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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dari segi bahasa, Indonesia adalah salah satu negara terkaya di seluruh 

permukaan bumi (Samuel, 2008, hlm. 64). Penutur bahasa Indonesia terdiri atas 

berbagai etnik yang memiliki ciri khas berbeda-beda. Perbedaan etnik tersebut 

memengaruhi jumlah bahasa atau keberagaman bahasa yang ada di Indonesia. Hal  

tersebut menjadi keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Salah satu keunikan 

bahasa yang ada di Indonesia terdapat di Medan, Provinsi Sumatera Utara. 

Keunikan tersebut terlihat dari adanya persamaan dan perbedaan di antara bahasa 

Indonesia dengan isolek Medan. Persamaan dan perbedaan tersebut ditandai 

dengan adanya kosakata homonim antara bahasa Indonesia dan isolek Medan.  

Istilah homonimi (homonymy dalam bahasa Inggris) berasal dari bahasa 

Yunani kuno onoma yang artinya „nama‟dan homos yang artinya „sama‟. Secara 

harfiah homonimi berarti „nama sama untuk benda lain‟ (Verhaar, 1988, hlm. 

135). Homonimi biasanya mencakup homofoni (yang dilihat dari segi bunyi) dan 

homografi (yang dilihat dari segi tulisan). Penelitian ini hanya mencakup bentuk 

homonimi antarkata yang terbatas pada bentuk yang homografi (tulisannya sama) 

atau tidak mencakup homofoni (bunyi sama) karena penutur isolek Medanatau 

ragam lisan orang Medan memiliki ciri khas tersendiri dalam pelafalan atau 

pengucapan bentuk bahasa. Contohnya terdapat pada pelafalan (bunyi) vokal /ǝ/ 

yang berubah menjadi bunyi vokal /ɛ/ pada nomina metersehingga dilafalkan 

dengan [mɛtɛr] oleh penutur ragam lisan Medan.  

Adanya kosakata homonim dalam bahasa Indonesiadan isolek Medan 

mungkin terjadi karena keduanya merupakan turunan dari bahasa yang sama, 

yaitu bahasa Melayu. Sejumlah literatur menunjukkan bahwa Indonesia termasuk 

ke dalam rumpun Austronesia yang rumpun bahasanya adalah bahasa-bahasa 

Melayu-Polinesia Barat. Bahasa Melayu atau lebih tepatnya dialek-dialek Melayu 

digunakan sebagai bahasa ibu oleh 52 juta penutur di empat negara penutur 

bahasa Melayu, salah satunya yaitu Indonesia yang jumlah penuturnya meliputi 
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sekitar 40 juta penutur, hanya 19 juta di antaranya menggunakan ragam baku 

(bahasa Indonesia) sebagai bahasa ibu  (Samuel, 2008, hlm. 68). Selain itu, bila 

dilihat dari sejarahnya, bahasa Melayu adalah bahasa yang salah satu variannya 

sudah dikenal sejak abad ke-7 di Sumatera bagian selatan  (Samuel, 2008, hlm. 

70). 

Medan merupakan Ibukota Sumatera Utara yang masyarakatnya terdiri atas 

etnik asli dan etnik pendatang.Etnik setempat (asli) Sumatera Utara, yaitu Melayu, 

Batak Toba, Mandailing-Angkola, Simalungun, Karo, Pak-pak Dairi, Pesisir Barat 

dan Nias. Selain itu, ditambah pula oleh etnik pendatang, yaitu Jawa, Sunda, 

Minangkabau, Aceh, Banjar, Tamil, Benggali, Thionghoa, dan Eropa (Rastuti, 

2008). Banyaknya etnis yang ada di Medan membuat bahasa yang ada di Medan 

pun beragam. Namun, bahasa Medan sendiri belum disahkan oleh negara 

Republik Indonesia sebagai bahasa daerah karena belum ada penelitian (kajian 

bahasa) yang membuktikan bahwa status alat komunikasi yang digunakan oleh 

penutur Medan adalah sebuah bahasa.  

Bahasa Indonesia adalah varian bahasa Melayu modern yang pernah 

menjadi pertaruhan politik dengan diangkatnya bahasa ini sebagai bahasa nasional 

dengan nama bahasa Indonesia oleh para nasionalis muda Indonesia pada tahun 

1928. Bahasa ini kemudian diresmikan sebagai bahasa nasional Republik 

Indonesia pada tahun 1945(BadanPengembangandanPembinaanBahasa, 2016). 

Sementara itu, bahasa Medan adalah bahasa yang belum ditetapkan statusnya oleh 

negara sebagai bahasa daerah yang ada di Indonesia sehingga kosakata dalam 

bahasa Medan dapat dikatakan sebagai  isolek Medan.  

Isolek adalah istilah yang digunakan secara netral untuk menyebut alat 

komunikasi yang dipakai di kalangan penutur suatu guyuban atau anggota 

masyarakat (yang berupa bunyi tutur), tetapi belum ditetapkan status alat 

komunikasinya sebagai bahasa (Fernandez. 1993, hlm. 19). Sejalan dengan 

pengertian isolek tersebut, isolek Medanadalah istilah atau kumpulan kosakata 

yang digunakan secara netral untuk menyebut alat komunikasi yang dipakai oleh 

penutur suatu guyuban atau anggota masyarakat yang tinggal di Medan, tetapi 

istilah atau kumpulan kosakata tersebut belum ditetapkan status alat 

komunikasinya sebagai bahasa.. Penelitian ini tidak mencakup keseluruhan 
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kosakata yang terdapat dalam isolek Medan, tetapi hanya mengambil sejumlah 

kosakata dalam isolek Medan yang berhomonimi dengan kosakata dalam bahasa 

Indonesia.  

Kosakata dalam bahasa Indonesia yang berhomonimi dengan kosakata 

dalam isolek Medan terlihat dari contoh berikut. Kata galon yang bermakna 

SPBU atau pom bensin dalam isolek Medan, ternyata dalam KBBI Edisi 

Keempat(2012, hlm. 408) galon bermakna satuan takaran barang cair (bensin 

dsb). Kata bros yang bermakna sikat dalam isolek Medan, ternyata dalam KBBI 

Edisi Keempat(2012, hlm. 210)bros bermakna perhiasan yang terbuat dari emas, 

perak, dsb, bermata intan (berlian, mutiara, dsb.) yang disematkan pada pakaian 

(biasanya dibagian dada). Kasus yang sama juga terjadi pada kata cabut, cagak, 

cuak, cacah, babon,som,dsb. 

Penelitian tentang perbandingan makna kosakata homonim antara bahasa 

Indonesia dan isolek Medanmerupakan penelitian yang penting untuk 

dilaksanakan demi perkembangan ilmu bahasa (linguistik) terutama ilmu yang 

mengkaji makna bahasa (semantik). Bagi ilmu semantik, semua gejala yang 

menyangkut makna bahasa merupakan sebuah gejala yang penting untuk 

ditelusuri demi perkembangan pengetahuan disiplin ilmu semantik karena yang 

menjadi objek studi semantik adalah makna bahasa atau makna dari satuan-satuan 

bahasa seperti kata dan satuan bahasa lainnya (Chaer, 2002, hlm. 6).   

Morris (dalam Chaer, 2002, hlm. 7) menyatakan bahwa semantik adalah 

cabang ilmu linguistik yang menelaah hubungan tanda-tanda dengan objek-objek 

yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut.Salah satu jenis semantik 

yang meneliti satuan bahasa yang berupa kata adalah semantik leksikal. Semantik 

leksikal menyelidiki makna yang ada pada leksem-leksem dari bahasa tersebut. 

Oleh kerena itu, makna yangada pada leksem-leksem itu disebut makna leksikal. 

Leksem adalah istilah yang lazim digunakan dalam studi semantik untuk 

menyebut satuan bahasa bermakna. Istilah leksem ini kurang lebih dapat 

dipadankan dengan istilah kata yang lazimdigunakan dalam studi morfologi dan 

sintaksis, dan yang lazim didefinisikansebagai satuan gramatikal bebas terkecil 

(Chaer, 2002, hlm. 7-8). 
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Keunikan bahasa yang ada di Medan sebelumnya telah diteliti oleh Purba 

(2013) dan Ma‟rif (2014). Purba (2013) membahas keunikan bahasa Indonesia 

dialek Medan pada tataran fonologi, morfologi, dan semantik. Adapun Ma‟rif 

(2014) meneliti register dialek Medan dalam naskah teater yang terdapat dalam 

antologi naskah “Raja Tebalek”karya Nasution, dkk. (2009) dengan 

menggunakan kajian teori sosiolinguistik.  

Penelitian perbandingan dua bahasa pada dasarnya banyak dilakukan oleh 

peneliti bahasa dengan menggunakan kajian teori linguistik komparatif, linguistik 

historis komparatif, dan teori analisis kontrastif. Contohnya penelitian yang 

dilakukan oleh Rafiek (2012) yang membandingan homonimi antara bahasa 

Indonesia dan bahasa Banjar dengan menggunakan pendekatan teori analisis 

komparatif. Selain itu, ada juga Rohim (2013) yang membandingkan bahasa 

Indonesia dan bahasa Arab berdasarkan kala, jumlah, dan persona dengan 

menggunakan teori analisis kontrastif. 

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai perbandingan 

dua bahasa, penelitian perbandingan makna kosakata homonim antara bahasa 

Indonesia dan isolek Medan akan menggunakan teori semantik leksikal karena 

yang menjadi objek perbandingan dalam penelitian ini adalah makna kata (makna 

leksikal atau leksem) dari suatu bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan isolek Medan.  

Penelitianini akan menelusuri perbedaan dan persamaan pada makna kosakata 

homonim yang terdapat dalam bahasa Indonesia dan isolek Medan dengan 

menggunakan teori analisis komponen makna, medan makna, dan jenis-jenis 

perubahan makna. 

 

B. Masalah Penelitian 

Pada bagian ini akan diuraikan masalah yang menjadi fokus penelitian. 

Adapun uraiannya meliputi (1) Identifikasi masalah, (2) batasan masalah, dan (3) 

perumusan masalah. 

 

1. Identifikasi Masalah 

Berikut identifikasi masalah dalam penelitian ini. 
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(1) Masih ada penutur asli bahasa Indonesia dan penutur isolek Medan yang 

belum mengetahui adanya kosakata homonim antara isolek Medan dengan 

bahasa Indonesia. 

(2) Adanya kosakata homonim antara bahasa Indonesia dan isolek Medan akan 

menyebabkan kesalahpahaman antara penutur asli bahasa Indonesia dengan 

penutur isolek Medan dalam memaknai kata yang berhomonim tersebut. 

 

2. Batasan Masalah 

Penulis merasa perlu untuk memberikan batasan terhadap masalah yang 

akan diteliti agar penelitian ini lebih terarah dan terhindar dari penyimpangan. 

Batasan masalah tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. 

(1) Masalah yang diangkat dalam penelitian ini hanya terbatas pada makna 

kosakata homonim (yang juga homograf) yang terdapat dalam bahasa 

Indonesia dan isolek Medan. 

(2) Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat(2012) akan digunakan sebagai 

sumber referensi makna kosakata bahasa Indonesia yang akan dibandingkan 

dengan isolek Medan. 

(3) Penelitian ini akan dikaji berdasarkan pendekatan kajian semantik leksikal. 

Teori yang akan digunakan ialah teori komponen makna, medan makna 

menurut Lyons (1979) sebagaimana terdapat dalam karya Chaer (2009), 

Sitaresmi & Fasya (2011) dan Pateda (2010), dan jenis-jenis perubahan makna 

menurut menurut Ullmann (2007) sebagaimana terdapat dalam karya Chaer 

(2009) dan Sitaresmi & Fasya (2011). 

 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pokok dalam penelitian ini 

adalah“bagaimana perbedaan dan persamaan makna kosakata homonim antara 

bahasa Indonesia dan isolek Medan”. Masalah tersebut dapat dirinci dalam 

pertanyaan penelitian sebagai berikut. 
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(1) Bagaimana komponen makna kosakata homonim antara bahasa Indonesia dan 

isolek Medan? 

(2) Bagaimana pengelompokan medan makna kosakata homonim antara bahasa 

Indonesia dan isolek Medan? 

 

(3) Bagaimana jenis perubahan makna kosakata homonim antara bahasa 

Indonesia dan isolek Medan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan dan mengklasifikasikan hal-hal sebagai berikut: 

(1) komponen makna kosakata homonim antara bahasa Indonesia dan isolek 

Medan; 

(2) medan makna kosakata homonim antara bahasa Indonesia dan isolek Medan; 

(3) jenis-jenis perubahan makna kosakata homonim antara bahasa Indonesiadan 

isolek Medan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat 

praktis. Berikut manfaat dalam penelitian ini. 

 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil dari penelitian komponen makna, medan makna, dan jenis perubahan 

pada kosakata homonim antara bahasa Indonesia dan isolek Medan ini dapat 

bermanfaat untuk dijadikan sumber referensi mengenai perbedaan dan persamaan 

yang terdapat dalamkosakata homonim antara bahasa Indonesia dan isolek 

Medan. Penelitian ini pun dapat memberikan kontribusi referensi mengenai 

perbandingan kosakata homonim antara bahasa Indonesia dan isolek Medan, 

menambah daftar pustaka penelitian bahasa di Indonesia,serta 

memberikansumbangan pengetahuan untuk perkembangan ilmu kebahasaan 

secara umum, khususnya sebagai sumbangan temuan bagi perkembangan disiplin 

ilmu semantik yaitu semantik leksikal.Selain itu,hasil penelitian ini juga dapat 
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dijadikan sumber referensi baru bagi Balai Bahasa Sumatera Utara mengenai 

variasi bahasa yang terdapat di Medan (dalam isolek Medan).Temuan-temuan 

dalam penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi 

peminat bahasa untuk meneliti lebih lanjut mengenai perbandingan makna kata 

pada suatu bahasa. 

 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi masyarakat sebagai berikut. 

(1) Penelitian ini merupakan upaya pendokumentasian atau pengarsipan dalam 

pengetahuan kosakata homonim antara bahasa Indonesia dan isolek Medan 

sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk 

kamus umum (bahasa Indonesia), kamus khusus (isolek Medan), dan kamus 

istilah. 

(2) Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai  persamaan dan 

perbedaan makna yang terdapat pada kosakata homonim antara bahasa 

Indonesia dan isolek Medan sehingga penutur asli bahasa Indonesia, penutur 

asli isolek Medan, dan penutur bahasa lain yang telah membaca skripsi ini 

akan  memahami persamaan dan perbedaan makna pada kosakata berhomonim 

tersebut. 

(3) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan perbandingan dalam 

mempelajari bahasa Indonesia. 

(4) Penelitian ini dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman penafsiran makna 

antara penutur asli bahasa Indonesia dengan penutur asli isolek Medan. 

 

E. Definisi Operasional 

Berikut definisi operasional dari peristilahan yang digunakan dalam 

penelitian ini. 
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(1) Kosakata homonim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kumpulan atau 

perbendaharaan kata dari suatu bahasa yang bentuk lingualnya sama dengan 

bentuk lingual kata dari bahasa lain, tetapi maknanya berbeda. 

(2) Isolek Medan merupakan kumpulan atau perbendaharaan kata (kosakata) yang 

digunakan sebagai alat komunikasi oleh masyarakat yang tinggal di Medan, 

tetapi kosakata tersebut belum ditetapkan status alat komunikasinya sebagai 

bahasa. 

 

(3) Semantik leksikal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu jenis 

semantik (ilmu yang mengkaji makna bahasa) yang digunakan oleh peneliti 

sebagai pendekatan kajian teori untuk menganalisis perbandingan makna 

kosakata homonim antara bahasa Indonesia dan isolek Medan. 

 

F. Struktur Organisasi Penulisan  

Hasil dari penelitian ini akan dilaporkan dalam bentuk skripsi. Struktur 

organisasi penelitian ini disusun dari bab satu hingga bab lima. Hal ini dilakukan 

untuk memudahkan peneliti dalam menyajikan penelitiannya agar mencapai 

tujuan yang telah direncanakan. Berikut adalah uraian struktur organisasi 

penelitian skripsi. 

Pada bab I akan diuraikan latar belakang penelitian, masalah penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan struktur organisasi 

penulisan. Pada bagian latar belakang dipaparkan alasan peneliti melakukan 

penelitian perbandingan makna kosakata homonim antara bahasa Indonesia dan 

isolek Medan berdasarkan fakta-fakta, data-data, dan penemuan sebelumnya. Pada 

bagian masalah penelitian dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu identifikasi 

masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah yang diuraikan dalam bentuk 

kalimat tanya mengenai masalah perbedaan dan persamaan makna dalam kosakata 

homonim antara bahasa Indonesia dan isolek Medan. Pada bagian tujuan 

penelitian penulis memaparkan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian 

dilakukan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah. 

Pada bagian manfaat penelitian dipaparkan dua aspek manfaat, yaitu dari segi 

teori dan segi praktik. Pada bagian definisi operasional penulis memaparkan  
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sejumlah konsep kata kunci yang digunakan dalam penelitian. Pada bagian 

struktur organisasi penulisan berisi rincian tentang urutan penelitian dari setiap 

bab dan bagian sub bab dalam skripsi mulai dari bab satu hingga bab lima.  

Pada bab II  penulis akan memaparkan kajianpustaka dan landasan teori 

yang berisi uraian penelitian sebelumnya dan paparan mengenai pendekatan teori 

yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian.Pada bab III penulis 

akan memaparkan metode penelitian yang meliputi desain penelitian, sumber dan 

korpus, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.  

Pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian berupa analisis data 

dan pembahasan. Pada bab ini peneliti menganalisis data dengan menggunakan 

teknik analisis data berdasarkan pendekatan kajian teori yang telah ditentukan 

sebelumnya (pendekatan semantik leksikal). Pembahasan pada penelitian ini 

berisi penganalisisan yang akan menelusuri perbedaan dan persamaan makna yang 

terdapat pada kosakata homonim dalam bahasa Indonesia dan isolek Medan yang 

akan deskripsikan dan diklasifikasikan ke dalam kelompok komponen makna, 

medan makna, dan jenis-jenis perubahan makna.  

Pada bab V penulis akan memaparkan simpulan dan rekomendasi yang 

menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan 

peneliti.Pada bagian ini penulis juga mengajukan hal-hal penting yang dapat 

dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. 


