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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Penelitian Sejenis yang Relevan. 

 Penelitan tentang makna idiom yang penulis lakukan pernah juga dilakukan 

oleh peneliti lain. Penelitian tersebut dilakukan oleh Yuliani pada 2001 dan Siti 

Zubaidah pada 2010. Meskipun penelitian tentang idiom pernah dilakukan, penulis 

meyakini bahwa penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian 

yang sudah ada, terutama pada skripsi-skripsi yang ada di Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto (UMP).  

 Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani pada  2001 berjudul  Idiom Bahasa 

Jawa Dialek Banyumas di Kabupaten Cilacap. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengetahui penggunaan idiom, bentuk idiom, fungsi idiom dan makna idiom yang 

terdapat dalam pemakaian  bahasa Jawa dialek Banyumas di Kabupaten Cilacap. 

Dalam penelitiannya,Yuliani menggunakan tiga tahap penelitan,yaitu:(1) 

pengumpulan data menggunakan metode simak dan metode cakap. Metode simak 

dilaksanakan dengan sadap sebagai teknik dasarnya  dan teknik lanjut 

menggunakan teknik simak libat cakap (SLC) dan teknik catat. Sedangkan metode 

cakap digunakan untuk mengumpulkan data tuturan lisan dilaksanakan dengan 

teknik pancing; (2) analisis data dilaksanakan metode padan translasional 

menggunakan teknik pilah  unsur penentu (PUP) sebagai teknik dasarnya dan 

teknik hubung banding memperbedakan sebagai bentuk lanjutan; (3) penyajian 

hasil analisis dilaksanakan dengan metode analisis. 

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Siti Zubaidah pada 2010, 

dengan judul Analisis Semantik Idiom Nama Binatang dalam Peribahasa. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan jenis idiom dan hubungan 
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semantik yang timbul pada pemakaian idiom nama binatang dalam peribahasa. 

Data penelitian tersebut diambil dari Kamus Peribahasa karangan J.S. Badudu  

2008, sebanyak 34 peribahasa yang menggunakan nama binatang dari 360 

peribahasa. Tahapan penenelitian yang dilakukan oleh Siti Zubaidah meliputi: (1) 

dalam pengumpulan data menggunakan metode simak. Metode simak 

dilaksanakan dengan teknik sadap sebagai teknik dasarnya dan teknik catat sebagai 

teknik lanjutan; (2)  pada tahap analisis data dilaksanakan mengunakan metode 

padan diwujudkan melalui teknik pilah unsur penentu sebagai teknik dasarnya dan 

teknik hubung banding sebagai teknik lanjutan.  

 Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berjudul Idiom Bahasa 

Indonesia pada Rubrik “Opini” dalam Surat Kabar Kompas. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan jenis idiom , bentuk idiom, dan sumber idiom 

bahasa Indonesia yang terdapat pada rubrik “Opini” dalam surat kabar Kompas 

edisi April- Mei 2012. 

 Dengan adanya keadaan yang demikian, maka penulis dapat 

menyimpulkan penelitian Idiom Bahasa Indonesia pada Rubrik “Opini” dalam 

Surat Kabar Kompas, memang perlu dilakukan. Selain berbeda dengan penelitian 

yang sudah ada, Penelitian idiom bahasa  Indonesia pada rubrik “Opini” dalam 

surat kabar Kompas belum pernah dilakukan. 

 

B.  Landasan Teori  

1. Bahasa Indonesia 

 Bahasa adalah adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan 

oleh suatu anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan 

mengidentifikasi diri (Pusat Bahasa Depdiknas, 2007: 88).  
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 Indonesia adalah nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak 

diantara benua benua Asia dan benua Australia (Pusat Bahasa Depdiknas, 2007: 

430).  

 Jadi bahasa Indonesia adalah sistem lambang bunyi yang arbriter yang 

digunakan oleh suatu masyarakat negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak 

diantara benua benua Asia dan benua Australia untuk bekerja sama, berinteraksi, 

dan mengidentifikasikan diri dalam upaya untuk mempersatukan seluruh rakyat. 

 

2.  Semantik 

a. Pengertian Semantik 

  Semantik adalah ilmu tentang makna kata dan kalimat (Pusat Bahasa 

Depdiknas, 2007: 1025). Semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa 

Inggris  semantics, dari bahasa Yunani sema (nomina) „tanda‟ : atau dari verba 

semaino „menandai‟. Istilah tersebut digunakan para pakar bahasa untuk menyebut 

bagian ilmu bahasa yang mempelajari makna (Djajasudarma, 1999: 1). Semantik 

dinyatakan dengan tegas sebagai ilmu makna, baru pada tahun 1990-an dengan 

munculnya Esaai de Semantique dari Breal, yang kemudin pada periode 

berikutnya disusul oleh karya Stren ( 1931) (Djajasudarma, 1999: 1). 

b. Makna 

1) Pengertian Makna 

 Makna adalah pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan  

(Pusat Bahasa Depdiknas, 2007: 703). Aspek makna ini dapat dicapai apabila 

antara pembicara, penulis dan lawan bicara berbahasa sama (Djajasudarma, 2009: 

3). Seseorang membutuhkan makna untuk memahami maksud yang hendak 
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dibicarakan oleh orang lain. Banyak kesalahpahaman yang menyebabkan 

pertikaian atau pertengkaran karena kesalahan mengartikan sebuah makna.  

 

2) Jenis Makna 

 Djajasudarma (2009: 8) mengatakan ada 12 jenis makna. Jenis- jenis 

makna tersebut antara lain :(1)makna sempit; (2)makna luas; (3)makna kognitif; 

(4)makna konotatif dan emotif; (5) makna refrensial; (6)makna konstruksi; 

(7)makna leksikal dan makna gramatikal; (8) makna idesional; (9) makna 

proposisi; (10)makna pusat; (11) makna pictorial; (12)makna idiomatik. Jenis 

makna yang digunakan dalam penelitian ini yaitu makna idiomatik. “Makna 

idiomatik merupakan makna yang muncul dari penggunaan idiom” (Sudrajat, 

2009: 77). 

 

3. Idiom 

a. Pengertian Idiom 

 Penamaan idiom berasal dari  bahasa Yunani yaitu idios yang berarti 

„sendiri, khas dan khusus‟. Idiom kadang juga disebut dengan istilah langgam 

bahasa, bahasa yang dilazimkan penggunaannya oleh golongan tertentu, dialek, 

peribahasa, sebutan yang aneh, atau yang sukar diterjemahkan dengan tepat ke 

dalam bahasa yang lain. “Idiom merupakan salah satu bentuk ekspresi bahasa. 

Ekspresi bahasa merupakan penyebutan sesuatu yang dialami oleh 

pemakainya”(Sudrajat, 2009: 81).  

 Beberapa definisi atau pengertian dari idiom antara lain: (1) konstruksi 

yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna anggota-

anggotanya(Kridalaksana, 2008: 90); 2) idiom adalah satuan bahasa (bisa berupa 
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kata, frasa, maupun kalimat) yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna 

leksikal unsur-unsurnya maupun gramatikal satuan-satuan tersebut(Chaer, 1995: 

74); (3) ungkapan bahasa berupa gabungan kata (frasa) yang maknanya sudah 

menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dengan makna unsur pembentuknya(Soedjoto 

dalam Sudrajat, 2009: 77); (4) idiom adalah konstruksi yang maknanya tidak sama 

dengan gabungan makna unsurnya(Pusat Bahasa Depdiknas, 2007: 417). 

 Dari beberapa pengertian tentang idiom dapat ditarik sebuah simpulan 

bahwa idiom adalah ungkapan, konstruksi satuan bahasa bisa berupa kata, frasa, 

maupun kalimat yang maknanya tidak sama dengan makna leksikal maupun 

makna gramatikal sebagai satuan-satuan pembentuknya. 

 

b. Ciri-ciri Idiom 

 Secara sruktural idiom dapat diketahui dengan ciri sebagai berikut 

(Subroto, 2011: 143 ). 

1. Idiom merupakan paduan dari beberapa kata yang merupakan susunan/ ekspresi 

tetap. 

2. Dampak dari ciri nomor satu  ialah bahwa kata pendukung idiom itu tidak dapat 

digantikan oleh kata lain. Contoh : idiom “patah hati” (sedih hati karena putus 

cinta) salah satu kata pendukung (misalnya hati) tidak dapat digantikan dengan 

kata lain. 

3. Urutan kata – kata pendukung idiom itu tidak dapat diubah atau dibalikkan 

(misalnya, idiom “tinggi hati” (sombong) tidak dapat diubah menjadi “hati 

tinggi“. 
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4. Diantara kata-kata anggota idiom itu tidak dapat disisipkan kata lain. Contoh 

idiom “mata keranjang“ diantara kata pendukung idiom itu tidak dapat disisipi 

kata lain (mata dari keranjang). 

 

c. Jenis idiom bahasa Indonesia 

 Dalam bahasa Indonesia mengenal dua jenis idiom yaitu ungkapan dan 

peribahasa (Sudrajat, 2009: 89). 

 

1) Ungkapan  

 Ungkapan ialah salah satu bentuk idiom yang berupa kelompok kata yang 

bermakna  kiasan atau yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna 

anggota-anggotanya (Sudrajat, 2009: 89). 

Contoh:   

 datang bulan  „haid,menstruasi‟ 

 tinggi hati   „sombong‟ 

 panjang tangan „suka mencuri‟ 

 

2) Peribahasa 

 Peribahasa adalah kalimat atau penggalan kalimat yang telah membeku 

bentuk, makna, dan fungsinya dalam masyarakat; bersifat turun temurun; 

dipergunakan untuk penghias karangan atau percakapan, penguat maksud 

karangan, pemberi nasihat, pengajaran atau pedoman hidup (Kridalaksana, 2008: 

189).  

 Peribahasa adalah suatu bentuk idiom berupa kalimat yang susunannya 

tetap dan menunjukkan perlambangan kehidupan. Peribahasa itu meliputi: pepatah, 

perumpamaan, dan pameo (Sudrajat, 2009: 89). 
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a) Pepatah 

 Pepatah yaitu peribahasa yang mengandung nasihat atau ajaran dari orang 

tua-tua (Pusat Bahasa Depdiknas, 2007: 852). 

Contoh: 

  Hancur badan dikandung tanah, budi baik terkenang jua  

 „ budi baik tak akan dilupakan orang‟ 

 

 Kasih Ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang penggala 

 „ kasih ibu kepada anak-anaknya  tiada putus-putusnya, namun kasih  

   sayang anak pada ibu kadang sedikit  sekali‟ 

 Rambut sama hitam, hati masing- masing 

 „kesukaan tiap orang berbeda-beda‟ 

 

 

b) Perumpamaan 

 Perumpamaan ialah peribahasa yang bersifat perbandingan dari kehidupan 

manusia. Ciri utama dari perumpamaan ialah adanya kata-kata bak, bagai, laksana, 

seperti, dan sebagainya (Sudrajat, 2009: 91). 

Contoh 

 Laksana burung dalam sangkar 

 „seorang yang terikat oleh keadaan‟ 

 

 Seperti pungguk merindukan bulan 

 „mengharapkan sesuatu yang mustahil tercapai‟ 

 

 Seperti api dalam sekam 

 „kejahatan yang berlaku dengan diam-diam‟ 

 

c) Pemeo 

 Pemeo ialah salah satu bentuk idiom yang terjadi dari ungkapan atau 

peribahasa yang dijadikan semboyan hidup (Sudrajat, 2009: 91). 

Contoh: 

 Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh 

 Daripada berputh mata, lebih baik berputih tulang 

 Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul  

Idiom Bahasa Indonesia…, Lutvi Imam Fatulloh, FKIP UMP, 2012



13 

 

d. Bentuk Idiom Bahasa Indonesia 

 Dalam bahasa Indonesia ada dua macam bentuk idiom, yaitu idiom penuh 

dan idiom sebagian (Sudrajat, 2009: 80). 

1) Idiom Penuh 

 Idiom penuh ialah idiom yang maknanya sama sekali tidak tergambarkan 

lagi dari unsur-unsurnya. Dalam idiom penuh maknanya sudah menyatu dan tidak 

dapat ditafsirkan denga makna pembentuknya (Sudrajat, 2009: 80) 

Contohnya: 

  membanting tulang „bekerja keras„ 

  makan kawat  ‟sangat miskin„ 

  kepala angin  „bodoh„ 

 

 

2) Idiom Sebagian 

 Idiom sebagian ialah idiom yang maknanya masing-masing tergambarkan 

dari salah satu unsur pembentuknya. Dalam idiom sebagian, salah satu unsurnya 

masih tetap memiliki makna leksikalnya (Sudrajat, 2009: 80). 

Contohnya: 

 pakaian kebesaran „pakaian yang berkenaan dengan ketinggian   

                 pangkat / martabat‟ 

 salah air  „ salah didikan „ 

 tidur-tidur ayam „tidur tetapi belum lelap „ 

 

e.  Sumber Idiom Bahasa Inonesia 

 Secara umum idiom bersumber dari bahasa yang digunakan masyarakat. 

Semakin luas jangkauan penggunaan bahasa, maka akan lebih banyak pula makna 

idiom yang ada di dalamnya. 

“Idiom merupakan salah satu bentuk ekspresi bahasa. Ekspresi bahasa 

merupakan penyebutan sesuatu yang dialami oleh pemakainya. Artinya, 

bahasa merupakan manifestasi kehidupan (kebudayaan) masyarakat 
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pemakainya. Oleh karena itu, idiom pun salah satu manifestasi kehidupan 

(kebudayaan) masyarakat pemakai. Sumber lahirnya idiom ialah pengalaman 

kehidupan mayarakat pemakai “(Sudrajat, 2009: 81).  

 

Berikut ini beberapa hal yang dijadikan sumber idiom: 

1) Idiom dengan Bagian Tubuh  

  

(a)  bibir 

berat bibir  „pendiam, tidak pemarah‟ 

 buah bibir  ‟bahan pembicaraan orang‟ 

 panjang bibir  „suka mengadu‟ 

 

(b) bulu 

 bertukar bulu  „bertukar pendapat‟ 

 berbulu hatinya „suka mendengki‟ 

 tak pandang bulu „tidak membeda-bedakan orang‟ 

 

(c) darah 

 darah panas  „pemarah‟ 

 darah biru  ‟keturunana bangsawan‟ 

 mandi darah  „berperang hingga banyak yang luka atau   

                                             meninggal „ 

(d) hati 

 besar hati   „sombong„ 

 lapang hati  „sabar„ 

 tinggi hati  „sombong„ 

 

(e) kaki 

 kaki lima  ‟lantai di tepi jalan‟ 

 kaki tangan  „pembantu, orang kepercayaan‟ 

 kaki telanjang  „tidak beralas sepatu dan sebagainya‟ 

 

(f) kepala 

  kepala angin  „bodoh‟ 

    kepala dingin  ‟tenang dan sabar‟ 

  kepala udang  „bodoh sekali‟ 

 

(g) lidah 

 lidah api  „ujung nyala api‟ 

 pahit lidah  „perkataan selalu manjur‟ 

 ringan lidah  „lancar bertutur dan fasih‟ 

 

(h) mata 

 mata hati  „perasaan dalam hati‟ 

 membuang mata „melihat-lihat‟ 
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 menutup mata  ‟meninggal‟ 

 

(i) muka 

kehilangan muka „mendapat malu‟ 

tatap muka  „berhadapan‟ 

tebal muka  „cemberut‟ 

 

(j) mulut 
 besar mulut  „suka membual‟ 

 cepat mulut  „lancar‟ 

 tutup mulut  „diam‟ 

 

(k) perut 
 buruk perut  „mudah terkena penyakit‟ 

buta perut  „asal makan saja‟ 

duduk perut  ‟mengandung, hamil‟ 

 

(l) tangan 

berat tangan ‟malas bekerja‟ 

tangan kanan „pembantu utama‟ 

tangan besi  „kekuasaan yang keras‟ 

 

   

2) Idiom dengan Nama Warna 

 

(a)  hijau 

 lapangan hijau   „gelanggang olahraga‟ 

masih hijau   „belum berpengalaman‟ 

naik kuda hijau  „mabuk‟ 

 

(b)  hitam  

 belum tentu hitam putihnya „ketentuannya‟ 

 hitam gula jawa  ‟meskipun kulitnya hitam tetapi manis‟ 

 hitam di atas putih  ‟secara tertulis‟ 

 

(c)  kelabu 

 mengelabui mata  „menipu‟ 

 

(d)  kuning 

 kartu kuning   ‟suatu peringatan‟ 

 lampu kuning   „lampu peringatan‟ 

 

(e) merah 
jago merah   „api‟ 
merah telinga  „marah sekali‟ 

   merah muka   „kemalu-maluan‟  
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(f) putih 

 berdarah putih   „keturunan bangsawan„ 

 berputih tulang  ‟mati„ 

 buku putih   „buku pemerintahan tentang peristiwa 

                                                   politik‟ 

  

3) Idiom dengan Nama Benda-Benda Alam 

 

(a) air 
 andai berminyak air   „pandai bermuka-muka‟ 
 salah air   „salah didikan‟ 
 telah jadi air   „habis dengan modalnya‟ 

  

(b) angin 

 kabar angin   „desas desus‟ 

 menangkap angin  „sia-sia belaka‟ 

 perasaan angin   „mudah tersinggung‟ 

 

(c) api 

 bersuluh minta api  „bertanya sesuatu yang sudah diketahui‟ 

 lidah api   „ujung nyala api‟ 

 semangat berapi-api  „sangat bersemangat sekali‟ 

 

(d) bintang 

 berbintang naik  „mulai mujur hidupnya‟ 

 bintang lapangan  „pemain bola yang terbaik‟ 

 terang bintangnya  „beruntung sekali‟ 

 

(e) bulan 

 kejatuhan bulan  „beruntung sekali‟ 

 menjadi bulan-bulanan „menjadi sasaran‟ 

 tanggung bulan  „bulan tua‟ 

 

(f) bumi 

 bumiputra   ‟penduduk asli‟ 

 dibumihanguskan  „dihancurleburkan‟ 

 seperti tidak jejak ke buni „sangat cepat‟ 

 

(g) gunung 

 rendah gunung tinggi   „harapan yang sangat besar‟ 

 sari gunung   „tampak elok dari kejauhan saja‟ 

 

(h) hujan 

 ada hujan ada panas  „susah senang silih berganti‟  

 air matapun mengujan  „banyak yang menangis‟ 

 hujan jatuh ke pasir  ‟sia-sia tak berbekas‟ 

Idiom Bahasa Indonesia…, Lutvi Imam Fatulloh, FKIP UMP, 2012



17 

 

(i) langit 

 beratapkan langit  „sangat rusak atapnya‟ 

 cita-citanya melangit  „sanagt muluk-muluk‟ 

 di bawah kolong langit ‟di muka bumi‟ 

  

(j) matahari 

 menentang matahari  „melawan orang yang sedang berkuasa‟ 

 

(k) tanah 

 gerakan di bawah tanah „gerakan rahasia‟ 

 makan tanah   „miskin sekali‟ 

 tanah tumpah darah  „tanah kelahiran, tanah air‟ 

 

 

4) Idiom dengan Nama Binatang 

 

(a)  ayam 

 mati ayam   „mati konyol‟ 

 rabun ayam   „kabur penglihatan di malam hari‟ 

 tidur-tidur ayam  „tidur tapi belum lelap‟ 

 

(b)  badak 

 berkulit badak   „tidak tahu malu‟ 

 tenaga badak   „kuat sekali‟ 

 

(c)  buaya 

 buaya darat   „penjahat‟ 

 

(d) burung 

 kabar burung   ‟kabar yang belum pasti‟ 

 

(e)  kancil 

 akal kancil   „tipu muslihat‟ 

 

(f) kambing 

 kambing hitam  „orang yang disalahkan‟ 

 kelas kambing   „kelas termurah‟ 

 

(g)  kuda 

 bertenaga kuda  „kuat‟ 

 kuda hitam   „pemenang yang tak diduga-duga‟ 

naik kuda hijau  „mabuk‟ 

(h)  kucing 

 bertabiat kucing  „culas‟ 

 damar mata kucing  „damar yang bagus sekali‟ 
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 malu-malu kucing  „pura-pura mlu‟ 

  

(i)  monyet 

 berbaju monyet  „masih kanak-kanak‟ 

 cinta monyet   „cinta anak-anak yang masih belajar‟ 

 pintu monyet   „pintu berdaun dua, di atas satu bawah satu‟ 

 

(j)  semut 

 menyemut   „sangat banyak‟ 

 semut mati kerena manisan ‟celaka karena bujukan‟ 

 semut-semutan  „pegal karena duduk‟  

 

 

 

5)  Idiom dengan Bagian Tumbuh-Tumbuhan 

 

(a)  batang 

 batang air   „sungai‟ 

 sebatang kara   „hidup seorang diri‟ 

 

(b) buah 

 buah dada   „susu, tetek‟ 

 buah pena   „ tulisan, karangan‟ 

 buah pembicaraan  „hasil pembicaraan‟ 

 

(c)  bunga 

 bunga api   „petasan‟ 

 bunga kampung  „gadis tercantik di kampung itu‟ 

 bunga rampai   „kumpulan karangan‟ 

 

(d)  cabang 

 bercabang hatinya  „banyak yang dipikirkan‟ 

 lidah bercabang  „kata-katanya tak dapat dipercaya‟ 

 

(e)  kembang 
 kembang gula   „gula-gula‟ 

 kembang mawar  „gadis cantik‟ 

 kembang tengkunya  „muncul takutnya‟ 

 

(f)  rotan 

 berkerat rotan   „memutuskan hubungan‟ 

 merotan   „melecut dengan rotan‟ 

           tiada rotan akar pun jadi     „jika taka ada yang baik, yang jelek pun                   

                                                    jadi atau berguna‟ 
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6) Idiom dengan Kata Bilangan 

 

(a)  dua 
 berbadan dua   „hamil‟ 
 mendua hati   „bimbang‟ 
 tiada duanya   „tiada bandingannya‟ 

 

(b)  empat 
 masuk tiga keluar empat  „memebelanjakan uang lebih besar   
       daripada penghasilan‟ 
 pertemuan empat mata         „pertemuan dua orang‟ 
 

(c)  lima 

 kaki lima   „lantai di muka pintu‟ 

 simpang lima   „jalan yang memiliki lima arah‟ 

 

(d)  satu 
 bersatu hati    „seia sekata‟ 
 bersatu padu   „bersatu benar-benar‟ 

 

(e)  seribu 

 diam seribu bahasa  „diam sama sekali‟ 

 langkah seribu   „lari, kabur ketakutan‟ 

 

(f)  setengah 

 bekerja setengah-setengah „bekerja tanggung‟ 

 jalan tengah   „keputusan yang adil‟ 

 setengah hati   „tidak sungguh-sungguh‟ 

 

(g)  tiga 

 segitiga   „benda yang bersudut tiga‟ 

 simpang tiga   „jalan yang memiliki tiga jurusan‟ 

 

(h)  tujuh 

  „pusing tujuh keliling  „pusing sekali‟ 

 

4. Wacana  

 Wacana adalah satuan bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk 

karangan atau laporan utuh, seperti novel, buku, artikel, pidato atau khotbah(Pusat 

Bahasa Depdiknas, 2007: 1265).Wacana merupakan peristiwa komunikasi yang 

terstruktur dimanifestasikan dalam perilaku lingustik dan membentuk suatu 

keseluruhan yang padu (uniter). (Edmondson dalam Sudrajat, 2009: 110). Oleh 
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karena itu, wacana dapat disebut rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa 

komunikasi (Sudrajat, 2009: 110).  

 Jadi dapat disimpulkan bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap 

membentuk suatu keseluruhan yang padu  (uniter), rekaman kebahasaan yang utuh 

tentang peristiwa komunikasi menggunakan bahasa lisan maupun bahasa tulis. 

 

5. Surat Kabar Kompas 

 Surat kabar merupakan salah satu media massa yang berperan penting 

dalam memberikan informasi kepada khalayak. Selain sifatnya yang faktual, 

penerbitan surat kabar juga terjadi secara periodik sehingga masyarakat akan lebih 

mudah untuk mendapatkannya.  

 Surat kabar adalah lembaran-lembaran kertas bertuliskan berita dan 

sebagainya (Pusat Bahasa Depdiknas, 2007: 1109). Surat kabar menyajikan berita 

dan informasi yang singkat, padat dan jelas, seperti: berita politik dan 

pemerintahan ekonomi, kecelakaan, bencana, pendidikan serta seni  kebudayaan. 

Di samping itu pula, memuat berita dalam bidang kesehatan, ilmu pengetahuan, 

liburan dan olahraga. 

 Karena sifatnya yang banyak dibutuhkan oleh khalayak waktu terbit pun 

menjadi bervariasi: ada surat kabar harian dan mingguan, juga target distribusinya: 

ada yang hendak menjangkau beberapa ratus penduduk sebuah kota kecil, ada 

yang hendak memasok seluruh rakyat di sebuah negara atau bangsa, bahkan untuk 

seluruh orang di dunia sebagai  pasar internasional 

 Salah satu surat kabar yang tergolong surat kabar harian adalah surat kabar 

Kompas. Surat kabar Kompas merupakan surat kabar yang  terbit pertama kali 
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tanggal 28 Juni 1965, atau 47 tahun yang lalu. Pendirinya adalah PK Ojong, Jakob 

Oetama, dan Frans Seda.  

 

6. Rubrik, Opini dan Fakta 

 Rubrik adalah kepala karangan (ruang tetap) dalam surat kabar, majalah 

dan sebagainya (Pusat Bahasa Depdiknas, 2007: 965).Opini adalah pendapat, 

pikiran atau pendirian seseorang (Pusat Bahasa Depdiknas, 2007: 800). Sedangkan 

menurut Komarudin dalam Kamus Istilah Ilmiah (2001:19) opini berasal dari 

bahasa latin yaitu opinion yang artinya bayangan, harapan, pendirian, pendapat, 

perasaan, keyakinan, aggapan, sangkaan, buah pikiran, pertimbangan mengenai 

suatu hal; pernyataan resmi oleh seorang pakar setelah pengkajian dan penenlitian 

yang cermat. 

 Fakta adalah hal (keadaan atau peristiwa) yang merupakan kenyataan 

sesuatu yang benar-benar dan atau terjadi (Pusat Bahasa Depdiknas, 2007: 312). 

Fakta seringkali diyakini oleh orang umum sebagai hal yang sebenarnya, semua 

perihal yang ada di suatu tempat dan dalam waktu tertentu tentang apa yang  

diamati (dilihat ,didengar, diraba ,diciium), realitas yang diamati itu bisa berupa 

kejadian, benda, simbol, sifat dan lain sebagainya. 

 Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa rubrik “Opini” 

dalam surat kabar Kompas yaitu kepala karangan (ruang tetap) dalam surat kabar, 

majalah dalam bentuk wacana tulis yang berisi suatu pendapat, pikiran, pendirian, 

anggapan, buah pikir seseorang, yang merupakan pernyataan resmi setelah  

sebelumnya dilakukan  penenelitian. 

  Paparan teori tentang idiom bahasa Indonesia pada rubrik “Opini” dalam 

surat kabar Kompas  dapat dipetakonsepkan dalam bagan 1 berikut ini: 
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