
 
  September 14 – 15, 2019 

Organized by Faculty of Letters, Universitas Negeri Malang (UM) 
 

  

ISoLEC Proceedings 2019 150 

 

MAKNA BAHASA DALAM KOMUNIKASI 
 

Christina Purwanti 

Universitas Pelita Harapan, Jakarta 
christin.purwanti@gmail.com   

 
Abstract: The focus of this discussion is about language and meaning. How should language and meaning be 
present together, in a conversation or more reflective can it be said how should build a communication 
becomes the realm of language analysis which is the right method for thinking about language. In the logic of 
language referred to as an effort to search for a claim of value implied in a discussion and this is w here 
language has its own meaning in the realm of communication. An interesting diction for further study is: the 
boundaries of my language mean the boundaries of my world; actually that's where my cultural boundaries 
are in communication. My language boundaries, my cultural boundaries indicate the limits of my world; 
that's w here the power of a meaning of language in communication, contained. Theories about meaning 
that focus on the use and play of language become very important and give meaning in a communication. 
Both of these things become very interesting to be explored further namely, first, the meaning of language in 
use (meaning in use). Second, language games (language games). This can occur in conversation and in more 
academic dialogues. Language is not a simple phenomenon but rather a very complex phenomenon in 
communication. The research method used is a qualitative method that is critical in this case analyzing the 
relationship between language as a giver of meaning (text) and communication as an agent of meaning 
(context). To receive a message in a communication, the listener must hear the message (decoding) the 
message it receives and then interpret it. In interpreting this, there is a lot of language distortion. This 
research uses literature study with interdisciplinary approach. 
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Abstrak: Fokus pembahasan pada penulisan ini adalah tentang bahasa dan makna. Sebuah pertanyaan, 

bagaimana seharusnya bahasa dan makna hadir bersama, dalam sebuah percakapan atau secara lebih 

reflektif dapat dikatakan bagaimana seharusnya membangun sebuah komunikasi, kalau bahasa mempunyai 

makna tertentu. Ini adalah ranah analisis bahasa yang merupakan metode yang tepat bagi pemikiran tentang 

bahasa. Dalam logika berbahasa disebut sebagai upaya pencarian sebuah klaim nilai yang tersirat di dalam 

sebuah pembahasan dan di sinilah bahasa mempunyai makna tersendiri di dalam ranah komunikasi.Sebuah 

diksi yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut adalah: batas- batas bahasaku berarti batas-batas duniaku; 

sebenarnya di situlah batas- batas budayaku dalam berkomunikasi. Batas bahasaku, batas budayaku 

menunjukkan batas duniaku; di situlah kekuatan sebuah makna bahasa dalam berkomunikasi, termaktub. 

Teori tentang makna yang   berfokus   pada   penggunaan   dan permainan bahasa menjadi sangat penting 

dan memberi arti dalam sebuah komunikasi. Kedua hal tersebut menjadi sangat menarik untuk ditelaah lebih 

lanjut yakni, pertama, makna bahasa dalam penggunaan (meaning in use). Kedua, permainan bahasa 

(language games). Hal ini dapat terjadi dalam percakapan dan dalam dialog yang lebih bersifat akademis. 

Bahasa bukanlah sebuah fenomena sederhana melainkan sebuah fenomena yang sangat kompleks dalam 

berkomunikasi.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat kritis dalam hal ini 

menganalisis hubungan antara bahasa sebagai pemberi makna (teks) dan komunikasi sebagai penghantar 

makna (konteks). Untuk  menerima  sebuah  pesan  dalam  sebuah  komunikasi,  pendengar (hearer) harus 

mengkodekan kembali ( decoding ) pesan yang diterimanya dan kemudian menginterpretasi. Dalam 

menginterpretasi inilah terjadi banyak distorsi bahasa. Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan 

pendekatan interdisipliner. 

Kata Kunci: bahasa, makna, komunikasi, budaya, batas. 

LATAR BELAKANG 

Bahasa adalah alat komunikasi. Kita menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari.  Dalam 

komunikasi lisan, jika pendengar dapat mengerti dengan maksud dan tujuan si pembicara, itu berarti bahasa 

sudah mencapai tujuan  menyampaikan sebuah pesan dalam  suatu komunikasi. Demikian juga dalam bahasa 

tulis, bila pembaca dapat memahami makna yang disampaikan penulis, maka bahasa berperan aktif dalam 

komunikasi tulis tersebut. Dalam situasi formal, kita harus mengetahui ragam bahasa untuk komunikasi. Setiap 
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ragam bahasa  memiliki  struktur dan bentuk bahasa yang berbeda. Hal inilah yang harus disadari oleh penutur 

bahasa dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa baik secara lisan ataupun tulisan.1 

Bahasa sangat berperan dalam kehidupan manusia, Seorang pembicara dapat menggunakan bahasa 

lisan dalam menguraikan gagasan dan ide-idenya. Seorang penulis buku atau penulis jurnal misalnya, 

menggunakan bahasa tulis dalam mengungkapkan pemikirannya. Bahasa lisan maupun bahasa tulis digunakan 

manusia untuk berkomunikasi. Terdapat perbedaan antara bahasa lisan dengan bahasa tulis. Dalam bahasa lisan 

pendengar mendengarkan pesan pembicara, hanya saja ada kemungkinan pesan tersebut isinya menjadi bias. 

Demikian juga ketika bahasa tulis dibaca oleh pembaca, terkadang juga terjadi pembiasan makna karena 

pembaca tidak memahami maksud penulis di dalam tulisan tersebut. Dengan kata lain seperti tergambar dalam 

logika terapan tentang premis-premis dan kesimpulan yang sangat bertolak belakang karena terdapat kesalahan 

bentuk dan isi yang ditunjukkan melalui bahasa tulisan dan lisan. 

Orientasi dan makna bahasa lisan maupun tulisan dalam komunikasi adalah dua hal yang seharusnya 

dipadukan dalam menyampaikan pemikiran atau maksud yang terdalam dari seorang penutur atau seorang 

komunikator yang bakal disebut sebagai sang penutur sejati dan sang komunikator ulung. Melalui kata, kalimat, 

paragraf, sebuah teks yang menginformasikan sebuah pemikiran yang beruntun selalu diungkapkan lewat dua 

sosok penting yakni bahasa dan komunikasi. 

 

BAHASA DAN KOMUNIKASI 

Bahasa menghidangkan sebuah ujaran yang di dalamnya penuh proposisi-proposisi yang mesti dikaji 

secara mendalam atau seksama di dalam bahasa itu sendiri; Sedangkan komunikasi menghidangkan ruang, 

waktu, dan kondisi yang tepat agar bahasa bisa ditampilkan sosoknya. Di sinilah penggunaan metafora sangat 

penting dalam berkomunikasi. Penggunaan metafora dalam berkomunikasi melalui bahasa (sastra, misalnya), itu 

tergolong memiliki level yang sangat tinggi tingkat penggunaan bahasa dalam berkomunikasi. Jadi, sebenarnya 

metafora bukan hanya terbatas di dalam bahasa (sastra) melainkan di dalam setiap jenis komunikasi.2 

Dalam berkomunikasi, seorang pembicara/penulis menggunakan ragam bahasa tertentu, oleh karena 

itu pendengar/pembaca harus memahami ragam bahasa yang dipakai oleh pembicara/penulis agar komunikasi 

berjalan sesuai dengan harapan. Dengan kata lain komunikasi dapat dipahami secara tepat kalau terjadi 

ketepatan respons dalam berbahasa.3  

Komunikasi harus menggunakan bahasa secara baik dan benar, artinya  penutur atau pengguna bahasa  

yang satu dengan yang lainnya sama-sama saling menanggapi atau merespon secara tepat. Misalnya pertanyaan 

mengapa, harus dijawab dengan argumentasi; pertanyaan bagaimana, seharusnya dijawab dengan proses; 

pertanyaan apa, seharusnya dijawab dengan identifikasi. Seluruh tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan itu 

dapat terlihat dalam penggunaan kata pada saat berkomunikasi atau pun lewat gestikulasi lain yang ditampilkan 

secara tidak langsung pada saat komumikasi berlangsung. Relasi antar pribadi akan menjadi baik jika terjadinya 

ketepatan dalam menangkap dan menanggapi makna kata dalam berkomunikasi, dan sebaliknya akan menjadi 

buruk jika terjadi ketidaktepatan dalam menanggapi makna bahasa di dalam berkomunikasi.4 Misalkan pada 

suatu hari Anda menonton film. Usai menonton, Anda memberi komentar, misalnya “Naomi Scott bermain baik 

sekali dalam Aladdin 2019.” Berbagai respons dapat saya berikan setelah menonton film tersebut. Saya mungkin 

berkata “Saya setuju – ia memang bintang yang terbaik saat ini,” atau, “Aneh benar engkau ini. dalam film itu, 

justru Naomi Scott bermain jelek sekali.” Tanggapan pertama adalah konfirmasi, dan tanggapan  kedua adalah 

                                                           
1 Lorens Bagus, dalam FX. Mudji Sutrisno dan Budi Hardiman (Editor), Para Filsuf Penentu Gerak Zaman, Yogyakarta : Kanisius, 1992, hal. 94. 
2 Lihat Zaenal Arifin dan S. Amran Tasai, Cermat Berbahasa Indonesia : untuk perguruan Tinggi, edisi baru, Jakarta : Akademika Pressindo, 
2004, hal. 25. Bdk juga J.S. Badudu tentang gejala analogi dalam bahasa Indonesia asli, ada kata-kata seperti: dikemukakan, diketengahkan 
atau mengemukakan, mengetengahkan, Pelik-Pelik Bahasa Indonesia, Bandung : CV Nawa Putra, cetakan ke-42, 2001, hal. 34. 
3 Jalaludin Rahmat, Psikologi Komunikasi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005, hal. 127 
4 Bdk Jalaludin Rahmat, Ibid, hal. 128 
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diskonfirmasi. Tanggapan yang termasuk dalam konfirmasi atau penegasan dan tanggapan yang bukan 

penegasan atau diskonfirmasi dapat dipahami sebagai berikut:5  

Konfirmasi atau penegasan atau afirmasi; adalah penegasan makna dalam komunikasi yaitu ketika 

seorang penutur menyatakan kesediaannya bahwa saya akan menerima  apa yang kamu katakan, seperti saya 

akan menyetujui  apa yang kamu katakan, di mana di dalamnya saya merasa nyaman akan apa yang kamu 

katakan; ini berarti di dalam diri saya ada perasaan positif terhadap apa yang kamu katakan dan berusaha 

menggali lebih dalam lagi untuk mendapatkan makna terhadap apa yang kamu katakan, agar kamu dapat 

menceritakan  lebih jauh tentang itu. Dalam penegasan ini pun, saya memberikan berbagai tanggapan saya 

bahwa saya betul mengakui apa yang kamu katakan. Di sinilah saya dapat mengkontribusi makna bahasa dalam 

sebuah komunikasi. Semua hal di atas mengandung penegasan atau afirmasi,  contoh lain sebagai berikut: Saya 

mohon, kamu bisa menjelaskan lebih rinci lagi tentang apa yang kamu katakan; Saya sangat mengerti dan 

memahami apa yang kamu sampaikan.  

Sedangkan diskonfirmasi atau bukan penegasan, dalam pemahaman Jalaludin Rahmat yakni tanggapan 

yang saya berikan atas pernyataan yang anda sampaikan dengan segera saya mengalihkan ke pokok 

pembicaraan lain, kemudian saya menunjukkan sikap antipati dengan menyampaikan ide-ide lain yang tidak ada 

hubungannya dengan tema pembicaraan; hal lain yang terlihat jelas yang termasuk dalam diskonfirmasi atau 

yang bukan penegasan yakni menyampaikan ide yang tidak sesuai antara pesan verbal dan pesan non-verbal.6   

“Bagaimana menjelaskan bentuk bahasa yang selalu dihubungkan dengan makna agar dapat 

dimengerti oleh pendengar/pembaca luas melalui sebuah teks atau terlebih melalui ucapan”; Inilah menjadi 

bagian yang sangat penting atau varian yang penting dalam berkomunikasi. Bahasa dan komunikasi bersama-

sama memiliki kekuatan; dan respons adalah kunci jawabannya. 

 

TEORI MAKNA DALAM KOMUNIKASI 

Teori makna yang berfokus pada penggunaan dan permainan bahasa menjadi sangat penting dibahas 

untuk lebih memahami bahasa dan makna dalam komunikasi. Kedua hal tersebut dapat terjadi dalam 

pembicaraan dan dalam dialog yang lebih bersifat akademis. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:  

Pertama, makna bahasa yang sesungguhnya, makna bahasa dalam penggunaan (meaning in use); hal ini 

mengacu pada seorang pemikir bahasa Wittgenstein, tentang bagaimana menggunakan beberapa bunyi secara 

tertentu; di sinilah kehadiran sebuah tanda menjadi bermakna dan menjadi hidup. Argumentasi dasar yang 

dibangunnya adalah makna sebuah kata, sangat tergantung pada objek apa yang dilambangkannya, di mana hal 

tersebut secara langsung dapat diindrai. Sebagai contoh; kursi, meja, tanaman, rambut, kaki. Kata-kata tersebut 

berarti karena menamakan dan menyebut suatu benda. Sedangkan ada beberapa kata yang tidak menunjukkan 

suatu barang, misalnya: akan, belum, tetapi, kepada. Kata-kata ini tidak mempunyai arti kalau belum digunakan 

dalam kalimat, oleh karena itu kita harus menggunakan dulu dalam kalimat sehingga kata tersebut dapat 

dimaknai. 

 Kedua, makna bahasa dalam permainan (language games); Kekompleksan bahasa yang ditandai 

dengan berbagai gejala yang sangat beragam di mana di dalamnya terjadi permainan bahasa yang tidak 

terhitungkan. Dari sini bahasa memiliki berbagai status yakni bahasa bisa dipakai sebagai alat atau sarana 

pemandu untuk mengoperasikan alat-alat misalnya menjalankan komputer, menguasai ilmu, melakukan 

korespondensi, transaksi komersial, dan berbagai kepentingan praktis lainnya. 

 

BAHASA DAN MAKNA DALAM KOMUNIKASI 

Bahasa dan makna mempunyai kesamaan dalam topik pembahasan. Bagaimana keduanya hadir 

bersama dalam sebuah percakapan di dalam komunikasi agar penutur bisa memiliki tanggapan yang baik dan 

                                                           
5 Bdk Jalaludin Rahmat, Op.Cit,  hal. 127 
6 Jalaludin Rahmat, Ibid, hal. 128 
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jelas. Bagaimana mengetahui sebuah metode yang tepat bagi pemikiran tentang bahasa dalam berkomunikasi. 

Ini adalah ranah analisis bahasa yang merupakan metode yang tepat bagi pemikiran tentang bahasa yang tentu 

diselesaikan dengan analisis bahasa. Dalam logika terapan disebut sebagai upaya pencarian sebuah klaim nilai 

yang tersirat di dalam sebuah pembahasan atau dalam logika penalaran dalam kalimat; pembicara dalam 

berbicara menggunakan logika atau nalar tanpa mempersulit lawan bicara.7  

Sebuah ungkapan untuk membuka pembahasan selanjutnya dalam tulisan ini adalah: Sudut pandang 

bahasa atau titik tolak bahasa dalam komunikasi yakni sesuatu yang tidak dapat dikatakan atau dimaknai, maka 

sebaiknya haruslah digunakan. 8   Pada bagian ini termaktublah apa yang disebut oleh seorang pemikir yang 

berkecimpung dalam bidang bahasa, Wittgenstein yakni teori mozaik atau teori gambar. Dalam teori mozaik 

digambarkan bahwa bahasa memiliki hubungan dengan keseharian manusia. Manusia dapat memaknai 

kesehariannya lewat bahasa. Antara keseharian dan bahasa memiliki hubungan secara inherent (satu di dalam 

yang lainnya); Di sinilah bahasa memiliki makna atau arti yang sesungguhnya. Sedangkan teori gambar mau 

mengatakan bahwa makna bahasa harus ada relasi secara logis dalam arti; makna dari kata-kata harus 

menunjukkan objek tertentu yang mau diacu atau ditunjuk agar dapat diterima dan terus diakui kebenarannya. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Bahasa memproduksi banyak makna dalam berkomunikasi. Siapa pun yang berkomunikasi, sebenarnya 

dia sedang berbahasa dan sedang mengungkapkan makna yang ada di dalam pikirannya. Asal usul bahasa 

sebetulnya mulai dari huruf yang membentuk kata; kata yang membentuk kalimat. Kalimat-kalimat yang jika 

digunakan dalam berkomunikasi akan selalu mengandung makna. Setiap orang menggunakan kalimat dalam 

berkomunikasi. Kalimat-kalimat tersebut dirangkaikan menjadi satu paragraf yang mengandung satu pikiran 

pokok; kemudian menyusul paragraf demi paragraf dan akhirnya membentuk sebuah teks yang panjang. Jadilah 

sebuah naskah yang baik dan teratur. Siapa pun bisa berkomunikasi secara langsung baik lisan atau pun tulisan; 

atau verbal dan non-verbal. Semua hal ini terjadi di dalam sebuah proses komunikasi. Yang selalu dikehendaki 

dalam sebuah komunikasi adalah partisipasi dan hal ini selalu menggunakan bahasa sebagai instrumennya baik 

langsung maupun tidak langsung, baik verbal maupun non-verbal. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam 

masyarakat bahasa ketika melakukan komunikasi adalah penguasaan bahasa. Jika pengguna bahasa 

menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam berkomunikasi maka sangat berpengaruh terhadap 

pemahaman akan makna yang terkandung di dalamnya. Ada satu hal dasar yang menjadi pemahaman utama 

bahasa dalam berkomunikasi yaitu bahasa selalu memproduksi makna sesuai dengan situasi dan kondisi di mana 

komunikasi terbangun. Bahasa dan makna adalah unsur penting dalam berkomunikasi. 
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