiks (akhiran) disebut dengan
kata yang berkonfiks. Konfiks dalam bahasa Indonesia terdiri dari ber-an,
ber-kan, per-kan, per-i, me-kan, me-i, memper-kan, memper-i, di-kan, di-i,
diper-kan, diper-i, ter-kan, ter-i, ke-an, se-nya, pe-an, dan per-an. Contoh
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kata berkonfiks antara lain, bersenjatkan, berdatangan, percetakan,
perbaiki, membacakan, dan sebagainya.
(2)

Kata Ulang (Reduplikasi)
Reduplikasi disebut juga bentuk ulang atau kata ulang. Keraf (1991:

149) mendefinisikan bentuk ulang sebagai sebuah bentuk gramatikal yang
berwujud penggadaan sebagai atau seluruh bentuk dasar sebuah kata.
Dalam bahasa Indonesia terdapat bermacam-macam bentuk ulang.
Pengulangan dapat dilakukan terhadap kata dasar, kata berimbuhan,
maupun kata gabung.
Kata yang terbentuk dari hasil proses pengulangan dikenal dengan
nama kata ulang. Chaer (2006:286) membagi kata ulang berdasarkan hasil
pengulangannya.
a.

Kata Ulang Utuh atau Murni
Kata ulang utuh atau murni merupakan kata ulang yang bagian

perulangannya sama dengan kata dasar yang diulangnya. Dengan kata
lain, kata ulang utuh atau murni terjadi apabila sebuah bentuk dasar
mengalami pengulangan seutuhnya. Misalnya pada kata rumah-rumah,
pohon-pohon, pencuri-pencuri, dan anak-anak.
Bentuk kata ulang utuh atau murni dalam surat kabar Lombok Post
edisi April, September 2014 tidak ditemukan.
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b.

Kata Ulang Berubah Bunyi
Kata ulang berubah bunyi merupakan kata ulang yang bagian

pengulangannya mengalami perubahan bunyi, baik itu perubahan bunyi
vokal maupun bunyi konsonan. Kata ulang jeni ini terjadi apabila ada
pengulangan pada seluruh bentuk dasar, namun terjadi perubahan bunyi.
Kata ulang perubahan bunyi yang mengalami perubahan vocal misalnya
pada kata bolak-balik, gerak-gerik, dan kelap-kelip. Sedangkan kata ulang
berubah bunyi yang mengalami perubahan bunyi konsonan, misalnya pada
kata sayur-mayur, lauk-pauk, dan ramah-tamah.
Bentuk kata ulang berubah bunyi dalam surat kabar Lombok Post
edisi April, September 2014 tidak ditemukan.
c.

Kata Ulang Sebagian
Kata ulang sebagian merupakan pengulangan yang dilakukan atas

suku kata pertama dari sebuah kata. Dalam pengulangan jeni ini, vocal
suku kata pertama diganti dengan vocal e pepet. Kata-kata yang
mengalami pengulangan sebagian antara lain, lelaki, leluhur, pepohonan,
dan tettangga.
d.

Kata Ulang Berimbuhan
Kata ulang berimbuhan merupakan bentuk perulangan yang disertai

dengan pemberian imbuhan. Chaer (2006: 287) membagi kata ulang
berimbuhan berdasarkan proses pembentukannya menjadi tiga, yaitu (1)
sebuah kata dasar mula-mula diberi imbuhan, kemudian baru diulang,
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umpamanya kata aturan-aturan; (2) sebuh kata dasar mula-mula diulang
kemudian baru diberi imbuhan, misalnya kata lari yang mula-mula diulang
sehingga menjadi lari-lari kemudian diberi awalan ber-, sehingga menjadi
kata berlari-lari; (3) sebuah kata diulang sekaligus diberi imbuhan,
umpamanya kata meter yang sekaligus diulang dan diberi awalan ber-,
sehingga menjadi bentuk bermeter-meter.
(3)

Kata Majemuk
Kata majemuk adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang

membentuk satu kesatuan arti (Keraf, 1991: 154). Masing-masing kata
yang membentuk kata majemuk sebenarnya mempunyai makna sendirisendiri. Tetapi setelah kata tersebut bersatu, maka akan terbentuk kata
baru yang maknanya berbeda dengan kata sebelumnya. Misalnya pada
kata orang tua, sapu tangan, dan matahari.
Ramlan (1987: 76) mengatakan bahwa kata majemuk adalah
gabungan dua kata yang menimbulkan suatu kata baru. Misalnya, rumah
sakit, meja makan, kepala batu, keras hati, dan lain-lain. Ciri-ciri kata
majemuk, yaitu (1) salah satu unsurnya berupa pokok kata. Maksdunya,
satuan gramatik yang tidak dapat berdiri sendiri dalam tuturan biasa dan
secara gramatik tidak memiliki sifat bebas, yang dapat dijadikan bentuk
dasar bagi sesuatu kata. Misalnya, juang, temu, alir, lomba, tempur,
tenaga, masa, lomba masak, jual beli, simpan pinjam, dan lain-lain. (2)
unsur-unsurnya tidak mungkin dipisahkan, atau tidak mungkin diubah
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strukturnya. Misalnya, satuan anak buah berbeda pula dengan anak orang
sekalipun unsurnya sama, ialah berupa kata nominal semua. Pada anak
orang unsur anak dan orang dapat dipisahkan, misalnya dengan
menambahkan unsur jumlah di muka kata orang, menjadi anak kedua
orang (itu pandai-pandai), atau dapat diubah strukturnya menjadi orang
(itu) anak (-nya lima). Tetapi unsur-unsur pada anak buah tidak dapat
dipisahkan dan juga tidak dapat diubah strukturnya. Anak kedua buah dan
buah (itu) anak (-nya lima) tidak terdapat dalam pemakaian bahasa. Maka,
dapat disimpulkan bahwa anak buah merupakan kata majemuk.
Sedangkan anak orang tidak merupakan kata majemuk, melainkan
merupakan frase.
Dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia 2000 dijelaskan
bahwa suatu kata yang dapat berproses sebagai kata majemuk dapat
berupa verba atau sering disebut kata kerja, nomina atau sering disebut
kata benda, dan adjektiva atau sering disebut kata sifat. Istilah ini dapat
disebut sebagai verba majemuk, nomina majemuk dan adjektiva majemuk.
(1)

Verba Majemuk
Verba

majemuk adalah verba yang terbentuk melalui proses

penggabungan sau kata dengan kata lain. Dalam verba majemuk,
penjejeran dua kata atau lebih itu menimbulkan makna yang secara
langsung masih bisa ditelusuri dari makna yang masing-masing kata yang
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tergabug. Misal, kata terjun dan kata payung dapat digabungkan menjadi
terjun payung.
Salah satu cirri dari verba majemuk adalah bahwa urutan
komponennya seolah-olah telah menajdi satu sehingga tidak dapat
dipertukarkan tempatnya. Misalnya, bentuk temu wicara tidak bisa
digantikan dengan bentuk wicara temu, bentuk siap tempur tidak bisa
digantikan dengan bentuk tempur siap, dan bentuk tatap muka tidak dapat
digantikan dengan bentuk muka tatap.
Verba majemuk juga tidak dapat dipisahkan oleh kata lain. Misalnya,
bentuk temu wicara, siap tempur, dan tatap muka, tidak dapat diubah
menjadi temu untuk wicara, dan siap guna tempur, dan tatap dengan
muka.
Verba majemuk juga dibedakan dari panjang-pendeknya bentuk.
Biasanya verba majemuk pendek dan umumnya terbatas pada dua kata.
Verba majemuk dapat dibagi berdasarkan bentuk morfologis dan
hubungan komponennya. Berdasarkan bentuk morfologis dan hubungan
komponennya. Berdasarkan bentuk morfologisnya, verba majemuk terbagi
atas verba majemuk dasar, verba majemuk berafiks, dan verba majemuk
berulang.
a.

Verba Majemuk Dasar
Verba majemuk dasar ialah verba majemuk yang tidak berafiks dan

tidak mengandung komponen berulang, serta dapat berdiri sendiri dalam
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frasa, klausa, atau kalimat. Contohnya, mabuk laut, geger otak, kurang
makan, berani mati, hancur lebur, pulang pergi, dan lain-lain. Berdasakan
contoh verba majemuk, ada tiga pola veba majemuk dasar yang paling
umum, yaitu (a) komponen pertama berupa verba dasar dan komponen
kedua berupa nomina dasar, seperti mabuk laut dan geger otak; (b)
komponen pertama berupa adjektiva dan komponen kedua berupa verba,
seperti kurang makan dan berani mati; (c) kedua komponen berupa verba
dasar, seperti hancur lebur dan pulag pergi.
b.

Verba Majemuk Berafiks
Verba majemuk berafiks ialah verba majemuk yang mengandung

afiks tertentu, misalnya menyebarluaskan, berakal budi, mengambil alih,
dan memerahpadamkan. Verba sebar luas dan ambil alih tidak dapat
berdiri sendiri, karena paduan morfem dasar seperti itu tidak dapat berdiri
sendiri dalam kalimat tanpa berafiks. Namun, verba ambil alih lebih biasa
dipakai dengan afiks terutama dalam bahasa baku. Ada pula yang
dasarnya berupa nomina majemuk, seperti akal budi, dan adjektiva
majemuk, seperti merah padam. Dengan kata lain, kata majemuk yang
bukan verba dapat juga dibuat menjadi verba majemuk dengan
menambahkan afiks verba tetentu. Ada juga verba majemuk berafiks yang
salah satu komponennya, biasanya komponen kedua, sudah lebih dahulu
berafiks sebelum pemajemukan terjadi. Misalnya, pada haus kekuasaan,
dan hilang ingatan, nomina berafiks kekuasaan, dan ingatan telah
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terbentuk lebih dahulu. Oleh karena itu, verba majemuk berafiks dapat
dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu (1) verba majemuk berafiks yang
pangkalnya berupa bentuk majemuk yang tidak dapat berdiri sendiri dalam
kalimat disebut verba majemuk terikat, (2) verba majemuk berafiks yang
pangkalnya berupa bentuk majemuk yang dapat berdiri sendiri disebut
verba majemuk bebas, dan (3) verba majemuk berafiks yang
komponennya telah berafiks lebih dahulu.
c.

Verba Majemuk Berulang
Verba majemuk dalam bahasa Indonesia dapat direduplikasikan jika

kemajemukannya bertingkat dan jika intinya adalah bentuk verba yang
dapat direduplikasikan pula, misalnya, naik pangkat menjadi naik-naik
pangkat, pulang kampung menjadi pulang-pulang kampung.
Berdasarkan hubungan komponennya verba majemuk terbagi
menajdi (1) verba majemuk bertingkat, yakni verba majemuk yang salah
satu komponennya adalah menjadi komponen inti, dan (2) verba majemuk
setara, yakni verba majemuk yang kedua komponennya merupakan inti.
(2)

Nomina Majemuk
Seperti halnya dengan verba, nomina juga dapat dimajemukkan. Ciri

yang dimiliki oleh nomina majemuk, yaitu (1) makna nomina majemuk
masih dapat ditelusuri secara langsung dari kata-kata yang digabungkan.
Kata unjuk rasa misalnya, masih dapat ditelusuri dari makna kata unjuk
dan rasa, yakni melakukan unjuk atau aksi karena adanya perasaan atau
25

rasa di dalam hati, (2) urutan komponennya seolah-olah telah menjadi
satu sehingga tidak dapat ditukar tempatnya. Kata unjuk rasa tidak dapat
ditukar tempatnya menjadi kata rasa unjuk, (3) nomina majemuk terdiri
atas dua kata dan tidak lebih. Oleh karena hanya terdiri dari dua kata,
maka nomina majemuk akan mudah dikenali dan mudah dibedakan
dengan bentuk gabungan kata lain yang bukan kategori nomina majemuk.
Nomina majemuk dibagi menjadi berdasarkan bentuk morfologis,
dan hubungan komponen. Berdasarkan bentuk morfologis, nomina
majemuk terdiri dari (1) nomina majemuk dasar, (2) nomina majemuk
berafiks, dan (3) nomina majemuk dari bentuk bebas dan bentuk terikat.
a.

Nomina Majemuk Dasar
Nomina majemuk dasar, yakni nomina majemuk yang komponennya

terdiri dari kata dasar. Misalnya suami istri, peran serta, ganti rugi, doa
restu, lomba lari, uang pangkal, uang muka, tata tertib.
b.

Nomina Majemuk Berafiks
Nomina majemuk berafiks, yakni nomina majemuk yang salah satu

atau kedua komponennya memiliki afiks. Dalam tulisan ini penulis hanya
memberikan contoh nomina majemuk yang salah satu komponennya
memiliki afiks, sedangkan nomina majemuk yang kedua komponennya
berafiks tidak terlalu banyak dijumpai dalam pemakaian bahasa. Contoh,
sekolah menengah, orang terpelajar, penyakit menular, pedagang eceran,
pekerjaan sambilan, kakak beradik.
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c.

Nomina Majemuk Dari Bentuk Bebas dan Terikat

Nomina majemuk kategori bentuk ini terdiri dari dua unsur dan salah
satu unsurnya adalah unsur terikat, yakni unsur yang tidak dapat berdiri
sendiri. Unsur tersebut apabila berdiri sendiri tidak memiliki makna.
Adapun unsur-unsur terikat yang dimaksud seperti: hiper, infra, kontra,
ko, maha, nir, non, para, pasca, pra, re, semi, sub, dan semua bilangan
Sansekerta.

Untuk dapat memiliki makna harus melekat dengan unsur

lain. Contoh, hipertensi, pascasarjana, infrastruktur, kontraindikasi,
praduga, kooperasi, semifinal.

Dari segi hubungan komponennya, nomina majemuk terbagi menjadi
(1) nomina majemuk setara, yakni nomina majemuk yang kedua
komponennya memiliki kedudukan yang sama. Kata suami dan istri dalam
kata suami istri tidak saling menjadi induk dari bentuk majemuk ini, dan
demikian pula susunannya juga tidak boleh diubah. Contoh lain, anak
cucu, suka duka, doa restu, sawah ladang, ibu bapak, lalu lintas dan
sebagainya, tidak bisa diubah menjadi: cucu anak, duka suka, restu doa,
ladang sawah, bapak ibu, lintas lalu dan istri suami, dan (2) nomina
majemuk

bertingkat,

yakni

nomina

majemuk

yang

salah

satu

komponennya berfungsi sebagai induk, sedangkan komponen lainnya
sebagai pewatas. Dalam nomina majemuk lomba lari, misalnya, kata
lomba merupakan induk dari pewatas kata lari. Contoh lain: cetak coba,
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peran serta, ganti rugi, sepak bola, unjuk rasa, uang muka, anak kandung,
sekolah menengah, orang terpelajar, penyakit menular, pedagang eceran,
pekerjaan sambilan, dan sebagainya.

(3)

Adjektiva Majemuk

Dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (1998:191-193),
adjektiva majemuk dimaknai sebagai bentuk majemuk yang merupakan
gabungan dari morfem terikat dengan morfem bebas dan ada yang
merupakan gabungan dua morfem bebas (atau lebih).

a.

Gabungan Morfem Terikat dan Morfem Bebas

Adjektiva majemuk yang berupa gabungan morfem terikat dan
morfem bebas mengisyaratkan kedua morfem itu bergabung oleh karena
morfem terikat tidak dapat berdiri sendiri. Meskipun morfem bebas dapat
berdiri dan memiliki makna sendiri, tetapi dengan bergabung pada suatu
morfem terikat maka penggabungan itu akan menurunkan makna baru.
Sebagai misal, morfem terikat non dan morfem bebas komunis. Morfem
non belum memiliki makna apa-apa jika berdiri sendiri, sedangkan
morfem bebas komunis memiliki makna ”paham yang menghapuskan
milik

perorangan

dan

menggantikannya

dengan

milik

bersama”

(Depdikbud, 1989: 454). Jika kedua morfem itu bergabung menjadi
”nonkomunis” maka akan melahirkan makna ”bukan paham yang
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menghapuskan milik perorangan dan menggantikannya dengan milik
bersama”. Demikian pula morfem terikat swa dan layan. Morfem swa
belum memiliki makna apa-apa jika berdiri sendiri, sedangkan layan
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:504) memiliki makna
”melayani, meladeni atau membantu mengurus apa-apa yang diperlukan
seseorang” tetapi dengan bergabung membentuk kata ”swalayan” maka
akan melahirkan makna ”melayani, meladeni sendiri” kebutuhankebutuhan yang diperlukan tanpa bantuan orang lain. Contoh-contoh
serupa masih banyak di sekitar kita. Contoh, darmabakti, acapkali,
darmawisata, sukacita, antarbangsa, hulubalang, matahari, antarkota,
sukacita, Mahasuci, dan lain-lain.

b.

Gabungan Morfem Bebas

Selain gabungan morfem terikat (morfem yang tidak dapat berdiri
sendiri) dan morfem bebas (morfem yang dapat berdiri sendiri), dalam
adjektiva majemuk juga terdapat gabungan yang kedua-keduanya morfem
bebas.

Oleh karena

keduanya merupakan

morfem

bebas

maka

penulisannya tidak digabungkan. Contoh, bak budi, haus darah, hampa
tangan, buta huruf, tahu malu, dan lain-lain

1.2

Morfem
Morfem adalah satuan gamatikal terkecil yang berperan sebagai

pembentuk kata (Wijana, 2009:33). Sebagai pembentuk kata morfem
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merupakan satuan kebahasaan yang terkecil yang maknanya secara relatif
stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil
(Kridalaksana, 2008:157). Dalam bahasa Indonesia morfem juga dapat
berupa imbuhan.
Dalam morfem dikenal istilah morfem dasar yaitu morfem yang
dapat berdiri sendiri seperti lari, datang, tidur, dsb. Ada juga morfem
terikat yaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri seperti awalan ber-,
me(N-), akhiran –kan, -i, dsb. selain itu dikenal juga istilah morfem dasar
yaitu bentuk yang merupakan dasar pembentukan kata polimorfemik (kata
yang terdiri dari lebih dari satu morfem) misalnya rumah, alat, meja, dsb.
Sebuah morfem dasar dengan sendirinya sudah membentuk kata.
Namun sebaliknya, konsep kata tidak saja meliputi morfem dasar tetapi
juga meliputi semua bentuk gabungan antara morfem dasar dengan
morfem terikat atau morfem dasar dengan morfem dasar.
1.3

Kategori Kata
Chaer (2006:86-194), membagi kata menjadi beberapa kategori kata

dan ciri-cirinya, antara lain kata benda, kata kerja, kata ganti, kata sifat,
kata sapaan, kata petunjuk, kata bilangan, kata penyangkal, kata depan,
kata penghubung, kata keterangan, kata Tanya, kata seru, kata sandang,
dan kata partikel. Sedangkan ciri-ciri dari kelas kata tersebut adalah
sebagai berikut.
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a.

Kata Benda
a. Berawalan pe-, seperti pemuda, pemenang.
b. Berakhiran –an, -nya, seperti bendungan, naiknya.
c. Berimbuhan gabung pe-an, ke-an, seperti pembangunan,
persatuan, kebijaksanaan.
d. Kata yang diikuti dengan frase “yang”…atau “yang sangat”,
misalnya: jalan (yang bagus), pemuda (yang sangat rajin).

b.

Kata Kerja
a. Kata-kata yang dapat diikuti oleh frase dengan…, baik yang
menyatakan alat, yang menyatakan keadaan, yang menyatakan
keadaan, maupun yang menyatakan penyerta, disebut kata kerja,
misalnya:
i.

Pergi (dengan gembira)

ii.

Berjalan (dengan gembira)

iii.

Menulis (dengan musuh)

b. Kata kerja dasar seperti: pergi, pulang, tulis, Tanya, dan lain-lain.
c. Kata kerja berimbuhan, seperti
i.

awalan me-, seperti pada kata menulis, melihat, membaca.

ii.

awalan ber-, seperti pada kata berlatih, berkuda.

iii.

awalan di-, seperti pada kata ditulis, dibaca, dan dilihat.

iv.

awalan ter-, seperti pada kata tertulis, terbaca, dan terlihat.
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v.

awalan per-, seperti pada kata perpanjang, percepat, dan
persingkat.

vi.

akhiran –kan, seperti pada kata damaikan, tuliskan, dan
bacakan.

vii.
(3)

akhiran –i, seperti pada kata tulisi, datangi, dan diami.

Kata ganti
a. Kata ganti orang pertama ( mengganti diri orang yang berbicara)
i. Saya
ii. Aku ku
iii. Kami
Contoh: Adik bertanya kepada paman, “Paman, bolehkan saya ke
rumah paman?” (saya = adik)
b. Kata ganti orang kedua (mengganti orang uang diajak bicara)
i. Kamu
ii. Engkau
iii. Anda
Contoh: Mengapa kemarin kamu tidak sekolah? “Tanya Hasan
pada Ali temannya sekelas.
c. Kata ganti orang ketiga (mengganti diri orang yang dibicarakan)
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i. Ia
ii. Dia
iii. Nya
iv. Beliau
v. Mereka
Contoh: Hasan adalah murid baru di kelas V. Ia tinggal di jalan
Surabaya. (Ia = Hasan)
(4)

Kata Sifat
a. Kata-kata yang dapat diikuti dengan kata keterangan sekali serta
dapat dibentuk menjadi kata yang berimbuhan se-/-nya.
Misalnya:
i. Indah (indah sekali, seindah-indahnya)
ii. Bagus (bagus sekali, sebagus-bagusnya)
b. Tempat kata sifat pada tingkat frase adalah dibelakang kata
benda yang sifatnya, misalnya besar, indah dan kecil. Contoh:
rumah besar, pemandangan indah.
c. Dalam gabungan kata berupa idiom kata sifat dapat menduduki
posisi awal atau berada di muka kata benda. Misalnya: panjang
tangan yang berarti pencuri.
d. Gabungan kata bermakna perbandingan, kata sifat tersebut
terletak di muka kata benda. Misalnya, merah delima, manis
jambu.
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e. Pada tingkat klausa/kalimat kata sifat dapat menduduki fungsi
predikat, seperti anak itu nakal, adikku gemuk sekali.
(5)

Kata Sapaan
Kata sapaan itu tak mempunyai pembendaharaan kata sendiri
tetapi menggunakan kata-kata dari pembendaharaan nama diri dan
kata nama perkerabatan.
Contoh: San (bentuk utuh: Hasan), Li (bentuk utuh Ali), Pak (bentuk
utuh Bapak), dan Yah (bentuk utuh Ayah).

(6)

Kata Penunjuk
a. Ini: digunakan untuk menunjuk kata benda yang letaknya relatif
dekat dengan si pembicara.
b. Itu: digunakan untuk menunjuk benda yang letaknya relatif jauh,
contoh: itu si Unyil, mobil itu dijual.

(7)

Kata Bilangan
Kata yang menyatakan jumlah, nomor, urutan, atau kumpulan.
Contoh: kata bilangan utama satu, dua, tiga, sebelas. Kata bilangan
tingkat pertama, kedua, kesebelas. Kata bantu bilangan, seseorang,
dua buah, seekor, dan lain-lain. Kata bantu bilangan lain, setanggai,
setandan, sehelai, dan lain-lain.

(8)

Kata Penyangkal
Kata penyanggal dalam bahasa Indonesia adalah:
i.

Tiada, tak (saya tidak mengambil bukumu).

ii.

Tiada (didaerah itu tiada air).
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(9)

Kata Depan
Kata

yang

digunakan

di

muka

kata

benda

untuk

menghubungkan kata dengan klausa dengn klausa/kalimat dengan
kalimat. Contoh kata depan:
i.

Tempat berada: di, pada, dalam, atas, dan antara.

ii.

Arah asal: dari

iii.

Arah tujuan: ke, kepada, akan, dan terhadap.

iv.

Pelaku: oleh

v.

Alat: dengan, dan berkat

vi.

Perbandingan: daripada

vii.

Hal/masal: tentang, mengenai.

viii.

Akibat: hingga, sampai.

ix.

Tujuan: untuk, buat, guna, dan bagi.

x.

Demi dan menurut.

(10) Kata Penghubung
Kata ini digunakan untuk menghubungkan kata dengan klausa
dengan klausa/kalimat dengan kalimat. Contoh:
a. Untuk kata penghubung sederajat: dan, dengan, serta, atau,
sedangkan, selanjutnya, adalah, dan lain-lain.
b. Untuk penghubung tak sederajat: sebab, jika, bila, sebagai,
sehingga, sesudah, dan lain-lain.

35

(11) Kata Keterangan
Kata ini memberi penjelasan pada kalimat/bagian kalimat lain
yang sifatnya tak menerangkan keadaan/sifat.
a. Kepastian, yaitu kata memang, pasti, justru.
b. Keraguan, kesangsian, yaitu kalau, barangkali, mungkin, kiranya,
rasanya, agaknya, rupanya.
c. Harapan, yaitu kata-kata seringkali, sekali-sekali, sesekali,
acapkali, jarang.
(12) Kata Tanya
Kata ini digunakan sebagai pembantu, di dalam kalimat yang
menyatakan pertanyaan. Contoh: apa, siapa, mengapa, kenapa,
bagaimana, berapa, mana, kapan, bila, bilamana.
(13) Kata Seru
Kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan bahwa,
misalnya: karena kaget, terharu, marah, kagum, sedih, dan lain-lain.
a. Kata seru berupa kata singkat: wah, cih, hai, o, nah, dan hah.
b. Kata seru berupa kata-kata biasa: aduh, celaka gila, kasihan,
bangsat, ya ampun.
c. Kata seru serapan: astaga, masyaallah, Alhamdulillah.
(14) Kata Sandang
Dalam bahasa Indonesia kata sandang digunakan menjadi
penentu di depan nama diri, kata perkerabatan, kata sifat, Sri, dan
Sang. Contoh: itu Si Hasan, Sang kancil telah sampai duluan.
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(15) Kata Partikel
Kata yang digunakan untuk penegasan.
a. –kah (menegaskan). Contoh: apakah isi lemari ini, cukupkah
uang itu.
b. –tah (digunakan pada akhir kata tanya dalam kalimat Tanya).
Contoh: apatah dayaku mengahdapi cobaan.
c. -lah

(menghaluskan

dalam

kalimat

perintah).

Contoh:

keluarkanlah buku tulisanmu.
d. Pun (penegasan). Contoh: saya tah tahu, dia pun tidak tahu.
e. Per- (menyatakan makna „setiap‟ atau „mulai‟). Contoh:
harganya Rp. 1.000,00 perlembar, gaji PNS naik per 1 April.
2.

Sintaksis
Ramlan ( 1981: 1) mengatakan “Sintaksis ialah bagian atau cabang

dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk beluk wacana, kalimat, dan
frase”. Kajian dalam sintaksis terdiri dari frase, klausa, dan kalimat.
2.1

Frasa
Pada dasarnya frasa adalah gabungan kata. Namun tak semua

gabungan kata merupakan frasa. Frasa merupakan gabungan kata yang
tidak melewati batas fungsi. Yang dimaksud dengan fungsi adalah istilah
seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan (Wijana, 2009:46).
Menurut Gorys Keraf, frasa merupakan gabungan dua atau lebih kata
yang mana masing-masing kata tetap mempertahankan makna dasar
katanya dan setiap kata pembentuknya tidak berfungsi sebagai subjek dan
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predikat dalam konstruksi itu. Hal ini penting untuk membedakan frasa
dengan kata majemuk dan frasa dengan kalimat atau klausa. Kata
majemuk juga merupakan gabungan kata namun kata-kata yang bergabung
tersebut telah melahirkan pengertian baru dan setiap kata tidak lagi
mempertahankan maknanya. Misalnya kambing hitam sebagai kata
majemuk bukan berarti kambing yang hitam melainkan orang yang
dipersalahkan, sedangkan sebagai frasa kambing hitam berarti kambing
yang hitam.
Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa frasa adalah
gabungan kata yang mana setiap kata tetap mempertahankan makna
masing-masing dan gabungan kata tersebut tidak melewati batas fungsi.
Dalam sebuah frasa hanya terdapat satu kata sebagai unsur inti atau unsur
pusat. Kata-kata yang lain hanyalah sebagai unsur penjelas.
Contoh frasa: (1) rumah saya, (2) sedang makan, (3) sangat banyak, (4) di
kampus, (5) sepuluh ekor.
2.2

Klausa
Klausa

adalah

satuan

kebahasaan

yang

bersifat

predikatif.

Maksudnya satuan lingual ini melibatkan predikat sebagai unsur intinya
(Wijana, 2009:54). Oleh karena itu, klausa sekurang-kurangnya terdiri atas
dua kata yang mengandung hubungan fungsional subjek-predikat dan
secara fakultatif dapat diperluas dengan beberapa fungsi yang lain seperti
objek dan keterangan (Keraf, 1991:181).
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Seperti penjelasan pada poin kalimat, pengertian klausa sering
mengalami

silang

pengertian

dengan

kalimat.

Sebenarnya

permasalahannya ada pada intonasi pengucapan. Klausa tidak mengenal
intonasi. Yang lebih ditekankan pada klausa adalah unsur-unsur dasar
seperti yang disebutkan di atas. Walaupun demikian klausa dan kalimat
memang memiliki hubungan yang sangat erat. Sebuah kalimat tunggal
terdiri dari satu klausa dan kalimat majemuk terdiri dari dua atau lebih
klausa.
Secara sederhana kamus linguistik mengatakan bahwa klausa adalah
kelompok kata yang yang sekurang-kurangnya memiliki subjek dan
predikat dan berpotensi sebagai kalimat (Kridalaksana, 2008:124).
Contoh klausa:
a. Ibu pergi
b. Setelah aku belajar
2.3

Kalimat
Kalimat adalah sekelompok kata-kata yang menyatakan pikiran

lengkap dan memiliki subjek dan predikat. Subjek adalah sesuatu tentang
mana sesuatu itu dibicarakan. Predikat adalah sesuatu yang dikatakan
tentang subjek.
Namun pengertian di atas menjadi kurang sempurna karena satuan
kebahasaan yang lain yaitu klausa juga memiliki pengertian yang hampir
sama. Perbedaan mendasar terdapat pada intonasi.
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Kalimat adalah satuan lingual yang diakhiri oleh lagu akhir selesai
baik lagu akhir selesai turun maupun naik (Wijana, 2009:56). Kalimat
menjadi jelas ketika diucapkan.
Kesimpulannya, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif
berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun
potensial terdiri dari klausa (Kridalaksana, 2008:103).
Contoh kalimat:
a. Hai!
b. Ini Budi, Budi bermain bola.
c. Aku akan pergi jika hujan sudah reda.
d. Ketika nenek datang, ayah sedang membaca koran dan ibu sedang
memasak.
3.

Analisis Wacana

3.1

Wacana
Secara etimologis kata wacana berakar dari kata bahasa Sansekerta

vacana yang berarti „bacaan‟. Kata tersebut masuk ke dalam bahasa Jawa
Kuna dan bahasa Jawa Baru sebagai wacana yang berarti „bicara‟, „kata‟,
„ucapan‟. Oleh bahasa Indonesia kata wacana diserap dengan arti ucapan,
percakapan, kuliah (Baryadi, 2002: 1).
Berdasarkan hal tersebut, istilah wacana digunakan sebagai kata untuk
menerjemahkan kata bahasa Inggris discourse. Kata discourse sendiri
berasal dari kata Latin discursus yang berarti „lari kian kemari‟ (yang
diturunkan dari dis- yang bararti „dari‟, „dalam arah yang berbeda‟ dan
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curere yang berarti „lari‟). Kemudian discourse diartikan sebagai
komunikasi pikiran dengan kata-kata; ekspresi ide-ide atau gagasangagasan; percakapan; komunikasi secara umum; ceramah dan kotbah
(Webster, 1983: 522 dalam Baryadi, 2002: 1). Wacana sebagai ucapan
dalam mana seorang pembicara menyampaikan sesuatu tentang sesuatu
kepada pendengar (Kleden, 1997: 34).
Dari semua definisi yang telah dikemukakan di atas, ada benang
merah yang dapat ditarik mengenai pengertian wacana. Wacana
merupakan satuan bahasa di atas tataran kalimat yang digunakan untuk
berkomunikasi dalam konteks sosial. Konteks adalah sesuatu yang
menyertai, bersama, dan mendukung keberadaan wacana itu sendiri.
Pengguna bahasa harus memperhatikan konteks agar dapat menggunakan
bahasa secara tepat dan menentukan makna secara tepat pula. Dengan kata
lain, pengguna bahasa senantiasa terikat konteks dalam menggunakan
bahasa.
3.2

Paragraf
Paragraf menurut kamus linguistik adalah bagian dari wacana yang

mengungkapkan pikiran atau hal tertentu yang lengkap tetapi masih
berkaitan dengan isi seluruh wacana. Paragraf dapat terdiri dari satu atau
sekelompok kalimat yang saling berkaitan (Kridalaksana, 2008:173).
Paragraf atau sering juga disebut alinea merupakan bagian dari suatu
karangan yang penulisannya dimulai dengan baris baru dan merupakan
suatu kesatuan pikiran yang berisikan satu ide pokok dalam rangkaian
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kalimat-kalimat. Jadi paragraf merupakan kumpulan beberapa kalimat
yang mengandung satu ide pokok dan merupakan bagian dari sebuah
karangan utuh yang mendukung topik pembicaraan karangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi kajian inti dalam penelitian
ini adalah kajian morfologi (kata).
2.2.4 Wacana
Samsuri (dalam Sudjiman, 1993: 6) yang menyatakan bahwa
„Wacana ialah rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa
komunikasi, biasanya terdiri atas seperangkat kalimat yang mempunyai
kalimat hubungan pengertian yang satu dengan yang lain. Komunikasi itu
dapat menggunakan bahasa lisan, dan dapat pula memakai bahasa tulisan”.
Fatimah Djajasudarma (1994:1) mengemukakan bahwa wacana
adalah rentetan kalimat yang berkaitan, menghubungkan proposisi yang
satu dengan proposisi yang lain, membentuk satu kesatuan, proposisi
sebagai satu konsep yang masih kasar yang akan melahirkan pernyataan
(statement) dalam bentuk kalimat atau wacana.
Dalam Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (TBB) (2000: 419)
wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan yang menghubungkan
proposisi yang satu dengan proposisi yang lain itu membentuk satu
kesatuan.
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa wacana
adalah rekaman kebahasaan yang utuh yang menghubungkan proposisi
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satu dengan lainnya untuk membentuk satu kesatuan pernyataan.
Wacana tak sekadar kumpulan kalimat atau paragraf melainkan
sebuah konstruksi yang memiliki sifat utuh (unity) dan padu (coherent).
Sebuah wacana dikatakan utuh jika kalimat atau paragraf yang tersusun
mendukung satu topik yang sedang dibahas. Wacana juga bersifat padu
jika antar kalimat atau paragraf tersusun secara sistematis dan memiliki
ikatan timbal balik. Antarkalimat atau paragraf tidak bertentangan dan
merupakan suatu aliran penjelasan yang sistematis.
2.2.5 Wacana Rubrik Berita Utama dalam Surat Kabar Lombok Post
2.2.5.1 Rubrik Berita Utama
Rubrik berasal dari istilah bahasa Belanda ‘Rubriek’, yang berarti
ruangan. Menurut Effendy dalam Kamus Komunikasi (1989:316),
pengertian rubrik adalah ruangan pada halaman atau surat kabar, majalah,
atau media cetak lainnya, mengenai suatu aspek atau kegiatan dalam
kehidupan masyarakat.
Rubrik merupakan bagian dari serangkaian berita, baik yang ada
dalam media cetak maupun media elektronik. Rubrik yang menjadi
pemisah antara jenis-jenis berita yang ada dalam setiap penerbitan atau
penayangannya.
Salah satu rubrik yang menjadi ruangan pada halaman atau surat
kabar

adalah

rubrik

berita

utama.

Rubrik

berita

utama

berisi

berita/peristiwa yang ramai dibicarakan. Hal tersebut menjadikan rubrik
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berita utama sebagai pusat perhatian utama pembaca. Selain rubrik berita
utama, ada rubrik olah raga, rubrik pendapat pembaca dan lain sebagainya.
2.2.5.2 Wacana Rubrik Berita Utama
Samsuri (dalam Sudjiman, 1993: 6) menyatakan bahwa „Wacana
ialah rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi,
biasanya terdiri atas seperangkat kalimat yang mempunyai kalimat
hubungan pengertian yang satu dengan yang lain. Komunikasi itu dapat
menggunakan bahasa lisan, dan dapat pula memakai bahasa tulisan”.
Rubrik berita utama dalam surat kabar berisi berita/peristiwa yang
ramai dibicarakan, yang biasanya dituangkan dalam bentuk wacana. Hal
tersebut menjadikan rubrik berita utama sebagai pusat perhatian utama
pembaca.
Berdasarkan hal tersebut, wacana dalam rubrik berita utama berisi
komunikasi kebahasaan yang terlihat sebagai pertukaran di antara
pembicara dan pendengar, baik secara lisan maupun tulisan, dan menjadi
pusat perhatian utama.
2.2.5.3 Surat Kabar Lombok Post
Surat kabar merupakan media cetak yang tergolong popular
dikalangan masyarakat golongan menengah ke bawah. Sebagai media
massa tertua, surat kabar mampu memberikan informasi yang lebih
lengkap.
Menurut Effendy dalam “Kamus Komunikasi” (1989:241), surat
kabar yaitu: lembaga tercetak yang memuat laporan yang terjadi
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dimasyarakat dengan ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya
aktual, mengenai apa saja diseluruh dunia mengandung nilai untuk
diketahui khalayak pembaca”.
Surat kabar merupakan media yang dapat dijadikan sumber
informasi untuk mengetahui kedalaman suatu berita, surat kabar juga
sering dijadikan sebagai sumber informasi untuk mengetahui programprogram yang terdapat dalam radio. Hal ini merupakan salah satu
kelebihan surat kabar karena surat kabar sering dijadikan alat untuk
mempromosikan program radio dan televisi.
Surat kabar yang menjadi objek peneliti adalah surat kabar Lombok
Post. Surat kabar Lombok Post merupakan harian pagi pertama dan
terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini senada dengan yang
diungkapkan oleh Sirulhaq (2004 dalam Akmaluddin, 2008: 5) yang
menyatakan bahwa di antara media-media lokal yang ada di NTB,
Lombok Post masih menjadi referensi utama bagi masyarakat NTB dalam
pemerolehan informasi atau berita yang ada.
2.2.6 Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Teks
Istilah pembelajaran teks dapat dipahami dari arti masing-masing
katanya. Kata “basis” dalam KBBI (Alwi, et. All, 2002: 111) berarti dasar
atau asas. Kata “dasar” diartikan alas atau fondasi; pokok atau pangkal
suatu pendapat, aturan, atau ajaran (Alwi, et. All, 2002: 70). Berdasarkan
arti kata “basis” ini, maka pembelajaran yang menjadikan teks sebagai
dasar. asas, pangkal, dan tumpuan. Pengertian teks dalam kurikulum ini
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berbeda dengan pengertian teks selama ini. Teks selama ini diartikan
sebagai wacana tertulis (Alwi, et. All, 2002: 1159). Dalam kurikulum 2013
teks tidak diartikan sebagai bentuk bahasa tulis. Teks itu adalah ungkapan
pikiran manusia yang lengkap yang di dalamnya ada situasi dan
konteksnya (Mahsun, 2013). Teks dibentuk oleh situasi konteks
penggunaan bahasa yang di dalamnya ada register atau ragam bahasa yang
melatarbelakangi lahirnya teks tersebut.
Hartoko dan Rahmanto (1986: 141) mendefinisikan

teks adalah

urutan teratur sejumlah kalimat yang dihasilkan dan atau ditafsirkan
sebagai suatu keseluruhan yang kait mengkait. Pengertian ini mendukung
pendapat bahwa teks dapat terdiri dari teks tulis dan lisan. Kim dan
Gilman (2008: 114) juga membedakan teks dengan istilah visual teks dan
spoken teks. Pengertian ini yang tergambar dalam kurikulum 2013.
Sebagai contoh, pengertian teks dalam KD SMP/MTs kelas VII: 2.1
berikut: “Menyusun teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, eksposisi,
eksplanasi, dan cerita pendek sesuai dengan karakteristik teks yang akan
dibuat baik secara lisan maupun tulisan” (Kemendikbud, 2013b: 40)
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

Jenis Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, dalam
penelitian ini data yang diperoleh bukan berwujud angka-angka melainkan
kutipan data. Hal ini sesuai dengan pendapat Moleong (2008: 11) yang
menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data.

3.2

Sumber Data
Sumber data penelitian ini adalah wacana tulis yang terdapat dalam
rubrik berita utama surat kabar Lombok Post edisi April dan September
2014, khusunya pada tanggal 2, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 25, 28 April
2014 dan tanggal 10, 16, 18, 27, 29 September 2014. Penggalan teks
wacana yang dijadikan data berupa penggalan wacana yang memuat
makna kontekstual.

3.3

Metode Pengumpulan Data
Sebuah penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif berupa
pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen (Moleong, 2012:9).
Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada level mikro berupa kata.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut.
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1.

Metode Observasi
Bungin (dalam Satori, 2012: 105) mengemukakan bahwa observasi

adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data
penelitian melalui pengamatan. Pengamatan meliputi kegiatan pemusatan
perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indra
(Arikunto, 2006: 156).
Dalam penelitian ini, metode observasi

digunakan untuk

mengamati objek yang diteliti berupa teks-teks wacana surat kabar
Lombok Post dengan menggunakan alat indra. Langkah dalam
pengumpulan data dengan metode observasi ialah mengamati dan
membaca teks-teks wacana surat kabar Lombok Post. Hal ini dilakukan
guna memperoleh wacana bermakna kontekstual. Apabila wacana yang
mengandung makna kontekstual telah ditemukan, lalu diklasifikasikan
berdasarkan bentuk kebahasaaanya. Agar mempermudah pencarian data,
data yang telah ditemukan diwarnai menggunakan alat pewarna berupa
stabilo. Kemudian, teks wacana tersebut dikutip untuk dijadikan data.
2. Metode Dokumentasi
Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record,
yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.
Record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh
seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa.
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Pembahasan di sini diarahkan pada dokumen dalam arti jika
peneliti menemukan record, tentu saja perlu dimanfaatkan. Dokumen
biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi.
Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara
tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Misalnya,
buku harian, surat pribadi, dan otobiografi. Sedangkan dokumen resmi
terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal
berupa memo, pengumuman. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan
informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah,
buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa
(Moleong, 2012: 216-219).
Dalam penelitian ini, bentuk dokumen yang digunakan adalah
dalam bentuk dokumen resmi (eksternal), yaitu teks wacana rubrik berita
utama surat kabar Lombok Post edisi April dan September 2014 yang
mengandung makna kontekstual.
3.4

Metode Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan metode analisis wacana bersifat
kualitatif (Sobur, 2004: 70). Metode analisis wacana bersifat kualitatif ini
merujuk pada pendekatan kualitatif yang proses penelitian dan
pemahaman berdasarkan pada metodelogi yang menyelidiki suatu
fenomena (Yuliantini, 2011: 31). Dengan pendekatan ini, peneliti
membuat suatu gambaran kompleks dalam meneliti wacana khususnya
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pada aspek penggunaan kata yang terdapat pada wacana surat kabar
Lombok Post edisi April dan September 2014.
Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai
berikut.
a.

Mengumpulkan sumber data (surat kabar Lombok Post) edisi April
dan September 2014.

c.

Membaca sumber data untuk mencari data yang akan diteliti
berupa penggalan teks wacana yang bermakna kontekstual.

d.

Mengklasifikasi data berdasarkan bentuk kebahasaan.

e.

Menganalisis data bermakna kontekstual hingga menafsirkan
makna yang terkandung dalam wacana.

3.5

f.

Membuat pembanding wacana dalam surat kabar.

g.

Menyimpulkan hasil analisis

Metode Penyajian Data
Metode penyajian data yang digunakan adalah metode informal
dan formal. Metode informal yaitu pemaparan atau penyajian hasil analisis
yang dituangkan dalam bentuk kata-kata. Metode formal, yakni dapat
berupa tabel, yaitu pendeskripsian tentang data hasil penelitian, baik
berupa angka maupun kata-kata; berupa gambar, yaitu visualisasi yang
melukiskan segala sesutau yang diberikan di dalam penelitian (Mahsun,
2012:224).
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BAB IV
PEMBAHASAN

4.1

Bentuk Kata yang Bermakna Kontekstual dalam Wacana Rubrik
Berita Utama Surat Kabar Lombok Post.
Bentuk kata yang bermakna kontekstual yang ditemukan dalam
wacana rubrik berita utama surat kabar Lombok Post edisi April dan
September 2014 ialah bentuk kata dasar dan bentuk kata turunan. Bentuk
kata dasar terbagi lagi menjadi beberapa kategori, yaitu nomina, verba,
adjektiva, adverbia, numeralia, tugas, ganti, dan sebagainya. Sedangkan
bentuk kata turunan terbagi menjadi bentuk kata berimbuhan (afiks),
bentuk kata ulang (reduplikasi), dan bentuk kata majemuk.
Semua bentuk kata, baik bentuk kata dasar maupun bentuk kata
turunan, dimasukkan dalam kategori bermakna kontekstual karena bentuk
kata tersebut sudah mengalami perubahan makna dari makna leksikal atau
makna sebenarnya (makna denotatif) saat berada dalam konteks kalimat.
Berikut diuraikan mengenai bentuk kata yang mengandung makna
kontekstual yang terdapat dalam wacana berita utama di surat kabar
Lombok post edisi April dan September 2014.
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4.1.1

Bentuk Kata dalam Surat Kabar Lombok Post
Bentuk kata yang mengandung makna kontekstual dalam surat

kabar Lombok Post edisi April dan September 2014 terdiri dari bentuk
kata dasar dan bentuk kata turunan.
4.1.1.1 Bentuk Kata Dasar dalam Surat kabar Lombok Post
Bentuk kata dasar yang bermakna kontekstual yang ditemukan
dalam surat kabar Lombok Post edisi April dan September 2014 terdiri
dari bentuk kata dasar kategori nomina, bentuk kata dasar kategori verba,
dan bentuk kata dasar kategori adjektiva.
A.

Bentuk Kata Dasar Kategori Nomina
Bentuk kata dasar kategori nomina yang bermakna kontekstual

yang ditemukan dalam surat kabar Lombok Post adalah sebagai berikut.
(1)

Diam-diam, sejumlah calon anggota legislatif menyiapkan uang
untuk membeli suara pada hari pemungutan suara, 9 April 2014.
Bagi mereka, cara ini menjadi salah satu yang terbaik untuk
mendulang suara pemilih. (Post, edisi Rabu, 2 April 2014)
(lihat dalam data 1)

(2)

Terkait insiden ini, muncul beragam spekulasi. Pertama adalah
panitia pembuat soal UN telah disusupi tim pendukung Jokowi.
Dengan berhasil disusupkannya soal itu, popularitas Jokowi di
anak-anak kelas II SMA dan sederajat lebih terkenal. Dengan
jumlah peserta UN SMA/Sederajat mencapai 2,7 juta orang,
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potensi suara dalam pemilu presiden nanti cukup signifikan. (Post,
edisi Selasa, 15 April 2014)
(lihat dalam data 7)
(3)

PAN, lanjut Teguh, realistis dengan hasil pileg yang tidak
memungkinkan untuk menjadi motor koalisi atau mengusung
capres sendiri. Meski begitu, dia yakin bahwa posisi PAN akan
menntukan dalam peta koalisi yang saat ini tengah digalang
partai-partai. “Jumlah kursi PAN di DPR nanti juga dipastikan
lebih banyak dari saat ini,” tandasnya. (Post, edisi Kamis, 17
April 2014)
(lihat dalam data 8)

(4)

PAN, lanjut Teguh, realistis dengan hasil pileg yang tidak
memungkinkan untuk menjadi motor koalisi atau mengusung
capres sendiri. Meski begitu, dia yakin bahwa posisi PAN akan
menentukan dalam peta koalisi yang saat ini tengah digalang
partai-partai. “Jumlah kursi PAN di DPR nanti juga dipastikan
lebih banyak dari saat ini,” tandasnya. (Post, edisi Kamis, 17
April 2014)
(lihat dalam data 8)

(5)

Serangkaian penampilan buruk Manchester United (MU) di musim
ini akhirnya menemukan klimkas. Selasa kemarin, manajemen Red
Devils- julukan MU- akhirnya memutuskan untuk memecat David
Moyes dari jabatan pelatih kepala tim raksasa Inggris itu. Pria
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berusia 50 tahun asal Skotlandia ini dinilai sebagai biang dibalik
menurunnya peroforma MU selama ini. (Post, edisi Rabu, 23 April
2014)
(lihat dalam data 11)
(6)

“Bukan sekedar sekian persen tambah sekian persen (sehingga)
menjadi cukup untuk mengajukan calon sendiri, bukan itu. Atau,
(hitung-hitungan) agar partai demokrat tidak ketinggalan kereta
dukung capres A atau B, “ kata SBY. (Post, edisi Senin, 28 April
2014)
(lihat dalam data 14)

(7)

Sementara itu, survei tokoh oleh Indonesian Research & Survey
(IReS) mengungkapkan adanya harapan besar agar postur kabinet
Jokowi-JK mendatang didominasi kalangan profesional murni.
(Post, edisi Selasa, 16 September 2014)
(lihat dalam data 16)

(8)

“Kami menetapkan lima nama untuk satu kementerian. Ada 34
kementerian, namun postur ini akan dinamis. Sebab, masih bisa
terjadi penambahan kementerian atau dibentuknya kementerian
baru,” katanya. (Post, edisi Selasa, 16 September 2014)
(lihat dalam data 16)

B.

Bentuk Kata Dasar Kategori Verba
Bentuk kata dasar kategori verba yang bermakna kontekstual yang

ditemukan dalam surat kabar Lombok Post adalah sebagai berikut.
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(9)

Naskah soal Ujian Nasional (UN) mulai mendistribusikan ke
kabupaten/kota di seluruh NTB. Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga (Dikpora) NTB selaku penyelenggara menajamin naskah
UN tidak akan bocor. (Post, edisi Jumat, 11 April 2014)
(lihat dalam data 2)

(10)

Sutarman meminta kepada para kapolda untuk menjamin naskah
UN tidak sampai bocor dan distribusi naskah kesekolah bisa tepat
waktu. Selain itu, kapolri meminta agar jajarannya membantu
petugas pengambil soal meneliti amplop naskah agar tidak
tertukar. (Post, edisi Jumat, 11 April 2014)
(lihat dalam data 3)

(11)

Hal yang sama disampaikan Walikota Mataram H Ahyar Abduh
terkait isu beredarnya kunci jawaban. Para siswa diharapkan
lebih percaya pada kemampuannya sendiri. “Jangan percaya
kunci jawaban bocor, karena bisa jadi menjebak”, kata Ahyar.
(Post, edisi Senin, 14 April 2014)
(lihat dalam data 5)

(12)

Terkait posisi Ketua Umum PAN Hatta Rajasa yang akan
ditawarkan menjadi cawapres dalam koalisi, menurut Teguh, hal
itu juga sesuai dengan orientasi dan platform yang diusung PAN.
Figur Hatta dinilai memiliki kemampuan dan pengalaman duduk
dalam pemerintahan. “Sayang kalau hanya menjadi penonton,”
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ujar mantan presenter televisi itu. (Post, edisi Kamis, 17 April
2014)
(lihat dalam data 8)
C.

Bentuk Kata Dasar Kategori Adjektiva
Bentuk kata dasar kategori adjektiva yang bermakna kontekstual

yang ditemukan dalam surat kabar Lombok Post adalah sebagai berikut.
(13)

Setiap penyelenggaraan UN rampung. Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (kemendikbud) selalu melakukan evaluasi. Di
antaranya adalah menganalisa daerah-daerah dengan potensi
kecurangan tertinggi. Daerah-daerah itu masuk kategori hitam
dalam penyelenggara UN. (Post, edisi Jumat, 11 April 2014)
(lihat dalam data 3)

(14)

Kekalahan tersebut sekaligus membuat merah keluarga Glazer
sebagai pemilik saham mayoritas di MU. Mereka menilai, dana
besar yang digelontorkan kepada Moyes, ternyata tidak sebanding
dengan kontribusi yang dia berikan. Kemarahan tersebut juga
menjadi akumulasi kekecewaan setelah MU tersingkir dari
perebutan gelar Liga Champions dan sudah pasti gagal
mempertahankan status juara bertahan mereka di Premier League.
(Post, edisi Rabu, 23 April 2014)
(lihat dalam data 11)
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Dari uraian kata dasar, beberapa kata dasar tersebut dapat pula
dilihat kembali pada tabel di bawah ini.
Tabel 1: Bentuk Kata Dasar yang Bermakna Kontekstual pada Surat
Kabar Lombok Post Edisi April dan September 2014
Bentuk Kata Dasar
Kutipan Teks
Bermakna Kontekstual
1. Kata

Dasar

Nomina

2. Kata

Dasar

Verba

3. Kata

Dasar

Adjektiva

Kategori (1) ....Bagi mereka, cara ini menjadi
salah satu yang terbaik untuk
mendulang suara pemilih.
(3) PAN, lanjut Teguh, realistis dengan
hasil
pileg
yang
tidak
memungkinkan untuk
menjadi
motor koalisi..
Kategori (11) …Jangan percaya kunci jawaban
bocor, karena bisa jadi menjebak…
(12) …Figur Hatta dinilai memiliki
kemampuan
dan
pengalaman
duduk dalam pemerintahan. ….
Kategori (13) ....Daerah-daerah
itu
masuk
kategori
hitam
dalam
penyelenggara UN.
(14) Kekalahan
tersebut
sekaligus
membuat merah keluarga Glazer
sebagai pemilik saham mayoritas di
MU. ...

4.1.1.2 Bentuk Kata Turunan dalam Surat Kabar Lombok Post
Bentuk kata turunan yang bermakna kontekstual yang ditemukan
dalam wacana rubrik berita utama surat kabar Lombok Post edisi April dan
September 2014 terdiri dari bentuk kata berimbuhan dan bentuk kata

57

majemuk. Sedangkan bentuk kata ulang tidak ditemukan dalam surat kabar
Lombok Post edisi April dan September 2014.
A.

Bentuk Kata Berimbuhan
Bentuk kata berimbuhan yang bermakna kontekstual yang

ditemukan dalam surat kabar Lombok Post edisi April dan September 2014
terdiri dari bentuk kata berprefiks (awalan), bentuk kata bersufiks
(akhiran), dan bentuk kata berkonfiks. Sedangkan bentuk kata berinfiks
tidak ditemukan dalam surat kabar Lombok Post edisi April dan September
2014.
(1)

Bentuk Kata Berprefiks (Awalan)
Bentuk kata berprefiks yang bermakna kontekstual yang ditemukan

dalam surat kabar Lombok Post adalah kata berprefiks kategori verba.
(1.1)

Kata Berprefiks Kategori Verba
Kata berprefiks kategori verba bermakna kontekstual yang

ditemukan dalam surat kabar Lombok Post adalah sebagai berikut.
(15)

Akbar menambahkan, sebagai partai besar, ada sejumlah tokoh
yang kini digadang-gadang berpotensi dipinang sebagai cawapres
partai lain. Selain Akbar dan Luhut, nama yang paling menonjol
adalah manta Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. (Post, edisi
Kamis, 17 April 2014)
(lihat dalam data 8)

(16)

Yang membuat harta kekayaan Nurhadi menyentuh Rp 33,4 miliar
juga dikarenakan aset giro dan setara kas. Jumlahnya Rp 10,775
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miliar. “Berasal dari hasil sendiri,” tulis Nurhadi dalam
laporannya. Namun, dalam laporan setebal tiga halaman itu dia
sama sekali tidak menyinggung soal bisnis sarang burung wallet.
Padahal, sebelumnya dia mengatakan bahwa kekayaannya sudah
lekat padanya sebelum bekerja di MA. (Post, edisi Kamis, 17 April
2014)
(lihat dalam data 10)
(17)

Di sisi lain, rekor tandang Bayern tidak jelek-jelek amat. Tim
berjuluk FC Hollywood itu menghajar rival real, Barcelona, 3-0
di Nou Camp pada semifinal musim lalu. Bayern memiliki rekor 6
kali menang, 5 kali seri, dan 10 kali kalah dalam lawatan ke
markas klub Spanyol.. (Post, edisi Rabu, 23 April 2014)
(lihat dalam data 12)

(18)

Sementara itu, kubu Bayern melakukan persiapan khusus
menjelang away ke Madrid. Setelah mengunci gelar juara
Bundesliga bulan lalu, performa Bayern di liga domestic
cenderung labil. Salah satu contohnya, mereka dipukul Borusia
Dortmund 0-3. Tugas berat Guardiola ialah mengembalikan fokus
pemainnya. (Post, edisi Rabu, 23 April 2014)
(lihat dalam data 12)

(19)

“Jamaah lansia yang kurang sehat kami perhatikan khusus, untuk
makan saja harus disuapi,” kata petugas kesehatan haji kloter 1
Lombok, dr Kurnia Akmal yang melaporkan dari Madinah,
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kemarin. Menurutnya, kondisi tubuh JCH yang lemah itu lebih
karena faktor usia. Apalagi perjalanan dari kampong halaman ke
Asrama Haji, Bandara Internasional Lombok (BIL), transit di Aceh
lalu ke Jeddah memakan waktu panjang. Para JCH banyak juga
yang baru kali pertama naik pesawat. “Ini yang membuat tubuh
lemah,” katanya. (Post, edisi Rabu, 10 September 2014)
(lihat dalam data 15)
(2)

Bentuk Kata Bersufiks (Akhiran)
Bentuk kata bersufiks bermakna kontekstual yang ditemukan

dalam surat kabar Lombok Post adalah kata bersufiks kategori nomina.
(2.1)

Kata Bersufiks Kategori Nomina
Kata bersufiks kategori nomina yang bermakna kontekstual yang

ditemukan dalam surat kabar Lombok Post adalah sebagai berikut.
(20)

Sri sekaligus mengingatkan, supaya tidak terpancing isu adanya
bocoran soal UN. Biasanya saat UN berlangsung banyak pesan
singkat yang menyebarkan kunci jawaban. “Jangan dipercaya, itu
menjebak saja,” sambungnya. (Post, edisi Senin, 14 April 2014)
(lihat dalam data 5)

(21)

Padahal, dengan jumlah soal sebanyak 20 jenis, mustahil
memastikan jika jawaban yang beredar adalah jawaban yang
benar untuk salah satu jenis soal. Pelacakan terhadap pelaku yang
menjajikan bocoran soal atau kunci jawaban merupakan salah
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satu upaya untuk mencegah penipuan model tersebut. (Post, edisi
Senin, 14 April 2014)
(lihat dalam data 6)
(22)

Ronny meminta para siswa untuk mengabaikan segala bentuk
informasi kebocoran soal dan jawaban yang disebarkan melalui
perangkat elektronik maupun kertas. Sebaliknya, siswa atau orang
tua siswa bisa membantu polisi dengan melaporkan adanya upaya
penipuan dengan modus bocoran soal. (Post, edisi Senin, 14 April
2014)
(lihat dalam data 6)

(23)

Yang membuat harta kekayaan Nurhadi menyentuh Rp 33,4 miliar
juga dikarenakan aset giro dan setara kas. Jumlahnya Rp 10,775
miliar. “Berasal dari hasil sendiri,” tulis Nurhadi dalam
laporannya. Namun, dalam laporan setebal tiga halaman itu dia
sama sekali tidak menyinggung soal bisnis sarang burung wallet.
Padahal, sebelumnya dia mengatakan bahwa kekayaannya sudah
lekat padanya sebelum bekerja di MA. Gunungan harta dia
dapatkan dari usaha sarang burung walet sejak 1981. Dalam suatu
wawancara, Nurhadi mengaku dulu bisa menjual 50 kilogram
sarang burung walet tiap dua bulan. Itu setara dengan Rp 30 juta.
(Post, edisi Senin, 21 April 2014)
(lihat dalam data 10)
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(24)

Menurut dia, dalam pemberantasan korupsi, penindakan dan
pencegahan harus berjalan bersama. Oleh karena itu, KPK tidak
hanya fokus pada penindakan. “Pencegahan bocornya pendapatan
juga harus dilakukan,” ujar pria yang akrab disapa BW ini. (Post,
edisi Jumat, 25 April 2014)
(lihat dalam data 13)

(25)

Mantan advokat itu mengatakan ada banyak potensi gratifikasi
yang bisa menyebabkan bocornya pendapatan dari sektor pajak.
Celah itu misalnya terjadi saat pemeriksaan pajak harus bertemu
wajib pajak ketika proses penyelesaian perkara. “Nah kalau tidak
ya bisa menjadi pintu masuk terjadinya gratifikasi,” jelasnya.
(Post, edisi Jumat, 25 April 2014)
(lihat dalam data 13)

(3)

Bentuk Kata Berkonfiks
Bentuk kata berkonfiks bermakna kontekstual yang ditemukan

dalam surat kabar Lombok Post terdiri dari kata berkonfiks kategori
nomina.
(3.1)

Kata Berkonfiks Kategori Nomina
Kata berkonfiks kategori nomina yang bermakna kontekstual yang

ditemukan dalam surat kabar Lombok Post adalah sebagai berikut.
(26)

Dijelaskan, soal UN dibuat sedemikian rupa. Jenisnya pun
dibedakan disetiap ruangan. Bahkan, proses distribusi soal UN
mulai percetakan hingga ke tempat akhir, yakni di polsek-polsek
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diawasi sangat ketat. “Jadi, sangan sulit ada kebocoran,” ketat
ujarnya. (Post, edisi Senin, 14 April 2014)
(lihat dalam data 5)
(27)

Ronny meminta para siswa untuk mengabaikan segala bentuk
informasi kebocoran soal dan jawaban yang disebarkan melalui
perangkat elektronik maupun kertas. Sebaliknya, siswa atau orang
tua siswa bisa membantu polisi dengan melaporkan adanya upaya
penipuan dengan modus bocoran soal. (Post, edisi Senin, 14 April
2014)
(lihat dalam data 6)

(28)

Edy menuturkan pembuatan soal ujian telah dilimpahkan kepada
tim teknis. Dia mengatakan jajaran BSNP bahkan hingga
Mendikbud tidak diberitahu bentuk soal UN. Alasannya untuk
mencegah potensi kebocoran soal ujian. Tetapi, di internal tim
teknis itu, butir soal ujian telah melewati beberapa kali saringan
sebelum ditetapkan untuk digandakan. Irjen Kemendikbud
Haryono Umar kaget mendengar kabar ada butir soal ujian yang
memampang profil Jokowi itu. “Tentu akan menjadi salah satu
materi laporan evaluasi kami kepada Mendikbud,” papar dia.
(Post, edisi Selasa, 14 April 2014)
(lihat dalam data 7)
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B.

Bentuk Kata Majemuk
Bentuk kata majemuk yang bermakna kontekstual yang ditemukan

dalam wacana rubrik berita utama surat kabar Lombok Post edisi April dan
September 2014 terdiri dari bentuk verba majemuk dan bentuk nomina
majemuk. Sedangkan bentuk adjektiva majemuk tidak ditemukan dalam
surat kabar Lombok Post edisi April dan September 2014.
(1)

Bentuk Verba Majemuk
Bentuk verba majemuk yang bermakna kontekstual yang

ditemukan dalam surat kabar Lombok Post adalah verba majemuk
berafiks. Sedangkan verba majemuk dasar tidak ditemukan dalam surat
kabar Lombok Post.
(1.1)

Verba Majemuk Berafiks
Verba majemuk berafiks yang bermakna kontekstual yang

ditemukan dalam surat kabar Lombok Post adalah sebagai berikut.
(29)

Diam-diam sejumlah anggota legislatif menyiapkan uang untuk
membeli suara pada hari pemungutan suara, 9 April 2014. Bagi
mereka, cara ini menjadi salah satu yang terbaik untuk mendulang
suara pemilih. (Post, edisi Senin, 2 April 2014)
(lihat dalam data 1)

(30)

Seorang politikus muda buka-bukaan pada Lombok post. Dia
harus menyiapkan sedikitnya Rp 290 juta untuk membeli suara
para pemilih pada hari pemungutan suara. Dana itu akan disebar
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pada hari-H. Sebut saja semacam “serangan fajar” sebelum para
pemilih mendatangi TPS. (Post, edisi Senin, 2 April 2014)
(lihat dalam data 1)
(31)

Seorang politikus muda buka-bukaan pada Lombok post. Dia
harus menyiapkan sedikitnya Rp 290 juta untuk membeli suara
para pemilih pada hari pemungutan suara. Dana itu akan disebar
pada hari-H. Sebut saja semacam “serangan fajar” sebelum para
pemilih mendatangi TPS. (Post, edisi Senin, 2 April 2014)
(lihat dalam data 1)

(32)

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Ronny F Sompie menyamakan
peredaran kunci jawaban UN dengan serangan fajar pemilu. “Ini
seperti serangan fajar untuk mempengaruhi dan membodohi orang
tua dan murid, terutama yang merasa kurang percaya diri,”
ujarnya saat dikonfirmasi kemarin. (Post, edisi Senin, 14 April
2014)
(lihat dalam data 6)

(33)

Terkait bakal capres yang siap diusung, Demokrat telah memilih
mekanisme konvensi capres yang dua hari lalu (15/4) telah resmi
diputuskan untuk tetap dilanjutkan. Artinya, partai berlambang
bintang mercy itu telah memastikan tidak akan menggantung
nasib ke-11 peserta konvensi yang ada saat ini. (Post, edisi Kmais,
17 April 2014)
(lihat dalam data 8)
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(34)

Dalam laporannya ke KPK, Nurhadi menyampaikan kalau
kekayaannya banyak disumbang oleh harta bergerak yang
mencapai Rp 11,275 miliar. Jumlah itu termasuk empat mobil
mewah yang tersimpan di garasi mobil rumahnya. Nurhadi
memperkirakan harta Toyota Camry, Mini Cooper, Lexus, dan
Jaguar mencapai Rp 4, 005 miliar. (Post, edisi Senin, 21 April
2014)
(lihat dalam data 10)

(35)

Untuk saat ini, masyarakat hanya menggantungkan nasibnya dari
bantuan air setiap tahun. “Seluruh desa di Kecamatan Jerowaru
mengalami kekeringan. Bencana ini berakhir kalau sudah mulai
hujan,” ungkapnya. (Post, edisi Kamis, 18 September 2014)
(lihat dalam data 17)

(36)

Pria yang akrab disapa BW itu lantas memberi contoh. Dalam
pilkada langsung, transaksi uang umunya kepada masyarakat. Itu
pun angkanya kecil dan bertujuan untuk membeli suara. Jika
pilkada dilakukan oleh DPRD maka transaksinya jauh lebih besar.
“Transaksinya besar dan sistemik. Periodenya juga lima tahun,
kalau ke rakyat paling cuma sekali,” jelasnya. (Post, edisi Sabtu,
27 September 2014)
(lihat dalam data 18)
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(2)

Bentuk Nomina Majemuk
Bentuk nomina majemuk yang bermakna kontekstual yang

ditemukan dalam surat kabar Lombok Post terdiri dari nomina majemuk
dasar dan nomina majemuk berafiks.
(2.1)

Nomina Majemuk Dasar
Nomina majemuk dasar yang bermakna kontekstual yang

ditemukan dalam surat kabar Lombok Post adalah sebagai berikut.
(37)

Yang pasti, masing-masing skenario final itu memiliki daya tarik.
Andai Atletico bertemu Real di partai final, itu menjadi derby
Madrid pertama di Liga Pamungkas Liga Champions. Atletico
disebut-sebut sebagai kuda hitam setelah sukses menyingkirkan
Barcelona di perempat final. (Post, edisi Minggu, 13 April 2014)
(lihat dalam data 4)

(38)

Seperti diberitakan sebelumnya pemberian iPod sebagai suvenir
pernikahan memunculkan polemik. Tidak sedikit suara sumbang
yang menuduh itu adalah bagian dari gratifikasi. Akibatnya,
penyelenggara negara yang menerima diminta menyerahkan ke
KPK agar tidak melanggar aturan soal penerimaan barang atau
benda. (Post, edisi Senin, 21 April 2014)
(lihat dalam data 10)

(2.2)

Nomina Majemuk Berafiks
Nomina majemuk berafiks yang bermakna kontekstual yang

ditemukan dalam surat kabar Lombok Post adalah sebagai berikut.
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(39)

Beberapa waktu lalu, Anas telah menandatangani perpanjangan
penahanan untuk 30 hari terakhir. Waktu yang dimiliki KPK untuk
melaukan penyitaan ikut terbatas. Apalagi, rencananya berkas
Anas akan dijadikan satu antara dugaan menerima gratifikasi dan
pencucian uang. “Sepertinya akan dibarengkan dengan tindak
pidana korupsinya. Beberapa informasi masih diklarifikasi,”
tandas Johan. (Post, edisi Minggu, 20 April 2014)
(lihat dalam data 9)

(40)

Meski demikian, ada dugaan bahwa Nazaruddin dan Anas
melakukan pencucian uang lewat bisnis tambang batubara
dengan menyamarkannya atas nama seseorang. Perusahaan yang
dicurigai sebagai salah satu asset Anas tersebut miliki izin
tambang seluas 10 ribu hectare. Lokasinya berada di dua
kecamatan yakni Bengalon dan Kongbeng, kabupaten Kutai Timur.
(Post, edisi Minggu, 20 April 2014)
(lihat dalam data 9)

(41)

Kubu Real menyadari bahwa Bayern bukan tim yang mudah
dijinakkan. Sentuhan tangan dingin Guardiola membuat klub
raksasa Jerman itu semakin menakutkan. “Kami harus bermain
sempurna. Kami harus tahu bagaimana bertahan, menyerang, dan
menguasai bola,” ujar gelandang Real Xabi Alonso. (Post, edisi
Rabu, 23 April 2014)
(lihat dalam data 12)
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(42)

Diyakini harta yang dilaporkan itu hanya sebagian dari kekayaan
Annas. Sebab, selama ini para tersangka korupsi kerap tak
memasukkan seluruh hartanya untuk menghindari kecurigaan
PPATK maupun KPK. Kekayaan sesungguhnya biasanya akan
terungkap ketika tersangka dijerat dengan pencucian uang. (Post,
edisi Senin, 29 September 2014)
(lihat dalam data 19)
Dari uraian kata turunan, beberapa kata turunan tersebut dapat pula

dilihat kembali pada tabel di bawah ini.
Tabel 2: Bentuk Kata Turunan yang Bermakna Kontekstual pada
Surat Kabar Lombok Post Edisi April dan September 2014
Bentuk Kata Turunan
Bermakna

Kutipan Teks

Kontekstual
A. Kata Berimbuhan
1. Kata Berprefiks
(verba)

2. Kata Bersufiks
(nomina)

(16) Yang membuat harta kekayaan Nurhadi
menyentuh Rp 33,4 miliar juga
dikarenakan ….
(17) …Tim berjuluk FC Hollywood itu
menghajar rival real …
(20) Sri sekaligus mengingatkan, supaya
tidak terpancing isu adanya bocoran soal
UN….
(23) ….Gunungan harta dia dapatkan dari
usaha sarang burung walet sejak 1981…
(24) …Pencegahan bocornya pendapatan
juga harus dilakukan…
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3 Kata Berkonfiks
3.1 Kategori Nomina
(28) …Alasannya untuk mencegah potensi
kebocoran soal ujian….
B. Kata Majemuk
1. Verba Majemuk
1.1 Berafiks

(34) …Nurhadi
menyampaikan
kalau
kekayaannya banyak disumbang oleh
harta bergerak yang mencapai Rp 11,275
miliar….
(35) Untuk saat ini, masyarakat hanya
menggantungkan nasibnya dari bantuan
air setiap tahun….
(36) …Itu pun angkanya kecil dan bertujuan
untuk membeli suara….

2. Nomina Majemuk
2.1 Dasar
(37) …Atletico disebut-sebut sebagai kuda
hitam setelah sukses menyingkirkan
Barcelona di perempat final.
(38) …Tidak sedikit suara sumbang yang
menuduh itu adalah bagian dari
gratifikasi.

2.2 Berafiks

(40) …ada dugaan bahwa Nazaruddin dan
Anas melakukan pencucian uang lewat
bisnis tambang batubara...
(41) …Sentuhan tangan dingin Guardiola
membuat klub raksasa Jerman itu
semakin menakutkan….
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4.2

Makna Kontekstual Kata dalam Wacana Rubrik Berita Utama Surat
Kabar Lombok Post
Makna kontekstual kata dalam wacana rubrik berita utama yang
ditemukan dalam surat kabar Lombok Post edisi April dan September 2014
adalah makna kontekstual dalam kata dasar dan kata turunan. Makna
kontekstual kata dasar terbagi menjadi makna kontekstual pada kata dasar
kategori nomina, kata dasar kategori verba, dan kata dasar kategori
adjektiva. Sedangkan makna kontekstual pada kata turunan terbagi
menjadi makna kontekstual pada kata berimbuhan (afiks), dan kata
majemuk.
Berikut diuraikan mengenai makna kontekstual kata dalam wacana
rubrik berita utama surat kabar Lombok post edisi April dan September
2014.
4.2.1

Makna Kontekstual pada Kata Dasar dalam Surat Kabar
Lombok Post
Makna kontesktual pada kata dasar yang ditemukan dalam surat

kabar Lombok Post edisi April dan September 2014 terdiri dari makna
kontekstual pada kata dasar kategori nomina, makna kontekstual pada kata
dasar kategori verba, dan makna kontekstual pada kata dasar kategori
adjektiva.
4.2.1.1 Makna Kontekstual pada Kata Dasar Kategori Nomina
Makna kontekstual pada kata dasar kategori nomina yang
ditemukan dalam surat kabar Lombok Post adalah sebagai berikut.
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a.

Makna yang mengandung dukungan
Makna kontekstual dukungan pada kata dasar kategori nomina

yang ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada kata
suara yang berada dalam kutipan berita di bawah ini.
(1.a)

Diam-diam, sejumlah calon anggota legislatif menyiapkan uang
untuk membeli suara pada hari pemungutan suara, 9 April 2014.
Bagi mereka, cara ini menjadi salah satu yang terbaik untuk
mendulang suara pemilih. (Post, edisi Rabu, 2 April 2014)
(lihat dalam data 1)
Dari kutipan berita di atas, kata suara tidak berarti secara leksikal

yaitu bunyi yang dikeluarkan dari dalam mulut manusia, tetapi mengacu
pada berita yang aktual pada saat berita ditulis yaitu suatu peristiwa yang
terjadi saat pileg yang membutukan pilihan masyarakat. Sehingga, kata
suara dapat ditafsirkan bermakna dukungan.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(1.b)

Krisdayanti memiliki suara sangat merdu.
Makna kata suara pada kalimat di atas, mengacu pada makna

bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia. Sehingga, makna yang
dihasilkan sesuai dengan makna leksem secara leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
(2.a)

Terkait insiden ini, muncul beragam spekulasi. Pertama adalah
panitia pembuat soal UN telah disusupi tim pendukung Jokowi.
Dengan berhasil disusupkannya soal itu, popularitas Jokowi di
anak-anak kelas II SMA dan sederajat lebih terkenal. Dengan
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jumlah peserta UN SMA/Sederajat mencapai 2,7 juta orang,
potensi suara dalam pemilu presiden nanti cukup signifikan. (Post,
edisi Selasa, 15 April 2014)
(lihat dalam data 7)
Dari kutipan berita di atas, kata suara tidak berarti secara leksikal
yaitu bunyi yang dikeluarkan dari dalam mulut hewan, melainkan
mengacu pada berita yang aktual pada saat berita ditulis yaitu suatu
peristiwa yang terjadi saat pemilihan capres dan cawapres yang
membutukan pilihan masyarakat. Sehingga, kata suara dapat ditafsirkan
bermakna dukungan.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(2.c)

Burung milik Rifal memiliki suara yang nyaring.
Makna kata suara pada kalimat di atas, mengacu pada bunyi yang

dikeluarkan dari mulut seekor burung. Sehingga makna yang dihasilkan
sesuai dengan makna leksem secara leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
b.

Makna yang mengandung pemimpin
Makna kontekstual pemimpin pada kata dasar kategori nomina

yang ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada kata
motor dan raksasa yang berada dalam kutipan berita di bawah ini.
(3.a)

PAN, lanjut Teguh, realistis dengan hasil pileg yang tidak
memungkinkan untuk menjadi motor koalisi atau mengusung
capres sendiri. Meski begitu, dia yakin bahwa posisi PAN akan
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menntukan dalam peta koalisi yang saat ini tengah digalang
partai-partai. “Jumlah kursi PAN di DPR nanti juga dipastikan
lebih banyak dari saat ini,” tandasnya. (Post, edisi Kamis, 17
April 2014)
(lihat pada data 8)
Dari kutipan berita di atas, kata motor tidak berarti sebenarnya
yaitu sebuah kendaraan yang menggunakan mesin sebagai tenaga
penggeraknya, melainkan berkaitan dengan pileg (pilihan legislatif) yang
membutuhkan seorang pemimpin partai. Sehingga, kata motor dapat
ditafsirkan bermakna pemimpin.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(3.d)

Rio menggunakan motor barunya saat pergi ke sekolah.
Makna kata motor pada kalimat di atas, mengacu pada sebuah

kendaraan yang menggunakan mesin sebagai tenaga penggeraknya.
Sehingga, makna yang dihasilkan sesuai dengan makna leksem secara
leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
(4.a)

Serangkaian penampilan buruk Manchester United (MU) di musim
ini akhirnya menemukan klimkas. Selasa kemarin, manajemen Red
Devils- julukan MU- akhirnya memutuskan untuk memecat David
Moyes dari jabatan pelatih kepala tim raksasa Inggris itu. Pria
berusia 50 tahun asal Skotlandia ini dinilai sebagai biang dibalik
menurunnya peroforma MU selama ini. (Post, edisi Rabu, 23 April
2014)
(lihat dalam data 11)
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Dari kutipan berita di atas, kata raksasa tidak berarti secara
leksikal, yaitu makhluk berbadan besar, tinggi, dan menyeramkan.
Melainkan, pada situasi yang mana saat itu pelatih Inggris menjadi orang
yang memimpin tim Inggris. Sehingga, kata raksasa dapat ditafsirkan
bermakna pemimpin.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(4.e)

Eka pingsan setelah melihat raksasa itu.
Makna kata raksasa pada kalimat di atas, mengacu makhluk

menyeramkan. Sehingga makna yang dihasilkan sesuai dengan makna
leksem secara leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
c.

Makna yang mengandung anggota
Makna kontekstual anggota pada kata dasar kategori nomina yang

ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati dalam kata kursi
yang berada dalam kutipan berita di bawah ini.
(5.a)

PAN, lanjut Teguh, realistis dengan hasil pileg yang tidak
memungkinkan untuk menjadi motor koalisi atau mengusung
capres sendiri. Meski begitu, dia yakin bahwa posisi PAN akan
menentukan dalam peta koalisi yang saat ini tengah digalang
partai-partai. “Jumlah kursi PAN di DPR nanti juga dipastikan
lebih banyak dari saat ini,” tandasnya. (Post, edisi Kamis, 17
April 2014)
(lihat dalam data 8)
Dari kutipan berita di atas, kata kursi tidak berarti sebenarnya yaitu

sebuah benda yang memiliki kaki dan digunakan sebagai tempat bersandar
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atau duduk, tetapi mengacu pada peristiwa pileg (pemilihan legislatif)
yang akan mengusung lebih banyak pejabat-pejabat pembantunya.
Sehingga, kata kursi dapat ditafsirkan bermakna anggota.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(5.f)

Ayahnya membuat kursi baru di depan rumahnya.
Makna kata kursi pada kalimat di atas, mengacu pada sebuah

tempat yang biasa digunakan untuk istirahat. Sehingga, makna yang
dihasilkan sesuai dengan makna leksem secara leksikal atau denotatif..
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
d.

Makna yang mengandung bagian
Makna kontekstual bagian pada kata dasar kategori nomina yang

ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati dalam kata kereta
yang berda dalam kutipan berita di bawah ini.
(6.a)

“Bukan sekedar sekian persen tambah sekian persen (sehingga)
menjadi cukup untuk mengajukan calon sendiri, bukan itu. Atau,
(hitung-hitungan) agar partai demokrat tidak ketinggalan kereta
dukung capres A atau B, “ kata SBY. (Post, edisi 28 April 2014)
(lihat dalam data 14)
Dari kutipan berita di atas, kata kereta tidak berarti sebenarnya

yaitu yaitu kendaraan yang memiliki roda, mengacu pada berita yang
aktual pada saat berita ditulis yaitu saat pilpres yang akan berlangsung
pada 9 Juli nanti. Sehingga, kata kereta dapat ditafsirkan bermakna
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bagian.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(6.g)

Tya tidak bisa pulang kampung karena kereta yang dinaikinya
mengalami kerusakan.
Makna kata kereta pada kalimat di atas, mengacu pada sebuah

kendaraan. Sehingga, makna yang dihasilkan sesuai dengan makna leksem
secara leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
e.

Makna yang mengandung calon
Makna kontekstual calon pada kata dasar kategori nomina yang

ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada kata postur
yang berada dalam kutipan berita di bawah ini.
(7.a)

Sementara itu, survei tokoh oleh Indonesian Research & Survey
(IReS) mengungkapkan adanya harapan besar agar postur kabinet
Jokowi-JK mendatang didominasi kalangan profesional murni.
(Post, edisi 16 Septemebr 2014)
(lihat dalam data 16)
Dari kutipan berita di atas, kata postur tidak berarti sebenarnya

yaitu bentuk, gambar, perawakan., mengacu pada peristiwa yang mana
saat itu Jokowi-JK mengharapkan beberapa kabinet yang sesuai dengan
kebutuhannya. Sehingga, kata postur dapat ditafsirkan bermakna calon.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(7.h)

Salim dalam serial drama elif memiliki postur yang ideal
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Makna kata postur pada kalimat di atas, mengacu pada bentuk
tubuh Salim. Sehingga, makna yang dihasilkan sesuai dengan makna
leksem secara leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
(8.a)

“Kami menetapkan lima nama untuk satu kementerian. Ada 34
kementerian, namun postur ini akan dinamis. Sebab, masih bisa
terjadi penambahan kementerian atau dibentuknya kementerian
baru,” katanya. (Post, edisi 16 September 2014)
(lihat dalam data 16)
Dari kutipan berita di atas, kata postur tidak berarti sebenarnya

yaitu bentuk, gambar, perawakan., mengacu pada peristiwa yang mana
saat itu hasil survey IReS mengenai kandidat kementerian. Sehingga, kata
postur dapat ditafsirkan bermakna calon.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(8.i)

Brian meniru postur tubuh ayahnya.
Makna kata postur pada kalimat di atas, mengacu pada bentuk

tubuh. Sehingga, makna yang dihasilkan sesuai dengan makna leksem
secara leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
4.2.1.2 Makna Kontekstual pada Kata Dasar Kategori Verba
Makna kontekstual pada kata dasar kategori verba yang ditemukan
dalam surat kabar Lombok Post adalah sebagai berikut.
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a.

Makna yang mengandung tersebar
Makna kontekstual tersebar pada kata dasar kategori verba yang

ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada kata bocor
yang berada dalam kutipan berita di bawah ini.
(9.a)

Naskah soal Ujian Nasional (UN) mulai mendistribusikan ke
kabupaten/kota di seluruh NTB. Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga (Dikpora) NTB selaku penyelenggara menajamin naskah
UN tidak akan bocor. (Post, edisi Jumat, 11 April 2014)
(lihat dalam data 2)
Dari kutipan berita di atas, kata bocor tidak berarti sebenarnya

yaitu ada sesuatu yang berlubang, tetapi pada situasi yang mana saat itu
beredarnya kunci jawaban UN. Sehingga, kata bocor dapat ditafsirkan
bermakna tersebar.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(9.j)

Deras hujan kemarin membuat genting rumahnya menajdi bocor.
Makna kata bocor pada kalimat di atas, mengacu pada

berlubangnya genting rumah. Sehingga, makna yang dihasilkan sesuai
dengan makna leksem secara leksikal.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
(10.a) Sutarman meminta kepada para kapolda untuk menjamin naskah
UN tidak sampai bocor dan distribusi naskah kesekolah bisa tepat
waktu. Selain itu, kapolri meminta agar jajarannya membantu
petugas pengambil soal meneliti amplop naskah agar tidak
tertukar. (Post, edisi Jumat, 11 April 2014)
(lihat dalam data 3)
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Dari kutipan berita di atas, kata bocor tidak berarti sebenarnya
yaitu ada sesuatu yang berlubang, tetapi pada situasi yang mana saat itu
banyaknya kunci jawaban UN yang beredar. Sehingga, kata bocor dapat
ditafsirkan bermakna tersebar.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(10.k) Ember itu tidak bisa menampung air karena bocor.
Makna kata bocor pada kalimat di atas, mengacu pada
berlubangnya ember tersebut. Sehingga, makna yang dihasilkan sesuai
dengan makna leksem secara leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
(11.a) Hal yang sama disampaikan Walikota Mataram H Ahyar Abduh
terkait isu beredarnya kunci jawaban. Para siswa diharapkan
lebih percaya pada kemampuannya sendiri. “Jangan percaya
kunci jawaban bocor, karena bisa jadi menjebak”, kata Ahyar.
(Post, edisi Senin, 14 April 2014)
(lihat dalam data 5)
Dari kutipan berita di atas, kata bocor tidak berarti sebenarnya
yaitu ada sesuatu yang berlubang, tetapi mengacu pada situasi yang mana
saat itu tersebarnya kunci jawaban UN. Sehingga, kata bocor dapat
ditafsirkan bermakna tersebar.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
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(11.l) Ia naik tangga untuk memperbaiki atap rumahnya yang bocor.
Makna kata bocor pada kalimat di atas, mengacu pada atap yang
berlubang. Sehingga, makna yang dihasilkan sesuai dengan makna leksem
secara leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
b.

Makna yang mengandung bergabung
Makna kontekstual bergabung pada kata dasar kategori verba yang

ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada kata duduk
yang berada dalam kutipan berita di bawah ini.
(12.a) Terkait posisi Ketua Umum PAN Hatta Rajasa yang akan
ditawarkan menjadi cawapres dalam koalisi, menurut Teguh, hal
itu juga sesuai dengan orientasi dan platform yang diusung PAN.
Figur Hatta dinilai memiliki kemampuan dan pengalaman duduk
dalam pemerintahan. “Sayang kalau hanya menjadi penonton,”
ujar mantan presenter televisi itu. (Post, edisi Kamis, 17 April
2014)
(lihat dalam data 8)
Dari kutipan berita di atas, kata duduk tidak berarti sebenarnya
yaitu cara istirahat, dapat berarti tinggal atau diam di sebuah tempat tetapi
mengacu pada situasi yang mana saat itu Hatta Rajasa menjadi calon
cawapres yang memiliki pengalaman dalam politik. Sehingga, kata duduk
dapat ditafsirkan bermakna bergabung.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(12.m) Kakek sedang duduk di kursi goyang.
Makna kata duduk pada kalimat di atas, mengacu pada cara
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beristirahat. Sehingga, makna yang dihasilkan sesuai dengan makna secara
leksem leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
4.2.1.3 Makna Kontekstual pada Kata Dasar Kategori Adjektiva
Makna kontekstual pada kata dasar kategori adjektiva yang
ditemukan dalam surat kabar Lombok Post adalah sebagai berikut.
a.

Makna yang mengandung kecurangan
Makna kontekstual kecurangan pada kata dasar kategori adjektiva

yang ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada kata
hitam yang berada dalam kutipan berita di bawah ini.
(13.a) Setiap penyelenggaraan UN rampung, Kementrian pendidikan dan
kebudayaan (Kemendikbud) selalu melakukan evaluasi.
Diantaranya adalah menganalisa daerah-daerah dengan potensi
kecurangan tertinggi. Daerah-daerah itu masuk kategori hitam
dalam penyelenggaraan UN (Post, edisi Jumat, 11 April 2014)
(lihat dalam data 2)
Dari kutipan berita di atas, kata hitam tidak berarti sebenarnya
yaitu jenis warna seperti warna arang, melainkan pada suatu peristiwa
yang terjadi diluar pengawasan. Sehingga, kata hitam dapat ditafsirkan
sebagai faktor kecurangan.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(13.n) Orang kulit hitam lebih banyak di daerah timur.
Makna kata hitam pada kalimat di atas, mengacu pada jenis warna.
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Sehingga, makna yang dihasilkan sesuai dengan makna leksem secara
leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
b.

Makna yang mengandung malu
Makna kontekstual malu pada kata dasar kategori adjektiva yang

ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada kata merah
yang berada dalam kutipan berita di bawah ini.
(14.a) Kekalahan tersebut sekaligus membuat merah keluarga Glazer
sebagai pemilik saham mayoritas di MU. Mereka menilai, dana
besar yang digelontorkan kepada Moyes, ternyata tidak sebanding
dengan kontribusi yang dia berikan. Kemarahan tersebut juga
menjadi akumulasi kekecewaan setelah MU tersingkir dari
perebutan gelar Liga Champions dan sudah pasti gagal
mempertahankan status juara bertahan mereka di Premier League.
(Post, edisi Rabu, 23 April 2014)
(lihat dalam data 11)
Dari kutipan berita di atas, kata merah tidak berarti sebenarnya
yaitu jenis warna seperti warna arang, melainkan merujuk pada perubahan
raut wajah dari keluarga Glazer saat menerima kekalahannya. Sehingga,
kata merah dapat ditafsirkan bermakna malu.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(14.o) April mengenakan baju merah saat acara ulang tahunnya.
Makna kata merah pada kalimat di atas, mengacu pada jenis warna.
Sehingga, makna yang dihasilkan sesuai dengan makna leksem secara
leksikal atau denotatif.
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Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
Dari uraian mengenai makna kontekstual kata dasar di atas,
beberapa makna kontekstual kata tersebut dapat pula dilihat kembali pada
tabel di bawah ini.
Tabel 3: Makna Kontekstual Kata Dasar dalam Wacana pada Surat
Kabar Lombok Post Edisi April dan September 2014
Makna
Kata Dasar

Kutipan Teks

Kontekstual
Dukungan

Pemimpin

Tersebar

Bergabung
Kecurangan

Malu

Dasar (1a) ….Bagi mereka cara ini
menjadi salah satu yang
Kategori Nomina
terbaik untuk mendulang suara
pemilih.
(3a) PAN, lanjut Teguh, realistis
dengan hasil pileg yang tidak
memungkinkan untuk menjadi
motor koalisi.

1. Kata

Dasar (11a)…Jangan
percaya
kunci
jawaban bocor, karena bisa
Kategori Verba
jadi menjebak…
(12a)…Figur Hatta dinilai memiliki
kemampuan dan pengalaman
duduk dalam pemerintahan,…

2. Kata

Dasar (13a) …Daerag-daerah itu masuk
kategori
hitam
dalam
Kategori
penyelenggara UN.
(14a) Kekalahan tersebut sekaligus
Adjektiva
membuat merah keluarga
Glazer
sebagai
pemilik
saham mayoritas di MU…

3. Kata
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4.2.2

Makna Kontekstual pada Kata Turunan dalam Surat Kabar
Lombok Post
Makna kontesktual pada kata turunan yang ditemukan dalam surat

kabar Lombok Post edisi April dan September 2014 terdiri dari makna
kontekstual pada kata berimbuhan dan kata majemuk.
4.2.2.1 Makna Kontekstual pada Kata Berimbuhan
Makna kontekstual pada kata berimbuhan yang ditemukan dalam
surat kabar Lombok Post edisi April dan September 2014 terdiri dari
makna kontekstual pada kata berprefiks (awalan), makna kontekstual pada
kata bersufiks (akhiran), dan makna kontekstual pada kata berkonfiks.
Sedangkan makna kontekstual pada kata berinfiks (sisipan) tidak
ditemukan dalam surat kabar Lombok Post edisi April dan September
2014.
(1)

Makna Kontekstual pada Kata Berprefiks (Awalan)
Makna kontekstual pada kata berprefiks yang ditemukan dalam

surat kabar Lombok Post berupa makna kontekstual pada kata berprefiks
kategori verba.
(1.1)

Makna Kontekstual pada Kata Berprefiks Kategori Verba
Makna kontekstual pada kata berprefiks kategori verba yang

ditemukan dalam surat kabar Lombok Post adalah sebagai berikut.
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a.

Makna yang mengandung menjadi
Makna kontekstual menjadi pada kata berprefiks kategori verba

yang ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada kata
dipinang yang berada dalam kutipan berita di bawah ini.
(15.a) Akbar menambahkan, sebagai partai besar, ada sejumlah tokoh
yang kini digadang-gadang berpotensi dipinang sebagai cawapres
partai lain. Selain Akbar dan Luhut, nama yang paling menonjol
adalah manta Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. (Post, edisi
Kamis, 17 April 2014)
(lihat dalam data 8)
Dari kutipan berita di atas, kata dipinang tidak berarti secara
leksikal yaitu kata yang biasa digunakan saat melamar seseorang,
melainkan merujuk pada partai yang dicalonkan sebagai cawapres.
Sehingga, kata dipinang dapat ditafsirkan bermakna menjadi.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(15.p) Delisa dipinang pacarnya kemarin malam.
Makna kata dipinang pada kalimat di atas, mengacu pada situasi
lamaran. Sehingga makna yang dihasilkan sesuai dengan makna leksem
secara leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
b.

Makna yang mengandung mencapai
Makna kontekstual mencapai pada kata berprefiks kategori verba

yang ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada kata
menyentuh yang berada dalam kutipan berita di bawah ini.
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(16.a) Yang membuat harta kekayaan Nurhadi menyentuh Rp 33,4 miliar
juga dikarenakan aset giro dan setara kas. Jumlahnya Rp 10,775
miliar. “Berasal dari hasil sendiri,” tulis Nurhadi dalam
laporannya. Namun, dalam laporan setebal tiga halaman itu dia
sama sekali tidak menyinggung soal bisnis sarang burung wallet.
Padahal, sebelumnya dia mengatakan bahwa kekayaannya sudah
lekat padanya sebelum bekerja di MA. (Post, edisi Kamis, 17 April
2014)
(lihat dalam data 10)
Dari kutipan berita di atas, kata menyentuh tidak berarti secara
leksikal yaitu dapat berarti bersenggolan, tetapi merujuk pada kecapaian
kekayaan Nurhadi. Sehingga, kata menyentuh dapat ditafsirkan bermakna
mencapai.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(16.q) Mobil yang dikendarai El menyentuh pembatas jalan sehingga
menyebabkan kecelakaan.
Makna kata menyentuh pada kalimat di atas, mengacu sebuah
kendaraan yang digunakan El bersenggolan dengan pembatas jalan.
Sehingga, makna yang dihasilkan sesuai dengan makna leksem secara
leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
c.

Makna yang mengandung mengalahkan
Makna kontekstual mengalahkan pada kata berprefiks kategori

verba yang ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada
kata menghajar yang berada dalam kutipan berita di bawah ini.
(17.a) Di sisi lain, rekor tandang Bayern tidak jelek-jelek amat. Tim
berjuluk FC Hollywood itu menghajar rival real, Barcelona, 3-0
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di Nou Camp pada semifinal musim lalu. Bayern memiliki rekor 6
kali menang, 5 kali seri, dan 10 kali kalah dalam lawatan ke
markas klub Spanyol.. (Post, edisi Rabu, 23 April 2014)
(lihat dalam data 12)
Dari kutipan berita di atas, kata menghajar tidak berarti secara
leksikal yaitu memukuli, membuat tidak berdaya, tetapi merujuk pada
rekor Bayern pada Liga Champions. Bayern menjadi klub yang cukup
diperhitungkan. Sehingga, kata menghajar dapat ditafsirkan bermakna
mengalahkan.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(17.r) Orang itu menghajar adik saya hingga tak sadarkan diri.
Makna kata menghajar pada kalimat di atas, mengacu pada situasi
pemukulan. Sehingga, makna yang dihasilkan sesuai dengan makna
leksem secara leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
d.

Makna yang mengandung dikalahkan
Makna kontekstual dikalahkan pada kata berprefiks kategori verba

yang ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada kata
dipukul yang berada dalam kutipan berita di bawah ini.
(18.a) Sementara itu, kubu Bayern melakukan persiapan khusus
menjelang away ke Madrid. Setelah mengunci gelar juara
Bundesliga bulan lalu, performa Bayern di liga domestic
cenderung labil. Salah satu contohnya, mereka dipukul Borusia
Dortmund 0-3. Tugas berat Guardiola ialah mengembalikan fokus
pemainnya. (Post, edisi Rabu, 23 April 2014)
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(lihat dalam data 12)
Dari kutipan berita di atas, kata dipukul tidak berarti secara leksikal
yaitu mengetuk dengan menggunkan alat, melainkan mengacu pada situasi
yang mana saat itu klub Bayern pernah mengalami kurang stabil dalam
sebuah laga. Sehingga, kata dipukul dapat ditafsirkan bermakna
dikalahkan.

Bandingkan

dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(18.s) Kepala Dimas dipukul dengan menggunakan batu hingga tewas.
Makna kata dipukul pada kalimat di atas, mengacu pada situasi
pemukulan yang menggunakan alat. Sehingga makna yang dihasilkan
sesuai dengan makna leksem secara leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
e.

Makna yang mengandung memerlukan
Makna kontekstual memerlukan pada kata berprefiks kategori

verba yang ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada
kata memakan yang berada dalam kutipan berita di bawah ini.
(19.a) “Jamaah lansia yang kurang sehat kami perhatikan khusus, untuk
makan saja harus disuapi,” kata petugas kesehatan haji kloter 1
Lombok, dr Kurnia Akmal yang melaporkan dari Madinah,
kemarin. Menurutnya, kondisi tubuh JCH yang lemah itu lebih
karena faktor usia. Apalagi perjalanan dari kampong halaman ke
Asrama Haji, Bandara Internasional Lombok (BIL), transit di Aceh
lalu ke Jeddah memakan waktu panjang. Para JCH banyak juga
yang baru kali pertama naik pesawat. “Ini yang membuat tubuh
lemah,” katanya. (Post, edisi Rabu, 10 September 2014)
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(lihat dalam data 15)
Dari kutipan berita di atas, kata memakan tidak berarti secara
leksikal berarti memasukkan makanan, melainkan mengacu pada situaisi
yang mana saat itu waktu yang dibutuhkan lama saat transit ke Aceh dan
Jeddah. Sehingga, kata memakan dapat ditafsirkan bermakna memerlukan.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(19.t) Anak itu sering memakan permen di dalam kelas.
Makna kata memakan pada kalimat di atas, mengacu memasukkan
sebuah makanan. Sehingga makna yang dihasilkan sesuai dengan makna
leksem secara leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
(2)

Makna Kontekstual Kata Bersufik (Akhiran)
Makna kontekstual pada kata bersufiks yang ditemukan dalam

surat kabar Lombok Post berupa makna kontekstual pada kata bersufiks
kategori nomina.
(2.1)

Makna Kontekstual Kata Bersufiks Kategori Nomina
Makna kontekstual pada kata berprefiks kategori nomina yang

ditemukan dalam surat kabar Lombok Post adalah sebagai berikut.
a.

Makna yang mengandung edaran
Makna kontekstual edaran pada kata bersufiks kategori nomina

yang ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada kata
bocoran dan bocornya yang berada dalam kutipan berita di bawah ini.
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(20.a) Sri sekaligus mengingatkan, supaya tidak terpancing isu adanya
bocoran soal UN. Biasanya saat UN berlangsung banyak pesan
singkat yang menyebarkan kunci jawaban. “Jangan dipercaya, itu
menjebak saja,” sambungnya. (Post, edisi Senin, 14 April 2014)
(lihat dalam data 5)
Dari kutipan berita di atas, kata bocoran tidak berarti secara
leksikal. Kata bocoran dari kata dasar bocor berarti, ada sesuatu yang
berlubang. Sedangkan pada kutipan di atas, kata bocoran mengacu pada
situasi yang mana saat itu beredarnya soal UN . Sehingga, kata bocoran
dapat ditafsirkan bermakna edaran.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(20.u) Bocoran pipa itu membuat warga resah.
Makna kata bocoran pada kalimat di atas, mengacu pipa yang
berlubang. Sehingga makna yang dihasilkan sesuai dengan makna leksem
secara leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
(21.a) Ronny meminta para siswa untuk mengabaikan segala bentuk
informasi kebocoran soal dan jawaban yang disebarkan melalui
perangkat elektronik maupun kertas. Sebaliknya, siswa atau orang
tua siswa bisa membantu polisi dengan melaporkan adanya upaya
penipuan dengan modus bocoran soal. (Post, edisi Senin, 14 April
2014)
(lihat dalam data 6)
Dari kutipan berita di atas, kata bocoran tidak berarti secara
leksikal. Kata bocoran dari kata dasar bocor berarti, ada sesuatu yang
berlubang. Sedangkan pada kutipan di atas, kata bocoran mengacu pada
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situasi yang mana saat itu beredarnya soal UN. Sehingga, kata bocoran
dapat ditafsirkan bermakna edaran.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(21.v) Bocoran pipa itu menyebabkan air dapat keluar.
Makna kata bocoran pada kalimat di atas, mengacu pada pipa yang
belubang. Sehingga makna yang dihasilkan sesuai dengan makna leksem
secara leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
b.

Makna yang mengandung beredarnya
Makna kontekstual beredarnya pada kata bersufiks kategori

nomina yang ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada
kata bocoran yang berada dalam kutipan berita di bawah ini.
(22.a) Padahal, dengan jumlah soal sebanyak 20 jenis, mustahil
memastikan jika jawaban yang beredar adalah jawaban yang
benar untuk salah satu jenis soal. Pelacakan terhadap pelaku yang
menjajikan bocoran soal atau kunci jawaban merupakan salah
satu upaya untuk mencegah penipuan model tersebut. (Post, edisi
Senin, 14 April 2014)
(lihat dalam data 6)
Dari kutipan berita di atas, kata bocoran tidak berarti secara
leksikal. Kata bocoran dari kata dasar bocor berarti, ada sesuatu yang
berlubang. Sedangkan pada kutipan di atas, kata bocoran mengacu pada
situasi yang mana saat itu ramainya kasus beredarnya soal UN. Sehingga,
kata bocoran dapat ditafsirkan bermakna beredarnya.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
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(22.w) Akibat bocoran derigen minyak itu, ia tidak bisa mengisi minyak
lagi.
Makna kata bocoran pada kalimat di atas, mengacu pada derigen
yang belubang. Sehingga makna yang dihasilkan sesuai dengan makna
leksem secara leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
c.

Makna yang mengandung tersebarnya
Makna kontekstual tersebarnya pada kata bersufiks kategori

nomina yang ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada
kata bocoran yang berada dalam kutipan berita di bawah ini.
(23.a) Mantan advokat itu mengatakan ada banyak potensi gratifikasi
yang bisa menyebabkan bocornya pendapatan dari sektor pajak.
Celah itu misalnya terjadi saat pemeriksaan pajak harus bertemu
wajib pajak ketika proses penyelesaian perkara. “Nah kalau tidak
ya bisa menjadi pintu masuk terjadinya gratifikasi,” jelasnya.
(Post, edisi Jumat, 25 April 2014)
(lihat dalam data 13)
Dari kutipan berita di atas, kata bocornya tidak berarti secara
leksikal. Kata bocornya dari kata dasar bocor berarti, ada sesuatu yang
berlubang. Sedangkan pada kutipan di atas, kata bocornya mengacu pada
pada situasi hasil diskusi yang dirahasiakan. Sehingga, kata bocornya
dapat ditafsirkan bermakna tersebarnya.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(23.x) Batu besar itu menyebabkan bocornya ember tersebut.
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Makna kata bocornya pada kalimat di atas, mengacu pada ember
yang belubang. Sehingga makna yang dihasilkan sesuai dengan makna
leksem secara leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
d.

Makna yang mengandung perbedaan
Makna kontekstual perbedaan pada kata bersufiks kategori nomina

yang ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada kata
bocoran yang berada dalam kutipan berita di bawah ini.
(24.a) Menurut dia, dalam pemberantasan korupsi, penindakan dan
pencegahan harus berjalan bersama. Oleh karena itu, KPK tidak
hanya fokus pada penindakan. “Pencegahan bocornya pendapatan
juga harus dilakukan,” ujar pria yang akrab disapa BW ini. (Post,
edisi Jumat, 25 April 2014)
(lihat dalam data 13)
Dari kutipan berita di atas, kata bocornya tidak berarti secara
leksikal. Kata bocornya dari kata dasar bocor berarti, ada sesuatu yang
berlubang. Sedangkan pada kutipan di atas, kata bocornya mengacu pada
pada situasi hasil yang mana KPK menemukan ketidaksamaan data wajib
pajak. Sehingga, kata bocornya dapat ditafsirkan bermakna perbedaan.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(24.y) Batu besar itu menyebabkan bocornya ember tersebut.
Makna kata bocornya pada kalimat di atas, mengacu pada ember
yang belubang. Sehingga makna yang dihasilkan sesuai dengan makna
leksem secara leksikal atau denotatif.
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Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
e.

Makna yang mengandung banyaknya
Makna kontekstual banyaknya pada kata bersufiks kategori nomina

yang ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada kata
gunungan yang berada dalam kutipan berita di bawah ini.
(25.a) Yang membuat harta kekayaan Nurhadi menyentuh Rp 33,4 miliar
juga dikarenakan aset giro dan setara kas. Jumlahnya Rp 10,775
miliar. “Berasal dari hasil sendiri,” tulis Nurhadi dalam
laporannya. Namun, dalam laporan setebal tiga halaman itu dia
sama sekali tidak menyinggung soal bisnis sarang burung wallet.
Padahal, sebelumnya dia mengatakan bahwa kekayaannya sudah
lekat padanya sebelum bekerja di MA. Gunungan harta dia
dapatkan dari usaha sarang burung walet sejak 1981. Dalam suatu
wawancara, Nurhadi mengaku dulu bisa menjual 50 kilogram
sarang burung walet tiap dua bulan. Itu setara dengan Rp 30 juta.
(Post, edisi Senin, 21 April 2014)
(lihat dalam data 10)
Dari kutipan berita di atas, kata gunungan tidak berarti secara
leksikal yaitu pahatan lukisan berbentuk gunung. Dalam konteks mengenai
drama, kata gunungan berarti pembatas antara babak dan mengakhiri
cerita (lakon). Dalam konteks mengenai adat istiadat, kata gunungan
berarti sesajian dalam upacara di Yogyakarta dan Surakarta berbentuk
gunung yang terbuat dari makanan dan hasil bumi. Melainkan mengacu
pada sumber kekayaan yang berlimpah yang dimiliki Nurhadi. Sehingga,
kata gunungan dapat ditafsirkan bermakna banyaknya.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(25.z) Dalang belum mau mencabut gunungan jika peserta belum siap.
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(25.b) Dari kerajaan gunungan itu dibawa menuju desa, setelah
dibacakan beberapa doa lalu dibagikan kepada masyarakat
Makna kata gunungan pada kalimat (28.d) di atas, mengacu pada
makna pembatas lakon, dan pada kalimat (28.e) mengacu pada hasil bumi.
Sehingga makna yang dihasilkan sesuai dengan makna leksem secara
leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
(3)

Makna Kontekstual Kata Berkonfiks
Makna kontesktual pada kata berrkonfiks yang ditemukan dalam

surat kabar Lombok Post edisi April, September 2014 terdiri dari makna
kontekstual pada kata berkonfiks kategori nomina dan makna kontekstual
pada kata berkonfiks kategori verba.
(3.1)

Makna Kontekstual Kata Berkonfiks Kategori Nomina
Makna kontekstual pada kata berkonfiks kategori nomina yang

ditemukan dalam surat kabar Lombok Post adalah sebagai berikut.
a.

Makna yang mengandung kecurangan
Makna kontekstual kecurangan pada kata berkonfiks kategori

nomina yang ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada
kata kebocoran yang berada dalam kutipan berita di bawah ini.
(26.a) Dijelaskan, soal UN dibuat sedemikian rupa. Jenisnya pun
dibedakan disetiap ruangan. Bahkan, proses distribusi soal UN
mulai percetakan hingga ke tempat akhir, yakni di polsek-polsek
diawasi sangat ketat. “Jadi, sangat sulit ada kebocoran,” ketat
ujarnya. (Post, edisi Senin, 14 April 2014)
(lihat dalam data 5)
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Dari kutipan berita di atas, kata kebocoran tidak berarti secara
leksikal. Kata kebocoran dari kata dasar bocor berarti, ada sesuatu yang
berlubang. Sedangkan pada kutipan di atas, kata kebocoran berkaitan
dengan soal ujian nasional yang dijaga sangat ketat. Sehingga, kata
kebocoran dapat ditafsirkan bermakna kecurangan.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(26.c) Semalam saya tidak bisa tidur karena atap rumah mengalami
kebocoran.
Makna kata kebocoran pada kalimat di atas, mengacu pada atap
yang bocor. Sehingga makna yang dihasilkan sesuai dengan makna leksem
secara leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
b.

Makna yang mengandung beredar
Makna kontekstual beredar pada kata berkonfiks kategori nomina

yang ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada kata
kebocoran yang berada dalam kutipan berita di bawah ini.
(27.a) Ronny meminta para siswa untuk mengabaikan segala bentuk
informasi kebocoran soal dan jawaban yang disebarkan melalui
perangkat elektronik maupun kertas. Sebaliknya, siswa atau orang
tua siswa bisa membantu polisi dengan melaporkan adanya upaya
penipuan dengan modus bocoran soal. (Post, edisi Senin, 14 April
2014)
(lihat dalam data 6)
Dari kutipan berita di atas, kata kebocoran tidak berarti secara
leksikal. Kata kebocoran dari kata dasar bocor berarti, ada sesuatu yang
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berlubang. Sedangkan pada kutipan di atas, kata kebocoran berkaitan
dengan soal ujian nasional yang tersebar. Sehingga, kata kebocoran dapat
ditafsirkan bermakna beredar.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(27.c) Ban motor Refa mengalami kebocoran dalam perjalanan pulang.
Makna kata kebocoran pada kalimat di atas, mengacu pada ban
yang belubang. Sehingga makna yang dihasilkan sesuai dengan makna
leksem secara leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
c.

Makna yang mengandung tersebarnya
Makna kontekstual beredar pada kata berkonfiks kategori nomina

yang ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada kata
kebocoran yang berada dalam kutipan berita di bawah ini.
(28.a) Edy menuturkan pembuatan soal ujian telah dilimpahkan kepada
tim teknis. Dia mengatakan jajaran BSNP bahkan hingga
Mendikbud tidak diberitahu bentuk soal UN. Alasannya untuk
mencegah potensi kebocoran soal ujian. Tetapi, di internal tim
teknis itu, butir soal ujian telah melewati beberapa kali saringan
sebelum ditetapkan untuk digandakan. Irjen Kemendikbud
Haryono Umar kaget mendengar kabar ada butir soal ujian yang
memampang profil Jokowi itu. “Tentu akan menjadi salah satu
materi laporan evaluasi kami kepada Mendikbud,” papar dia.
(Post, edisi Selasa, 14 April 2014)
(lihat dalam data 7)
Dari kutipan berita di atas, kata kebocoran tidak berarti secara
leksikal. Kata kebocoran dari kata dasar bocor berarti, ada sesuatu yang
berlubang. Sedangkan pada kutipan di atas, kata kebocoran berkaitan
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berkaitan dengan soal ujian nasional yang dijaga sangat ketat. Sehingga,
kata kebocoran dapat ditafsirkan bermakna beredar.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(28.d) Salah satu mobil tangki minyak mengalami kebocoran kemarin.
Makna kata kebocoran pada kalimat di atas, mengacu pada tangki
minyak yang belubang. Sehingga makna yang dihasilkan sesuai dengan
makna leksem secara leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
4.2.2.2 Makna Kontekstual Pada Kata Majemuk
Makna kontesktual pada kata majemuk yang ditemukan dalam
surat kabar Lombok Post edisi April, September 2014 terdiri dari makna
kontekstual pada kata majemuk berupa verba majemuk dan makna
kontekstual pada kata majemuk berupa nomina majemuk.
(1)

Makna Kontekstual Pada Verba Majemuk
Makna kontekstual pada verba Majemuk yang ditemukan dalam

surat kabar Lombok Post adalah verba majemuk berafiks.
(1.1)

Makna Kontekstual Pada Verba Majemuk Berafiks
Makna kontekstual pada verba majemuk berafiks yang ditemukan

dalam surat kabar Lombok Post adalah sebagai berikut.
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a.

Makna yang mengandung menyuap
Makna kontekstual menyuap pada verba majemuk berafiks yang

ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada kata membeli
suara yang berada dalam kutipan berita di bawah ini.
(29.a) Diam-diam sejumlah anggota legislatif menyiapkan uang untuk
membeli suara pada hari pemungutan suara, 9 April 2014. Bagi
mereka, cara ini menjadi salah satu yang terbaik untuk mendulang
suara pemilih. (Post, edisi Senin, 2 April 2014)
(lihat dalam data 1)
Dari kutipan berita di atas, kata membeli suara tidak berarti secara
leksikal, yaitu membeli suara menggunakan alat pembayaran berupa uang.
Melainkan, mengacu pada peristiwa yang terjadi saat pileg yang
membutukan pilihan masyarakat. Sehingga, kata membeli suara dapat
ditafsirkan bermakna menyuap.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(29.e) Ratna membeli suara merdu rekannya saat
Kemerdekaan RI dengan harga yang cukup besar.

acara

Hut

Makna kata membeli suara pada kalimat di atas, mengacu pada
dana yang dikeluarkan untuk membayar suara merdu rekannya. Sehingga
makna yang dihasilkan sesuai dengan makna leksem secara leksikal atau
denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
(30.a) Seorang politikus muda buka-bukaan pada Lombok post. Dia
harus menyiapkan sedikitnya Rp 290 juta untuk membeli suara
para pemilih pada hari pemungutan suara. Dana itu akan disebar
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pada hari-H. Sebut saja semacam “serangan fajar” sebelum para
pemilih mendatangi TPS. (Post, edisi Senin, 2 April 2014)
(lihat dalam data 1)
Dari kutipan berita di atas, kata membeli suara tidak berarti secara
leksikal, yaitu membeli suara menggunakan alat pembayaran berupa uang.
Melainkan, mengacu pada peristiwa yang terjadi saat pileg yang
membutukan pilihan masyarakat. Sehingga, kata membeli suara dapat
ditafsirkan bermakna menyuap.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(30.f) Susbandoro menyiapkan dana jutaan rupiah untuk membeli suara
merdu Maya Estiyanti.
Makna kata membeli suara pada kalimat di atas, mengacu pada
dana yang digunakan untuk membayar penyanyi Maya Estiyanti. Sehingga
makna yang dihasilkan sesuai dengan makna leksem secara leksikal atau
denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
(31.a) Pria yang akrab disapa BW itu lantas memberi contoh. Dalam
pilkada langsung, transaksi uang umunya kepada masyarakat. Itu
pun angkanya kecil dan bertujuan untuk membeli suara. Jika
pilkada dilakukan oleh DPRD maka transaksinya jauh lebih besar.
“Transaksinya besar dan sistemik. Periodenya juga lima tahun,
kalau ke rakyat paling cuma sekali,” jelasnya. (Post, edisi Sabtu,
27 September 2014)
(lihat dalam data 18)
Dari kutipan berita di atas, kata membeli suara tidak berarti secara
leksikal, yaitu membeli suara menggunakan alat pembayaran berupa uang.

101

Melainkan, mengacu pada peristiwa yang terjadi saat banyaknya calon
kepala daerah yang membutukan pilihan masyarakat. Sehingga, kata
membeli suara dapat ditafsirkan bermakna menyuap.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(31.g) Direktur SCTV membeli suara merdu Agnes Monica dengan
menggunakan uang Dollar.
Makna kata membeli suara pada kalimat di atas, mengacu pada
dana yang digunakan untuk membayar penyanyi Agnes Monica. Sehingga
makna yang dihasilkan sesuai dengan makna leksem secara leksikal atau
denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
b.

Makna yang mengandung kecurangan
Makna kontekstual kecurangan pada verba majemuk berafiks yang

ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada kata
serangan fajar dan serangan fajar pemilu yang berada dalam kutipan
berita di bawah ini.
(32.a) Seorang politikus muda buka-bukaan pada Lombok Post. Dia
harus menyiapkan sedikitnya Rp 290 juta untuk membeli suara
para pemilih pada hari pemungutan suara. Dana itu akan disebar
pada hari-H. Sebut saja semacam “serangan fajar” sebelum para
pemilih mendatangi TPS. (Post, edisi Senin, 2 April 2014)
(lihat dalam data 1)
Dari kutipan berita di atas, kata serangan fajar tidak berarti secara
leksikal, yaitu mendapatkan serangan menjelang pagi hari. Melainkan,
pada situasi yang mana seorang caleg muda membutuhkan dukungan
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pemilih saat pemilu nanti. Sehingga, kata serangan fajar dapat ditafsirkan
bermakna kecurangan.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(32.h) Ia melakukan serangan fajar setelah istrinya selesai shalat subuh.
Makna kata serangan fajar pada kalimat di atas, mengacu serangan
menjelang pagi hari. Sehingga makna yang dihasilkan sesuai dengan
makna leksem leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
(33.a) Kadivhumas Mabes Polri Irjen Ronny F Sompie menyamakan
peredaran kunci jawaban UN dengan serangan fajar pemilu. “Ini
seperti serangan fajar untuk mempengaruhi dan membodohi orang
tua dan murid, terutama yang merasa kurang percaya diri,”
ujarnya saat dikonfirmasi kemarin. (Post, edisi Senin, 14 April
2014)
(lihat dalam data 6)
Dari kutipan berita di atas, kata serangan fajar tidak berarti secara
leksikal, yaitu mendapatkan serangan menjelang pagi hari. Melainkan,
pada situasi yang mana seorang caleg muda membutuhkan dukungan
pemilih saat pemilu nanti. Sehingga, kata serangan fajar dapat ditafsirkan
bermakna kecurangan.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(33.i) Serangan fajar pemilu yang dilakukan oleh salah satu peserta
pemilu, membuat rekannya tidak bisa mengikuti pemilu.
Makna kata serangan fajar pemilu pada kalimat di atas, mengacu
serangan menjelang pagi hari sebelum pemilu dilaksanakan. Sehingga
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makna yang dihasilkan sesuai dengan makna leksem secara leksikal atau
denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
c.

Makna yang mengandung berharap
Makna kontekstual berharap pada verba majemuk berafiks yang

ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada kata
menggantung nasib dan menggantungkan nasibnya yang berada dalam
kutipan berita di bawah ini.
(34.a) Terkait bakal capres yang siap diusung, Demokrat telah memilih
mekanisme konvensi capres yang dua hari lalu (15/4) telah resmi
diputuskan untuk tetap dilanjutkan. Artinya, partai berlambang
bintang mercy itu telah memastikan tidak akan menggantung
nasib ke-11 peserta konvensi yang ada saat ini. (Post, edisi Kmais,
17 April 2014)
(lihat dalam data 8)
Dari kutipan berita di atas, kata menggantung nasib tidak berarti
secara leksikal, yaitu membuat takdir menjadi tergantung dengan
menggunakan tali. Melainkan, suatu keinginan ke-11 peserta konvensi.
Sehingga, kata menggantung nasib dapat ditafsirkan bermakna berharap.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(34.j) Ia menggantung nasib dengan tali pada paku di dinding
rumahnya.
Makna kata menggantung nasib pada kalimat di atas, mengacu
pada sesuatu yang digantung menggunakan tali. Sehingga makna yang
dihasilkan sesuai dengan makna leksem secara leksikal atau denotatif.
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Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
(35.a) Untuk saat ini, masyarakat hanya menggantungkan nasibnya dari
bantuan air setiap tahun. “Seluruh desa di Kecamatan Jerowaru
mengalami kekeringan. Bencana ini berakhir kalau sudah mulai
hujan,” ungkapnya. (Post, edisi Kamis, 18 September 2014)
(lihat dalam data 17)
Dari kutipan berita di atas, kata menggantung nasib tidak berarti
secara leksikal, yaitu membuat takdir menjadi tergantung dengan
menggunakan tali. Melainkan, suatu keinginan masyarakat Jerowaru saat
daerahnya mengalami kekeringan. Sehingga, kata menggantungkan
nasinya dapat ditafsirkan bermakna berharap.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(35.k) Ia menggantungkan nasibnya menggunakan tali tersebut.
Makna kata menggantung nasib pada kalimat di atas, mengacu
pada sesuatu yang digantung menggunakan tali. Sehingga makna yang
dihasilkan sesuai dengan makna leksem leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
d.

Makna yang mengandung kekayaan lain
Makna kontekstual kekayaan lain pada verba majemuk berafiks

yang ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada kata
harta bergerak yang berada dalam kutipan berita di bawah ini.
(36.a) Dalam laporannya ke KPK, Nurhadi menyampaikan kalau
kekayaannya banyak disumbang oleh harta bergerak yang
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mencapai Rp 11,275 miliar. Jumlah itu termasuk empat mobil
mewah yang tersimpan di garasi mobil rumahnya. Nurhadi
memperkirakan harga Toyota Camry, Mini Cooper, Lexus, dan
Jaguar mencapai Rp 4, 005 miliar. (Post, edisi Senin, 21 April
2014)
(lihat dalam data 10)
Dari kutipan berita di atas, kata harta bergerak tidak berarti secara
leksikal, yaitu harta yang bergerak berjalan. Melainkan, pada kekayaan
Nurhadi yang mencapai miliar. Sehingga, kata harta bergerak dapat
ditafsirkan bermakna kekayaan lain.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(36.l) Tito melihat harta bergerak dalm mimpinya.
Makna kata harta bergerak pada kalimat di atas, mengacu pada
sejumlah harta selain dari mobil mewah. Sehingga makna yang dihasilkan
sesuai dengan makna leksem secara leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
(2)

Makna Kontekstual pada Nomina Majemuk
Makna kontekstual pada nomina majemuk yang ditemukan dalam

surat kabar Lombok Post terdiri dari makna kontekstual pada nomina
majemuk dasar dan makna kontekstual pada nomina majemuk berafiks.
(2.1)

Makna Kontekstual pada Nomina Majemuk Dasar
Makna kontekstual pada nomina majemuk dasar yang ditemukan

dalam surat kabar Lombok Post adalah sebagai berikut.
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a.

Makna yang mengandung club kuat
Makna kontekstual club kuat pada nomina majemuk dasar yang

ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada kata kuda
hitam yang berada dalam kutipan berita di bawah ini.
(37.a) Yang pasti, masing-masing skenario final itu memiliki daya tarik.
Andai Atletico bertemu Real di partai final, itu menjadi derby
Madrid pertama di Liga Pamungkas Liga Champions. Atletico
disebut-sebut sebagai kuda hitam setelah sukses menyingkirkan
Barcelona di perempat final. (Post, edisi Minggu, 13 April 2014)
(lihat dalam data 4)
Dari kutipan berita di atas, kata kuda hitam tidak berarti secara
leksikal, yaitu kuda berwarna hitam. Melainkan, merujuk pada situasi club
Atletico menjadi club yang cukup ditakutkan. Sehingga, kata kuda hitam
dapat ditafsirkan bermakna club kuat.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(37.m) Danar menjual kuda hitam miliknya.
Makna kata kuda hitam pada kalimat di atas, mengacu kuda
berwarna hitam. Sehingga makna yang dihasilkan sesuai dengan makna
leksem secara leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
b.

Makna yang mengandung tanggapan negatif
Makna kontekstual tanggapan negatif pada nomina majemuk dasar

yang ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada kata
sumbang suara yang berada dalam kutipan berita di bawah ini.
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(38.a) Seperti diberitakan sebelumnya pemberian iPod sebagai suvenir
pernikahan memunculkan polemik. Tidak sedikit suara sumbang
yang menuduh itu adalah bagian dari gratifikasi. Akibatnya,
penyelenggara negara yang menerima diminta menyerahkan ke
KPK agar tidak melanggar aturan soal penerimaan barang atau
benda. (Post, edisi Senin, 21 April 2014)
(lihat dalam data 10)
Dari kutipan berita di atas, kata suara sumbang tidak berarti secara
leksikal, yaitu bunyi yang tidak jelas. Melainkan, merujuk pada situasi
aktual yang mana saat itu penyelenggara KPK belum memastikan
kebenaran alasan pemberian IPod tersebut. Sehingga, kata suara sumbang
dapat ditafsirkan bermakna tanggapan negatif.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(38.n) Suara sumbang Bagas merusak acara musik semalam.
Makna kata suara sumbang pada kalimat di atas, mengacu pada
suara yang tidak jelas. Sehingga makna yang dihasilkan sesuai dengan
makna leksem secara leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
(2.2)

Makna Kontekstual pada Nomina Majemuk Berafiks
Makna kontekstual pada nomina majemuk dasar yang ditemukan

dalam surat kabar Lombok Post adalah sebagai berikut.
a.

Makna yang mengandung korupsi
Makna kontekstual korupsi pada nomina majemuk berafiks yang

ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada kata
majemuk pencucian uang yang berada dalam kutipan berita di bawah ini.
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(39.a) Beberapa waktu lalu, Anas telah menandatangani perpanjangan
penahanan untuk 30 hari terakhir. Waktu yang dimiliki KPK untuk
melaukan penyitaan ikut terbatas. Apalagi, rencananya berkas
Anas akan dijadikan satu antara dugaan menerima gratifikasi dan
pencucian uang. “Sepertinya akan dibarengkan dengan tindak
pidana korupsinya. Beberapa informasi masih diklarifikasi,”
tandas Johan. (Post, edisi Minggu, 20 April 2014)
(lihat dalam data 9)
Dari kutipan berita di atas, kata pencucian uang tidak berarti secara
leksikal, yaitu proses, cara, perbuatan mencuci uang. Melainkan, mengacu
pada peristiwa yang mana saat itu Annas menerima uang yang berlebihan.
Sehingga, kata pencucian uang dapat ditafsirkan bermakna korupsi.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(39.o) Ia mengajarkan cara pencucian uang dengan bertahap dan teliti.
Makna kata pencucian uang pada kalimat di atas, mengacu cara
mencuci uang. Sehingga makna yang dihasilkan sesuai dengan makna
leksem secara leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
(40.a) Meski demikian, ada dugaan bahwa Nazaruddin dan Anas
melakukan pencucian uang lewat bisnis tambang batubara
dengan menyamarkannya atas nama seseorang. Perusahaan yang
dicurigai sebagai salah satu asset Anas tersebut miliki izin
tambang seluas 10 ribu hectare. Lokasinya berada di dua
kecamatan yakni Bengalon dan Kongbeng, kabupaten Kutai Timur.
(Post, edisi Minggu, 20 April 2014)
(lihat dalam data 9)
Dari kutipan berita di atas, kata pencucian uang tidak berarti secara
leksikal, yaitu proses, cara, perbuatan mencuci uang. Melainkan, mengacu
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pada peristiwa yang mana saat itu Annas melakukan kecurangan.
Sehingga, kata pencucian uang dapat ditafsirkan bermakna korupsi.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(40.p) Mereka bekerja di tempat pencucian uang.
Makna kata pencucian uang pada kalimat di atas, mengacu pada
tempat mencuci uang. Sehingga makna yang dihasilkan sesuai dengan
makna leksem secara leksikal atau denotatif.
Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
(41.a) Diyakini harta yang dilaporkan itu hanya sebagian dari kekayaan
Annas. Sebab, selama ini para tersangka korupsi kerap tak
memasukkan seluruh hartanya untuk menghindari kecurigaan
PPATK maupun KPK. Kekayaan sesungguhnya biasanya akan
terungkap ketika tersangka dijerat dengan pencucian uang. (Post,
edisi Senin, 29 September 2014)
(lihat dalam data 19)
Dari kutipan berita di atas, kata pencucian uang tidak berarti secara
leksikal, yaitu proses, cara, perbuatan mencuci uang. Melainkan, mengacu
pada peristiwa yang mana saat itu Annas melakukan kecurangan.
Sehingga, kata pencucian uang dapat ditafsirkan bermakna korupsi.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(41.q) Lisa melakukan pencucian uang logam menggunakan alkohol.
Makna kata pencucian uang pada kalimat di atas, mengacu pada
cara mencuci uang. Sehingga makna yang dihasilkan sesuai dengan makna
leksem secara leksikal atau denotatif.
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Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
b.

Makna yang mengandung strategi permainan
Makna kontekstual strategi permainan pada nomina majemuk

berafiks yang ditemukan dalam surat kabar Lombok Post bisa diamati pada
kata majemuk sentuhan tangan dingin yang berada dalam kutipan berita di
bawah ini.
(42.a) Kubu Real menyadari bahwa Bayern bukan tim yang mudah
dijinakkan. Sentuhan tangan dingin Guardiola membuat klub
raksasa Jerman itu semakin menakutkan. “Kami harus bermain
sempurna. Kami harus tahu bagaimana bertahan, menyerang, dan
menguasai bola,” ujar gelandang Real Xabi Alonso. (Post, edisi
Rabu, 23 April 2014)
(lihat dalam data 12)
Dari kutipan berita di atas, kata sentuhan tangan dingin tidak
berarti secara leksikal, yaitu disentuh dengan tangan yang dingin.
Melainkan, mengacu pada saat Guardiola menjadi seo rang pelatih yang
baik, yaitu memberikan trik dan strategi pada club yang dipimpinnya.
Sehingga, kata sentuhan tangan dingin dapat ditafsirkan bermakna strategi
permainan.
Bandingkan dengan leksem suara pada kalimat di bawah ini.
(42.r) Siska memberikan sentuhan tangan dingin pada telapak tangan
pacarnya.
Makna kata sentuhan tangan dingin pada kalimat di atas, mengacu
pada sentuhan menggunakan tangan yang dingin. Sehingga makna yang
dihasilkan sesuai dengan makna leksem secara leksikal atau denotatif.

111

Oleh karena itu, kutipan berita di atas dapat dinyatakan bermakna
kontekstual.
Dari uraian mengenai makna kontekstual kata turunan, beberapa
makna kontekstual kata tersebut dapat pula dilihat kembali pada tabel di
bawah ini.
Tabel 4: Makna Kontekstual Kata Turunan pada Surat Kabar
Lombok Post Edisi April dan September 2014
Makna
Kata Turunan

Kutipan Teks

Kontekstual
A. Kata Berimbuhan
1. Kata Berprefiks
1.1 Verba
mengalahkan

(17.a)…Tim
berjuluk
FC
Hollywood itu menghajar
rival real…

2. Kata Bersufiks
edaran

2.1 Nomina

(21.a)…Sebaliknya siswa atau
orang tua siswa bisa
membantu polisi dengan
melaporkan
adanya
upaya penipuan denga
modus bocoran soal.
(24.a)…Pencegahan bocornya
pendapatan juga harus
dilakukan...

perbedaan

3. Kata Berkonfiks
kecurangan

3.1 Nomina

(26.a)…Jadi, sangat sulit ada
kebocoran…
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B. Kata Majemuk
1. Verba Majemuk
menyuap

1.1 Berafiks

(31a)…Itu pun angkanya kecil
dan bertujuan untuk
membeli suara

2. Nomina Majemuk
tanggapan negatif

2.1 Dasar

2.2 Berafiks
korupsi

(38.a)…Tidak sedikit suara
sumbang yang menuduh
ini adalah bagian dari
gratifikasi.
(40.a)Meski demikian ada
dugaan
bahwa
Nazaruddin dan Anas
melakukan
pencucian
uang
lewat
bisnis
tambang batubara…
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4.3

Implikasi Makna Kontekstual Kata dalam Wacana Rubrik Berita
Utama Surat Kabar Lombok Post dengan Pembelajaran Bahasa
Indonesia Berbasis Teks Di SMP/SMA.
Penelitian tentang makna kontekstual kata dalam wacana surat
kabar berimplikasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks,
yaitu pada wacana non sastra. Selain wacana non sastra, penelitian ini
berimplikasi terhadap pembelajaran struktur teks yang tercantum dalam
kurikulum 2013. Pembelajaran struktur teks yang dimaksudkan disini
berupa pemaknaan teks dan pengenalan jenis teks, seperti jenis teks
argumentasi dan teks eksposisi yang terdapat dalam surat kabar.
Sesuai dengan kurikulum 2013, jenis-jenis teks dapat dibedakan
atas dasar tujuan (yang tidak lain adalah fungsi sosial teks), struktur teks
(tata organisasi), dan ciri-ciri kebahasaan teks-teks tersebut. Sesuai dengan
prinsip tersebut, teks yang berbeda tentu memiliki fungsi berbeda, struktur
teks berbeda, dan ciri-ciri kebahasaan yang berbeda. Dengan demikian,
pembelajaran bahasa yang berbasis teks merupakan pembelajaran yang
memungkinkan siswa untuk menguasai dan menggunakan jenis-jenis teks
tersebut di masyarakat. (Kemendikbud, 2013).
Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa penelitian
tentang makna kontekstual berimplikasi terhadap pembelajaran bahasa
Indonesia berbasis teks di sekolah.
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BAB V
PENUTUP
5.1

Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan tentang makna kontekstual kata
dalam wacana rubrik berita utama surat kabar Lombok post dan
implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks di
SMP/SMA, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
1)

Bentuk kata bermakna kontekstual yang ditemukan dalam wacana
rubrik berita utama surat kabar Lombok post edisi April dan
September 2014 ialah kata dasar dan kata turunan. Bentuk kata
dasar yang ditemukan yaitu kata dasar dengan kategori nomina,
verba, dan adjektiva. Bentuk kata turunan yang ditemukan yaitu
bentuk berimbuhan dan bentuk majemuk. Bentuk berimbuhan yang
ditemukan terdiri dari bentuk prefiks berkategori verba, bentuk
sufiks berkategori nomina, dan bentuk konfiks berkategori nomina.
Bentuk majemuk yang ditemukan berupa verba majemuk berafiks,
nomina majemuk dasar dan berafiks.

2)

Makna kontekstual kata dasar dalam wacana rubrik berita utama
yang ditemukan dalam surat kabar Lombok Post edisi April dan
September 2014 yaitu makna dukungan, pemimpin, anggota,
bagian, calon, tersebar, bergabung, kecurangan dan malu. Makna
kontekstual kata turunan dalam wacana rubrik berita utama yang
ditemukan dalam surat kabar Lombok Post yaitu pada kata
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berimbuhan ialah makna menjadi, mencapai, mengalahkan,
dikalahkan,

memerlukan,

edaran,

perbedaan,

banyaknya,

tersebarnya, dan kecurangan. Makna kontekstual kata turunan
dalam wacana rubrik berita utama yang ditemukan dalam surat
kabar Lombok Post edisi April dan September 2014 pada kata
majemuk yaitu makna menyuap, kecurangan, berharap, kekayaan
lain, club kuat, tanggapan negatif, korupsi dan strategi permainan.
3)

Penelitian tentang makna kontekstual kata dalam wacana rubric
berita utama dalam surat kabar Lombok Post berimplikasi terhadap
pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks di sekolah, yaitu pada
wacana non sastra. Selain wacana non sastra, penelitian ini
berimplikasi terhadap pembelajaran struktur teks yang tercantum
dalam

kurikulum

2013.

Pembelajaran

struktur

teks

yang

dimaksudkan disini berupa pemaknaan teks dan pengenalan jenis
teks, seperti teks argumentasi dan teks eksposisi.

5.2

Saran
Pada skripsi ini penulis hanya terbatas menemukan bentuk kata yang
bermakna kontekstual dalam wacana rubrik berita utama surat kabar
Lombok Post. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis
berharap pada penelitian mendatang dapat mengkaji lebih dalam tentang
makna kontekstual kata dalam wacana surat kabar atau dapat
menggunakan objek kajian yang lebih masa kini untuk mengetahui
perkembangan pengguanaan kata dalam wacana pada surat kabar,
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sehingga penggunaan bahasa dalam surat kabar dapat lebih pahami.
Melalui penelitian mengenai makna kontekstual ini, diharapkan guru dan
siswa tidak hanya dapat menerapkannya ke dalam suatu kompetensi dasar,
tetapi juga di luar proses pembelajaran.
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