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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Segala hal yang dilakukan seseorang tak terlepas dari bagaimana ia 

memaknai tindakannya, begitu pula dalam berkomunikasi yang menjadikan 

bahasa sebagai kunci pokoknya. Dalam penyampaiannya tersebut, makna 

berperan penting agar suatu maksud dari pembicara dapat sampai dengan baik 

kepada pendengar. Leech (1981:1) menyebutkan bahwa makna seperti “The 

connotation of a word”, menurutnya makna adalah konotasi dari sebuah kata.  

Makna dapat dipelajari melalui ilmu “Semantik” yang sebenarnya 

merupakan istilah teknis yang mengacu pada studi tentang makna. Para ahli 

bahasa memberikan pengertian semantik sebagai cabang ilmu bahasa yang 

mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik atau tanda-tanda lingual 

dengan hal-hal yang ditandainya (makna). Saeed (1997:1) menjelaskan bahwa 

“Semantics is the study of the meaning of words and sentences” yaitu semantik 

adalah ilmu yang mempelajari makna dari suatu kata atau kalimat.  

Makna berfungsi untuk menyampaikan pikiran dan maksud atas apa 

yang diutarakan oleh seseorang. Sebuah kata dalam teks sastra seringkali 

memiliki makna yang berbeda dari makna leksikalnya, yaitu makna yang ada 

di dalam kamus. Untuk mengetahui makna kata dibutuhkan pengetahuan di 

luar bahasa, yaitu mengenai konteks atau situasi yang mengelilingi teks sastra 

tersebut.
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Namun, di dalam sebuah tulisan biasanya kita sulit untuk menentukan atau 

menginterpretasi makna sebuah kata atau frasa. Hal ini disebabkan karena adanya makna 

sebenarnya (denotasi atau konseptual) dan makna yang disampaikan dalam bentuk bukan 

sebenarnya (konotasi), yang terbagi menjadi dua jenis yaitu konotasi positif dan negatif (J. 

N. Hook in Widarso, 1989:71). Makna denotasi dapat disebut juga sebagai makna kamus, 

sedangkan makna konotasi menurut Leech (1981:12) “More of what is distinctive about 

conceptual meaning will appear when we contrast it with connotative meaning” yaitu lebih 

jelasnya tentang makna konseptual akan muncul ketika kita membandingkannya dengan 

makna konotasi, artinya bahwa makna konotasi adalah perbandingan dari makna konseptual 

(makna kamus). Dalam hal ini penulis akan mencoba mengkordinasikan makna konotasi 

menurut Barthes in Chandler serta jenis makna konotasi menurut J.N.Hook.  

Kalimat yang mengandung makna konotasi pastinya sering kita jumpai di dalam 

sebuah karya sastra, seperti puisi, novel, lirik lagu, ataupun dalam dialog sebuah film. Di 

dalam film, konotasi digunakan agar percakapannya lebih menarik, dan membuat rasa 

penasaran tersendiri akan maksud dari apa yang diucapakan oleh para tokohnya, sehingga 

seringkali para penikmat film menontonnya berulang kali. Penggunaan makna konotasi ini 

banyak terdapat dalam film drama romantis, diantaranya Twilight dan New Moon dari serial 

film The Twiglight Saga. Film yang sangat laris dan populer terutama di kalangan remaja 

saat ini, yang menjadi rujukan penulis dalam penelitian kali ini. Makna konotasi dapat 

ditemukan dalam percakapan sehari-hari. 

 

 

http://www.smansax1-edu.com/2014/09/interpretasi-cerpen-banun.html
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Contoh : 

(1) “Olive like a flower in her village, so many people are praising” 

Secara denotasi ujaran flower pada contoh (1) bermakna „bunga‟. Pada kalimat tersebut, kata 

„bunga‟ mengacu kepada manusia yaitu Olive dan kata like sehingga mengandung arti 

bahwa Olive seperti bunga. Namun dalam konteks kalimat tersebut, wujud Olive bukan 

berarti digambarkan seperti bentuk sebuah bunga yang memiliki tangkai dan daun, karena 

pada contoh (1) disebutkan so many people are praising yang berarti bahwa banyak orang 

yang memuji sosok Olive. Sehingga kata „flower‟ tidak lagi bermakna denotasi, melainkan 

dikonotasikan sebagai suatu hal yang indah, atau cantik. Jadi contoh (1) mengandung 

konotasi yang bermakna bahwa Olive adalah seorang wanita yang cantik di desanya 

sehingga banyak orang yang memujinya dan kata flower juga mengandung makna konotasi 

positif, karena dijadikan sebagai perumpamaan yang baik.  

(2) “Mice in that office must be punished” 

Secara denotasi mice pada contoh (2) bermakna seekor „tikus‟. Pada kalimat tersebut kata 

„tikus‟ mengacu pada kata punished yang mengandung arti bahwa seekor tikus harus 

dihukum. Namun dalam konteks kalimat tersebut, mice bukan berarti seekor tikus yang 

berbulu dan memiliki ekor, karena pada contoh (2) kata mice mengacu pula kepada kata 

office. Sehingga mice tidak lagi bermakna denotasi, melainkan dikonotasikan sebagai 

seorang koruptor. Jadi contoh (2) mengandung konotasi yang bermakna bahwa koruptor di 

kantor itu harus dihukum dan kata mice juga mengandung makna konotasi negatif karena 

dijadikan sebagai gambaran seseorang yang buruk yaitu „koruptor‟. 

Berdasarkan dua contoh tersebut, dalam memahami konotasi bukanlah suatu hal yang 

mudah, apalagi jika kita tidak mengetahui konteks atau situasi yang mengelilingi sebuah kata 
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yang dituturkan. Berdasarkan hal itu penulis tertarik untuk menganalisis dan memahami lebih 

lanjut mengenai makna konotasi yang ada di dalam film Twilight dan New Moon karena pada 

film tersebut penulis menemukan sejumlah percakapan yang mengandung makna konotasi 

dan film tersebut sudah banyak diketahui oleh masyarakat terutama remaja sehingga 

diharapkan dapat menambah rasa ingin tahu para pembaca untuk meneliti lebih dalam 

mengenai makna konotasi.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan riset yang terkait dengan 

makna konotasi dalam film Twilight dan New Moon, sebagai berikut : 

1. Termasuk ke dalam jenis konotasi apakah kata yang terdapat di dalam percakapan film 

Twilight dan New Moon? 

2. Berkaitan dengan apakah istilah yang berkonotasi tersebut disampaikan?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini penulis membuat batasan-batasan dari objek penelitian dalam 

penyusunan skripsi ini pada jenis makna khususnya makna konotasi di dalam percakapan 

yang ada pada film Twilight dan New Moon. 

 

1.4 Manfaat dan Tujuan Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang 

semantik mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian laporan.  
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Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menjelaskan termasuk ke dalam jenis konotasi apakah kata yang terdapat di dalam 

percakapan film Twilight dan New Moon 

2. Menjelaskan berkaitan dengan apakah istilah yang berkonotasi tersebut disampaikan 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu “Makna Konotasi dalam film Twilight dan New 

Moon Karya Stephenie Meyer : Kajian Semantis”, maka objek penelitian yang penulis 

gunakan adalah percakapan yang terdapat pada film Twilight dan New Moon. 

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif . Data-

data disusun terlebih dahulu, dijelaskan, kemudian di analisis. Dalam proses pengumpulan 

data, penulis juga mengambil konteks situasi yang ada di dalam film dengan cara menonton 

film tersebut secara langsung. Setelah itu penulis menuangkan situasi yang ada di dalam film, 

saat percakapan itu berlangsung, ke dalam bentuk tulisan. Penulis mengambil konteks situasi 

dengan tujuan untuk mempermudah dalam proses menganalisis makna.  

Seperti yang dikatakan oleh Surakhmad (1998:40), metode deskriptif yaitu: 

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang 

pada masalah-masalah yang aktual 

2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis 

Sejalan dengan pengertian tersebut, Arifin (1998:55) juga menjelaskan bahwa 

“Metode deskriptif dilakukan dengan menganalisis data apa adanya”.  
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1.6  Sistematika Penulisan 

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

pendahuluan, Bab II kajian pustaka, Bab III analisis data, dan Bab IV kesimpulan dan saran. 

Pada Bab I pendahuluan, penulis menguraikan latar belakang penelitian, identifikasi 

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

sistematika penulisan.  

Pada Bab II kajian pustaka, ini diuraikan teori-teori mengenai semantik, makna, jenis-

jenis makna, dan khususnya makna konotasi. 

Pada Bab III analisis data, penulis menjelaskan, mengklasifikasikan, dan menganalisis 

data-data yang diperoleh terutama mengenai makna konotasi. 

Pada Bab IV kesimpulan dan saran, merupakan bab yang berisi kesimpulan yang 

diperoleh dari hasil bab III analisis data dan berisi saran yang ditujukan untuk pembaca jika 

ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang serupa tetapi berbeda kajian dan 

segi pandang dalam melihat makna konotasi.  

 

 

 

 


