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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Bahasa merupakan alat komunikasi yang mempunyai peranan penting 

dalam keberlangsungan hidup manusia. Karena dengan adanya bahasa, seseorang 

dapat dengan mudah mengutarakan maksud yang hendak disampaikan kepada 

orang lain. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan 

oleh suatu anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan 

mengidentifikasi diri (Pusat Bahasa Depdiknas, 2007: 88).  

 Untuk berbahasa, seseorang tidak cukup hanya mempunyai pengetahuan 

bahasa sebagai keperluan komunikasi sehari-hari saja. Oleh karena itu, 

pengetahuan tentang peribahasa, idiom dsb. mutlak perlu dikuasai, sehingga 

muncul adanya  variasi dalam berbahasa. Variasi dalam berbahasa maksudnya 

seseorang harus pandai dalam memilih kata, frasa, dan kalimat yang berbeda 

namun masih dalam maksud yang sama. Misalnya “panjang tangan” dalam kalimat 

“Anak itu panjang tangan, hati-hati kalau bergaul dengan dia” untuk 

mengungkapkan maksud „suka mencuri atau suka mengambil sesuatu milik orang 

lain‟. Penggunaan frasa “panjang tangan” lebih variatif dari pada terus- menerus 

menggunakan kalimat „suka mengambil milik orang lain‟. 

 Penggunaan kata, frasa dan kalimat yang lebih variatif dan dirasa 

mempunyai makna sendiri, khas, dan khusus tersebut muncul yang disebut dengan 

idiom. Idiom adalah satuan bahasa (bisa berupa kata, frasa, maupun kalimat) yang 

maknanya tidak dapat diramalkan dari makna leksikal unsur-unsurnya maupun 

gramatikal satuan-satuan tersebut (Chaer, 1995: 74).  
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 Kemunculan idiom juga terjadi pada penggunaan bahasa dalam kehidupan 

sehari-hari, seperti: (1) penggunaan idiom sebagai ungkapan seseorang dan (2) 

penggunaan idiom untuk menunjukkan lambang kehidupan. Penggunaan idiom 

untuk menunjukkan lambang kehidupan dibagi menjadi tiga yaitu:(a) pepatah (b) 

perumpamaan (c) pemeo (Sudrajat, 2009: 89) 

 “Idiom merupakan salah satu bentuk ekspresi bahasa. Ekspresi bahasa 

merupakan penyebutan sesuatu yang dialami oleh pemakainya. Oleh karena itu, 

idiom pun salah satu menifestasi kehidupan (kebudayaan) masyarakat 

pemakainya.” (Sudrajat, 2009: 81).  

 Salah satu media yang dapat dijadikan sarana dalam mengekspresikan 

sebuah bahasa adalah surat kabar. Surat kabar adalah kertas yang dicetak dan 

didistribusikan. Biasanya berupa harian atau mingguan dan berisi opini, karangan, 

iklan serta merupakan suatu alat komunikasi tertulis yang berisi berita, tajuk 

rencana, artikel, reportase, dan kadang-kadang disertai dengan tulisan hasil 

kesenian, gambar karikatur, surat pembaca dan iklan (Komarudin, 2000: 110). 

Surat kabar berperan penting dalam memberikan informasi, menambah wawasan, 

membentuk opini, memberi hiburan sehingga secara tidak langsung mempengaruhi 

sikap berbahasa seseorang. Jika bahasa yang dipakai oleh surat kabar bersifat 

positif, maka akan berdampak positif pula terhadap  pembacanya, tetapi 

sebaliknya, apabila bahasa yang digunakan oleh surat kabar itu bersifat negatif 

maka dampak  negatif pula yang didapat oleh pembacanya. 

 Opini merupakan salah satu rubrik dalam surat kabar Kompas. Opini 

adalah pendapat, pikiran atau pendirian (Pusat Bahasa Depdiknas, 2007: 800). 
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Rubrik opini dalam sebuah surat kabar Kompas berisi pendapat-pendapat 

seseorang tentang suatu topik tertentu. Topik-topik yang ada dalam opini meliputi: 

politik, sosial, budaya, serta topik-topik yang sedang banyak dibicarakan pada saat 

itu.  

 Dalam skripsi ini, peneliti akan meneliti makna idiom pada rubrik “Opini”  

yang terdapat pada surat kabar Kompas. Dengan pertimbangan bahwa surat kabar 

Kompas merupakan surat kabar nasional. Sebenarnya yang tergolong surat kabar 

nasional bukan hanya surat kabar Kompas, ada surat kabar lain yang yang 

termasuk surat kabar nasional seperti Republika dan lain sebagainya. Akan tetapi, 

ketika peneliti membaca surat kabar Republika, peneliti hanya menemukan sedikit 

penggunaan idiom bahasa Indonesia. Ketika peneliti membaca rubrik “Opini”   

dalam surat kabar Kompas pada Rabu, 15 Februari 2012 tepatnya pukul 09.30 

WIB, peneliti banyak menemukan makna idiom bahasa Indonesia di dalamnya 

sehingga peneliti merasa tertarik untuk  mencoba meneliti makna idiom yang 

terdapat pada rubrik “Opini” pada surat kabar Kompas. Penggunaan idiom bahasa 

Indonesia sebenarnya tidak hanya terdapat pada rubrik “Opini” saja. Pada rubrik 

esay surat kabar Kompas juga terdapat makna idiom, namun dengan pertimbangan 

bahwa rubrik esay pada surat kabar Kompas hanya terbit satu kali dalam satu 

minggu, sedangkan penelitian yang dilakukan memerlukan data yang banyak, 

sehingga peneliti memutuskan rubrik “Opini” yang akan diteliti. Dari berbagai 

alasan tersebutlah akhirnya peneliti memilih judul. Idiom Bahasa Indonesia pada 

Rubrik “Opini” dalam Surat Kabar Kompas.  
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitiannya yaitu: 

1. Jenis idiom bahasa Indonesia apa sajakah yang terdapat pada rubrik “Opini” 

dalam surat kabar   Kompas edisi April- Mei 2012 ? 

2. Bentuk-bentuk idiom bahasa Indonesia apa sajakah yang ada pada rubrik 

“Opini” dalam surat kabar Kompas edisi April- Mei 2012 ? 

3. Bersumber dari manakah idiom bahasa Indonesia yang digunakan pada rubrik 

“Opini” dalam surat kabar Kompas edisi April- Mei 2012 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan  penelitian ini adalah untuk: 

1. mendeskripsikan jenis idiom bahasa Indonesia pada rubrik “Opini” dalam surat 

kabar Kompas. 

2. mendeskripsikan bentuk idiom bahasa Indonesia yang digunakan pada rubrik   

“Opini” dalam surat kabar Kompas. 

3. mendeskripsikan sumber idiom bahasa Indonesia yang digunakan pada rubrik 

“Opini” dalam surat kabar Kompas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Memberikan pengetahuan tentang penggunaan  idiom bahasa Indonesia yang 

terdapat pada rubrik “Opini”    dalam surat kabar Kompas. 

b. Memberikan pengetahuan tentang bentuk, jenis, dan sumber idiom bahasa 

Indonesia yang digunakan pada rubrik “Opini” dalam surat kabar Kompas. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis dapat menerapkan materi semantik dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia di perguruan tinggi. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan acuan penelitian-penelitian yang akan datang. 
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