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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan bentuk tuturan 
bermakna emotif dalam judul berita surat kabar harian Lombok Post yang ditinjau 
dari kajian semantik. (2) Mendeskripsikan makna emotif dalam judul berita surat 
kabar harian Lombok Post yang ditinjau dari kajian semantik. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian ini adalah kata, frase, dan 
klausa yang mengandung makna emotif dalam teks berita.Sumber data penelitian 
ini adalah surat kabar harian Lombok Post edisi Juni 2017. Metode pengumpulan 
data penelitian ini yaitu metode dokumentasi dengan teknik lanjutan teknik catat, 
metode simak dengan teknik lanjutan teknik sadap, teknik simak bebas libat 
cakap, dan teknik catat. Analisis data penelitian ini menggunakan metode padan 
dengan teknik lanjutan teknik pilah unsur, teknik deskriptif kualitatif, metode agih 
dengan teknik lanjutan teknik bagi unsur langsung. Hasil penelitian yaitu 14 
bentuk kata dasar yang terdiri dari 2 kata dasar kategori nomina, 6  kata dasar 
kategori verba, 6 kata dasar kategori adjektiva. 12 bentuk kata turunan yang terdiri 
dari 7 prefiks (awalan) kategori verba, 1 sufiks (akhiran) kategori verba, dan 1 
sufiks kategori adjektiva, 2 bentuk kata simulfiks. 9 bentuk kata majemuk yang 
terdiri dari 4 bentuk nomina majemuk dan 5 bentuk verba majemuk. 5 bentuk kata 
ulang yang terdiri dari 1 bentuk ulang kategori nomina, 1 bentuk ulang kategori 
verba, dan 3 bentuk ulang kategori adjektiva. 4 bentuk frase yang terdiri dari 2 
bentuk frase verba dan 2 bentuk frase adjektiva. 1 bentuk klausa yaitu klausa 
kategori verba. Fungsi emotif yaitu terdiri dari fungsi emotif ke arah poistif, 
fungsi emotif ke arah negatif, fungsi emotif sebagai sindiran, dan fungsi emotif 
sebagai kritikan. Makna emotif dalam penelitian ini disesuaikan dengan konteks. 

 

Kata kunci: makna, makna emotif, berita. 

  



ABSTRACT 

 
This study aims to (1) describe the form of meaningful emotive speech in 

the headline of the daily newspaper Lombok Post in terms of semantic studies. (2) 
Describe the emotive meaning in the news headline of Lombok Post daily 
newspaper reviewed from semantic study. The type of this research is qualitative 
descriptive research. This research data is words, phrases, and clauses that contain 
emotive meaning in the news text. The source of this research data is the daily 
newspaper of Lombok Post June 2017 edition. Data collection method of this 
research is documentation method with advanced technique of record technique, 
advanced tapping technique, technique of free libat ably proficient, and technique 
of note. Analysis of this research data using the method of padan with advanced 
techniques of elemental techniques, qualitative descriptive techniques, agih 
method with advanced technique techniques for the direct element. The result of 
research is 14 basic word form which consist of 2 base word noun category, 6 
base word category verb, 6 base word of adjective category. 12 derivative forms 
consisting of 7 prefixes (prefix) category verbs, 1 suffix (suffix) category verbs, 
and 1 suffix category adjectives, 2 forms of words simulfiks. 9 compound words 
consisting of 4 compound nouns and 5 compound verb forms. 5 repeat shapes 
consisting of 1 form of noun category, 1 verb form reproduction, and 3 forms of 
re-category adjectives. 4 phrase form consisting of 2 forms of verb phrase and 2 
adjective phrase form. 1 clause form is the verb category clause. Emotive function 
that consists of emotive functions in the direction poistif, emotive functions to the 
negative, emotive functions as satire, and emotive functions as a criticism. 
Emotive meanings in this study are tailored to the context. 
 
 
Keywords: meaning, emotive meaning, news. 
  



BAB I PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Apabila diperhatikan sekarang banyak berita surat kabar yang lebih mengutamakan 

penggunaan diksi dan makna yang dapat membangkitkan rasa emosional. Karena salah satu 

tujuannya adalah supaya menarik perhatian pembaca.  

Contoh :    (1) Engkau kerbau        (2) Engkau malas  

Contoh (1) dan (2) di atas membuktikan salah satu ungkapan itu lebih menarik 

perhatian pembaca daripada yang lain. Karena kata kerbau pada ungkapan (1) memiliki 

makna emotif, yaitu mengibaratkan orang yang memiliki sikap atau perilaku yang malas, 

lamban, dan dianggap sebagai penghinaan, sehingga pembaca atau pendengar tentu merasa 

emosi ketika diperlihatkan/diperdengarkan ungkapan tersebut, terlebih lagi pembaca atau 

pendengar memiliki sifat seperti makna kata tersebut. Selain itu, ungkapan di atas juga secara 

tidak langsung mengkritik pembaca atau pendengar yang memiliki sifat seperti kerbau supaya 

ke arah yang positif.  

Melihat contoh di atas, tidak tertutup kemungkinan di NTB khususnya dalam judul 

berita surat kabar harian Lombok Post banyak menggunakan bentuk kata yang bermakna 

emotif dalam menyusun berita. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul Makna Emotif Dalam 

Judul Berita Surat Kabar Harian Lombok Post: Kajian Semantik. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah bentuk lingual tuturan bermakna emotif dalam judul berita surat kabar 

harian Lombok Post ditinjau dari kajian semantik? 

2. Bagaimanakah makna emotif dalam judul berita surat kabar harian Lombok Post 

ditinjau dari kajian semantik? 

3. Bagaimanakah fungsi emotif dalam judul berita surat kabar harian Lombok Post 

ditinjau dari kajian semantik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan bentuk lingual tuturan bermaknaemotif dalam judul berita surat 

kabar harian Lombok Postditinjau dari kajian semantik. 

2. Mendeskripsikan makna emotif dalam judul berita surat kabar harian Lombok 

Postditinjau dari kajian semantik. 

3. Mendeskripsikan fungsi emotif dalam judul berita surat kabar harian Lombok Post 

ditinjau dari kajian semantik. 



1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Secara Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang ilmu kebahasaan 

(linguistik) khususnya semantik dalam implementasinya dengan fenomena-fenomena 

penggunaan makna kata baik secara lisan maupun tulisan. 

1.4.2 Manfaat Secara Praktis 

Diharapkan dapat memberikan arah bagi pihak yang terkait dalam menyusun berita, 

khususnya dalam mengembangkan ide-ide serta mengolah bahasa yang menarik. 

 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian yang Relevan 

1. Muhibuddin (2015) yang berjudul “Iklan Baris pada Harian Lombok Post: Sebuah 

Analisis Wacana Memaparkan Penggunaan Kalimat pada Wacana Iklan Baris Lombok 

Post”.  

2. Sagiri (2011) berjudul “Variasi Bahasa dalam Rubrik Bejorak di Surat Kabar Harian 

Lombok Post”.  

3. Zurryatun Thayyibah (2006) berjudul “Ketidakadilan Gender pada Penggunaan Diksi 

dalam Konstruksi Bahasa Pers Lombok Post”.  

2.2 Landasan Teori 

Sepadan dengan penelitian relevan yang telah dipaparkan diatas, di bawah ini 

dipaparkan konsep-konsep teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis fenomena 

tersebut. Adapun konsep-konsep teori yang digunakan adalah sebagai berikut. 

1. Semantik 

Secara sederhana semantik merupakan bagian linguistik yang mengkaji makna. 

Menurut Chaer (2009:6-11) jenis semantik berdasarkan tataran atau bagian dari bahasa yang 

menjadi objek penyelidikan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu (1) semantik leksikal yang 

merupakan jenis semantik yang objek penelitiannya adalah leksikon dari suatu bahasa, (2) 

semantik gramatikal yang merupakan jenis semantik yang objek penelitiannya adalah makna-

makna gramatikal dari tataran morfologi, (3) semantik sintaksikal yang merupakan jenis 

semantik yang sasaran penyelidikannya bertumpu pada hal-hal yang berkaitan dengan 

sintaksis, (4) semantik maksud yang merupakan jenis semantik yang berkenaan dengan 

pemakaian bentuk-bentuk gaya bahasa, seperti metafora, ironi, litotes, dan sebagainya 

 



2. Makna 

Semua orang tentu sudah tahu tentang dua istilah arti dan makna. Umumnya orang 

menanggap bahwa arti dan makna itu adalah sama. Padahal tidak demikian, kedua istilah itu 

mengandung pengertian yang berbeda. Arti adalah denotasi sedangkan makna adalah 

konotasi. 

Menurut Pateda (2001:79) mengemukakan bahwa istilah makna merupakan kata-kata 

dan istilah yang membingungkan. Makna tersebut selalu menyatu pada tuturan kata maupun 

kalimat. Selanjutnya Ferdinand De Saussure (dalam buku Chaer, 1994:286) mengungkapkan 

bahwa pengertian makna sebagai pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada 

suatu tanda linguistik. Kemudian menurut Pateda (2001:94-95) aspek-aspek makna dalam 

semantik dibedakan menjadi empat, yaitu sense, feeling, tone, dan intention. 

3. Makna Emotif 

Orang-orang sering berpikir bahwa makna emotif dan makna konotatif itu sama, 

padahal menurut Sipley (dalam Pateda, 2001:101) makna emotif adalah makna yang timbul 

akibat adanya reaksi pembicara atau sikap pembicara terhadap sesuatu yang dipikirkan atau 

dirasakan. Djajasudarma (1993:12) menjelaskan makna emotif adalah makna yang melibatkan 

perasaan kearah yang positif. Selain itu, Menurut Sudaryat (2006:26) makna emotif disebut 

juga makna afektif, yaitu makna yang timbul sebagai akibat reaksi penutur terhadap 

penggunaan bahasa dalam dimensi rasa. Makna ini berhubungan dengan perasaan yang timbul 

setelah pesapa mendengar atau membaca sesuatu kata sehingga menunjukkan adanya nilai 

emosional. 

4. Bentuk Kebahasaan 

Wujud konkret bahasa dapat dikenali melalui satuan-satuan lingual atau satuan-satuan 

kebahasaan. Satuan lingual adalah satuan yang mengandung arti, baik arti leksikal maupun ar-

ti gramatikal (Ramlan, 2001:27). Adapun satuan-satuan kebahasaan dalam penelitian ini 

berwujud kata, frase, dan klausa. 

a. Kata 

 Menurut Chaer (2012:162) kata adalah satuan bahasa yang memiliki satu pengertian; 

atau kata adalah deretan huruf yang diapit oleh dua buah sepasi dan mempunyai satu arti. 

Berdasarkan bentuknya, kata bisa digolongkan menjadi empat, yaitu kata dasar, kata turunan, 

kata ulang, dan kata majemuk. Selanjutnya, berdasarkan kategori kata. Kata dalam bahasa 

indonesia dapat dikategorikan menjadi tujuh kategori, yaitu Nomina (kata benda),  Verba 

(kata kerja),  Adjektiva (kata sifat),  Adverbia (kata keterangan), Pronomina (kata ganti),  

Numeralia (kata bilangan), dan Kata tugas  



b. Frase 

Menurut Chaer (2012:222) frase didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa 

gabungan kata yang bersifat nonpredikatif, atau lazim juga disebut gabungan kata yang 

mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Selanjutnya, Menurut Sukini (2010:21) 

frase daspat diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Pertama, berdasarkan distribusi unsur-

unsurnya, frasa dibedakan menjadi dua tipe yaitu, frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. 

Kedua, berdasarkan kelas katanya frase dibedakan menjadi lima jenis yaitu (1) frase nominal, 

(2) frase verbal, (3) frase adjektival, (4) frase numeral, (5) frase preposisional. 

c. Klausa 

Menurut Chaer (2012:231) kalusa merupakan satuan sintaksis berupa runtunan kata-

kata yang berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi itu ada komponen yang 

berupa kata atau frase, yang berfungsi sebagai predikat, dan yang lain berfungsi sebagai 

subjek, objek, dan keterangan. Berdasarkan strukturnya klausa dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Selanjutnya, menurut Chaer (2012:236-238) 

berdasarkan kategorinya klausa dapat dibedakan menjadi lima kategori, yaitu klausa verbal, 

klausa nominal, klausa ajektifal, klausa adverbial, klausa numeral, dan klausa preposisional. 

5. Konteks 

Menurut Supardo (2000:46) membagi konteks menjadi konteks bahasa (linguistik) dan 

konteks di luar bahasa (nonlinguistik). Selanjutnya, Hymes (dalam Sudaryat, 2009:146-150) 

menjabarkan konteks menjadi delapan jenis pertama latar (setting, waktu, tempat) yaitu 

mengacu pada tempat (ruang-space) dan waktu atau tempo (ritme) terjadinya percakapan. 

Kedua peserta (participant) mengacu pada peserta percakapan, yakni pembicara dan 

pendengar. Ketiga hasil (ends) mengacu pada hasil percakapan dan tujuan percakapan. 

Keempat amanat (message) mengacu pada bentuk dan isi amanat. Kelima cara (key) ,mengacu 

pada semangat melaksanakan percakapan. Keenam sarana (instrument), jalur (chanel) 

mengacu pada apakah pemakaian bahasa dilaksanakan secara lisan atau tulis dan mengacu 

pula pada variasi bahasa yang digunakan. Ketujuh norma mengacu pada perilaku peserta 

percakapan. Kedelapan jenis atau genre yaitu mengacu pada kategori bentuk dan ragam 

bahasa. 

6. Surat Kabar 

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

kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-

ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan 

dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca (Effendy, 2005:241). 



7. Berita 

Menurut Assegaf, (dalam Sumadiria, 2005:64-65) berita adalah laporan tentang suatu 

peristiwa, opini, kecenderungan, situasi, kondisi interpretasi yang penting, menarik, masih 

baru dan harus disampaikan secepatnya kepada khalayak. Berita adalah laporan tentang fakta 

atau ide yang termassa, yang dapat menarik perhatian pembaca. Sesuatu yang luar biasa, 

penting, mencakup sisi human interest, seperti humor, emosi dan ketegangan termasuk dalam 

sifat berita.   

 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang tidak 

menggunakan pengukuran dengan angka. Bogdan dan Taylor (1975:5) (dalam Moleong, 

2010:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat 

diamati. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

Sesuai dengan data  yang dianalisis dalam penelitian ini berbentuk kata, frase, dan 

klausa yang terdapat dalam judul berita. Kata, frase, dan klausa yang dimaksud ialah kata, 

frase, dan klausa yang mengandung  makna emotif yang dimuat pada surat kabar harian 

Lombok Post. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah surat kabar harian Lombok Post edisi 

bulan Juni 2017. Apabila data yang diperoleh pada bulan Juni 2017 belum mencukupi, maka 

peneliti akan melanjutkan mencari data pada bulan berikutnya. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang memadai maka dalam penelitian ini diterapkan dua 

metode pengumpulan data, yakni metode dokumentasi dan metode simak. 

1. Metode Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2010:231) metode dokumentasi adalah metode yang dilakukan 

dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.   

Metode tersebut selanjutnya memiliki teknik, yaitu teknik pencatatan. Teknik 

pencatatan dilakukan untuk mengetahui edisi yang memuat berita-berita, khususnya judul 



berita yang terdapat penggunaan makna emotif pada surat kabar harian Lombok Post, karena 

tidak cukup hanya dengan mengamati dan membaca surat kabar tersebut. Tetapi juga dengan 

mencatat semua berita yang berkaitan dengan objek penelitian supaya data atau berita yang 

diperoleh langsung dapat diidentifikasi. 

2. Metode Simak 

Mahsun (2013:92) bahwa pengumpulan data dengan metode simak, yaitu menyimak 

menggunakan bahasa tulis. Istilah menyimak tidak hanya berkaitan dengan bahasa lisan, 

namun dapat juga digunakan pada bahasa tulis. Selanjutnya menurut Mahsun (2007:242) 

metode simak memiliki teknik lanjutan, yaitu teknik sadap, teknik simak libat cakap, teknik 

simak bebas libat cakap, dan teknik catat.  

3.4 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data merupakan cara penguraian dan pengelompokan lingual sesuai 

dengan pola-pola, tema-tema, kategori-kategori, kaidah-kaidah, dan masalah-masalah 

penelitian. Oleh karena itu, untuk menganalisis data dalam penelitian ini diterapkan dua 

metode, yaitu metode padan dan metode padan agih. 

1. Metode Padan 

Metode padan adalah metode atau cara yang digunakan dalam upaya menemukan 

kaidah dalam tahap analisis data yang alat penentunya di luar,  terlepas, dan  tidak menjadi 

bagian dari bahasa (langue) yang bersangkutan Sudaryanto (1993:15). Penentu di luar bahasa 

dapat berupa informasi, makna, konteks, konsep, teori, dan lain-lain. 

Teknik dasar  metode padan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pilah unsur. Teknik ini merupakan kemampuan peneliti dalam memilah data dengan penentu 

tersebut Sudaryanto (1993:15). Setelah selesai dipilah, selanjutnya peneliti melanjutkan 

analisis data dengan teknik deskriptif kualitatif melalui kegiatan kategorisasi dan inferensi.  

2. Metode Agih 

Muhammad (2011:237) metode agih kebalikan dari metode padan berdasarkan alat 

penentunya. Alat penentu untuk memilah unsur bahasa ada di dalam bahasa tersebut bahkan 

menyatu dengan datanya. Teknik dasar metode agih yang dipergunakan adalah teknik bagi 

unsur langsung.  

3.5 Penyajian Hasil Analisis Data 

Penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penyajian 

informal. Metode informal adalah penyajian hasil analisis data yang menggunakan kata-kata 

biasa, termasuk penggunaan terminologi yang bersifat teknis. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini penyajian analisis data menggunakan kata-kata biasa dengan menjabarkan dan 



mendeskripsikan penggunaan makna emotif dalam judul berita yang dimuatsurat kabar harian 

Lombok Post. 

 

BAB IV  PEMBAHASAN 

 

4.1 Bentuk Lingual Tuturan yang Bermakna Emotif dalam Judul Berita Surat Kabar 

Harian Lombok Post  

           Bentuk tuturan yang bermakna emotif yang ditemukan dalam judul berita surat kabar 

harian Lombok Post edisi Juni 2017 terdiri dari bentuk kata, frase, dan klausa.  

A. Bentuk Kata Bermakna Emotif  

Bentuk kata yang bermakna emotif yang ditemukan dalam judul berita surat kabar 

harian Lombok Post edisi Juni 2017 terdiri dari bentuk kata dasar dan bentuk kata turunan. 

1. Bentuk Kata Dasar 

a. Kata Dasar Kategori Nomina  

(1) ‘Kutil’ Itu Mengganggu WTP  

(Lombok Post, Senin, 5 Juni 2017, hal. 13) 

Kata kutil yang bercetak tebal  termasuk dalam bentuk kata dasar. Karena pada 

kata kutil tidak mengalami afiksasi, reduplikasi, maupun komposisi. Bandingkan 

dengan kata berkutil, kata tersebut terbentuk oleh afiks ber- dan dasar kutil menjadi 

berkutil. Kata dasar yang ditambahkan afiks juga akan mengalami perubahan kelas 

kata atau kategori. Kata kutil termasuk dalam kategori nomina (kata benda), karena 

kata kutil  mengacu pada benda, yaitu bintil merah seperti jerawat pada kulit 

(KBBI:848). Oleh karena itu, kata kutil pada kutipan judul berita di atas dapat 

dimasukan dalam bentuk kata dasar berkategori nomina.  

b. Kata Dasar Kategori Verba  

(2) “JUAL” TGB  

(Lombok Post, Rabu, 7 Juni 2017, hal. 2) 

Kata jual yang bercetak tebal termasuk dalam bentuk kata dasar kategori verba. 

Pada kata jual juga tidak mengalami afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Kata jual 

juga mengacu pada perbuatan/pekerjaan, yaitu memberikan sesuatu dengan mendapat 

ganti uang (KBBI:643). Oleh karena itu, kata jual dapat dimasukan dalam bentuk kata 

dasar kategori verba.  

c. Kata Dasar Kategori Adjektiva  

(3) Wakil Rakyat Kok Loyo  



(Lombok Post, Sabtu, 3 Juni 2017, hal. 9) 

Kata loyo yang bercetak tebal termasuk bentuk dasar. Karena sama seperti 

penjelasan-penjelasan di atas, pada kata loyo tidak mengalami afiksasi, reduplikasi, 

dan komposisi. Kata loyo termasuk kategori adjektiva (kata sifat).  Secara semantis 

kata loyo mengacu pada sifat/keadaan, yaitu lemah sekali, tidak berdaya, atau tidak 

bertenaga (KBBI:946). Oleh karena itu, kata loyo dapat dimasukan dalam bentuk kata 

dasar berkategori adjektiva.  

2. Bentuk Kata Turunan  

1. Bentuk Kata Berimbuhan  

a. Bentuk Kata Prefiks (Awalan)  

(4) Balon Bupati Berburu Dukungan  

(Lombok Post, Rabu, 7 Juni 2017, hal. 18) 

 Kata berburu yang bercetak tebal telah mengalami afiksasi, yaitu prefiks ber- dan 

bentuk buru menjadi berburu. Prefiks ber- memiliki fungsi untuk membentuk kategori 

verba, sehingga secara semantis kata berburu mengacu pada perbuatan/pekerjaan, yaitu 

mengejar/mencari binatang (KBBI:240). Oleh karena itu, kata berburu  dapat dimasukan 

dalam bentuk kata prefiks kategori verba.  

b. Bentuk Kata Sufiks (Akhiran) 

(5) Lambat, KPK Geregetan 

(Lombok Post, Jumat, 16 Juni 2017, hal. 6) 

Kata geregetan yang bercetak tebal telah mengalami afiksasi, yaitu bentuk gereget dan 

sufiks –an menjadi geregetan. Sufiks –an dalam hal ini juga memiliki fungsi untuk 

membentuk adjektiva, sehingga kata geregetan secara semantis mengacu pada 

sifat/keadaan, yaitu geram, kesal/jengkel (KBBI:478). Oleh karena itu, kata geregetan  

dapat dimasukan dalam bentuk kata sufiks kategori adjektiva.  

c. Bentuk Kata Simulfiks (Awalan dan Akhiran) 

(6) Jadi Dai Karena Diludahi Tuan Guru 

(Lombok Post, Senin, 19 Juni 2017, hal 6) 

Kata diludahi yang bercetak tebal juga telah mengalami afiksasi, yaitu prefiks di–i dan 

bentuk  ludah menjadi diludahi. Afiks di–i dalam hal ini berfungsi untuk membentuk kata 

kerja, sehingga secara semantis kata diludahi mengacu pada tindakan/perbuatan, yaitu air 

liur yang keluar dari mulut (KBBI:949). Oleh karena itu, kata diludahi  dapat dimasukan 

dalam bentuk kata simulfiks  kategori verba.  

 



2. Bentuk Kata Majemuk  

(7) Ali BD : WTP Jangan Jadi Konsumsi Politik 

(Lombok Post, Jumat, 2 Juni 2017, hal. 1) 

 Kata konsumsi politik yang bercetak tebal diawali oleh bentuk nomina. Kata tersebut 

juga terbentuk dari dua kata, yaitu kata dasar konsumsi berarti pemakai barang hasil 

industri (KBBI:804) dan kata dasar politik berarti pengetahuan tentang ketatanegaraan 

(KBBI:1201) menjadi satu kata yang memiliki makna baru. Kedua kata tersebut tidak lagi 

menyatu atau sama dengan makna aslinya, sehingga kata konsumsi politik disebut kata 

majemuk kategori nomina.  

3. Bentuk Kata Ulang (Reduplikasi) 

(8) Suhaili : Jabatan Bukan Untuk Gagah-Gagahan  

(Lombok Post, Senin,12 Juni 2017, hal. 17) 

Kata gagah-gagahan yang bercetak tebal termasuk dalam bentuk kata ulang, yaitu 

kata ulang dengan proses pembubuhan afiks. Proses pembentukan kata ulang gagah-

gagahan, yakni bentu dasar gagah (adjektiva) diulang dan dibubuhi afiks –an menjadi 

gagah-gagahan. 

B. Bentuk Frase Bermakna Emotif   

(9) Aris : Semua Masih Saling Intip 

(Lombok Post, Sabtu, 3 Juni 2017, hal. 2) 

Perhatikan frase saling intip yang bercetak tebal, frase tersebut merupakan frase verba 

endosentrik atributif, karena kata verba sebagai inti yaitu kata intip dan kata saling 

berfungsi sebagai pewatas depan verba. Selain itu, kata saling dan kata intip tidak bisa 

secara bebas dipindahkan menjadi *intip saling, karena hal tersebut tidak berterima.  

C. Bentuk Klausa Bermakna Emotif  

            (12) Awas, Ada Akun Palsu Bupati Minta Pulsa! 

(Lombok Post, Rabu, 14 Juni 2017, hal. 19) 

Perhatiakan ungkapan bupati minta pulsa yang bercetak tebal, ungkapan tersebut 

merupakan bentuk klausa bebas berkategori verba, karena sekurang-kurangnya memiliki 

konstruksi S-P-O dan salah satu komponenya merupakan kata kerja (verba), yaitu kata 

minta. Hal tersebut jelas sekali terlihat pada komponen-komponen yang diduduki oleh 

ketiga kata tersebut, yaitu kata bupati menduduki fungsi subjek(S), kata minta menduduki 

fungsi predikat(P), dan kata pulsa menduduki fungsi objek(O).  

 

 



 

4.2 Makna Emotif dalam Judul Berita Surat Kabar Harian Lombok Post Edisi Juni 2017 

Semua bentuk, baik kata, frase, maupun klausa yang mengandung makna emotif telah 

mengalami perubahan  makna (denotasi) ketika berada dalam konteks. 

A. Makna Emotif pada Kata 

Contoh: ‘Kutil’ Itu Mengganggu WTP 

Berdasarkan kutipan judul berita di atas, kata Kutil tidak berarti secara leksikal yaitu 

bintil merah kecil seperti jerawat pada kulit (KBBI:848). Tetapi, mengacu pada berita yang 

aktual pada saat berita ditulis. Sesuai dengan kutipan isi berita  berikut. 

Untuk ketiga kalinya mataram mempertahankan WTP. Tapi ada catatan yang tersisa. 

Bak kutil, kasus ini… 

(Lombok Post, Senin, 5 Juni 2017, hal. 13) 

Artinya ketika dalam proses administrasi, masih ada sesuatu yang mengganggu 

pemberian penghargaan WTP sehingga kata kutil diibaratkan permasalahan. Oleh karena itu, 

kata kutil dapat dimaknai permasalahan. 

B. Makna Emotif pada Frase 

Contoh: Aris : Semua Masih Saling Intip 

Berdasarkan kutipan judul berita di atas, frase saling intipdinilai lebih emotif daripada 

yang lain, karena diksi yang digunakan pada frase saling intip lebih menarik. Selain itu, frase 

saling intip memiliki makna emotif, yaitu memilih. Hal tersebut terlihat jelas dalam kutipan 

isi berita berikut. 

Bakal calon wakil gubernur (bawagum) NTB mulai saling mengklaim pasangan bakal 

calon gubernur yang akan didampingi... 

(Lombok Post, Sabtu, 3 Juni 2017, hal. 2) 

Berdasarkan kutipan berita di atas, frase saling intip secara leksikal (denotatif) 

mengacu pada pekerjaan yang tercela atau kurang baik. Tetapi, frase saling intip pada kutipan 

berita di atas mengacu pada saat berita ditulis, yaitu semua bakal calon gubernur masih 

memilih pasangan untuk maju ke pilkada mendatang, sehingga frase saling intip diibaratkan 

memilih. Oleh karena itu, frase saling intip dapat dimaknai memilih. 

C. Makna Emotif pada Klausa 

Contoh: Awas, Ada Akun Palsu Bupati Minta Pulsa ! 

Berdasarkan kutipan berita di atas, klausa bupati minta pulsa  mengandung makna 

emotif, yaitu penipuan. Hal tersebut terlihat jelas dalam kutipan isi berita berikut. 



Masyarakat Lombok Utara sedang dihebohkan dengan munculnya akun media sosial 

Facebook yang serupa dengan Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar... Modusnya akun 

tersebut mengivite sejumlah orang lalu kemudian meminta pulsa... 

(Lombok Post, Rabu, 14 Juni 2017, hal. 19) 

Berdasarkan kutipan isi berita di atas, seharusnya bupati sebagi pelayan rakyat, tetapi 

dalam hal ini gambar bupati dijadikan sebagai alasan untuk meminta pulsa pada orang-orang 

lewat akun palsu di sosial media (facebook), sehingga klausa bupati minta pulsa  dapat 

dimaknai menipu atau penipuan. Selain itu, diksi yang digunakan pada klausa tersebut juga 

sangat menarik, sehingga orang yang dituju tentu terkejut atau bahkan emosi ketika 

diperdengarkan/diperlihatkan klausa tersebut. 

4.3 Fungsi Emotif dalam Judul Berita Surat Kabar Harian Lombok Post Edisi Juni 2017 

Semua bentuk, baik kata, frase, maupun klausa yang memiliki makna emotif 

cenderung mengacu ke arah positif/negatif. Selain itu, terdapat juga bentuk kata, frase, dan 

klausa yang mengandung makna emotif  yang berfungsi sebagai sindirandan sebagai kritikan, 

baik yang bersifat positif maupun negatif. 

A. Fungsi Emotif pada Kata 

Contoh: ‘Kutil’ Itu Mengganggu WTP 

Berdasarkan kutipan judul berita di atas, kata Kutil yang bercetak tebal tidak berarti 

secara leksikal yaitu bintil merah kecil seperti jerawat pada kulit (KBBI:848). Tetapi, 

mengacu pada berita yang aktual saat berita ditulis, yaitu ketika dalam proses administrasi, 

masih ada sesuatu yang mengganggu pemberian penghargaan WTP sehingga kata kutil 

diibaratkan sebagai sesuatu yang mengganggu (negatif). Selain itu, kata kutil dapat berfungsi 

sebagai kritikan yang bersifat negatif karena sesuai dengan isi berita yang disampaikan, yaitu 

kota Mataram mendapatkan penghargaan WTP. Tetapi, masih ada permasalahan yang belum 

diselesaikan. Berdasarkan isi berita tersebut, tentu pembaca/pendengar menilai hal tersebut 

tidak sesuai. Oleh karena itu, kata kutildapat berfungsi sebagai kritikan yang bersifat negatif.  

B. Fungsi Emotif pada Frase 

Contoh: Aris : Semua Masih Saling Intip 

Frase saling intip yang bercetak tebal pada kutipan berita di atas, frase tersebut secara 

leksikal (denotasi) merupakan tindakan yang negatif. Tetapi, kata tersebut mengacu pada saat 

berita ditulis, yaitu semua bakal calon gubernur masih memilih pasangan untuk maju ke 

pilkada mendatang. Berdasarkan isi berita tersebut, frase saling intipoleh penulis berita 

diibaratkan memilih. Oleh karena itu, frase saling intip dalam hal ini dapat menimbulkan 

persepsi yang berbeda bagi pembaca/pendengar. 



C. Fungsi Emotif pada Klausa 

Contoh: Awas, Ada Akun Palsu Bupati Minta Pulsa ! 

Klausa bupati minta pulsa yang bercetak tebal pada kutipan judul berita di atas, klausa 

tersebut cenderung dijadikan peringatan yang bersifat positif. Sesuai dengan isi berita yang 

disampaikan, yaitu gambar bupati dijadikan sebagai alasan untuk meminta pulsa pada orang-

orang lewat akun palsu di sosial media (facebook). Selain itu, klausa bupati minta pulsa  

dapat menimbulkan persepsi yang berbeda bagi pembaca/pendengar, karena hal tersebut 

terlihat dari makna yang dimiliki oleh kalusa tersebut, yaitu penipuan. 

 

BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan makna emotif dalam judul berita surat kabar harian 

Lombok Post edisi Juni 2017 dapat ditarik  kesimpulan sebagai berikut. 

1. Bentuk lingual tuturan yang  bermakna emotif yang ditemukana dalam judul berita 

surat kabar harian Lombok Post terdiri dari bentuk kata dasar, bentuk kata turunan, 

bentuk frase, dan bentuk klausa. 

2. Makna emotif yang ditemukan dalam judul berita surat kabar harian Lombok Post 

edisi Juni 2017 telah disesuaikan atau  berdasarkan konteksnya. Makna emotif baik 

yang terdapat pada kata, frase, maupun klausa dapat dilihat pada bentuk kutil, amplop, 

penyuap, gedor, jual, rebut,  pecah, sekarat, wafat, lempar, THR Haram, buntung, 

berburu, terseret, digeser, dicaplok, dipangkas, dikerangkeng, kantongi, layangkan, 

geregetan, diludahi, cacat hukum, konsumsi politik, banting stir, turun tangan, tancap 

gas, dipecah-pecah, saling intip, masih tidur, bupati minta pulsa, loyo, lembek, lelet, 

nyinyir, terkilir, kelinci percobaan, tebar pesona, abal-abal, gagah-gagahan, ketir-

ketir, lautan sampah, maju mundur, sudah uzur, suka molor. 

3. Fungsi emotif yang ditemukan dalam judul berita surat kabar harian Lombok Post 

edisi Juni 2017, yaitu fungsi emotif yang cenderung ke arah positif atau negatif, fungsi 

emotif sebagai kritikan, dan fungsi emotif sebagai penghinaan/sindiran. 

5.2 Saran 

Dalam skripsi ini penulis hanya terbatas menemukan bentuk  kata, bentuk frase, dan 

bentuk klausa yang bermakna emotif dalam berita surat kabar harian Lombok Post edisi Juni 

2017. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam 

menentukan kata maupun dalam memaknai kata tersebut, sehingga kritik dan saran yang 

bersifat membangun sangat diharapkan. Penulis berharap pada penelitian mendatang, dapat 



mengkaji lebih mendalam lagi mengenai makna emotif yang pembahasanya lebih menarik 

serta dengan objek yang berbeda 
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