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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, banyak media cetak baik koran maupun majalah sering 

menggunakan ungkapan konotasi dalam penyajian wacananya. Konotasi dikenal 

juga sebagai asosiatif. ―Associative meaning refers to the connotations (in the 

non-logical sense) that a word can give rise to by way of either its referent or its 

phonological shape.‖ (Van Langendonck, 2007:82). Definisi tersebut 

menjelaskan bahwa makna asosiatif mengacu pada konotasi (dalam pengertian 

non-logis) bahwa suatu kata dapat memunculkan acuannya atau bentuk 

fonologisnya. Definisi tersebut menegaskan bahwa asosiatif sama dengan 

konotasi. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa konotasi itu sendiri merupakan 

pengasosiasian sebuah makna denotasi yang menyebabkan munculnya makna 

yang bukan sebenarnya, sehingga konotasi dapat disebut asosiatif. 

Sering munculnya asosiatif pada majalah mode dikarenakan 

penggunaannya membuat wacana menjadi tidak monoton sehingga secara tidak 

langsung mengajak para pembaca menjadi penasaran untuk membaca wacana 

tersebut hingga selesai. Salah satu majalah yang sering memunculkan penggunaan 

asosiatif adalah majalah mode. Majalah mode sering memunculkan penggunaan 

asosiatif yang penggunaannya cenderung ekspresif dengan menggunakan kata-

kata yang lebih kontemporer baik formal ataupun tidak formal. 
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Contoh: It‘s French, it‘s traditional and you bet it twinkles brighter than Edward 

Cullen in the sun! my mantra remains: if you can‘t say with words, say it with 

Cartier. (Majalah Style:, Februari 2010). 

Pada contoh di atas, Edward Cullen in the sun! merupakan asosiatif afektif 

yang memiliki arti berkilauan dan memikat. Ungkapan Edward Cullen in the sun! 

termasuk asosiatif afektif ekspresif dikarenakan pengungkapan pada contoh 

tersebut memberitahukan sebuah permata merk Cartier dapat berkilauan dan 

memikat selayaknya Edward Cullen in the sun!. Penggunaan Edward Cullen pada 

contoh bukan tanpa alasan, Edward Cullen merupakan tokoh fiksi dalam sebuah 

film berjudul Twilight. Edward Cullen dalam film tersebut adalah vampir yang 

dikisahkan apabila tubuh vampir terkena paparan sinar matahari maka tubuhnya 

akan berkilauan.  

Dalam film tersebut, Edward Cullen memiliki karakteristik yang misterius 

dan tampan sehingga dengan ketampanannya dapat memukau para kaum hawa. 

Keekspresifan dalam asosiatif afektif ini terletak pada perumpamaan sebuah 

permata yang diasosiasikan kilauannya dengan vampir yang tubuhnya akan 

berkilauan bila terkena paparan sinar matahari dan dapat memukau seperti 

karakteristik vampir dalam film Twilight tersebut. Penggunaan asosiatif afektif 

dalam contoh tersebut seolah ingin menunjukkan bahwa permata Cartier layaknya 

seperti Edward Cullen in the sun! 

Penggunaan asosiatif sering memunculkan rasa penasaran bahkan 

memunculkan kesalahpahaman pembaca pada makna atau maksud dalam kata, 

frasa, klausa maupun kalimat. Rasa penasaran tersebut didasarkan karena 
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munculnya makna yang bukan sebenarnya atau kiasan sehingga makna tersebut 

tidak secara langsung dapat dipahami. Dengan demikian hal tersebut dapat 

memunculkan kesalahpahaman bagi pembaca dalam memaknainya. 

Secara umum, terdapat tiga jenis asosiatif, yaitu asosiatif afektif, asosiatif 

kebudayaan, dan asosiatif sosial. Akan tetapi, penulis membahas salah satunya 

yaitu mengenai asosiatif afektif dikarenakan penggunaan asosiatif afektif menjadi 

salah satu fenomena bahasa yang sering muncul dalam wacana terutama di 

majalah mode. 

Penulis mengambil data dari majalah mode berbahasa Inggris yaitu 

majalah VOGUE. Majalah VOGUE merupakan majalah mode yang berasal dari 

Amerika yang bernaung di bawah perusahaan Condé Nast yang terbit pada tahun 

1909, dan beredar di 19 negara. Majalah ini berisikan informasi mengenai mode, 

kecantikan, gaya hidup, kesehatan, dan selebriti. Alasan penulis memilih majalah 

mode VOGUE ini dikarenakan selain berbahasa Inggris, majalah ini subjek 

utamanya membahas mengenai mode dan dikarenakan penulis memfokuskan pada 

penggunaan asosiatif afektif di majalah mode VOGUE tersebut yang banyak 

menggunakan ungkapan asosiatif afektif. 

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan 

mengenai asosiatif afektif berdasarkan kajian sintaktis dan semantis ke dalam 

sebuah penelitian yang berjudul “Asosiatif Afektif dalam Artikel pada Majalah 

Mode VOGUE: Kajian Sintaktis dan Semantis”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa sajakah kelas sintaktis yang digunakan dalam asosiatif afektif pada 

majalah mode VOGUE? 

2. Apa makna asosiatif afektif berdasarkan latar belakang penggunaan kata 

atau ungkapan dalam asosiatif afektif tersebut? 

 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Asosiatif Afektif dalam Artikel pada 

Majalah Mode VOGUE: Kajian Sintaktis dan Semantis,” maka data dalam 

penelitian ini dikaji dan dibatasi dari segi sintaktis dan semantis. Penulis akan 

membatasi masalah dengan menganalisis kelas sintaktis dan makna asosiatif 

afektif yang terdapat pada majalah VOGUE. Penelitian ini juga dibatasi dengan 

merujuk pada kamus ungkapan idiom Makkai (1995) agar dapat dipastikan 

ungkapan asosiatif afektif dalam data bukan termasuk ke dalam ungkapan 

idiomatik. Teori yang digunakan sebagai referensi yaitu teori Chomsky (1965) 

dan (1966), Hayes (1977), Lyons (1981), O‟Grady (1993), Aarts (1997), 

Partington (1998). 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kelas sintaktis yang digunakan asosiatif afektif yang 

terdapat pada majalah mode VOGUE . 

2. Mengidentifikasi makna asosiatif afektif berdasarkan latar belakang 

penggunaan kata atau ungkapan dalam asosiatif afektif tersebut. 

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi para 

pembaca untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam mempermudah 

bacaan pada majalah mode VOGUE, khususnya pemahaman dalam kelas 

sintaktis struktur dan makna kontekstual dalam majalah tersebut. 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Objek penelitian pada skripsi ini adalah asosiatif afektif pada majalah 

mode VOGUE yang sesuai dengan judulnya, yaitu “Asosiatif Afektif dalam 

Artikel pada Majalah Mode VOGUE: Kajian Sintaktis dan Semantis”.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode dengan langkah mengumpulkan, 

menyusun dan menggambarkan data yang diperoleh secara ilmiah. 
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Menurut Djajasudarma (1993:8): 

Metode penelitian deskriptif maksudnya membuat gambaran, lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data, sifat-sifat serta 

hubungan fenomena-fenomena yang diteliti. Didalam penelitian bahasa, 

metode penelitian deskriptif cenderung digunakan dalam penelitian 

kualitatif, terutama dalam mengumpulkan data, serta menggambarkan data 

secara ilmiah. 

 

Dari pendapat tersebut, metode analisis deskriptif adalah metode yang 

menjelaskan data dengan menggambarkannya secara ilmiah. Data yang menjadi 

fenomena tersebut diklasifikasikan, dijabarkan, dan dianalisis berdasarkan kajian 

pustaka. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Skripsi ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut, yaitu bab I 

mengenai pendahuluan; bab II yang membahas mengenai kajian teori; dan bab III 

yang berisikan analisis data. 

Pada bab I pendahuluan, penulis menguraikan latar belakang, identifikasi 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, objek dan metode 

penelitian, serta sistematika penulisan skripsi ini. 

Pada bab II berkenaan dengan kajian teori, diuraikan teori-teori mengenai 

asosiatif, kelas sintaktis, struktur, dan makna asosiatif afektif terutama yang 

berhubungan dengan penelitian. 
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Pada bab III berkaitan dengan analisis data, penulis menjelaskan, 

mengklasifikasikan, mengidentifikasikan, dan menganalisis data-data yang 

diperoleh, terutama mengenai asosiatif afektif. 

Pada bab IV kesimpulan dan saran, bab ini merupakan bab yang berisikan 

kesimpulan yang diperoleh dari hasil bab III mengenai analisis data dan bab ini 

juga berisi saran yang ditujukan bagi peneliti berikutnya agar dapat melakukan 

penelitian lebih lanjut. 

  




