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MOTTO 

 “Hidup ini merupakan rangkaian peristiwa menarik dan mengulur. Suatu saat kita ingin mengerjakan satu hal, padahal kita perlu mengerjakan sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang membuat kita sakit, namun kita tahu bahwa seharusnya tidak demikian. Kita menerima hal-hal tertentu secara begitu saja, bahkan meskipun kita tahu bahwa seharusnya kita tidak pernah menikmati sesuatu secara cuma-cuma.” (dalam Selasa bersama Morrie)

“Aku lakukan sebaik yang aku tahu, sebaik yang aku bisa, dan aku akan lakukan demikian terus”
(Abraham Lincoln)

“It ain’t over till it’s over”
(Dialog dalam Love Actually)
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DAFTAR SINGKATAN

NID			:  Nah Ini Dia
KBJ			:  Kamus Bahasa Jawa
KBBI			:  Kamus Besar Bahasa Indonesia
SPEAKING	: 	Setting and scene, Participant, End, Act sequence, Key, Instrumentalis, Norm , Genres

















INTISARI

Pratama, Satria. 2008. Deskripsi Ragam Bahasa Rubrik “Nah Ini Dia” Pada Harian Poskota. Skripsi (S-1). Fakultas Sastra Undip Semarang. Pembimbing Drs. Suharyo, M. Hum.

	Poskota merupakan salah satu koran independen yang terbit di Ibukota Jakarta. Surat kabar ini terbit setiap hari kecuali hari libur nasional, dengan 12 halaman ditambah halaman tambahan, yang berisi berbagai macam kolom. Sebagian artikel dan rubrik tersebut ada yang terbit setiap hari dan ada yang terbit pada hari tertentu saja. Salah satu rubrik yang terbit setiap hari adalah rubrik Nah Ini Dia yang menjadi objek penelitian penulis. 
Masalah yang dipaparkan dalam tulisan ini adalah bentuk-bentuk ragam bahasa apa saja yang digunakan dalam rubrik NID pada harian Poskota dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi penggunaan ragam bahasa dalam rubrik NID pada harian Poskota. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode distribusional yang meliputi beberapa tahap. Data diperoleh melalui metode simak yang dilanjutkan dengan teknik catat. Kemudian, data dianalisis dengan metode agih. Data dianalisis dengan mencari bentuk-bentuk penggunaan ragam bahasa rubrik NID pada harian Poskota. Analisis data dalam penelitian ini dipaparkan dengan menggunakan metode deskriptif dan data disajikan secara informal, yaitu perumusan dengan kata-kata biasa.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penggunaan ragam bahasa rubrik NID pada harian Poskota, yakni bentuk interferensi leksikal yang sering sekali digunakan penutur (penulis rubrik) dalam tulisannya. Hal tersebut dikarenakan, ragam bahasa yang disajikan oleh NID bersifat informal, sehingga bahasa yang digunakan pun cenderung menggunakan ragam bahasa informal. Rubrik NID menggunakan ragam bahasa informal, karena rubrik tersebut terbit dengan harapan untuk menghibur (humor), baik sengaja maupun tidak, penutur sering menggunakan kosakata bahasa daerah dan bahasa asing. Selain itu, penutur seringkali memanfaatkan unsur-unsur kebahasaan yang sering dipakai menjadi serangkain kata atau kalimat yang menarik untuk dibaca. 
 Gaya bahasa penutur juga sangat menarik karena sering memanfaatkan masalah sosial, budaya dan sebagainya pada tulisannya agar berita atau informasi (pesan) yang akan disampaikan dapat dipahami oleh pembaca (masyarakat) surat kabar (media) tersebut. Dengan rubrik ini penutur ingin menghibur agar pembaca tidak jenuh dengan berita-berita kriminal atau politik yang disajikan oleh harian Poskota. Tidak itu saja rubrik NID juga meninggalkan pesan moral, hukum, dan tentu saja kritikan-kritikan dan secara tidak langsung penutur ingin membantu menambah pengetahuan masyarakat dengan wacana atau isu yang ditampilkan dalam rubrik NID, sehingga pembaca menjadi lebih peka dalam menganalisis berita.


Kata kunci: NID, ragam bahasa, interferensi, gaya bahasa, unsur kebahasaan.
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 	Latar Belakang
Bahasa sejak dahulu hingga sekarang telah memberikan andil besar bagi perkembangan peradaban manusia, sehingga manusia dapat menyampaikan dan mengembangkan pemikirannya dalam aneka wujud kebudayaan. Bahasa merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena dengan bahasa, manusia dapat mengungkapkan segala hal yang ada dalam pikirannya tersebut, yakni berkomunikasi. 
Salah satu aplikasi bahasa untuk berkomunikasi yakni lewat media massa. Media massa sebagai alat komuniasi yaitu media cetak, radio, dan televisi yang merupakan satu fenomena yang sangat luas jangkauannya. Media massa sekarang ini sangat pesat kemajuannya, baik dalam penyajiannya maupun alat pendukungnya dan sebagainya. Bahasa sangat berperan penting dalam media massa untuk menyampaikan informasi. Bahasa dalam media massa sering disebut dengan bahasa jurnalistik. 
Bahasa jurnalistik merupakan ragam bahasa tersendiri yang dipakai dalam lingkup yang sangat luas dan dengan masyarakat pembaca yang sangat heterogen. Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh pewarta atau media massa untuk menyampaikan informasi (Sarwoko, 2007: 2-3). Wojowasito mengatakan bahwa bahasa jurnalistik yang baik haruslah sesuai dengan norma tata bahasa antara lain terdiri atas susunan kalimat yang benar, pilihan kata yang cocok (via Sarwoko, 2007: 1). Karena digunakan sebagai media penyampai informasi, bahasa yang digunakan media massa memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan bahasa yang digunakan untuk keperluan lain. Bahasa jurnalistik biasanya struktur kalimatnya lebih longgar, tidak normatif, pilihan katanya lebih bebas, tidak selalu baku karena bahasa jurnalistik harus bertutur dengan santai, meskipun harus tetap memperhatikan norma-norma kebahasaan. Menurut Anhar Gonggong, “Media Pada dasarnya juga alat mendidik dengan bahasa yang baik dan tepat, apa yang dimaksud akan dengan mudah dan cepat dipahami” (via Sarwoko, 2007: 9).
Seorang jurnalis akan mengasah kreativitasnya sendiri dalam menulis, sehingga berita yang ia tulis dapat menarik perhatian pembaca dan bisa dikatakan berita tersebut berbeda dengan yang lain dalam penyampaiannya ataupun dalam pemakaian bahasa yang digunakan. Media massa (jurnalis) dalam menyajikan sebuah berita atau informasi bukan hanya menggunakan ragam formal atau menggunakan bahasa Indonesia saja, melainkan mereka juga menggunakan ragam informal dengan memasukkan unsur-unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Permainan bahasa yang digunakan media massa (jurnalis) sangat dimungkinkan menimbulkan sebuah kosakata atau istilah-istilah yang baru atau unik. Surat kabar memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat yang digambarkan sebagai suatu kekuatan yang dapat mengubah tingkah laku masyarakat tanpa dapat dihalangi oleh kekuatan apa-apa (Wahyono dalam Wijana, 2006: 165). Harimurti Kridalaksana berpendapat, bahwa yang terjadi kini justru bahasa yang digunakan dalam media massa mampu membentuk opini masyarakat (dalam Sarwoko, 2007: 6). Segala perubahan dalam masyarakat cepat diserap. Jadi, tidak berlebihan bila ada kata-kata yang popular dalam masyarakat muncul di media massa. 
Antara media massa elektronik dan media massa cetak itu mempunyai perbedaan yang khas, yakni informasi yang disampaikan. Media elektronik, informasi yang disampaikan hanya sekilas dan mengharuskan para khalayak selalu setia di depan pesawat televisi. Berbeda dengan media elektronik, media cetak dapat dikaji ulang dan dipelajari serta disimpan untuk dibaca pada setiap kesempatan, sehingga tetap menyisakan pembaca setia terhadap media cetak, seperti surat kabar dan sebagainya (Effendi, 1994:145). Informasi dalam surat kabar bisa berupa headline, reportase, artikel, opini, rubrik, kolom, tajuk rencana/editorial, surat pembaca, tulisan pojok, dan sebagainya. 
Surat kabar atau koran adalah penerbitan berkala (biasanya setiap hari, sehingga disebut pula harian) yang berisikan artikel, berita-langsung (straight news), atau iklan. Wujud surat kabar berupa lembaran kertas ukuran plano, berdasarkan tujuan dan sasarannya – pada umumnya muncul dalam motto – jenis koran yang umum antara lain koran independen, koran pantai, dan koran kuning (menyajikan berita sensasional) (Wibowo,2001: 103). 
Poskota merupakan salah satu koran independen yang terbit di Ibukota Jakarta. Harian Poskota adalah surat kabar yang memuat peristiwa aktual yang terjadi di Indonesia. Harian Poskota sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak surat kabar yang terbit di Jakarta dan tersebar di Jakarta dan sekitarnya. Setiap hari surat kabar Poskota terbit dengan 12 halaman ditambah halaman-halaman tambahan yang berisi berita-berita, berbagai macam kolom dan artikel, rubrik khusus, olah raga, selebritis serta ruang iklan. Salah satu rubrik yang terdapat dalam harian ini adalah rubrik Nah Ini Dia (NID). Rubrik NID menginformasikan kejahatan yang terjadi di seluruh Indonesia yang dikemas sangat berbeda dengan rubrik-rubrik yang lain. 
Pemakaian bahasa yang digunakan dalam rubrik NID lebih mendekati pemakaian bahasa yang digunakan dalam sehari-hari. Bahasa yang digunakan di samping sebagai penyampai informasi, juga akrab dengan ragam kedaerahan atau dialek. Karena bahasa yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang suatu peristiwa di daerah tertentu akan dapat lebih berwarna, serta agar lebih dapat dipahami dan pembaca menyadari bahwa peristiwa terebut terjadi di suatu tempat.
Bertolak dari latar belakang di atas, kajian secara linguistik sangat mungkin dilakukan terhadap rubrik NID menggunakan bahasa secara alat untuk menyampaikan informasi. Penulis tertarik untuk mengkaji pemakaian bahasa yang terkandung dalam rubrik NID pada harian Poskota dengan pendekatan sosiolinguistik. Sosiolinguistik sebagai cabang linguistik memandang atau menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakaian bahasa di dalam masyarakat karena dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lagi sebagai individu, akan tetapi sebagai makhluk sosial. Rahardi (2001: 12) menjelaskan bahwa sosiolinguistik mempertimbangkan keterkaitan dua hal, yaitu linguistik untuk segi kebahasaannya dengan sosiologi sebagai kemasyarakatannya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dalam bertutur akan selalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekitarnya. 
Rubrik NID muncul setiap hari Senin sampai Minggu. Rubrik NID menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar tetapi secara sengaja atau tidak, sering terdapat unsur kosakata bahasa daerah atau bahasa asing. Salah satu yang menarik dari rubrik ini, yakni gaya bahasa penutur yang selalu menimbulkan kesan humor tetapi tetap serius. Hal inilah yang membedakan harian Poskota dengan pemakaian bahasa pada kolom-kolom artikel lain. Contoh:
 (1)	Meskipun usianya kini sudah gim poin alias tinggal nungggu esuk apa sore, .............sedangkan situasi moneter di kantongnya tidak menggembirakan atau bokek. (NID, 25 Oktober 1999)

Pada wacana (1), penutur menggunakan bahasa yang sering di dengar sehari-hari. Dalam wacana (1) penutur memasukkan kosa kata daerah (bahasa Jawa dan dialek Jakarta) dan kosakata asing (bahasa asing, meskipun penulisannya berbeda dengan aslinya). Pemakaian ragam bahasa dalam rubrik NID sangat unik dan mempunyai kekhasan tersendiri karena penyampaiannya disampaikan dengan gaya santai, akrab, dan enak untuk dibaca. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk menganalisis penggunaan ragam bahasa yang digunakan dalam rubrik NID.  Contoh seperti di atas sangat menarik untuk dianalisis dengan pendekatan sosiolinguistik. 






Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang akan diteliti penulis sebagai berikut:
	Bagaimanakah bentuk-bentuk penggunaan ragam bahasa dalam rubrik NID pada harian Poskota 
	Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi penggunaan ragam bahasa dalam rubrik NID pada harian Poskota.


Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian mengenai penggunaan ragam bahasa dalam rubrik NID pada harian Poskota :
	Mengungkapkan atau mendeskripsikan bentuk-bentuk penggunaan ragam bahasa yang digunakan penutur  (penulis rubrik) dalam rubrik NID dalam harian Poskota 
	Mengetahui latar belakang atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan ragam bahasa dalam rubrik NID pada harian Poskota.


Tinjauan Pustaka
Sebagai bahan rujukan, penulis mengacu pada beberapa penelitian terdahulu. Penelitian khusus tentang penggunaan ragam bahasa Rubrik NID di Harian Poskota selama ini belum pernah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Diponegoro. Rubrik NID di harian Poskota pernah dikaji oleh Riswanto (2006) dengan judul "Analisis Wacana Rubrik Nah Ini Dia di Harian Poskota”, mengkaji wacana dari struktur makro, struktur mikro, dan fenomena kebahasaan yang ada dalam rubrik NID di harian Poskota. Dalam penelitian tersebut dihasilkan simpulan bahwa ditemukan tiga topik sosial yang disajikan dalam rubrik NID, yakni topik perselingkuhan, pemerkosaan, dan penipuan, karena topik-topik tersebut yang hangat dibicarakan di rubrik tersebut. Dalam struktur mikro diperoleh hal-hal yang melatarbelakangi munculnya teks-teks rubrik NID. Fenomena kebahasaan yang terjadi dalam rubrik ini meliputi campur kode dan majas. 
Skripsi Umi Sri Khusniah (2003) dengan judul “Pemakaian Bahasa Indonesia Pada Rubrik Surat Pembaca dalam Majalah Remaja Kawanku”, mendeskripsikan pemakaian bahasa dalam rubrik surat pembaca yang ditinjau dari variasi-variasi bahasa yang mencankup pemakaian bahasa nonbahasa Indonesia, aspek morfologi, aspek sintaksis, aspek lesikon, dan aspek ortografi. Dari pemakaian bahasa nonbahasa Indonesia diwujudkan pada bahasa daerah (bahasa Jawa dan bahasa dialek Jakarta) dan bahasa asing (Bahasa Inggris). Aspek morfologi menunjukkan adanya pelepasan atau penanggalan afiks dan penambahan afiks yang menjadi ciri khas dari surat pembaca. Dari aspek sintaksisnya mengkaji bentuk-bentuk kalimat dan kalimat menurut makna dan isi surat, sedangkan dari aspek lesikon mengkaji pilihan kata. Dari aspek ortografi, adanya pergantian huruf, penambahan huruf, penanggalan huruf, penulisan kata, dan penulisan singkatan.
Penelitian pemakaian bahasa dengan objek ragam bahasa tulis dan dikaji dari segi pemakaian bahasanya antara lain adalah “Pemakaian Bahasa dalam Rubrik Ah Tenane pada Harian Solo Pos” oleh Tri Hastuti (2002). Penelitian ini mengambil sampel surat kabar Solo Pos mulai bulan Oktober 2000 sampai dengan bulan Desember 2000. Dalam menganalisis data, Tri Hastuti menggunakan konsep SPEAKING dari Hymes. Penelitian ini hanya mendeskripsikan dari aspek tempat dan suasana tutur (setting and scene), tujuan tutur (end), pokok tuturan (act sequence), sarana tutur (instrumentalities), dan norma interaksi dan interpretasi (norm of interaction and interpretation). Selain itu, penelitian ini juga membahas alih kode yang terjadi dalam Rubrik “Ah Tenane” sebagai akibat pemakaian bahasa Jawa, Arab, dan Inggris.
Skripsi Endang Saptowati (2004) dengan judul “Pemakaian Bahasa Cerpen-Cerpen dalam Majalah Aneka Yess”. Dalam penelitiannya Endang menggunakan konsep SPEAKING dari Hymes, pemakaian bahasa cerpen-cerpen dalam majalah Aneka Yess dideskripsikan dari setting and sence, participants, ends, act sequences, instrumentalities, dan norms of interaction and interpretation. Dari enam komponen tutur tersebut dapat diketahui wujud dan konteks pemakaian bahasa cerpen-cerpen di majalah Aneka Yess. Wujud pemakaian bahasa dalam cerpen-cerpen di majalah Aneka Yess berupa ragam bahasa formal dan ragam bahasa informal. 
Skripsi Dimas Dwi Wicaksono (2008) dengan judul “Pemakaian Ragam Bahasa Blaik Pada Harian Wawasan (Suatu Tinjauan Sosiolinguistik)”. Dalam penelitiannya, Dimas mengkaji pemakaian kata dalam peristiwa tutur dalam rubrik Blaik yang terdapat pada harian Wawasan karena pemakaian bahasa dalam rubrik Blaik pengaruh bahasa Jawa dan dialek Jakarta sangat kuat. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh sebagian penuturnya adalah orang Jawa. Data dianalisis berdasarkan enam komponen tutur. Dijelaskan pula faktor penyebab pemakaian ragam bahasa yakni menyangkut faktor situasional yang meliputi faktor penutur, lawan tutur, tempat, waktu, pokok permasalahan, dan tujuan tuturan. 
Berangkat dari beberapa penelitian sebelumnya, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh penggunaan ragam bahasa dalam rubrk NID pada harian Poskota. Penulis akan mengkaji rubrik NID yakni pada segi ragam bahasa yang digunakan penutur (kreativitas penutur, dalam hal ini penulis rubrik) dalam menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi agar berita atau informasi (pesan) yang akan disampaikan dapat dipahami oleh pembaca (masyarakat) surat kabar (media masaa) tersebut

Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini mencakup wacana dalam rubrik NID pada harian Poskota yang terbit pada Oktober-Desember 1999 dan Agustus-Oktober 2008.  Rubrik-rubrik ini diteliti melalui bentuk-bentuk penggunaan ragam bahasa, sehingga dapat diketahui sebab-sebab atau faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan ragam bahasa dalam Rubrik NID pada harian Poskota. 

Metode dan Teknik Penelitian
Jenis Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis data secara objektif berdasarkan fakta nyata yang ditemukan dan kemudian memaparkannya secara deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode distribusional dalam tiga tahap, yaitu tahap pengumpulan data, tahap penganalisisan data dan tahap penyajian data (Sudaryanto, 1993: 5-7).

Data dan Sumber Data 
Data penelitian ini adalah penggunaan ragam bahasa dalam rubrik NID dalam harian Poskota. Sumber datanya terdapat dalam rubrik NID harian Poskota yang terbit bulan Oktober-Desember 1999 dan Agustus-Oktober 2008. Data tersebut diambil karena pada tahun 1999 terjadi pemilihan presiden pertama pada era reformasi. Selain itu, pada tahun 1999 lahirnya undang-undang tentang kebebasan pers yang kemudian lahir berpuluh-puluh penerbitan media massa dan pekerja pers baru. Data pada tahun 2008 diambil untuk melengkapi data 1999 dan bukan untuk dibandingkan. Rubrik NID dalam penyajian dan penyampaiannya akan berlomba menyajikan informasi yang menarik kepada pembaca dengan menggunakan bentuk-bentuk istilah atau pilihan kata yang sangat bervariasi. Pengambilan sampel ini dilakukan secara acak. Penulis mengambil beberapa sampel dalam kedua tahun tersebut karena tuturan-tuturan yang terdapat dalam rubrik tersebut representatif dan cukup mewakili data.

Pengumpulan data
Dalam tahap ini penulis menggunakan metode simak. Metode simak yakni menyimak penggunaan bahasa (Sudaryanto, 1993: 133). Penulis menyimak rubrik NID pada harian Poskota yang terbit bulan Oktober-Desember 1999 dan Agustus-Oktober 2008. Populasi dalam penelitian ini berupa bentuk-bentuk penggunaan ragam bahasa dalam NID pada harian Poskota. Peneliti mengambil sampel tiga bulan pada tahun 1999 dan tiga bulan pada tahun 2008 tersebut, karena dianggap telah mewakili seluruh edisi yang terbit sepanjang tahun 1999 dan 2008. Selain itu, juga dikarenakan setiap edisi rubrik NID pada Poskota memiliki bentuk wacana serta pola-pola wacana dari tahun ke tahun. 
Langkah awal penelitian ini adalah melakukan observasi yakni pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Kemudian, penulis melakukan studi pustaka, yakni berupa kegiatan pengumpulan bahan-bahan acuan yang relevan dengan penelitian ini. Setelah mendapat sumber data yang menjadi objek penelitian, selanjutnya menggunakan metode simak untuk mendapatkan data. Penggunaan metode simak karena berupa penyimakan, yaitu menyimak bahasa yang digunakan dalam NID pada harian Poskota. Setelah data terkumpul, data yang relevan dengan tujuan penelitian, digunakan teknik lanjutan yakni teknik catat, yaitu mencatat seluruh data berdasarkan bentuk-bentuk penggunaan ragam bahasa yang terdapat dalam rubrik NID, kemudian dimasukkan dalam korpus data dan data yang diperoleh dicatat dalam kartu data.

Analisis data 
Sudaryanto (1993: 6) mengungkapkan bahwa tahap analisis data merupakan upaya sang peneliti menangani langsung masalah yang terkandung dalam data. Data diklasifikasikan menurut bentuk-bentuk penggunaan ragam bahasa. Untuk memperoleh hasil analisis bentuk-bentuk penggunaan ragam bahasa pada rubrik NID dalam harian Poskota, dipergunakan metode agih (Sudaryanto, 1993:15). Metode ini digunakan karena alat penentunya adalah bahasa yang bersangkutan itu sendiri. Metode ini dikembangkan menjadi dua, yakni teknik dasar dan tekni lanjutan., tetapi penulis dalam analisis ini hanya menggunakan teknik dasar saja. Cara kerja teknik dasar ini yaitu dengan membagi satuan lingual datanya menjadi beberapa bagian atau unsur kemudian unsur-unsur tersebut dipandang sebagai bagian langsung membentuk satuan lingual yang dimaksud. Dalam pelaksanaannya teknik mengandalkan alat penggerak bagi pirantinya adalah yang bersifat intuitif, yang alat penentunya berupa jeda. (Sudaryanto, 1993: 31). 
Selain itu, penulis menggunakan analisis tambahan untuk membantu menganalisis data, yakni analsisis framming. Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Analisis ini mencermati strategi seleksi penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi kyalayak sesuai dengan perspektifnya (Sobur, 2006: 162). Dalam hal ini penulis menggunakan analisis framming untuk mengetahui bagaimana cara pandang atau strategi penggunaan ragam bahasa yang digunakan dalam rubrik NID pada harian Poskota agar lebih menarik, lebih berarti dan lebih diingat. 
Dalam analisis data dimungkinkan adanya analisis silang (cross analysis) dari data yang sama, maksudnya dimungkinkan suatu data dianalisis lebih dari satu sudut pandang, sehingga dari data yang sama dapat dipakai untuk contoh lebih dari satu kali (Suhardi dalam Suyanto, 1993:12).




Pemaparan Hasil Analisis
Analisis data dalam penelitian ini dipaparkan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu semata-mata hanya berdasarkan pada fakta-fakta yang ada atau fenomena-fenomena yang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya, sehingga yang dihasilkan adalah paparan apa adanya. Data disajikan secara informal, yaitu perumusan dengan kata-kata biasa. 

Sistematika Penelitian

BAB I 	Pendahuluan. Isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, landasan teori, sumber data, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.
BAB II	Menguraikan teori-teori yang akan penulis gunakan untuk menganalisis pemakaian bahasa..
BAB III	 Bentuk-bentuk penggunaan ragam bahasa dalam rubrik NID pada Harian Poskota. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang penulis lakukan, karena dalam bab ini akan penulis utarakan tentang analisis terhadap deskripsi  ragam bahasa dalam NID pada harian Poskota.
BAB IV	Merupakan penutup yang berisi penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan pada bab-bab terdahulu dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini. 




BAB II
KERANGKA TEORI

Pengantar
	Bahasa menjadi beragam dan bervariasi bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. Keragaman ini akan semakin bertambah kalau bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang sangat banyak, serta dalam wilayah yang sangat luas. Dalam masyarakat yang dwibahasa, biasanya terjadi proses pembagian fungsi kebahasaan antara bahasa yang satu dengan yang lain. Satu bahasa tertentu dapat digunakan dalam ragam formal, sedangkan bahasa tertentu yang lain digunakan dalam ragam nonformal atau sebagai sarana komunikasi intradaerah. 
	Salah satu fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi adalah penggunaan bahasa jurnalistik dalam surat kabar. Permainan bahasa dalam bahasa jurnalistik sangat akan menentukan bagaimana tulisan tersebut dapat mempengaruhi minat pembaca. Bahasa yang digunakan para penulis dan jurnalis bisa saja sama, tetapi gayanya pasti berlainan. Seorang jurnalis pada dasarnya seorang penulis, tetapi seorang penulis belum tentu jurnalis. Seorang jurnalis dituntut tidak hanya menguasai teknik jurnalisme tetapi juga disyaratkan menguasai teknik dan aspek-aspek kepenulisan. Dalam permainan bahasa, selain dapat diamati perbedaan sistematika bahasa, seringkali pula tercermin perbedaan-perbedaan sikap budaya tiap-tiap etnis.
	Untuk mengetahui penggunaan ragam bahasa yang digunakan dalam penelitian ini diperlukan landasan teori yang sesuai. Teori merupakan alat terpenting dari suatu ilmu pengetahuan, tanpa teori hanya ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja. Dalam bab dua ini dijabarkan landasan teori untuk memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Gambaran Umum Rubrik NID Pada Harian Poskota
Poskota yang didirikan oleh Harmoko (Menteri Penerangan Republik Indonesia saat itu) merupakan salah satu koran independen yang terbit di Ibukota Jakarta. Harian Poskota adalah surat kabar yang memuat peristiwa aktual yang terjadi di Indonesia. Harian Poskota sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak surat kabar yang terbit di Jakarta dan tersebar di Jakarta dan sekitarnya. Setiap hari surat kabar ini terbit dengan 12 halaman ditambah dengan halaman-halaman tambahan yang berisi berita-berita, berbagai macam kolom, artikel, rubrik, olah raga, selebritis serta ruang iklan.
Salah satu rubrik yang terdapat dalam harian ini adalah Rubrik “Nah Ini Dia” (NID). Bersama Tokoh Doyok, rubrik NID sampai sekarang ini masih menjadi aset penting harian Poskota. Awalnya rubrik NID adalah pengobat ketegangan pembaca harian Poskota, karena dahulu berita yang disajikan Poskota kebanyakan masalah kriminal dan politik. Setelah dipusingkan dan ditegangkan dengan berita-berita kriminal dan politik ada obat penyegarnya, yakni ketika membaca rubrik NID, sehingga pembaca tidak selalu serius dan dapat tertawa.
Rubrik NID menginformasikan mengenai kejahatan yang terjadi di seluruh Indonesia yang dikemas kembali dalam konsep dan format yang berbeda dengan rubrik-rubrik yang lain dengan menimbulkan kesan humor. Rubrik NID sendiri baru diterbitkan pada tahun 1987. Awal mulanya di harian Poskota terdapat kolom kecil yakni berita singkat daerah, yang mengulas berita-berita di daerah yang kemudian berkembang menjadi rubrik NID. Sumber berita yang dijadikan ide pokok dari rubrik NID adalah peristiwa-peristiwa kriminal yang berada di daerah, khususnya dengan topik kejahatan asusila (perselingkuhan, pencabulan, pemerkosaan, dan sebagainya). 

Bahasa, Masyarakat, dan Media Massa
Satu dimensi penting lain dalam bahasa adalah bisa menggunakan bahasa untuk berbagai tujuan yang berbeda. Salah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Salah satu alat untuk komunikasi adalah media massa. Media massa adalah salah satu cara yang paling banyak digunakan untuk mengakses informasi tentang dunia sekitar dan sekaligus merupakan sumber dari sebagian besar hiburan (Thomas dan Shan, 2007: 78). Media massa merupakan tempat yang sangat berpotensi untuk memproduksi dan menyebarluaskan makna sosial, atau dengan kata lain, media massa berperan besar dalam menentukan makna dari kejadian-kejadian yang terjadi di dunia untuk budaya, masyarakat atau kelompok sosial tertentu. 
Media massa selalu ada dalam kehidupan masyarakat dan telah diterima sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam bidang penyiaran, sepertinya yang dikatakan Scannell dalam penelitiannya terhadap peran sosial dari bidang penyiaran menyatakan bahwa bahasa yang digunakan untuk membicarakan tentang acara di televisi juga mencerminkan penerimaan masyarakat terhadap kehadiran media televisi (dalam Thomas dan Shan, 2007: 81). Namun, tidak sepenuhnya pembaca atau pemirsa percaya pada informasi atau berita yang disampaikan lewat media massa, tetapi pembaca atau pemirsa punya sumber-sumber lain yang mereka gunakan untuk menafsirkan apa yang mereka baca, dengar, atau lihat di media massa (Morley, Richardson dan Corner, Moores dalam Thomas dan Shan, 2007: 98).  Dalam menstruktur konvensi-konvensi yang digunakan dalam menyampaikan berita atau informasi yang dapat mempengaruhi cara masyarakat dalam menafsirkan pesan-pesan di dalamnya, bahasa memainkan peranan yang penting yaitu lewat adanya hubungan antara register tertentu dengan jenis penulisan atau progam tertentu. 
Bahasa sangat menentukan bagaimana persepsi pembaca atau pendengar terhadap berita atau informasi yang disampaikan oleh media massa tersebut. Penggunaan bahasa dalam media massa sangat bervariasi karena bahasa dapat digunakan untuk menciptakan makna baru, sehingga media massa dapat berpengaruh pada kemunculan wacana dominan lewat pembuatan istilah dan konsep baru. Bahasa dalam media massa khususnya media cetak ibarat roh atau nyawa. Tanpa bahasa media massa tidak akan bermakna apa-apa. Bahasa memegang peranan penting dalam penyampaian informasi. Bahasa adalah alat bagi wartawan untuk membawa pesan (berita yang ditulisnya) agar samapi ke tujuan (khalayak pembaca). 
Suhubungan dengan peristiwa tutur dan tindak tutur dalam sebuah wacana, penutur akan sangat dipengaruhi oleh fakor-faktor luar bahasa, sebagaimana Dell Hymes (via Wijana, 2006) menandai terjadinya peristiwa tutur antara penutur dan mitra tutur dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkenal dengan SPEAKING. Menurut Hymes kedelapan komponen tutur itu adalah :
(1) S : 		Setting and scene. Setting berkenaan denagn waktu dan tempat peristiwa tutur berlangsung, sedangkan scene mengacu pada situasi tempat dan waktu atau situasi psikologis pembicaraan
(2)  P :		Paticipants. Adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan
(3)  E :		End. Menunjuk pada maksud dan tujuan pertuturan 
(4)  A :		Act sequence. Mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran
(5)  K :		Key. Mengacu pada nada, cara dan semangat di mana suatu kesan disampaikan
(6)  I :		Instrumentalities. Mengacu pada jalur bahasa yang digunakan
(7)  N :		Norm of interaction and interpretation. Mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi. Juga mengacu pada norma penafsiran terhadap ujaran dari lawan bicara.
(8)  G :	Genre. Mengacu pada jenis bentuk penyampaian


Kode
Seseorang yang berbicara, terlebih dahulu terbentuk pesan yang ingin disampaikan. Kemudian, pesan (message) tersebut dilontarkan menjadi ujaran yang akan didengar oleh lawan tuturnya atau orang yang dekat dengan penutur. Pelontaran ujaran atau peng”kode”an (encoding) itu terjadinya sebenarnya dipengaruhi oleh banyak hal. Kode sangat berkaitan erat dengan konteks situasi, yakni suasana yang mewadahi kode itu sendiri yang mencangkup setting sosial dan setting cultural (Rahardi, 2001: 2). 
Bahasa yang biasanya dianggap hanya berupa suatu kesatuan, sebetulnya terdiri atas berbagai-bagai varian, bagian-bagian atau kelompok-kelompok yang ada pada masyarakat. Variasi bahasa merupakan bentuk-bentuk bagian atau varian bahasa yang masing-masing memliki pola-pola yang menyerupai pola umum bahasa induknya. Dalam setiap satu tuturan terlihat corak-corak tertentu yang mencerminkan idiolek, dialek, tingkat tutur, ragam maupun register tertentu (Poedjosoedarmo,  1984:33)
Idiolek merupakan bagian dari sebuah bahasa yang memiliki ciri-ciri khas karena person penuturnya yang lain dari pada lainnya. Jadi idiolek sifatnya individu karena bentuk bahasanya yang khas, spesifik, unik, lain dari penutur lainnya.  Kekhasan tersebut berpangkal pada ciri khas keadaan jasmaniah penutur itu dan pada kekhasan sifat-sifat kejiwaannya, pengalamannya, dan pencapaiannya. Karena tiap orang itu unik dalam hal sifat kejasmanian dan kejiwaan, maka dapat diterka bahwa tiap-tiap idiolek yang ada di dalam masyarakat akan unik pula dan akan berbeda dengan yang lainnya. Itupun akan terjadi pada anak kembar. Anak kembar pun dapat diduga memilliki gaya-gaya berbahasa yang berbeda-beda pula satu sama lain. (Poedjosoedarmo,  1984:34-35)
Kalau idiolek adalah ciri khas dari tiap individu, sedangkan dialek adalah suatu varian bahasa yang memiliki bentuk dan penggunaan yang khas karena latar belakang para penuturnya yang khas pula (Poedjosoedarmo,  1984:34-35). Faktor pembeda dialek adalah latar belakang para penuturnya. Latar belakang penutur dapat berupa asal geografis, sosial, usia, jenis kelamin, suku, dan lain-lain, sehingga dialek pun terbagi menjadi dialek geografis, dialek sosial, dialek usia, dialek jenis kelamin dan sebagainya.	
Variasi bahasa yang perbedaannya ditentukan oleh relasi bicara antarpeserta tutur disebut dengan tingkat tutur. Relasinya ini dapat berupa bersifat akrab, sedang atau jauh; dapat juga bersifat menaik (harus menghormat), mendatar (sama-sama), atau menurun (boleh semau-maunya dan tak perlu menghormat (Poedjosoedarmo,1984:144). Namun tidak semua bahasa mempunyai tingkat tutur yang jelas. Ada juga tingkat tutur yang hanya ditandai oleh pemakaian istilah sapaan (term of address) atau hanya pada intonasi saja. Akan tetapi, ada juga yang sangat menonjolkan tingkat tutur, seperti bahasa Jawa. Tingkat tutur dalam bahasa Jawa meluas pada seluruh unsur kebahasaan yang meliputi tataran: fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, bahkan beberapa segi yang lain (Poedjosoedarmo dalam Suyanto, 1983: 27). 
Variasi bahasa lainnya adalah ragam. Ragam merupakan variasi bahasa yang didasarkan pada situasi bicara ragam itu digunakan. Nada situasi tutur dapat dibedakan menjadi situasi formal, informal, dan indah, yang kemudian ragam bahasa yang diwadahinya pun sejajar dengan situasi yang mewadahi, yaitu: ragam formal, informal, dan indah. Ragam formal biasanya digunakan dalam situasi yang resmi. Dalam ragam formal penutur dengan lawan tuturnya berjarak dan terbilang memenuhi tuntutan tatabunyi, tatakata, tata kalimat, pemilihan kata tutur harus standar serta bahasa bertuturnya dituntut lengkap dan menaati kaidah kebahasaan. Oleh karena itu, ragam formal dapat disebut juga ragam lengkap, ragam resmi, atau ragam standard (Poedjosoedarmo,  1984: 36).
Lain halnya dengan ragam formal, ragam informal dipergunakan dalam situasi yang santai. Biasanya dalam ragam informal percakapan yang terjadi di antara orang yang sudah akrab atau antara peserta-peserta peristiwa tutur yang telah memiliki saling pengertian yang cukup banyak, biasanya ringkas-ringkas dan sering disingkat-singkat. Ragam informal menyimpang dari tuntutan tutur standar dan menyimpang dari kaidah kebahasaan. Oleh karena itu, ragam ini sering disebut juga dengan ragam ringkas. Sedangkan dalam upacara-upacara adat, upacara keagamaan, bahasa yang digunakan bersifat indah atau sacral (Poedjosoedarmo,  1984: 37-38).
Bahasa yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sangatlah beragam. Maka dari itu, sering dijumpai dalam percakapan sehari-hari penggunaan bahasa yang berbeda-beda antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya atau perbedaan penggunaan bahasa pada urusan atau saat tertentu. Tidak hanya itu saja, penggunaan bahasa yang berbeda-beda sering dijumpai pula lewat bahasa khotbah, bahasa doa, bahasa jurnalistik (bahasa media cetak dan bahasa media elektronik), dan sebagainya mempunyai kekhasannya masing-masing. Varian bahasa tersebut dinamakan register (Suyanto, 1993: 28).  Halliday berpendapat bahwa register adalah variasi linguistik yang disesuaikan dengan konteks penggunaan bahasa (dalam Thomas dan Shan, 2007: 97). Register yang digunakan oleh media satu dengan yang lainnya akan berbeda, berarti bahasa yang digunakan akan berbeda-beda tergantung pada jenis situasi dan jenis media yang digunakan. Jadi, dalam kehidupan yang modern ini masyarakat akan menggeluti sejumlah register karena pada masyarakat modern sekarang ini, orang sudah pasti berurusan dengan sejumlah kegiatan yang berbeda-beda.
Kode menurut Kridalaksana (2008: 127) diartikan sebagai lambang atau sistem ungkapan yang dipakai untuk menggambarkan makna tertentu. Kode adalah suatu sistem tutur yang penerapan unsur bahasanya mempunyai ciri khas sesuai dengan latar belakang penutur, relasi penutur dengan lawan bicara dan situasi tutur yang ada. Kode berbentuk varian-varian bahasa yang secara nyata dipakai dalam berkomunikasi dan berinteraksi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dalam masyarakat monolingual, kode hanya berupa varian dari satu bahasa saja tetapi bagi masyarakat multilingual dan bilingual, kode jauh lebih komplek daripada masyarakat monolingual. 
Manusia sebagai makhluk berbahasa yang tidak hanya mengenal satu bahasa saja. Bahasa digunakan oleh manusia sebagai alat verbal sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi yang merupakan varian dari bahasa disebut dengan istilah kode. Istilah kode dimaksudkan untuk menyebut salah satu varian di dalam hierarki kebahasaan, kode sendiri merupakan bagian dari bahasa. Jadi, di dalam bahasa terkandung beberapa macam kode (Suwito, 1985: 67). 

Interferensi
Penutur yang menggunakan dua bahasa atau lebih disebut dengan penutur bilingual. Terjadinya perubahan sistem yang dilakukan oleh penutur bilingual karena adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain, oleh Weinreich disebut dengan istilah interferensi (Chaer dan Leonie, 2004: 159).
Interferensi menurut Poerwodarminto (1984) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, “kata interferensi berasal dari bahasa Inggris interference yang berarti percampuran, pelanggaran, sasaran, rintangan”. Sedangkan dalam kamus linguistik (2008 : 95), Kridalaksana memberikan pengertian interferensi sebagai 1) Bilingualisme, penggunaan unsur bahasa lain oleh bahasawan yang bilingual secara individual dalam suatu bahasa, tetapi ciri-ciri bahasa lain masih kentara (berlainan dengan integrasi). Interferensi berbeda-beda sesuai dengan medium, gaya, ragam, dan konteks yang digunakan oleh orang yang bilingual tersebut. 2) Pengajaran bahasa, kesalahan bahasa yang berupa unsur bahasa tersendiri yang dibawa ke dalam bahasa atau dialek lain yang dipelajari. Dalam proses interferensi, terdapat tiga unsur yang mengambil peranan, yaitu: bahasa sumber atau bahasa donor, bahasa penyerap atau resipien, dan unsur serapan atau importasi (Chaer dan Leonie, 2004 : 126).
Interferensi merupakan akibat dari terjadinya kontak bahasa yang pada hakikatnya merupakan peristiwa pemakaian unsur bahasa yang satu ke dalam unsur bahasa yang lain dan terjadi dalam diri penutur. Interferensi pada umumnya dianggap sebagai gejala tutur (speech, parole) dan hanya terjadi pada dwibahasawan serta peristiwanya dianggap sebagai penyimpangan. Penyimpangan itu dapat berupa unsur-unsur serapan yang berasal dari bahasa sumber atau bahasa donor, dipakai oleh dwibahasawan pada bahasa penyerap yang menimbulkan suatu gangguan, dan unsur serapan itu sudah ada padanannya dalam bahasa penyerap (Suwito, 1985 : 54).
Interferensi dapat terjadi dalam sebuah sistem bahasa, baik dari sistem fonologi, morfologi, maupun sistem lainnya. Interferensi mengenai sistem suatu bahasa lazim disebut sebagai interferensi sistemik. Interferensi menurut Suwito (1985: 55-58) dapat terjadi dalam semua komponen kebahasaan yang meliputi tatabunyi (fonologi), tatabentuk (morfologi), tatakalimat (sintaksis), tatakata (gramatikal), dan tatamaksud. Mekanisme perubahan kebahasaan dalam interferensi sistemik adalah apa yang disebut dengan pungutan (borrowing) yang berhubungan erat dengan pungutan kebudayaan (Cultural diffusion) (Nababan, 1991 : 35).
Peristiwa interferensi jika dilihat dari kemurnian bahasa dipandang sebagai ‘pengacau’ karena ‘merusak’ sistem suatu bahasa. Namun disisi lain, yakni jika dilihat dari usaha pengembangan bahasa, interferensi merupakan suatu mekanisme yang sangat penting untuk memperkaya dan mengembangkan suatu bahasa, untuk mencapai taraf sebagai bahasa yang dapat digunakan dalam segala bidang kegiatan. Kontribusi utama interferensi adalah dalam bidang kosakata. Bahasa-bahasa yang memiliki latar belakang sosial budaya dan pemakaian yang luas (seperti bahasa Inggris) dan mempunyai kosakata yang banyak, akan memberi banyak kontribusi kosakata pada bahasa yang sedang berkembang seperti bahasa Indonesia (Chaer dan Leonie, 2004 : 126).

Gaya Bahasa
Enkvist mengatakan ada tiga pandangan yang berbeda tentang gaya. Pertama, dilihat dari sudut penulis. Kedua, gaya dilihat sebagai ciri teks, yang dapat dilihat dengan mempelajari teks. Dan ketiga, pengertian gaya dihubungkan dengan kesan yang diperoleh khalayak. Enkvist (via Yunus, 1989: 4) memberikan pengertian tentang gaya, yaitu: 
(a)	Bungkus yang membungkus inti pemikiran atau pernyataan yang telah ada sebelumnya;
(b)	Pilihan antara berbagai-bagai pernyataan yang mungkin;
(c)	Sekumpulan: ciri-ciri pribadi;
(d)	Penyimpangan daripada norma atau kaidah; 
(e)	Sekumpulan ciri-ciri kolektif;
(f)	Hubungan antara satuan bahasa yang dinyatakan dalam teks yang lebih luas daripada sebuah ayat. 

Dalam stilistika dibedakan antara stilistika deskripsi dan stilistika genetis. Stilistika deskripsi mendekati gaya bahasa sebagai keseluruhan daya ekspresi kejiwaan yang terkandung dalam suatu bahasa (langue), yaitu secara morfologi, sintaksis, dan semantis. Stilistika genetis adalah stilistika individual yang memandang gaya bahasa sebagai ungkapan yang khas pribadi (parole) (Hartoko dan Rahmanto, 1986: 138 dalam Martanto, 2005: 13).
Stilistika adalah ilmu tentang gaya bahasa, gaya bahasa dikenal dalam retorika dengan istilah style. Pada perkembangannya, selanjutnya style menjadi masalah atau bagian dari diksi atau pilihan kata yang mempersoalkan cocok tidaknya pemakaian kata, frasa, atau klausa tertentu oleh menghadapi situasi tertentu. Oleh sebab itu, persoalan gaya bahasa meliputi semua hirarki kebahasaan yang meliputi pilihan kata secara individual, frasa, klausa, dan kalimat bahkan mencangkup wacana secara keseluruhan (Keraf, 1991: 112). Sehingga, Keraf (1991: 113) berpendapat bahwa gaya bahasa itu cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis (pemakai bahasa). 
Robin (via Maretha, 2007) menyatakan bahwa gaya bahasa adalah variasi bahasa yang dipengaruhi oleh situasi ketika seseorang berbicara atau bercakap-cakap serta fungsi penggunaannya di dalam masyarakat. Sebagai contoh, seseorang akan menggunakan cara berbicara yang lebih santai ketika mereka bercakap-cakap dengan orang yang sudah akrab atau dengan keluarga dibandingkan dengan orang yang baru saja dia kenal atau dengan orang yang dihormati. Ada beberapa faktor yang dapat menentukan tingkat jarak sosial atau skala solidaritas antara para partisipan. Faktor tersebut meliputi usia, jenis kelamin, dan peran sosial, apakah mereka berada dalam suatu tim kerja yang sama, atau mereka adalah bagian dari keluarga yang sama, dan  sebagainya. 
Banyak ahli yang menguraikan definisi tentang gaya bahasa. Akan tetetapi, Pradopo berpendapat bahwa pada umumnya definisi-definisi tersebut menunjukkan persamaan, yaitu gaya bahasa itu cara bertutur secara tertentu untuk mendapatkan efek tertentu, yaitu efek estetik dan efek kepuitisan.
Keraf (1991: 101-114) menyatakan bahwa gaya bahasa dapat dibagi ke dalam empat kategori, antara lain:      
	Gaya Bahasa Berdasarkan Pemilihan Kata

Gaya bahasa ini berkaitan dengan ketepatan dan kesesuaian dalam menghadapi situasi tertentu. Jenis gaya bahasa ini terbagi lagi menjadi dua sub kategori yaitu gaya bahasa standard dan non-standard.
	Gaya bahasa Berdasarkan Intonasi atau Tone of Message

Gaya bahasa ini didasarkan juga oleh pada sugesti yang dipancarkan dari rangkaian kata-kata yang terdapat dalam sebuah wacana. 
	Gaya Bahasa Berdasarkan Struktur Kalimat

Gaya bahasa ini menyangkut tentang pembentukan sebuah struktur kalimat dalam suatu tuturan. 
	Gaya Bahasa Berdasarkan Ungkapan Langsung atau Tak Langsung

Gaya bahasa ini dapat diidentifikasi dengan cara mengetahui apakah makna suatu kata, frase, atau kalimat dapat diinterpretasikan sesuai dengan makna kata yang membentuknya. 
Sumadiria membagi gaya bahasa menjadi empat bagian besar, yakni (1) gaya bahasa perbandingan; (2) gaya bahasa pertentangan; (3) gaya bahasa pertautan; dan (4) gaya bahasa perulangan. 








































BAB III
DESKRIPSI RAGAM BAHASA
 RUBRIK “NAH INI DIA” PADA HARIAN POSKOTA

Pengantar
	Salah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan alat untuk menyampaikan pesan dari seorang kepada orang lain (berinteraksi). Berhasilnya pesan atau informasi yang disampaikan sangat ditentukan oleh bahasa yang digunakan oleh pengirim pesan atau informasi tersebut. Penggunaan bahasa dalam surat kabar sangatlah bervariasi tergantung pada penguasaan bahasa yang dimiliki oleh setiap jurnalis. Para media massa (jurnalis) saling berburu berita yang paling akurat karena masyarakat pada umumnya ingin mendapatkan informasi dengan cepat, akurat, dan terpercaya. 
Bahasa bagi para jurnalis adalah sebuah senjata. Bahasa yang digunakan oleh seorang jurnalis haruslah dimengerti oleh pembacanya, sehingga informasi yang ingin disampaikan oleh seorang jurnalis akan tersampaikan. Seorang jurnalis akan menyampaikan informasi kepada pembacanya dengan cara atau dengan bentuk yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, meskipun isi pesan atau informasi yang akan disampaikan tersebut hampir sama. Dengan demikian, pembaca akan mengira bahwa pesan atau informasi tersebut baru diterimanya, walaupun sebelumnya pembaca tersebut telah menerima pesan atau informasi yang sama. Hal tersebut dikarenakan penyajian atau penyampaiannya yang berbeda atau ada sesuatu yang membedakannya dengan yang lainnya.
Kemasan atau gaya bertutur sang jurnalis dalam menyampaikan sebuah informsi atau berita dimaksudkan untuk membangun citra berita dan media tempat jurnalis tersebut bekerja. Selain itu, untuk memberi pemahaman kepada pembaca untuk menafsirkan sebuah berita, sebagai pembenda antara media yang satu dengan yang lainnya.
Deskripsi ragam bahasa rubrik NID pada harian Poskota mencakup bentuk atau wujud penggunaan ragam bahasa yang meliputi: interferensi, gaya bahasa, serta pemanfaatan unsur-unsur kebahasaan sebagai sumber kreatifitas penutur (penulis rubrik). 

Interferensi Leksikal
Interferensi adalah penyimpangan dalam pemakaian bahasa Indonesia akibat masuknya unsur bahasa asing. Penyimpangan ini disebabkan unsur bahasa yang diserap telah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Ada tiga unsur dalam proses interferensi antara lain, yakni bahasa sumber (bahasa donor), bahasa penyerap (resipien), dan unsur serapan (importasi) (Chaer dan Leonie, 2004 : 120). 
Interferensi leksikal adalah interferensi yang terjadi pada tataran kata. Leksem adalah (1) satuan dasar leksikal yang abstrak yang mendasari pelbagai bentuk infleksi suatu kata; (2) satuan bermakna yang membentuk kata serta satuan terkecil yang membentuk leksikon (Kridalaksana, 2008: 141). Lebih lanjut lagi Kridalakasana (2008: 141) memberikan pengertian leksikal yakni bersangkutan dengan leksem, kata, leksikon, dan bukan gramatikal. 
Jadi, interferensi leksikal yakni terpengaruhnya satuan bahasa yang dalam hal ini adalah kata, yakni dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Interferensi leksikal sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan bentuk dan arti. Berdasarkan bentuk interferensi leksikal dapat dibagi kembali menjadi dua bentuk, yakni bentuk monomorfemis dan bentuk polimorfemis. 

Bentuk Monomorfemis
	Bentuk monomorfemis yakni kata yang terdiri dari satu morfem, yang meliputi kelas kata verba, nomina, adjektiva, adverbia, dan kata tugas.

Kategori Verba
	Menurut Kridalaksana (2008: 254), sebuah kata dapat dikatakan verba hanya dari peri lakunya dalam frase, yakni dalam hal kemungkinannya satuan itu didampingi partikel tidak dalam konstruksi dan tidak mungkin diawali dengan partikel seperti sangat, lebih, atau agak. Verba biasanya berfungsi sebagai predikat, sebagian besar verba memakili unsur semantis perbuatan, keadaan, atau proses (Kridalaksana, 2008: 254). Beberapa data yang termasuk ke dalam interferensi kategori verba, yakni:
	Seperti yang terjadi belum lama ini, tengah malam sepulang kerja jadi kuli bangunan di kota Solo, Petot minta “jatah” yang menjadi haknya. Meskipun mata mbliyut (ngantuk), karena namanya kewajiban Warti melayani juga sebagaimana mestinya, bahkan Petot sampai tanduk (nambah) sekali. (NID, Poskota 6 Desember 1999).


	Marsudi kembali ke tempat dia melihat Tatak. Eee, ternyata kabar sas-sus selama ini benar adanya. sore itu dia melhat dengan mata kepala sendiri bahwa Tatak-Titik berjalan sarimbit (beriringan) sekeluar dari wartel. (NID, Poskota 27 Oktober 1999).


	Tapi ya itu tadi, karena beda usia terlalu jauh, Nanik jadi kekanak-kanakan. Ketika satu amplop gaji diserahkan semua, dia lupa daratan, semua dipakai buat shoping, lupa bahwa itu untuk hidup sebulan. (NID, Poskota 25 Oktober 2008).


	Pada wacana (1), (2), (3) terjadi peristiwa interferensi, yakni penyimpangan dalam pemakaian bahasa Indonesia akibat masuknya unsur bahasa lain yakni bahasa Jawa pada wacana (1) dan (2) dan bahasa Inggris pada wacana (3). Penyimpangan ini disebabkan unsur bahasa yang diserap telah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Wacana (1) terdapat kata tanduk yang mempunyai makna sesuai dengan makna aslinya yakni ‘nambah’. Kemudian, wacana (2) terdapat kata sarimbit yang digunakan untuk konsep ‘beriringan’. Kata tanduk dan sarimbit sangat mungkin untuk didampingi oleh pertikel tidak. Kata Shoping pada wacana (3) mempunyai padanan kata bahasa Indonesia yakni untuk konsep ‘belanja’. 
	Yang menarik dalam wacana (1) adalah pilihan kata tanduk yang berarti ‘nambah’, yang dalam bahasa Jawa bisa dipadankan dengan kata wuwuh atau imbuh. Penutur menggunakan kata tanduk karena ingin mendapatkan maksud yang penutur inginkan. Kata tanduk tersebut digunakan penutur agar terdengar lebih halus. Kata tanduk dalam bahasa Jawa mempunyai sinonim wuwuh atau imbuh, tetapi penutur tetap menggunakan kata tanduk karena kata tersebut lebih sering digunakan dibandingkan dengan kata wuwuh atau imbuh dan selain itu, kata tanduk sesuai dengan konteks wacana tersebut. Dalam wacana (2), kata sarimbit sebenarnya mempunyai padanan kata ‘berduaan’ (laki-laki dan perempuan). Untuk konsep ‘beriringan’ penutur bisa saja langsung menggunakan kata beriringan tetapi penutur memilih kata sarimbit karena penutur mengingingkan agar pembaca lebih memahami yang dimaksudnya. Selain itu, karena latar dari tempat peristiwa tersebut berada di daerah Jawa.  Sedangkan, dalam kata shoping digunakan penutur dengan makna aslinya. Penutur menggunakan bahasa Inggris, di samping karena kata tersebut sudah biasa digunakan, penggunaan bahasa Inggris dikarenakan perkembangan sosial budaya masyarakatnya.
	Dalam wacana (1), (2), (3) yang bertemakan perselingkuhan, penutur mempunyai maksud tertentu, yakni pesan moral yang ingin disampaikan selain isi dari rubrik tersebut. Penutur secara implisit menyampaikan bahwa dalam setiap berkeluarga haruslah saling terbuka dan saling komunikasi dengan pasangannya, agar setiap masalah dapat terselesaikan dengan baik-baik. Setiap pasangan harus menjalani tugas-tugasnya masing-masing dalam berkeluarga, misalnya, sang suami mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, sedangkan sang istri melayani suami baik lahir dan batin. 

Kategori Nomina
	Nomina adalah kategori yang tidak mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel tidak.  Kelas kata ini sering berpadanan dengan orang, benda, atau hal lain yang dibendakan dalam alam di luar bahasa (Kridalaksana, 2008: 163). Dibawah ini beberapa data yang mengalami peristiwa interferensi dengan kategori nomina:
	Kiyah, 25, betul-betul anak durhaka. hanya diomeli ayahnya, Kliwon, 70, dia tega membacoknya pake bendo (badik). karena sang bapak memang tak punya nyawa serep, kontan dia meninggal akibat bacokan yang bertubi-tubi tersebut. (NID, Poskota 31 Oktober1999).

Sementara itu Uut dibuat nyamikan (makanan kecil) oleh dua kakek keparat, Jomin, 35, tetangga sendiri juga pernah memergoki kelakuan dua kakek tersebut. Akhirnya sebagai tutup mulut Uut harus juga menservis Jomin. Sejak saat itulah secara bergiliran Uut harus melayani tiga lelaki itu di rumah Mbah Mardi. (NID, Poskota 15 November 1999).

	Dan sejak saat itu, tanpa diajak pun Samidi yang mengambil inisiatip, sehingga persis anak kecil diberi Bodrexin; minta lagi mama, minta lagi mama! Saking seringnya adik sepupu ini mengadu pupu (paha), lama-lama tetangga ada yang tahu, sehingga skandal itu disampaikan pula pada. (NID, Poskota 20 Agustus 2008).


	Secara berturut-turut, wacana (4), (5), (6) terjadi peristiwa interferensi kategori nomina. Wacana (4) terdapat kata bendo yang digunakan untuk konsep ‘badik’, yakni semacam golok, sedangkan wacana (5) terdapat kata nyamikan yang digunakan untuk konsep ‘makanan kecil’. Wacana (6) terdapat kata pupu yang mempunyai makna ‘paha’. Kata bendo, nyamikan, dan pupu sangat tidak berpotensi untuk bergabung dengan partikel tidak. Kata bendo, nyamikan, dan pupu dalam wacana (4), (5), dan (6) digunakan penutur sesuai dengan makna aslinya. Kata bendo dalam wacana (4), menjelaskan bahwa benda tersebut biasa digunakan untuk keperluan sehari-hari, tetapi dalam wacana tersebut digunakan untuk membunuh ayahnya sendiri. Penutur sebenarnya bisa menggunakan kata golok, tetapi karena di latarbelakangi tempat kejadian peristiwa tersebut, yakni di daerah Jawa, penutur lebih memilih menggunakan kata bendo.
	Kata nyamikan yang digunakan penutur meskipun sesuai dengan makna aslinya tetapi tidak sesuai dengan konteks wacana tersebut. Konteks wacana tersebut menjelaskan bahwa seorang gadis disamakan dengan makanan kecil yang sewaktu-waktu dapat dinikmati bersama-sama. Sama halnya dengan kata nyamikan, kata pupu pada konteks wacana (6) sesuai dengan makna aslinya tetapi dalam wacana tersebut disebutkan mengadu pupu, “mengadu paha” yang mempunyai maksud berhubungan intim (seks). 
	Sama halnya dengan wacana (4), wacana (5) dan (6) digunakan karena di latarbelakangi tempat kejadian peristiwa tersebut, yakni di daerah Jawa Tengah. Wacana (4), (5), dan (6), selain menginformasikan peristiwa tersebut, penutur ingin menyampaikan pesan moral yang terkandung di dalam peristiwa tersebut. Secara tidak langsung, penutur menyampaikan bahwa dalam setiap berkeluarga haruslah saling terbuka dan saling komunikasi. Setiap anggota keluarga seharusnya saling menjaga bukan malah saling menjatuhkan atau memanfaatkan salah satu anggota keluarga tersebut karena keluarga merupakan tempat berlindung yang paling nyaman dan aman. 
	
Kategori Adjektiva
	Adjektiva adalah kategori yang ditandai oleh kemungkinan untuk bergabung dengan partikel tidak, dan partikel seperti lebih, sangat, agak, dan sebagainya. Adjektiva merupakan kata yang menerangkan kata benda (Kridalaksana, 2008: 163). Data yang mengalami peristiwa interferensi dengan kategori adjektiva, sebagai berikut:
	Awalnya Murtini selalu menampik ajakan gila rekan pamong desanya itu. Tapi ternyata ditahan-tahan makin keju (capek) dan rindu juga. Maka setelah dilegalisir setan, sekali waktu Murtini meladeni juga. Wowwww, ternyata mengasyikkan juga selingkuh itu. (NID, Poskota 4 Agustus 2008).


	Nasib bejo,50 memang tidak bejo (beruntung). Di kala usianya menjelang senja harus berurusan dengan polisi. Tapi sebetulnya ini semua salah dia sendiri. Lantaran imannya yang begitu tipis, dia terlibat skandal dengan gadis Bali, Made, 21. Gara-gara memperkosa teman anak kosnya tersebut, Bejo terancam masuk penjara. (NID, Poskota 17 Oktober 1999).


	Rencana keji itu dikemukakan juga kepada anaknya. Semula mereka keberatan, tapi ketika dijanjikan akan dibelikan mobil BMW baru masing-masing satu buah, dua anak ABG itu menurut saja. Barangkali prinsipnya, biar tak punya papi tapi kan happy (bahagia). (NID, Poskota 19 Desember 1999).


Kata keju dan bejo pada wacana (7) dan (8) termasuk ke dalam peristiwa interferensi karena mempunyai padanan kata dalam bahasa Indonesia, yakni ‘capek’ dan ‘beruntung’. Kata ‘capek’ mempunyai padanan bahasa Jawa lainnya yakni ‘kesel’. Kata keju sendiri seharusnya digunakan untuk konsep ‘capek’ atau ‘pegal-pegal’ yang ditujukan pada kaki. Penutur seharusnya bisa menggunakan kata ‘lelah’ untuk konteks wacana tersebut, tetapi penutur memilih kata keju agar  terasa lebih santai dan lebih akrab dengan pembacanya. 
Penggunaan kata bejo dalam wacana (8), penutur ingin memberikan kesan humor dengan mengkontraskan pengertian kata bejo tersebut. Pada wacana (8) terdapat kata bejo secara berurutan, kata bejo yang pertama merupakan sebuah nama dari pelaku yang mempunyai latar belakang dari Jawa dan kata bejo selanjutnya, berarti ‘beruntung’. Yang menarik dalam wacana di atas adalah pelaku tersebut mempunyai nama bejo tetapi nasibnya tidak se-bejo namanya. Seharusnya si bejo nasibnya selalu beruntung tetapi dalam wacana di atas nasibnya malah tidak bejo (beruntung) atau sial. Penggunaan kata keju dan bejo dalam konteks wacana di atas, bukan hanya karena latar belakang pelaku, korban, atau tempat peristiwa terjadinya saja, melainkan bisa dipengaruhi oleh latar belakang penuturnya yang berasal dari Jawa.
Kata happy pada wacana (9), termasuk interferensi karena  penyimpangan dalam pemakaian bahasa Indonesia akibat masuknya unsur bahasa Inggris. Penyimpangan ini disebabkan unsur bahasa yang diserap telah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Kata happy dalam bahasa Indonesia mempunyai padanan kata ‘bahagia’ yang dalam wacana tersebut penutur menggunakannya dengan makna sesungguhnya. Dalam wacana tersebut terlihat, bahwa kata happy menunjukkan rasa bahagia yang berlebihan, sampai-sampai untuk mendapatkan sebuah mobil BMW, kedua anak tersebut rela kalau ayah mereka dibunuh meskipun yang merencanakannya ibu mereka sendiri. Penutur menggunakan kata happy karena kata tersebut sudah sering dipakai dalam tuturan sehari-hari dan tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Penutur menggunakan kata happy karena frekuensi pemakaiannya cukup tinggi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kata tersebut telah dikenal luas.
	Pada dasarnya sebab akibat dari wacana-wacana di atas, mempunyai pesan moral yang ingin disampaikan oleh penutur dan bukan hanya kronologi dalam peristiwa tersebut. Penutur ingin mengingatkan kembali agar manusia lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan agar iman menjadi lebih kuat sehingga terhindar dari godaan-godaan yang buruk atau negatif. Penutur bukan bermaksud untuk menceramahi atau sok-sokan, tetapi penutur sekedar mengingatkan kembali kepada manusia lewat peristiwa tersebut, karena sesama manusia haruslah saling mengingatkan.




Kategori Adverbia
	Kridalaksana (2008:2) menjelaskan definisi adverbia yakni kata yang dipakai untuk memerikan verba, ajektiva, proposisi atau adverbia lain, misalnya sangat, lebih, tidak, dsb. Unsur-unsur bahasa Jawa yang diserap ke dalam bahasa Indonesia sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat, Misalnya:
	Karena syaratnya untuk tirakatan di tempat itu harus berhubungan intim dengan wanita lain yang bukan istrinya, penjual jamu bernama Kemi itu sanggup dijadikan sparing partner-nya. Dapat tawaran yang “uenak tenaaan” tersebut, tentu saja Priyatna langsung mau. (NID, Poskota 13 November 1999).

Wacana (10) terdapat kata tenan, kata tenan tersebut termasuk ke dalam interferensi kategori adverbia. Kata tersebut merupakan kata keterangan yang memerikan ajektiva yaitu ’enak’. Kata tersebut digunakan karena di latarbelakangi tempat kejadian peristiwa tersebut, yakni di daerah Jawa. Dalam wacana (10), kata ini berfungsi sebagai penekanan, bahwa tawaran yang diterima benar-benar enak atau sangat enak. Kata tenan tersebut, sebenarnya sudah menyatakan penekanan benar-nenar enak, tetapi dalam penulisannya, penutur menambahkan vokal /a/ pada kata tenan untuk penekanan kembali untuk kata ’enak’ tersebut, karena penutur mempunyai maksud bahwa tawaran yang ditawarkan melebihi dari benar-benar enak. 


Kategori Kata Tugas
	Kata tugas adalah kata yang terutama menyatakan hubungan gramatikal yang tidak dapat bergabung dengan afiks, dan tidak mengandung makna leksikal, antara lain preposisi, konjungsi, artikel, dan pronomina; dipertentangkan dengan kata penuh (Kridalaksana, 2008: 112). 
	Ardiwinata (dalam Yeni, 2006: 27) berpendapat bahwa kata tugas unsur lingual yang berfungsi tertentu dalam pembentukan kalimat, seperti: kata keterangan, kata sambung atau konjungsi, kata seru atau interjeksi, dan kata pengeras. Oleh karena itu, kata tugas dapat disebut sebagai “alat” kalimat. 	
Meskipun sabetan-sabetannya ngawur, tak urung Usup yang sedang manikmati “nasi basi” itu roboh juga terkena golok mau. Melihat kejadian itu Nunik, cuma bisa berteriak-teriak ketakutan. (NID, Poskota 10 Oktober1999).

	Kata mau termasuk ke dalam peristiwa interferensi bahasa Jawa berupa kata tugas. Kata mau dalam bahasa Jawa mempunyai makna ‘tadi’. Kata mau merupakan kata keterangan untuk menyatakan kata sebelumnya yakni ‘golok’. Dalam wacana (11),  kata mau digunakan penutur untuk menjelaskan bahwa Usup terkena sabetan golok (golok mau “golok tadi”) yang telah dibawa oleh lawannya yang telah dijelaskan pada kalimat sebelumnya. 

Bentuk Polimorfemis
	Bentuk polimorfemis yakni bentuk yang terdiri atas dua morfem atau lebih, yakni berupa kata berimbuhan, kata ulang, dan kata majemuk. 

Kata Berimbuhan
	Kata berimbuhan yakni sebuah kata yang mendapat imbuhan atau afiks, sehingga membentuk kata-kata yang baru, sedangkan afiksasi merupakan proses yang mengubah leksem menjadi kata kompleks. Dalam proses tersebut, leksem dapat berubah bentuknya dan menjadi kategori tertentu, sehingga berstatus kata atau bila telah berstatus kata berganti kategori, serta leksem tersebut sedikit banyak akan berubah maknanya (Kridalaksana, 1992: 28).
Bentuk Prefiks
	Salah satu bentuk afiksasi yakni bentuk prefiks. Bentuk prefiks sendiri, yakni afiks yang diletakkan di muka dasar. Terdapat beberapa data yang termasuk dalam prefiks, yakni sebagai berikut:
	Tanpa tedeng aling-aling dia menjelaskan statusnya yang sebenarnya siap dibooking harian, mingguan, maupun bulanan macam rental mobil. Lelaki yang mengaku bernama Edi dan berasal dari Jakarta itu sanggup membooking Eni selama dua hari dua malam dengan bayaran Rp. 500.000,- Harga itu sangat menarik bagi Eni, wong nggak ditambahh PPN 10 % . (NID, Poskota 31 Desember 1999).


	Bisa jadi sudah selesai dilakukan, atau malah baru mau pemanasan. Kontan Bu Lurah teriak histeris. Ketika Pak Lurah dan Ny Yuli keluar, spontan keduanya dikumbah (diomeli) habis-habisan. Sementara Yuwono “ditenteng” bininya pulang, keesokan harinya warga segera mengirim surat ke Camat dan Bupati. (NID, Poskota 11  November 1999).


	Lagi pula, jadi bini anggota DPR kini juga banyak disorot orang.Meski duit banyak dan fasilitas melimpah, jangan-jangan selalu diinceng (diwaspadai) KPK. Apa nggak malu, punya suami macam Bulyan Royan dan Hamka Yandu? Akhirnya, terpaksalah Maryah menerima apa yang menjadi “jatah”-nya. (NID, Poskota 7 September 2008).


	Bagaimana bisa sering memberikan nafkah batin pada istri, wong tugasnya di Madiun. “Madiun – Kediri dilajo tiap hari, ya bonjrot rek…,” kata Warsono. Memangnya “kangen” untuk istri tak bisa diemail lewat internet? (NID, Poskota 21 September 2008).


Pada wacana (12), (13), (14), dan (15) termasuk peristiwa interferensi bentuk berimbuhan yang mendapat prefiks –di, yakni secara berurut-urut dibooking, dikumbah diinceng, dan dilajo. Kata di-booking pada di wacana (12) merupakan peristiwa interferensi yang berasal dari Bahasa Inggris. Kata booking mempunyai padanan kata dalam bahasa Indonesia yakni ‘pesan’ mendapat prefiks –di yang kemudian menjadi ‘dipesan’. Kata dibooking digunakan untuk memperhalus wacana (12), karena kata ‘dipesan’ pada konteks wacana tersebut terdengar kurang sopan. Kata ‘dipesan’ biasa digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan barang (benda mati), tetapi dalam konteks wacana tersebut digunakan untuk memesan ciblek (penjaja cinta) alias WTS (makhluk hidup). Kata dibooking termasuk ke dalam bahasa pungutan bahasa Inggris karena sering digunakan dalam bahasa sehari-hari, penggunaannya lebih sering digunakan daripada padanannya dalam Bahasa Indonesia, “dipesan”.  Pemakaian kata dibooking, dalam konteks wacana tersebut, karena perkembangan sossial budaya dalam masyarakat yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat termasuk pemakaian bahasanya. Selain itu, frekuensi pemakaian kata booking cukup tinggi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kata tersebut telah dikenal luas.
	Kata dikumbah, diinceng, dan dilajo merupakan penyerapan dari bahasa Jawa yang mempunyai kata dasar ‘dicuci’, ‘diwaspadai’, dan ‘pulang-pergi’. Kata dikumbah yang berarti ‘cuci’ mendapat prefiks di- yang mempunyai makna menyatakan suatu tindakan. Pada wacana (13), kata kumbah memiliki makna ‘diomeli’ yang merupakan unsur dari bahasa Jawa, sehingga kata kumbah tersebut termasuk dalam interferensi. Kata ‘diomeli’ mempunyai kata dasar ‘omel’, yang dalam KBBI berarti marah dengan mengeluarkan banyak kata-kata, sedangkan kata kumbah dalam KBBI berarti ‘cuci’ yang berarti membersihkan atau menghilangkan sesuatu. Penutur memilih kosakata dikumbah, untuk mendapatkan makna yang diinginkan, yakni memarahai dengan banyak mengeluarkan kata-kata supaya pikiran mereka (pelaku) menjadi bersih kembali (tidak kotor) dan tidak mengulangi lagi perbuatan mereka (pelaku) yakni berselingkuh. Penutur sebenarnya bisa mengganti kata dikumbah dengan kata nguneni, tetapi penutur tetap menggunakan kata dikumbah guna memdapatkan maksud yang diinginkannya tersebut.
	Kata diinceng pada wacana (14), digunakan untuk konsep ‘diwaspadai’ yang dalam KBJ, kata inceng memiliki makna ‘membidik sasaran’ atau ‘incar’. Penutur menggunakan kata diinceng pada wacana tersebut, untuk menjelaskan bahwa mempunyai suami anggota DPR dengan fasilitas yang sangat memadai akan selalu diwaspadai, menjadi incaran atau menjadi target sasaran KPK. Lebih baik mempunyai suami dengan pekerjaan yang biasa-biasa saja yang penting halal, daripada menjadi pejabat yang korupsi. Penutur menggunakan kata diinceng dengan makna diwaspadai karena dilihat lebih sesuai dengan konteks wacana tersebut. 
	Kata dilajo mempunyai makna dalam bahasa Indonesia yakni ‘pulang- pergi’. Penutur menggunakan kata dilajo pada wacana (15) untuk menjelaskan bahwa jika Warsono harus pulang-pergi Madiun-Kediri yang jaraknya cukup jauh hanya sekedar memberi nafkah batin, nafkah untuk keperluan sehari-hari tidak akan terpenuhi karena habis untuk biaya tranportasi. Hal tersebut dilakukan Warsono karena Ia bekerja di Madiun, sedangkan istrinya tinggal di Kediri. Selain didasari karena latarbelakang berita tersebut, kepraktisan, karena menurut penutur kata tersebut lebih singkat pengucapannya daripada padanannya dalam bahasa Indonesia.



Bentuk Sufiks
	Bentuk sufiks yakni afiks yang diletakkan di belakang dasar. Terdapat beberapa data yang termasuk dalam sufiks, yakni sebagai berikut:
	Demikianlah, sejak hari itu ibu dan anak secara bergantian dibuat jambalan (makanan empuk) dukun berotak kotor tersebut. Karena sudah berminggu-minggu tak ketemu jodoh, ortu Wiji pun menanyakan janji si dukun. (NID, Poskota 12 November 1999).

Dalam pemeriksaan di kantor polisi Marisih mengakui segala kejahatannya, karena takut bayi itu kelak akan menguasai harta peninggalan bapaknya. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, Marisih dalam sidang di PN Purworejo belum lama ini divonis 3 tahun penjara. Gara-gara ngawurnya Marisih punya visi, akhirnya malah jadi napi. (NID, Poskota 23 Desember 1999).


Mimi dan Bambang memang sudah lama menjalin asmara, kira-kira sudah 11 tahun. sejak Mimi kala itu masih itik-itik (kecil) sampai sekarang sudah othok-othok. Bisa dibayangkan, pacaran begitu lama tanpa ada tindak lanjutnya tentu saja menjadi rerasanan orang. (NID, Poskota 29 Desember 1999).

Dalam wacana (16), (17), dan (18) terdapat unsur-unsur interferensi bentuk sufiks bahasa Jawa, yakni Jambalan, ngawurnya, rerasanan yang mempunyai kata dasar jambal untuk konsep ‘makanan lauk pauk’, ngawur untuk konsep ‘salah’, dan rerasan untuk konsep ‘membicarakan kejelekan orang’. Kata jambal dan rerasan mendapat sufiks –an, sedangakan kata ngawur mendapat sufiks –nya. 
Penutur menggunakan kata jambalan, ngawurnya, dan rerasanan pada wacana (16), (17), (18) karena penutur menganggap bahwa kata-kata tersebut terdengar lebih halus dan lebih praktis dalam pemaknaannya daripada makna aslinya serta sesuai dengan konteks wacana-wacana tersebut. 


Bentuk Konfiks
	Bentuk konfiks sendiri yakni afiks yang terdiri dari dua unsur, satu di muka bentuk dasardan satu di belakang bentuk dasar. Terdapat beberapa data yang termasuk dalam konfiks, yakni sebagai berikut:
	Bila selama ini para pejabat dipilih berdasarkan selera dari atas, kini orang yang selama ini tidak masuk hitungan bisa jadi walikota, bupati,, dan gubernur. Contoh konkret walikota Jakarta Timur kini dipegang sipil, bupati Bantul pemilik koran Kedaulatan Rakyat dan Gubernur Jambi dari ketua DPD PAN. Titipan atau penunjukan dari atas, kini bisa “diprekkk”-kan oleh DPRD-nya. (NID, Poskota 12 Desember 1999).


	Sebagai lelaki normal, Wiryadi juga sangat mengagumi wanita cantik. Cuma untuk mewujudkannya ke karya nyata alias kawin, dia belum ada kemampuan. Ironisnya, sementara berumahtangga tak berani, ngrusuhi (menggoda) bini orang demen banget.. (NID, Poskota 4 Oktober 2008).


	Dengar-dengar Yayuk, 34, ditaksir teman sekantornya di hotel, langsung dikaploki (pukul) macam Jepang. Istri cantik memang selalu menjadi dambaan setiap lelaki. Tapi kebanyakan orang, akan selalu memburu kecantikan jasmaniah, bukannya kecantikan batiniah. (NID, Poskota 11 September 2008).


Kata diprek-kan pada kata wacana (19) termasuk dalam peristiwa interferensi karena kata diprek-kan mempunyai kata dasar ‘prek’ yang merupakan bentuk umpatan dari unsur bahasa Jawa yang berarti ‘masa bodoh’ atau ‘tidak mau tahu’, mendapat konfiks –di dan -kan. Pada wacana tersebut, penutur ingin menjelaskan bahwa pada zaman Orde Baru lalu para pejabat dipilih berdasarkan selera dari atas (pemerintah pusat), tetapi pada zaman sekarang ini orang sipil pun atau orang yang selama ini tidak masuk hitungan bisa menjadi pejabat. Pada zaman sekarang, pemilihan kepada daerah dilakukan secara demokrasi, yakni pemilihan langsung oleh rakyat bukan dipilih oleh orang yang di atas atau pemerintah pusat. Jika ada pejabat yang dipilih dari atas akan di umpat atau di lecehkan oleh rakyat ataupun oleh DPRD, karena pejabat tersebut tidak sesuai dengan aspirasi rakyat dan tidak dipilih langsung oleh rakyat. 
Demikian pula, pada kata ngurusuhi dan dikaploki pada wacana (20) dan (21) termasuk ke dalam proses afiksasi berupa bentuk konfiks yang secara berturut-turut mendapat konfiks N- dan –i dan di- dan -i. Ngurusuhi mempunyai kata dasar rusuh yang mempunyai makna ‘tanpa aturan’ atau ‘tidak tentram’, sehingga menjadi ngurusuhi yang dalam KBJ mempunyai makna yakni ‘merepotkan’, ‘menyusahkan’ atau ‘mengganggu’. Maksud penutur menggunakan kata ngurusuhi, untuk menjelaskan maksud yang diinginkannya tersebut, yakni perbuatan Wiryadi yang tanpa aturan atau membuat tidak tentram rumah tangga orang. Wiryadi yang belum berani berumah tangga tetapi sangat mengagumi wanita cantik dan hanya bisa ngurusuhi bini tetangganya tersebut. Ngurusuhi pada konteks wacana tersebut bermakna ‘mengganggu’. Kemudian, kata dikaploki pada wacana (21) untuk konsep ‘dipukul’. Selain itu, kata dikaploki juga mempunyai konsep ‘ditampar’. Penutur sengaja menggunakan kata dikaploki untuk menjelaskan bahwa, tanpa mengetahui benar atau salahnya berita yang beredar tentang istrinya, suami Yayuk langsung memukul atau menampar istrinya tersebut. 
Kata-kata diprek-kan, ngurusuhi, dan dikaploki untuk menjelaskan maksud penutur tersebut. Dalam wacana (19), penutur ingin mengkritik bahwa jaman sekarang ini tidak jamannya lagi KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Selain itu, penutur ingin menyampaikan bahwa sekarang ini masyarakat sudah semakin cerdas dalam memilih wakilnya (pemimpinnya). Lain halnya dengan wacana (19), wacana (20) dan (21) penutur ingin menyampaikan bahwa dalam berhubungan suami istri diperlukan kesetiaan yang kuat antara pasangan tersebut, sehingga meskipun ada godaan dari pihak lain bisa dapat melewatinya dengan baik-baik.  

Kata Ulang atau Reduplikasi
	Kata ulang atau perulangan biasa disebut juga dengan reduplikasi. Pada analisis ini penulis membagi kata ulang menjadi tiga bagian, yakni berupa kata ulang perulangan leksem, kata ulang berimbuhan, dan kata ulang variasi fonem.

Berupa Kata Ulang atau Reduplikasi Perulangan Leksem
Kata ulang perulangan leksem pada istilah perulangan kata dalam bahasa Jawa disebut dengan dwilingga. Beberapa data yang termasuk ke dalam kata ulang perulangan leksem: 
	Agar tidak menjadi bulan-bulanan istrinya dia kemudian bertanya ke sana kemari tentang bagaimana membuat lelaki perkasa dan istri kiyer-kiyer (terpuaskan) dibuatnya. (NID, Poskota 13 Oktober 1999).

Asiong sih legowo saja disebut seperti itu. Karena dulu mau kawin melawan Nio targetnya memang juga soal materi dan kekayaan. Soalnya secara jujur harus diakui, Nio muda bukanlah cewek yang cakep. Putih sih putih, tapi gemuk dan pendek ipel-ipel, jadi jauh sekali bila dibanding dengan Paramitha Rasudi dan Sofia tlah dicoba. (NID, Poskota 19 Desember 1999).

	Gula putih maupun gula rafinasi (masih harus diolah lagi) rasanya memang manis. Tapi bagaimana dengan janji manis pegawai pabrik gula? Jelas rasanya malah pahit bikin orang gaber-gaber (berusaha memuntahkan). (NID, Poskota 19 September 2008).


	Ngenes rasanya Mbah Kakung, ketika istrinya tetep kipa-kipa (tak mau) menjalani kewajibannya menunaikan sunah rosul. Mendadak Mbah Karjan merasa tak berharga lagi di dunia yang fana ini. Buat apa lagi hidup berlama-lama kalau begitu? (NID, Poskota 9 Oktober 2008).


	Pada wacana (22), (23), (24), dan (25) termasuk interferensi berupa kata ulang pengulangan leksem, yakni kiyer-kiyer ipel-ipel, gaber-gaber dan kipa-kipa. Kata kiyer-kiyer dalam KBJ mempunyai makna ‘matanya sedikit tertutup’, tetapi dalam wacana tersebut kiyer-kiyer mempunyai makna ‘terpuaskan’. Kata ‘terpuaskan’ mempunyai kata dasar ‘puas’ yang dalam padanan bahasa Jawa banyak padanan katanya, yakni marem, seneng, katog, dan tita. Akan tetapi, penutur tetap menggunakan kata kiyer-kiyer guna mendapatkan makna yang diinginkannya. Makna yang diinginkan penutur, yakni salah satu bentuk (ekspresi) seseorang menikmati hubungan intim dan terpuaskan oleh pasangannya adalah dengan matanya sedikit tertutup.
Kata ipel-ipel  pada wacana (23), bagi orang jawa sudah tidak asing lagi terdengar dan sering digunakan untuk menilai fisik seorang wanita. Penutur menggunakan kata ipel-ipel karena melihat bahwa latar belakang dari berita tersebut yakni dari Pati, Jateng. Kata ipel-ipel mempunyai makna ‘pendek gemuk’. Penutur sebenarnya, telah menjelaskan makna ipel-ipel pada kata-kata sebelumnya, tetapi penutur tetap menampilkan kata tersebut untuk lebih menekankan kembali penilaian terhadap wanita yang menjadi pelaku tersebut, yang mempunyai fisik seperti itu. 
Kata gaber-gaber mempunyai kata dasar gaber untuk untuk konsep ‘memuntahkan apa yang dikunyah sambil menyemprotkannya’. Kata tersebut menjelaskan, bahwa janji manis yang terucapkan pegawai gula, yakni akan siap menikahi kekasihnya yang telah digaulinya. Pada kenyataannya terasa pahit, karena pegawai gula tersebut menghilang pada hari pernikahannya. Kata gaber-gaber digunakan untuk menjelaskan bahwa apa yang diomongkannya tidak sesuai dengan kenyataannya yang dapat merugikan orang lain. 
	Kata kipa-kipa mempunyai makna ‘sama sekali tidak mau’, yang dalam konteks wacana tersebut menjelaskan, bahwa sang istri tidak sanggup lagi menjalankan sunah rosul, yakni berhubungan intim (bergubungan suami istri). Hal itu disebabkan, mengingat umur mereka yang sudah renta. Mengingat hal itu, sang istri sama sekali tidak mau diajak berhubungan intim lagi meskipun sang suami sudah berusaha melalui banyak cara. Oleh sebab itu, sang suami menjadi frustasi dan memilih gantung diri. Kata kiyer-kiyer ipel-ipel, gaber-gaber dan kipa-kipa yang digunakan dalam wacana-wacana tersebut untuk menjelaskan maksud dari penutur.

Berupa Kata Ulang atau Reduplikasi Berimbuhan
Kata ulang berimbuhan merupakan kata ulang perulangan leksem yang melalui proses afiksasi. Pada data, hanya ditemukan beberapa kata ulang dengan proses afiksasi, yakni sebagai berikut:
	“Diancam” seperti itu Tanti jadi ragu dan akhirnya mau. Maka setelah dimandikan kembang tujuh rupa dalam kondisi oncek-oncekan (bugil) tersebut, prosesi selanjutnya melayani nafsu Mbah Dukun. (NID, Poskota 15 Oktober 1999).

Dapat setoran “bonggol” yang cuma secara insidentil 3 bulan sekali, dia tidak puas dan selalu merasa kesepian. Meskipun tak prak-prakan (mondar-mandir) macam ayam memeti, tapi nampak sekali bahwa Kesti kesepian sekali selama ditinggal sang misoa. (NID, Poskota 17 November 1999).
Ketika dia mau diserahkan ke polisi, sepanjang jalan Bakir masih juga diberi bonus pukulan dan makian warga juga ditempang-tempang (tendang) macam Pak Bendot Srimulat!. (NID, Poskota 12 November 1999).
	Dia cantik, penampilannya cukup menggamit rasa merangsang pandang bagi kaum adam. Nah, lelaki normal yang tak kontak pendulumnya melihat keberadaan Endang, bakal disembah ider-ideran (berkeliling). (NID, Poskota 18 Oktober 2008).

Kata oncek-oncekan, prak-parakan, ditempang-tempang dan ider-ideran merupakan bentuk peristiwa interferensi kata ulang berimbuhan. Kata oncek-oncekan mempunyai kata dasar oncek yang berarti ‘mengupas’, mendapat sufiks –an, kemudian mengalami pengulangan leksem, sehingga mempunyai makna ‘sudah dikupas’. Dalam wacana (26), penutur mengungkapkan berita pemerkosaan dengan pelaku berkedok sebagai dukun. Penutur mengkiaskan manusia seperti buah. Kata oncek-oncekan biasanya digunakan untuk perihal buah-buahan. Akan tetapi, penutur menggunakan kata oncek-oncekan untuk  perihal manusia yang dipaksa menanggalkan busananya atau bugil (telanjang), seperti buah yang dikupas kulitnya sehingga tinggal dagingnya saja. Kata bugil (telanjang) dalam bahasa Jawanya mempunyai padanan kata, yakni wuda atau nglegena. Akan tetapi, penutur lebih memilih kosakata oncek-oncekan agar terdengar lebih halus atau lebih sopan. 
Kata prak-parakan dalam wacana (27), mempunyai makna ‘mondar mandir’, sedangkan dalam KBJ kata prak-prakan mempunyai kata dasar prak yang mempunyai makna ‘selalu berpergian karena tidak betah di rumah’. Dalam wacana tersebut, kata prak mengalami perulangan leksem dan mendapat sufiks –an yang maknanya tetap sama dengan makna kata dasarnya. Pada berita perselingkuhan tersebut, penutur ingin menjelaskan bahwa Kesti sangat kesepian sekali karena ditinggal suaminya jadi pelaut, yang hanya tiga bulan sekali baru pulang. Kesti yang meskipun tak prak-prakan (mondar-mandir) macam ayam memeti (ayam yang baru mau bertelur pertama), tetapi Kesti sangat nampak kesepian. Untuk mengobati rasa kesepiannya tersebut dia selingkuh dengan tetangganya sendiri, yang kemudian selingkuhannya tersebut dibunuh oleh suami Kesti sendiri. Makna kata mondar-mandir pada wacana tersebut, dalam padanan kata bahasa Jawa, bisa berarti wira-wiri. Akan tetapi, penutur tetap menggunakan kata prak-prakan guna mendapatkan maksud yang diinginkannya, yakni bermakna tidak suka berpergian, seperti halnya Kesti, yang merasa kesepia karena ditinggal suaminya bekerja.
	Kata ditempang-tempang dalam wacana (28), mempunyai makna ‘tendang’. Bakir yang berprofesi sebagai dukun memanfaatkan profesinya untuk mencabuli seorang gadis dan ibu dari gadis tersebut. Ketika Perbuataannya tersebut diketahui oleh warga, Bakir dikeroyok dan diserahkan ke polisi. Dalam perjalanan, Bakir tetap diberi pukulan dan ditempang-tempang (ditendang). Pada wacana (28) yang bertemakan berita pencabulan, penutur menggunakan kata ditempang-tempang, guna mendapatkan maksud yang diinginkannya, yakni  ketika diperjalanan Bakir ditendang seperti orang yang sedang menggiring bendot atau kambing dan biasanya menggunakan bagian samping kaki atau disepak, yang susah masuk ke kandang sehinggga dibelakang kata tersebut penutur menambahkan kata macam Pak Bendot Srimulat. Kata ‘tendang’ mempunyai sinonim dalam bahasa Jawa, tepang atau ndugang.
Kata ider-ideran mempunyai kata dasar ider yang mempunyai makna ‘keliling’ dan biasanya digunakan untuk pedagang yang menawarkan dagangannya kemana-mana. Pada wacana (29), kata ider-ideran menjelaskan, bahwa Endang yang cantik dan bernampilan menarik pastilah akan memikat banyak lelaki normal. Lelaki normal yang tidak tertarik melihat Endang yang cantik, disertai dengan penampilannya yang cukup menggamit rasa merangsang pandang bagi kaum adam, akan disembah berkeliling seperti layaknya sang raja.

Berupa Kata Ulang atau Reduplikasi dengan Variasi Fonem
Istilah perulangan kata dalam bahasa Jawa disebut dengan dwilingga salin suara, yakni pengulangan leksem dengan variasi fonem. Berikut ini data yang berupa interferensi kata ulang varaiasi fonem:
	Jika runtang-runtung (berdua-dua) -nya Gus Dur-Megawati di kemudian hari membawa berkah ke kursi presiden dan wapres, berdua-duanya Tatak-Titik dari Magelang (Jateng) justru membawa malapetaka. (NID, Poskota 27 Oktober 1999).


	Bila Sutomo, 53, suami Dianing meleng, diam-diam wanita itu menjalin kasih dengan si oknum polisi. Begitu seringnya mereka ubyang-ubyung (berduaan) bak Rama dan Sinta penduduk desa tempat tinggal Ny. Dianing jadi jengah dan melapor ke Pak Kades. (NID, Poskota 5 Desember 1999).


	Berani menabuh genderang perang pada induk semang di bulan-bulan suci seperti sekarang ini, alamat bakal tak dapat THR di hari Lebaran! Tukijo yang berasal dari Salakan, Teras, Boyolali, sebenarnya juga tahu akan unggah-ungguh (sopan santun) macam begitu. Tapi ketika dalam kondisi emosi, tatanan moral itu mendadak lenyap dari benaknya. Dan begitu melihat Salamun anak majikan yang suka menggoda bininya, langsung saja amarahnya tak terkendali (NID, Poskota 15 September 2008).


Kata runtang-runtung yang digunakan penutur dalam wacana (30), mempunyai makna ‘’selalu bersama-sama’ atau ‘tidak pernah pisah’. Penutur menggunakan kata runtang-runtung pada kalimat tersebut, untuk membandingan runtang-runtung antara Gusdur-Megawati dan Tatak-Titik. Runtang-runtung nya Gusdur-Megawati karena mereka berdua pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang memang selalu bersama untuk memimpin Negara ini, sedangkan runtang-runtung nya Tatak-Titik merupakan pasangan selingkuh. 
Kata ubyang-ubyung dan kata runtang-runtung pada wacana (31) dan (30) mempunyai makna yang hampir sama. runtang-runtung pada wacana (30) mempunyai makna ‘selalu bersama’ atau ‘berdua-duaan’. Sedangkan, kata ubyang-ubyung sendiri mempunyai kata dasar yakni ubyung yang berarti ‘berjalan bersama-sama yang dilakukan orang banyak’. Kata ubyung setelah mengalami reduplikasi berubah menjadi ubyang-ubyung yang berarti ‘pergi ke sana kemari bersama-sama tanpa tujuan yang tentu’. 
Penutur menggunakan kata ubyang-ubyung pada wacana (31), guna mendapatkan maksud yang diinginkannya. Penutur ingin menjelaskan bahwa  Ny. Dianing selalu pergi tanpa mempunyai tujuan tertentu dan tidak selalu sendirian, tetapi bersama oknum polisi. Hal yang dilakukannya tersebut, sering terlihat oleh penduduk dan tidak sembunyi-sembunyi, sehingga membuat penduduk jengah dan melaporkan keduanya ke Pak Kades yang juga suami Ny. Dianing. 
Kata unggah-ungguh mempunyai makna ‘sopan santun’, yang pada wacana (32) menjelaskan, bahwa meskipun posisi Tukijo sebagai buruh rumah tangga (pembantu), sebenarnya dia tahu sopan santun terhadap majikannya.  Akan tetapi apalah daya sopan santun tersebut, jika istrinya sering digoda oleh anak majikannya sendiri. Oleh sebab itu, akhirnya dia memukul anak majikannya tersebut, dengan gagang pacul karena kesabaran sudah habis. 
	Wacana (30), (31) dan (32) merupakan wacana yang bertemakan tentang perselingkuhan. Secara tidak langsung, penutur ingin menyampaikan pesan moral.  Sebagian orang mengatakan, bahwa selingkuh itu indah, tetapi keindahan itu tidak selamanya indah. Karena keindahan itu bisa menimbulkan banyak masalah, sampai-sampai bisa menghilangkan nyawa seseorang dan selingkuh bisa ditindak sebagai tindak pidana. 

Kata Majemuk
Kata majemuk menurut Harimurti Kridalaksana (2008: 111) dalam Kamus Linguistik yakni gabungan leksem dengan leksem yang seluruhnya berstatus sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatikal, dan semantis yang khusus menurut kaidah bahasa yang bersangkutan. Pola-pola tersebut membedakannya dari gabungan leksem yang bukan kata majemuk. Beberapa data yang teramasuk ke dalam kata majemuk, yakni sebagai berikut:
	Orangtua cap apa yang tidak dongkol bin masgul? Anak disekolahkan jauh-jauh ke Malang maksudnya biar jadi sarjana, nggak tahunya malah salah kedaden (menyimpang) jadi wanita lesbia (NID, Poskota 3 Desember 1999).


	Seperti yang terjadi belum lama ini, tengah malam sepulang kerja jadi kuli bangunan di kota Solo, Petot minta “jatah” yang menjadi haknya. Meskipun mata mbliyut (ngantuk), karena namanya kewajiban Warti melayani juga sebagaimana mestinya, bahkan Petot sampai tanduk (nambah) sekali. (NID, Poskota 6 Desember 1999).


Kata mata mbliyut dan salah kedaden pada wacana (33) dan (34) merupakan termasuk ke dalam peristiwa interferensi berupa kata majemuk. Oleh masyarakat Jawa, kata-kata tersebut sudah sering digunakan. Kata mata mbliyut dan salah kedaden terdiri dari dua morfem. Kata mata mbliyut mempunyai konsep ‘mengantuk’, sedangkan salah kedaden mempunyai konsep ‘menyimpang’.

Gaya Bahasa 
	Setiap penulis atau jurnalis pastilah mempunyai gaya bahasa masing-masing. Gaya bahasa inilah yang membedakan antara juranalis yang satu dengan yang lainnya. Gaya bahasa adalah bahasa indah yang dipergunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta memperbandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum (Sumadiria, 2006: 145). Secara umum gaya bahasa dalam jurnalistik terdiri atas empat bagian besar, yakni: gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa pertautan, dan gaya bahasa perulangan.

Gaya Bahasa Perbandingan
Gaya bahasa perbandingan mencoba membandingkan dua hal yang sama atau dua hal yang berbeda. Dengan gaya bahasa perbandingan, akan diketahui unsur-unsur apa saja yang dianggap sama dan unsur-unsur apa saja yang dianggap berbeda atau bertentangan satu sama lain (Sumadiria, 2006: 147). Menurut Tarigan (dalam Sumadiria, 2006: 147), gaya bahasa perbandingan mencangkup sepuluh jenis, tetapi penulis hanya menemukan dan menganalisis empat jenis gaya bahasa perbandingan dari data yang tersedia, yakni: simile, metafora, personifikasi dan depersonifikasi. 

 Perumpamaan atau simile
	Membandingkan dua hal yang berbeda sehingga dianggap memiliki unsur-unsur persamaan di antara keduanya, disebut dengan gaya bahasa perumpamaan. Dalam bahasa latin, perumpamaan disebut simile yang bermakna seperti (Sumadiria, 2006: 147). Dalam gaya bahasa metafora perbandingannya yang tidak menggunakan kata pembanding, sedangkan dalam gaya bahasa simile menggunakan kata pembanding seperti: bagai, ibarat, seperti, laksana, dan sebagainya. Sebagai berikut contoh penggunaan gaya bahasa simile atau perumpamaan:
	Barangkali karena bakat mata keranjangnya cukup menonjol, meskipun di Semarang sudah punya kekasih Dewi, 23, di Pengadegan dia menjalin hubungan pula dengan Eni, 21, warga Desa Begagas.”Mobil saja punya ban serep, kenapa saya tidak?”, begitu prinsip Tupon. (NID, Poskota 26 Oktober 1999).


Ibaratnya buah jambu atau ayam, gadis Uut agaknya termasuk yang jenis bangkok. Meskipun usianya baru 12 tahun tapi pisiknya sudah mendekati remaja dara yang sudah laik ranjang. (NID, Poskota 15 November 1999).

	Cuma, jika selama ini tak pernah menimbulkan gejolak, karena Wakidi mainnya kalem. Ibaratnya orang main catur, direnungi bidak-bidak catur itu berlama-lama, tapi begitu melangkah langsung skak mat! Ibarat selimut, istri Samroji memang termasuk jenis bedcover, cantik dan gemuk, jadi pastilah dijamin anget! Karenanya wajar saja dia selalu was-was bila Nunik, 36, direbut orang. (NID, Poskota 1 Agustus 2008).


Dalam wacana (35), penutur menggunakan gaya bahasa simile atau perumpamaan, ingin menggambarkan persamaan antara pacar serep dengan ban serep dan terdapat pada kalimat “Mobil saja punya ban serep, kenapa saya tidak?”. Kalimat tersebut menggambarkan bahwa Tupon yang sudah punya pacar, tetapi juga menjalin hubungan dengan wanita lain. Makna serep dalam kalimat tersebut, yakni persediaan untuk mengganti apabila ada yang perlu diganti (KBBI, 2003). Perbandingan yang ingin penutur gambarkan yakni bahwa mobil selalu ada ban serep, sehingga sewaktu-waktu ban yang sedang dipakai bocor atau rusak, langsung tersedia penggantinya, sama dengan prinsip Tupon, bahwa kalau pacar yang satu tidak bisa menjalin hubungan (pacaran) lagi atau putus, tanpa menunggu, sudah ada penggantinya. 
	Bentuk perumpamaan pada wacana (36), terlihat pada kalimat Ibaratnya buah jambu atau ayam, gadis Uut agaknya termasuk yang jenis bangkok. Penutur menggunakan persamaan jambu bangkok atau ayam bangkok dengan bentuk fisik Uut. Secara fisik, Uut yang masih berusia 12 tahun sudah terlihat besar atau dewasa, jika dibandingkan dengan teman sebayanya. Fisik Uut tersebut, oleh penutur disamakan dengan jambu bangkok atau ayam bangkok, yang meskipun masih berumur muda tetapi sudah kelihatan besar dan sudah enak untuk dinikmati. 
	Pada wacana (37), bentuk perumpamaan terlihat pada kalimat Ibarat selimut, istri Samroji memang termasuk jenis bedcover, cantik dan gemuk, jadi pastilah dijamin anget!. Penutur membandingkan antara selimut dengan wanita. Jenis badcover jenisnya memang besar dan hangat, disamakan dengan wanita yang dalam kalimat tersebut, disamakan dengan istri Samroji yang mempunyai fisik besar, cantik dan sama-sama menghangatkan pada waktu tidur. 

 Metafora
	Metafora adalah pemakaian kata-kata bukan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan (Poerwadarminta dalam Sumadiria, 2006: 148). Metafora sebagai gaya bahasa kiasan perbandingan yang tidak menggunakan kata pembanding, seperti: bagai, laksana, seperti, dan sebagainya. Di bawah ini beberapa data yang terdapat gaya bahasa metafora:
	Sebetuknya Yeyen ogah dengan solusi Pak Yayat ini. Tapi karena dibujuk-bujuk terus, akhirnya dia mau juga. Padahal begitu menerima “pelajaran” Pak Guru, yang diperoleh justru rasa kesakitan yang mendalam, jauh lebih sakit daripada disuntik Pak Mantri Kesehatan. (NID, Poskota 7 Desember 1999).


	Sebagai istri camat, Ny. Yeyen, 35, memang punya rasa PD yang besar. Barangkali menganggap tinja miliknya itu seharum parfum atau sewangi jabat kesturi, …… (NID, Poskota 16 Oktober 1999).


	Sementara Johari kalang kabut berminggu-minggu kehilangan istri, Kusnadi malah bersiul-siul di dalam hati. Sandiwara itu mulai tercium ketika ada yang menginformasikan bahwa pernah melihat terakhir kali Anita bersama Kusnadi. Terkejut juga Johari mengetahuinya si tetangga jadi ular kepala dua. (NID, Poskota 5 Agustus 2008).


Pada wacana (38), penutur memanfaatkan bentuk metafora terlihat pada kalimat begitu menerima “pelajaran” Pak Guru, yang diperoleh justru rasa kesakitan yang mendalam, jauh lebih sakit daripada disuntik Pak Mantri Kesehatan. Metafora membuat perbandingan suatu hal dengan suatu hal yang lainnya. Perbandingan pada kalimat tersebut, yakni rasa sakit yang dialami Yeyen ketika diperkosa oleh Pak Guru Yayat yang ternyata rasanya lebih sakit daripada disuntik Pak Mantri Kesehatan. Sama halnya dengan wacana (38), wacana (39), terdapat unsur gaya bahasa metafora yang terlihat pada kalimat seharum parfum atau sewangi jabat kesturi. Seharum parfum atau sewangi jabat kesturi menyatakan sesuatu yang sama tetapi tidak sama dengan yang dibandingkan. Penutur menggunakan gaya bahasa metafora untuk menggambarkan bahwa Bu Camat dengan percaya diri menganggap tinja miliknya seharum parfum atau sewangi jabat kesturi (zat atau tumbuhan yang baunya wangi). 
Pada wacana (40), kalimat yang menandakan metafora yakni pada kalimat Terkejut juga Johari mengetahuinya si tetangga jadi ular kepala dua. Penutur menggunakan gaya bahasa metafora tersebut, untuk membandingkan kelakukan Kusnadi, yakni ketika di depan Johari, dia merasa iba karena istri Johari sudah berminggu-minggu hilang, di sisi lain dia mersa senang karena dia bias berselingkuh dengan istri orang.

 Personifikasi
	Personifikasi atau prosopopoeia adalah semacam gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan (Keraf, 1996: 140). Sedangkan, menurut Edgar Dale (Sumadiria, 2006: 148), dengan gaya bahasa personifikasi, kita memberikan ciri-ciri atau kualitas pribadi seseorang kepada gagasan atau benda-benda tidak bernyawa sehingga benda-benda tidak bernyawa itu seolah-olah menjadi hidup atau benyawa seperti layaknya manusia. Contoh:
	Kabar yang tak jelas dari mana sumbernya itu menyebutkan bahwa Tatak-Titik suka jalan-jalan berdua memadu cinta. “Dari namanya saja sudah kompak, Tatak-Titik......” begitu kata si isyu. (NID, Poskota 27 Oktober 1999).


	Ketika Cipto – Kamini sedang cucuk-cucukan kaya manuk loloh (baca: berciuman) tiba-tiba kepergok oleh Indri yang menyusul ke sawah. Istri Cipto ini tak banyak kata, dia langsung pulang ke rumah dengan wajah njegadul (cemberut) dan masgul. Cipto yang menyusul kemudian untuk memberi klarifasi tentang duduk dan berdirinya masalah, tak digubris. (NID, Poskota 16 Agustus 2008).


	Wacana (41) termasuk dalam gaya bahasa personifikasi. Gambaran yang mengungkapkan wacana (41) termasuk ke dalam gaya bahasa personifikasi terlihat pada kalimat begitu kata si isyu. Isyu digambarkan sebagai manusia yang bisa berbicara dan menyebarkan sebuah informasi atau berita yang belum jelas kebenarannya. Kata tersebut memperjelas makna yang terkandung dalam makna isu, yakni kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya. Pada wacana (41), Isyu mengatakan bahwa Tatak-Titik terlibat dalam skandal persenglingkuhan, karena sering terlihat jalan bersama sambil memadu cinta. 
	Pada wacana (42), gaya bahasa personifikasi terlihat pada kalimat duduk dan berdiri masalah. Kata masalah pada kalimat tersebut, digambarkan sebagai manusia yang melakukan suatu tindakan yakni duduk dan berdiri. Penutur mengggunakan gaya bahasa personifikasi, guna menggambarkan bahwa Indri merasa kaget melihat suaminya bermesra-mesraan dengan wanita lain. Kata duduk dan berdiri masalah pada kalimat tersebut menjelaskan bahwa kata duduk menggantikan dasar permasalahan mengapa dia berciuman dengan wanita lain, sedangkan kata berdiri ditampilkan oleh penutur hanya sebagai kata pelengkap saja, karena kata duduk berkaitan dengan kata berdiri.  

 Depersonifikasi
Depersonifiaksi mengandaikan manusia atau segala hal yang hidup, bernyawa, sebagi benda-benda mati yang kaku beku (Sumadiria, 2006: 149). Berikut ini contoh wacana yang terdapat gaya bahasa depersonifiaksi:  
	Apalagi Dian sendiri sebagai cewek termasuk berpenampilan menarik, sehingga harganya pun pasti menawan. (NID, Poskota 1 Oktober 1999).
	Meskipun tak secantik Jihan Fahira atau Paramitha Rasudi, penampilan janda Ny. Witri memang juga tak terlalu jelek. Oleh karena itu, begitu dia ngglondang (kosong) tanpa muatan, banyak lelaki, terutama duda mencoba mendekatinya. (NID, Poskota 14 Oktober 1999).
	Gelisah dan menggerutu kini menjadi menu Sardi sehari-hari. Soalnya itu tadi sepeda motor merk Rukmini itu kini sudah tak nyaman lagi dikendarai. Sedangkan mau ganti motor baru model membingungkan (vespa bukan, bebek juga bukan) tak ada keberanian. (NID, Poskota 8 Agustus 2008).

Wacana (43), (44), dan (45) terdapat gaya bahasa depersonifikasi yang merupakan kebalikan dari gaya bahasa personifikasi. wacana (43), yang mengambarkan gaya bahasa depersonifikasi terdapat pada kalimat harganya pun pasti menawan. Kata harga pastinya berkaitan dengan barang dagangan. Dian termasuk cewek yang bernampilan menarik, seperti layaknya barang dagangan, barang dengan kualitas dan kemasan yang bagus pasti haragnya akan mahal. Sehingga, penutur menggunakan kata tersebut untuk menggambarkan bahwa orang tua Dian menginginkan anaknya dapat pasangan orang yang terpandang dan bermasa depan cerah bukan yang biasa-biasa saja.  
Begitu pula pada wacana (44), penanda yang menggambarkan gaya bahasa depersonifikasi terdapat pada kalimat Oleh karena itu, begitu dia ngglondang (kosong) tanpa muatan, banyak lelaki, terutama duda mencoba mendekatinya. Dalam konteks wacana tersebut,  Ny. Witri disamakan seperti kendaraan, yang statusnya janda tanpa anak, seperti kendaraan melaju tanpa membawa muatan.
Penanda gaya bahasa depersonifikasi pada wacana (45), terdapat pada kalimat sepeda motor merk Rukmini. Rukmini yang merupakan nama dari seseorang, disamakan dengan sepeda motor tua, yang kalah pamor dan kualitas dibandingkan dengan vespa dan bebek (sepeda motor keluaran terbaru). 

Gaya Bahasa Pertentangan
Gaya bahasa pertentangan yakni gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang berlawanan atau bertolak belakang (Sumadiria, 2006: 153). Menurut Tarigan, gaya bahasa pertentangan seluruhnya terdiri atas 20 jenis (dalam Sumadiria, 2006: 153), tetapi penulis hanya menganalisis empat jenis gaya bahasa pertentangan yang terdapat pada data yang tersedia, yakni hiperbola, ironi, inuendo dan antiklimaks.

 Hiperbola
	Hiperbola adalah sejenis gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang melebih-lebihkan jumlahnya, ukurannya, atau sifatnya, dengan maksud memberi penekanan pada suatu pernyataan atau situasi untuk memperhebat, meningkatkan kesan, dan pengaruhya (Sumadiria, 2006: 153). Di bawah ini beberapa wacana yang terdapat dalam gaya bahasa hiperbola:
	Karena kelebihannya yang satu ini Dalijo di kampung itu sangat dihormati dan disegani. Kalau saja Pak Kades mengeluarkan bintang jasa, niscaya Dalijo dapat gelar bintang mahadukun kelas … ekonomi! (NID, Poskota 9 November 1999).


	Padahal ibaratnya buah, anak didiknya tersebut kam masih terlalu ijo dan hasem rasana (asem rasanya). Tapi Yayat ini hobinya rujakan, justru yang asem-asem itu sangan menantang selera. Salah satu muridnya, Yeyen, yang bagi Yayat sangat menjanjikan sejuta rasa dan aroma, selalu didekati dan diperhatikan lebih daripada murid yang lain. (NID, Poskota 7 Desember 1999).


	Baru duduk berhimpitan dengan selingkuhan, lalu tangan si dia diremas-remas, amboooi……., rasanya selangit. Bandingkan dengan yang di rumah. Boro-boro main remas tangan segala, kalau butuh ya langsung serbu pada sumbernya. (NID, Poskota 16 Agustus 2008).


		
	Wacana (46), (47), dan (48) terdapat kalimat atau kata yang mengandung unsur gaya bahasa hiperbola yang ditandai dengan memberikan sifat-sifat yang berlebihan dengan memperbesar-besarkan sesuatu hal (Keraf, 1996: 135). Kata mahadukun pada konteks wacana (46), mengandung sifat yang lebih besar atau yang paling hebat diantara dukun lainnya. Kemudian, dalam wacana (47), yang menggambarkan unsur gaya bahasa hiperbola yakni pada kata sejuta rasa. Kata tersebut digunakan oleh penutur untuk menggambarkan bahwa sesuatu yang lebih tinggi, yakni tidak ada yang bisa mengalahkan rasa dan aroma dari sesuatu tersebut, yang biasanya berupa makanan. Selanjutnya, yang menandakan gaya bahasa hiperbola pada wacana (48), terdapat pada kata rasanya selangit. Kata tersebut, digunakan untuk menjelaskan bahwa selingkuh itu memang indah, rasanya di atas dari yang biasanya, karena selingkut itu banyak tantangannya, apalagi pada saat bermesra-mesraan. 

 Ironi
Ironi adalah majas yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud berolok-olok (Sumadiria, 2006: 155). Berikut beberapa contoh yang termasuk dalam gaya bahasa ironi:
	Ketika dia mau diserahkan ke polisi, sepanjang jalan Bakir masih juga diberi bonus pukulan dan makian warga. (NID, Poskota 12 November 1999).
	Terpaksalah polisi harus mengumpulkan banyak saksi yang bisa membantu pelacakan dukun Surenglogo tersebut. 
Bapak belum kaya, anaknya yang kaya aib. . (NID, Poskota 5 Oktober 2008).


	Kata bonus pukulan dan kaya aib merupakan petanda bahwa wacana (49) dan (50) termasuk ke dalam unsur gaya bahasa ironi. Gaya bahasa ironi merupakan suatu acuan yang ingin menyatakan sesuatu dengan makna atau makud berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-katanya (Keraf, 1996: 135). Penggunaan kata bonus dan kaya pada kalimat tersebut tidak sesuai dengan konteks kalimat atau dengan kata sesudahnya yakni pukulan dan aib. Kata bonus bermakna ‘upah’ atau barang tambahan yang diberikan kepada seseorang sebagai hadiah atau perangsang (KBBI: 2003), tetapi pada wacana tersebut penggunaan kata bonus yang diikuti dengan kata pukulan merupakan sindiran yang menggambarkan bahwa Bakir mendapat hadiah bukan berupa upah atau barang tambahan, tetapi berupa tambahan pukulan karena sebelumnya sudah mendapat pukulan. Sedangkan, kata aib bermakna ‘malu’ yang sebelumnya terdapat kata kaya, merupakan sindiran yang menjelaskan bahwa obsesi sang bapak yang ingin kaya tetapi secara tidak langsung sang bapak tersebut menjual anaknya sendiri. 

 Inuendo
	Inuendo adalah sejenis gaya bahasa yang berupa sindiran dengan mengecilkan kenyataan yang sebenarnya. Gaya bahasa ini menyatakan kritik dengan sugesti yang tidak langsung, dan sering tempaknya tidak menyakitkan hati kalau dilihat sambil lalu (Keraf, 1996: 144). Di bawah ini beberapa data yang termasuk dalam gaya bahasa inuendo:
	Ketika pemuda itu hendak naik bis ALS dalam rangka pelariannya ke pulau Sumantra, langsung ditangkap dan diinapkan di Polresta Sokoharjo. (NID, Poskota 14 Oktober 1999).


	Akibat pengantinnya dipinjam polisi, keluarga Martini kelabakan bagaimana untuk menyelenggarakan resepsi nanti malam. (NID, Poskota 9 Desember 1999).
	Sebab Mbah Jabrud juga ingin bisa menikmati Lebaran secara meriah, paling tidak bisa masak ketupat dan opor ayam. Tapi malah jadi Lebaran di Polsek, kan? (NID, Poskota 4 September 2008).


Wacana (51) dan (52) terdapat kata diinapkan dan kata dipinjam polisi yang merupakan unsur penanda dari gaya bahasa inuendo. Kata diinapkan pada wacana (51) yang digunakan penutur berfungsi untuk mengecilkan kenyataan sebenarnya yang seharusnya digunakan kata dipenjara. Demikian juga, dengan wacana (52), penutur memperhalus konteks kalimat tersebut, dengan menggunakan kata dipinjam yang mempunyai makna memanfaatkan sesuatu milik orang lain dalam waktu tertentu untuk menggantikan kata ditangkap. Pada wacana (53), terdapat kata Lebaran di Polsek, penutur menggunakan kata lebaran bermaksud untuk memperhalus ungkapan, bahwa sang pelaku dipenjara disaat lebaran akan datang. Kata Lebaran di Polsek mempunyai maksud untuk mengecilkan kenyataan sebenarnya yakni masuk penjara, sehingga merayakan lebaran di Polsek. 

 Antiklimaks
Sebagai gaya bahasa, antiklimaks merupakan suatu acuan yang berisi gagasan-gaggasan yang diurutkan dari yang terpenting berturut-turut ke gagasan yang kurang penting (Sumadiria, 2006: 159). Di bawah ini beberapa wacana yang terdapat gaya bahasa antiklimaks:
	Keterlaluan betul oknum Kyai Jarkoni, 60, ini. Namanya Jarkoni cuma bisa mengajar tapi, tak bisa nglakoni (mengamalkan). Betapa tidak? Baru saja memberi pengajian tega-teganya menodai Suprih, 20, melalui ilmu gendamnya. (NID, Poskota 29 Oktober 1999).


	Demi pembangunan desa, para pamong desa harus selalu berkordinasi di bawah kendali Pak Kades. Tapi kordinasinya Sekdes Murtini, 38, dengan Kasun Jamhadi, 43, ini lain. Mereka “kordinasi” di atas ranjang. (NID, Poskota 4 Agustus 2008).


Wacana (54) dan (55) terdapat unsur gaya bahasa antiklimaks batos, yakni sejenis gaya bahasa antiklimaks yang mengandung penukikann tiba-tiba dari suatu gagasan yang sangat penting ke suatu gagasan yang sama sekali tidak penting. Selain batos, terdapat jenis antiklimaks yang lain, yakni dekrementum dan katabasis (Tarigan via Sumadiria, 2006: 159). Wacana (54) terdapat unsur gaya bahasa antiklimaks karena menggambarkan kelakukan dari seorang Kyai. Seorang Kyai seharusnya menjadi panutan dalam masyarakat, tetapi Kyai pada konteks wacana (54), yang baru saja memberi pengajian, malah bertindak asusila yakni memperkosa. Sama halnya dengan wacana (54), wacana (55), menggambarkan bagaimana kelakuan para pamong desa, bukannya menjadi contoh bagi masyarakatnya agar mematuhi norma dalam bermasyarakat, malah mereka sendiri yang melanggar norma tersebut yakni dengan berselingkuh antar pemong desa.  

Gaya Bahasa Pertautan
Gaya bahasa pertautan menunjukkan adanya hubungan pertautan atau pertalian di antara dua hal yang sedang dibicarakan. Gaya bahasa pertautan umumnya lebih banyak menunjuk kepada sesuatu yang bersifat positif (Sumadiria, 2006: 162). Menurut Tarigan, gaya bahasa pertautan seluruhnya terdiri atas 13 jenis (dalam Sumadiria, 2006: 162). Pada data yang tersedia penulis hanya menemukan bahasa pertentangan alusi.


 Alusi
Alusi atau nama lainnya adalah kilatan merupakan gaya bahasa yang menunjuk secara tidak langsung ke suatu peristiwa atau tokoh berdasarkan peranggapan adanya pengetahuan bersama yang dimiliki oleh pengarang dan pembaca serta adanya kemampuan para pembaca untuk menangkap pengacuan itu (Sumadiria, 2006: 164). Di bawah ini, beberapa wacana yang terdapat gaya bahasa alusi:
	Begitu Sitem masuk ke rumah langsung dikepeli uang Rp. 1.950,- yang asli dari kantongnya bukannya hasil transveran Bank Bali. (NID, Poskota 19 November 1999).


	Padahal coba di masa Orde Baru dulu, berani nyerempet-nyerempet Keluarga Cendana berikut kroninya, alamat bakal dibikin repot. (NID, Poskota 24 September 2008)



	Wacana (56) dan (57), terdapat gaya bahasa pertautan alusi karena kalimat tersebut mensugestikan persamaan orang, tempat, atau peristiwa (Keraf, 1996: 135), yakni pada kata Bank Bali dan Keluarga Cendana. Penutur menggunakan kata Bank Bali, karena pada jaman saat itu sedang maraknya pembicaraan di media massa tentang skandal Bank Bali yang menyeret beberapa nama pejabat soal terkaitannya dalam kasus skandal tersebut. Oleh sebab itu, penutur memanfaatkan peristiwa tersebut dalam wacana (56), bahwa uang yang diterima Sitem bukan hasil tranveran kasus Bank Bali. Wacana (57) juga terdapat penanda gaya bahasa pertautaun alusi. Pada kalimat tersebu,t terdapat kata keluarga cendana yang kerap sekali diartikan sebagai keluarga Pak Harto (mantan presiden RI dan penguasa orde baru). 

Gaya Bahasa Perulangan
Gaya bahasa perulangan yakni gaya bahasa yang mengandung perulangan bunyi, suku kata, kata, frasa, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai (Sumadiria, 2006: 171). Para pakar bahasa, gaya bahasa perulangan terbagi terdiri atas 12 jenis (dalam Sumadiria, 2006: 171). Pada data yang tersedia penulis hanya akan menganalisis gaya bahasa perulangan epizeukis.
 Epizeukis
Epizeukis adalah gaya bahasa perulangan yang bersifat langsung, yaitu kata yang ditekankan atau yang dipentingkan diulang beberapa kali berturut-turut (Tarigan 1985: 188 dalam Sumadiria, 2006: 175). Contoh: 
	Begitu sempat ketemu Ajid, meski wajahnya asem dan ditekuk, dia langsung saja nyerocos bermaksud meminta Eny untuk dikawininya. “Kalau begitu benar laporan orang. Bagus, bagus, bagusssss…!” kata Ajid dengan wajah sangar. (NID, Poskota 17 Oktober 2008).

Ternyata, wowwwww, dibanding ini, Nyoman suaminya bukan apa-apanya. Sepak terjang Wayan Begog bagaikan Mbah Maridjan, rosa, rosa, rosa, rosa! 
Keasyikan dapat pelayanan istimewa dari sopir angkot, kini Made Supadmi lupa akan status dan martabat. (NID, Poskota 15 Agustus 2008).


Ternyata Basri itu memang pemuda yang lembut rabaannya dan manis gesekannya. Maka sekali digesek, Suminten minta digesek teruuuss macam iklan balsemnya Basuki itu. “Yang ini hot, yang ini lebih hot, ini lebih hott lagi.....,”begitu kira-kira kata Basri. (NID, Poskota 19 Oktober 1999).

Tapi karena Tarti sendiri menyadari sudah ketinggalan pasar, dia jadi tak selektif lagi. Duda kek, anak banyak kek, punya cucu kek, bodo amat. Yang penting Wahab punya nyawa dan pendulum itu saja! (NID, Poskota 8 November 1999).
	Unsur petanda gaya bahasa epizeukis pada wacana (58), (59), (60), dan (61) terdapat pada ujaran Bagus, bagus, bagusssss…!;rosa, rosa, rosa, rosa; Yang ini hot, yang ini lebih hot, ini lebih hott lagi; Duda kek, anak banyak kek, punya cucu kek, bodo amat.  Kata Bagus, bagus, bagusssss…!” dalam wacana (58) menjelaskan bukan sebagai pujian, melainkan kejengkelan seorang suami ketika istrinya dilamar laki-laki lain. 
	Pada wacana (59) dan (60) penutur memanfaatkan ujaran dalam iklan. Wacana (59), penutur memanfaatkan ujaran pada iklan salah satu produk minuman kesehatan dengan model Mbah Marijan yang pada saat ini popular karena bencana Gunung Merapi. Kata rosa yang berarti ‘kuat’ diulang beberapa kali untuk menekankan bahwa minuman kesehatan tersebut dapat membuat tubuh menjadi kuat dan lebih kuat lagi. 
	Ujaran “Yang ini hot, yang ini lebih hot, ini lebih hott lagi” yang terdapat pada wacana (60) merupakan unsur petanda gaya bahasa epizeukis. Penutur memanfaatkan iklan balsem yang dibintangi oleh komedian Basuki, yang dalam kalimat tersebut untuk membandingkan ujaran sebelumnya, yakni “Maka sekali digesek, Suminten minta digesek teruuuss”. Kata hot yang berarti ‘panas’ diulang beberapa kali untuk menekankan bahwa balsem tersebut panasnya tahan lama dan terasa sampai dalam tubuh yang terasa pegal atau sebagainya. 
	Wacana (61), ujaran yang menggambarkan kalimat tersebut terdapat unsur gaya bahasa epizeukis terdapat pada ujaran, Duda kek, anak banyak kek, punya cucu kek, bodo amat. Penutur menggunakan unsur kek untuk menekankan bahwa meskipun calon suaminya tersebut berstatus duda dengan anak yang banyak bahkan sudah punya cucu, Tarti tidak peduli, yang penting calon suaminya itu bisa memuaskannya di ranjang. Ujaran Duda kek, anak banyak kek, punya cucu kek, bodo amat bisa juga termasuk ke dalam gaya bahasa antiklimaks katabasis karena mengurutkan dari yang dianggap paling tua kemudian yang paling muda. Dimulai dari duda, yang dalam konteks kalimat tersebut, yakni bapak kemudian anak, selanjutnya cucu, yang dalam konteks wacana tersebut berarti kakek, ayah atau ibu, kemudian anak. Antiklimaks katabasis merupakan sejenis gaya bahasa antiklimaks yang mengurutkan sejumlah gagasan yang semakin kurang penting (Sumadiria, 2006: 159).

Pemanfaatan Unsur-Unsur Kebahasaan sebagai Sumber Kreativitas  Penutur pada Rubrik NID dalam Poskota 
Pemanfaatan Bentuk Singkatan
	Menurut pedoman EYD singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih (via Sumadiria, 2006: 107). Singkatan merupakan hasil menyingkat atau memendekkan dari istilah atau kelompok kata. Penutur memanfaatkan singkatan yang sering digunakan, baik berasal dari nama instansi pemerintah, nama dokumen resmi, badan atau oragnisasi dan sebaginya. Di bawah ini, beberapa data singkatan yang penutur manfaatkan: 
	Kenapa pula lelaki lain yang kebetulan oknum polisi ini tertarik pada Ny Dianing yang usianya terpaut 5 tahun lebih tua?Tak lain tak bukan, sebab dalam usia yang menjelang kepala lima tersebut NY Dianing masing kelihatan STNK (Setengan Tua Namun Kenyal). Dan memang tak sekedar “kelihatan”-nya, sebab serma Bambang yang suudah berhasil melakukan studi kelayakan telah membuktikan bahwa wanita satu ini memang enak digoyang dan perlu. (NID, Poskota 5 Desember 1999).


	Bagi karyawan Kecamatan Ciboga, masalah suami istri satu tempat bekerja memang tak pernah dipermasalahkan. Yang penting sang istri tidak intervensi terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh suaminya selaku camat. Sebab bila ini terjadi, sebagai pembina PKK Bu Camat dituduh: Perempuan Kurang Kerjaan. (NID, Poskota 16 Oktober 1999).


Kreativitas penutur mulai terlihat pada permainan kata-kata yang ada pada wacana-wacana di atas. Pada wacana (62), kata STNK yang merupakan singkatan dari Surat Tanda Nomor Kendaraan, oleh penutur di ganti menjadi Setengah Tua Namun Kenyal. Maksud dari kata Setengah Tua Namun Kenyal tersebut,yakni Ny. Dianing yang sudah berusia 45 tahun dan terpaut 5 tahun lebih tua dari Serma Bambang, dengan usianya tersebut, Ny. Dianing masih kelihatan muda, cantik, dan energik, dan bodinya masih kencang seperti anak ABG, tidak seperti wanita-wanita seumurannya. Ny. Dianing sendiri statusnya masih istri orang dan punya anak. Akan tetapi, hal tersebut tidak berpengaruh bagi Serma Bambang, yang penting menurutnya, Ny Dianing yang ibarat kendaraan tua lengkap dengan surat-suratnya, masih enak “dikendarai”, dalam hal ini adalah berhubungan seks.
	Istilah PKK merupakan singkatan dari Pembinaaan Kesejahteraan Keluarga, sedangkan pada wacana (63), di ubah oleh penutur menjadi Perempuan Kurang Kerjaan. Penutur mengubah singkatan tersebut untuk memunculkan kesan humor. Biasanya setiap daerah terdapat progam PKK yang pengurusnya adalah Ibu-Ibu setempat. Progam PKK, yakni membina masyarakat dengan progam pokok PKK dengan sasaran keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat, karena wanita sebagai ibu pengelola rumah tangga. Pada wacana di atas, Bu Camat yang seharusnya menjadi pembina PKK di daerahnya, malah melakukan hal yang tidak wajar. Bu Camat menyemprotkan cairan tinja miliknya ke wajah staf kecamatan karena hal yang sepele, yakni kesalahpahaman menerjemahkan arti tertawa staf kecamatan tersebut. Jadi, penutur menjadikan Bu Camat tidak sebagai pembina PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)  tapi menjadi pembina PKK (Perempuan Kurang Kerjaan) karena kelakuannya tersebut.
	Bos itu artinya Bantuan Operasional Sekolah. Tetapi bagi oknum guru Muhadi – Estiningrum dari Solo (Jateng) ini, bisa kepleset jadi: Bantuan Operasional Selingkuh. Pasalnya ketika keduanya tertangkap polisi berduaan di kamar hotel, mereka beralasan bahwa tengah membahas BOS. (NID, Poskota 12 September 2008).


	Sebagai kepala rumahtangga, dia masih mampu menjalankan “sunah rosul” kepada istrinya, seminggu 3 kali. Maklum, Sardi memang tak punya pekerjaan yang menguras energi, sehingga staminanya tetap terjaga. Asal tahu saja, selama ini dia termasuk lelaki DKI (Di bawah Ketiak Istri), karena sumber penghasilannya sehari-hari berasal dari sang nyonya. (NID, Poskota 8 Agustus 2008).


	Istilah BOS mungkin untuk saat ini sudah tidak asing terdengar, yakni Bantuan Opersional Sekolah, tetapi pada wacana (64), istilah BOS diganti dengan Bantuan Operasional Selingkuh. Istilah BOS dalam istilah sebenarnya digunakan dalam progam pendidikan untuk membantu opersional sekolah. Akan tetapi, pada wacana (64), penutur sengaja mengganti istilah BOS dengan Bantuan Operasional Selingkuh, karena topik dari wacana tersebut adalah tentang perselingkuhan dan berfungsi untuk memberikan kesan homor. 
Pada wacana (65), penutur memanfaatkan singkatan DKI yang umumnya mempunyai kepanjangan Daerah Khusus Ibukota, tetapi dalam wacana di atas, diganti menjadi Di bawah Ketiak Istri. Penutur menggunakan istilah tersebut, untuk menggambarkan keadaan Sardi yang selalu tergantung pada istrinya, seperti anak bayi yang sedang digendong. Pada wacana (62), (63), (64), dan (65) memanfaatkan bentuk singkatan dari istilah-istilah tersebut bukan hanya untuk menimbulkan kesan humor, tetapi penutur memanfaatkan bentuk-bentuk tersebut karena dilatarbelakangi wacana yang  sedang berkembang di masyarakat. 

Pemanfaatan Bentuk Akronim
	Menurut Pedoman Umum Pembentukan Istilah (via Sumadiria, 2006: 79), istilah akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan kombinasi huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai kata. Di bawah ini, pemanfaatan akronim yang digunakan penutur: 
	Bila di Jakarta setiap kelurahan getol memerangi Narkoba, di Desa Ngijo juga digalakkan progam mencegah narkoba dalam arti: narik kotang babu!. (NID, Poskota 1 November 1999).


	Lalu motor bebek Gandung, 30, lelaki senior (senang istri orang) itu pun dibakar, blubbbbb….! Tabiat raja Amarta yang konon berdarah putih itu memang aneh. Dalam perwayangan dikisahkan, dia satu-satunya tokoh wayang yang tak bisa bohong dan tak mau mengecewakan orang sekalipun. (NID, Poskota 17 Oktober 2008).


	Yang sangat menarik, belakangan posisi Murtini sebagai Sekdes sering dipelesetkan warga menjadi singkatan: Seks-nya Pedes! Lho kok bisa begitu? Soalnya, ketika dia main selingkuh dengan lelaki lain, Desa Karangtengah pun jadi heboh dibuatnya. Maklum, dia berselingkuh dengan sesama pamong sendiri, yakni Jamhadi yang kedudukannya Kasun. (NID, Poskota 14 Agustus 2008).


	Wacana (66) menggambarkan keseriusan pemerintah dalam memerangi narkoba (narkotika dan obat adiktif) sejak dini dan di mana pun. Tidak terkecuali di Desa Ngijo, narkoba di desa ini juga diperangi, tetapi bukan narkoba yang berbentuk obat atau zat, melainkan narkoba dalam arti narik kotang babu. Narkoba yang satu ini juga berbahaya bagi kelangsungan rumah tangga seseorang.  Dalam hal ini penutur tidak hanya menulis berita, tetapi sekaligus menginformsikan kepada masyarakat luas, bahwa pemerintah sangat serius dalam memberantas narkoba, khususnya di kalangan remaja. Penutur sangat peka dalam melihat kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat dan salah satunya dalam memberantas narkoba, sehingga dalam memberikan informasi, penutur secara implisit mencoba menyuarakan pemberantasan narkoba dari cara dia menyampaikan informasi tersebut. 
	Wacana (67), terdapat kata senior yang mempunyai makna ‘lebih tinggi baik itu pangkatnya, pengalamannya, ataupun tingkat pendidikannya dan usia’ (KBBI:2003). Akan tetapi, penutur memanfaatkan kata senior tersebut menjadi sebuah akronim, yakni senang istri orang. Perbuatan ini merupakan salah satu penyakit masyarakat yang marak saat-saat ini. Kemudian, pada wacana (68), penutur memanfaatkan istilah Sekdes, kepanjangan dari sekretaris desa. Sebagai pejabat desa, seharusnya orang tersebut mampu memimpin desanya agar desanya tersebut menjadi desa yang maju. Akan tetapi, pada wacana (68), Sekdes suatu desa malah memalukan desa yang dia pimpin dengan perbuatan asusila, yakni berselingkuh, sehingga penutur mengganti istilah Sekdes menjadi Seks-nya Pedes.
	Tapi entah kenapa ketika usia perkawinannnya berjalan 5 tahun, kehidupan “ranjang”-nya tak memuaskan lagi jika tidak mau dikatakan impoten. Istrinya sering mengeluh, Rasimun sudah tidak perkasa lagi. Sudah menjadi Edi Tansil alias ejakulasi dini tanpa hasil. (NID, Poskota 13 Oktober 1999).


	Dalam wacana (69), penutur memanfaatkan nama seorang yang pada masa itu sangat sering diberitakan, yakni Edi Tansil yang terlibat kasus korupsi, hingga sampai sekarang Ia belum tertangkap. Maksud dari penutur adalah membuat menarik perhatian pembaca dengan menggunakan nama Edi Tansil yang notabenenya bisa dikatakan penjahat kelas kakap dan terdengar hebat. Akan tetapi, nama Edi Tansil tersebut oleh penutur diganti dengan ejakulasi dini tanpa hasil. Arti dari kata tersebut, yang membuat pria bisa dikatakan tidak perkasa, padahal seorang pria dapat dikatakan perkasa atau macho, yakni bagaimana dia memuaskan pasangannya di ranjang. 
	Dalam wacana di atas, Rasimun yang menjadi berita di atas, telah menjalani perkawinannya selama 5 tahun dan dia sudah tidak bisa memuaskan istrinya di ranjang (berhubungan seks). Rasimun mengalami impoten, yakni suatu kelainan dalam hubungan seks bahwa alat kelamin pria tidak mau berkontraksi walaupun sudah melalui tahap “pemanasan”. Istrinya terus mengeluh bahwa Rasimun sudah tidak perkasa lagi karena edi tansil tersebut, ejakulasi dini tanpa hasil, yakni cepat mengeluarkan sperma dalam berhubungan seks padahal belum apa-apa atau tidak sampai klimaks dalam berhubungan seks tersebut. Penutur menggunakan nama penjahat besar, karena mempunyai maksud agar pembaca tidak hanya menikmati dari akronim atau informasi tersebut, tetapi juga ingin mengingatkan kembali soal kasus Edi Tansil yang sampai sekarang kasusnya belum terselesaikan. 
	Biar namanya Mbah, karena usianya masih Balita (di bawah lima puluh tahun) dengan sendirinya Damiri masih suka “greng” bila menghadapi lawan jenisnya. Apalagi Susi ini termasuk cewek yang seksi menggiurkan. (NID, Poskota 29 November 1999).


	Aneh juga kelakuan Parkum, 13, ini. Usai masih Balita (di bawah lima belas tahun) dan kencing saja belum lempeng, sudah berani “pacaran” dengan kaum waria. Tapi dia kemudian digebuki penduduk baru ketahuanlah motif sebenarnya. (NID, Poskota 28 Desember 1999).

Dalam wacana (70), penutur memanfaatkan istilah balita, yakni di bawah lima puluh tahun. Pada umumnya istilah balita mempunyai kepanjangan di bawah lima tahun. Kata tersebut menjelaskan, meskipun sudah dipanggil mbah karena profesinya sebagai paranormal, tetapi usia Damiri masih belum begitu tua. Akan tetapi, dengan usia hampir separu abad tersebut, seharusnya Damiri bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, bukan seperti anak kecil lagi. Menurut dia, nak kecil itu menyenangkan dan bisa melakukan apa saja tanpa memikirkan akibatnya. Sama halnya dengan Damiri, yang cuma memikirkan enaknya saja tanpa memikirkan akibatnya ketika ia memperkosa Susi. 
Hampir sama dengan wacana (70), wacana (71), penutur memanfaatkan istilah balita yang makna aslinya di bawah lima tahun diganti dengan di bawah lima belas tahun. Penutur mengganti istilah balita pada wacana tersebut, karena penutur merasa heran dengan tingkah laku Parkum. Orang dewasa saja akan berpikir dua kali untuk berpacaran dengan waria, tetapi Parkum yang usianya masih 13 tahun malah berpacaran dengan waria. 

Pemanfaatan Bentuk Istilah
Dalam menulis sebuah berita, seorang jurnalistik terkadang memerlukan suatu kata atau kelompok kata untuk menggambarkan suatu keadaan, konsep, proses, atau kekhasan (Kridalaksana via Sarwoko, 2007: 88). Istilah yang digunakan penutur berasal dari serapan bahasa asing dan padanan dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan data yang ada penutur memanfaatkan bentuk istilah-istilah pada bidang tertentu.

 Pemanfaatan Istilah Bidang Kedokteran
		Istilah kedokteran adalah istilah yang berhubungan dengan segala sesuatu tentang dokter atau pengobatan penyakit (KBBI, 2003 : 272). Seringkali kita menemukan keragaman dalam penulisan sebuah istilah kedokteran dalam Bahasa Indonesia pada berbagai artikel ilmiah maupun non-ilmiah termasuk dalam surat kabar. Ilmu kedokteran berasal dari sejarah panjang, banyak istilah kedokteran berawal dari bahasa klasik (Latin atau Greek). Seiring perkembangan, memang tentu ada adaptasi, perubahan. Akan tetapi, pada dasarnya masih bisa ditarik ke bahasa asalnya. Ada juga pengaruh lokal, sehingga sering suatu istilah di-adopsi ke bahasa Indonesia. Biasanya adopsi ini secara hampir utuh, dan polanya mudah diikuti. Beberapa data yang menggunakan pemanfaatan istilah kedokteran, contoh:
	..... Nah, lalu siapa yang benar? Diperkosa ataukah sekedar diraba-raba. Polisi kini terus mengumpulkan bukti-bukti yang ada, termasuk visum et repertum dan keterangan pada saksi. (NID, Poskota 29 November 1999).


Pada wacana (72), terdapat istilah kedokteran yakni visum et repertum. Visum et repertum yang dalam bidang kedokteran biasa disingkat dengan VeR adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan. Ada beberapa jenis VeR, yakni, VeR perlukaan (termasuk perlukaan), VeR kejahatan susila, VeR jenazah, dan VeR psikiatrik. Dalam wacana di atas, VeR yang dilakukan pihak penyidik termasuk jenis VeR kejahatan susila. Penyidik melakukan VeR untuk mendapatkan hasil yang jelas dari kasus di atas, karena keterangan korban bahwa dia diperkosa sedangkan keteragan dari pelaku bahwa dia hanya meraba-raba saja. Istilah visum et repertum sangatlah sering terdengar dalam bidang kedokteran atau dalam penyeliidikan suatu kasus, sehingga penutur menggunakan istilah ini dalam tulisannya. 
	Oknum guru yang mengajar di SDN Pasirjambu I Kabupaten Bandung ini agaknya memang penderita seks maniac. Bayangkan, dirumah sudah punya istri yang mampu memberikan pelayanan purna ranjang, lihat murid perempuan yang maish berusia 10 tahunan kok bisa-bisanya pendulumya kontak. (NID, Poskota 7 Desember 1999).


	Jika seseorang mengalami dorongan seks yang begitu kuat dan seringkali seks menjadi lebih dominan ketimbang kesehatan, pekerjaan, atau hubungan sehingga kehidupannya menjadi terganggu, berarti orang tersebut mengalami perilaku seks kompulsif (compulsive seksual behaviour/ CSB). Dalam istilah medis (kedokteran), perilaku seks kompulsif juga sering disebut hiperseks, nymphomania atau erotomania. Ada juga yang menyebut kecanduan seks atau maniak seks. Dalam wacana (73), penutur lebih memilih menggunakan istilah sex maniac, karena istilah tersebut sudah sering terdengar dibandingkan isrtilah hiperseks, nymphomania ataupun erotomania. 
	Perilaku seks kompuulsif secara umum dipertimbangkan sebagai suatu kelainan yang dialami seseorang dalam mengendalikan impuls atau dorongan seks. Pada kelainan seks ini, perilaku normal yang seharusnya menyenagkan dapat berubah menjadi kebiasaan yang ekstrim. Akibat kelainan ini, seseorang tidak mampu menolak godaan atau dorongan melakukan suatu tindakan yang merugikan diri sendiri atau pun orang lain. Seperti kelainan seks yang dialami Pak Yayat pada wacana (73). Pak Yayat yang berpfofesi sebagai guru seharusnya menjadi teladan bagi murid-muridnya, tetapi pada kenyataannya, kelakuannya malah mencoreng dunia pendidikan. Bagaimana tidak, dia malah memperkosa muridnya sendiri dengan diiming-imingi naik kelas dengan ranking pertama. Padahal Pak Yayat sudah mempunyai istri yang bisa melayani kebutuhan seks nya kapan saja. 

 Pemanfaatan Istilah Bidang Teknologi Informasi
		Teknologi adalah “Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia” (KBBI, 2003 : 1158). Manusia bertukar informasi melalui bahasa. Jadi, bahasa adalah teknologi. Bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain. Akan tetapi, bahasa yang disampaikan dari mulut ke mulut hanya bertahan sebentar saja, yaitu hanya pada saat si pengirim menyampaikan informasi melalui ucapannya itu saja. Dengan terus berkembangnya teknologi informasi, beberapa teknologi informasi, seperi televisi, radio, dan komputer mengakibatkan informasi menjadi lebih cepat tersebar di area yang lebih luas dan lebih lama tersimpan. Dibawah ini contoh pemanfaatan istilah teknologi informasi pada komputer dalam rubrik NID: 
Celakanya, soal Wati yang terkena “bad sector” ibarat hardisk komputer, hampir tiap hari selalu menjadi isu nasional dalam rumah tangganya. (NID, Poskota 6 Desember 1999).

	Istilah bad sector dan hardisk merupakan istilah dalam bidang teknologi informasi yakni komputer dan keduanya saling berhubungan. Hardisk merupakan piranti penyimpanan sekunder dimana data disimpan sebagai pulsa magnetik pada piringan metal yang berputar yang berintegrasi. Data disimpan dalam lingkaran konsentris yang disebut track. Tiap track dibagi dalam beberapa segment yang dikenal dengan sector. Untuk melakukan operasi baca tulis data dari dan ke piringan, hardisk menggunakan head untuk melakukannya, yang berada disetiap piringan. Head inilah yang diperlukan untuk mencari sector-sector tertentu untuk dilakukan operasi terhadapnya. Setelah menemukan sector yang diinginkan, maka head akan berputar untuk mencari track. Hardisk merupakan media penyimpan yang sangat penting pada komputer dan mengandung jutaan sector. Sangatlah normal jika beberapa dari sekcor tersebut menjadi bad sector (sektor buruk). Umur pemakaian hardisk sangatlah terbatas, sehingga sejumlah kecil sector normal akan menjadi buruk selama waktu penggunaannya.
	Pada wacana (74), penutur menggunakan istilah hardisk untuk berita pembunuhan. Warti yang terkena kelainan atau cacat sedikit yang dikiaskan oleh penutur dengan istilah bad sector, tetapi bad sector tersebut bukan karena umur pemakainnya, tetapi karena memang sedikit cacat. Warti menjadi korban pembunuhan suami yang baru dinikahinya. Warti dibunuh karena suaminya merasa kecewa dan beranggapan bahwa Warti pernah berkencan dengan lelaki lain dan tidak perawan lagi karena tidak ada bercak darah atau gajlugan-gajlugan pada saat malam pertama. 

 Pemanfaatan Istilah Bidang Politik
	Bidang politik adalah bidang pemberitaan yang berintikan pada kegiatan politik, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Dalam rubrik NID, penutur juga tidak lepas dari istilah-istilah politik yang sering menjadi berita hangat di media massa-media massa. Beberapa data yang menggunakan pemanfaatan istilah politik, yakni sebagai berikut:
Sebelum hari pemilihan RT tiba, di gang-gang dan tiang listrik ditempel lambang “partai” itu dan kampanye pun digelar dengan cara-cara yang bebas money politics. “pilih saja Pak A, dia sudah mengakar pada masyarakat dan sangat concern dengan pengembangan lingkungan....”, begitu salah satu kampanye warga. (NID, Poskota 12 Desember 1999).

Istilah money politic sering sekali terdengar pada saat pilkada atau pemilu. Istilah money politic sama dengan politik uang yang mempunyai makna bahwa Dengan uang, seseorang yang ingin menjadi pejabat atau ingin menduduki kursi kekuasaan bisa mendapatkannya, yakni dengan cara memberikan sejumlah uang kepada seseorang atau kelompok agar dia dipilih atau diangkat menjadi pejabat tersebut. Pada wacana (75), penutur ingin menginformasikan secara implisit, bahwa cara money politic sangatlah tidak sesuai dengan iklim politik di Indonesia, yang berasaskan demokrasi. Demokrasi di negara ini harus ditegakkan mulai dari bawah sampai pada tingkatan atas, yakni dari tingakatan pemilihan ketua RT (Rukun Tetangga), seperti pada wacana (75), sampai pada pemilihan presiden. Jadi, orang-orang yang ingin menjadi pejabat akan sadar bahwa demokrasi tidak bisa dibeli dengan uang. 

 Pemanfaatan Istilah Bidang Pendidikan
Istilah pendidikan adalah pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (KBBI, 2003 : 263). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan, dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi. Beberapa data yang menggunakan pemanfaatan istilah pendidikan, yakni sebagai berikut:
	Petot yang tinggal di Desa Gumpang Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo, pendidikannya memang pas-pasan. Boro-boro jadi mahasiswa perguruan tinggi, jadi murid SMA saja jebol di tengah jalan alias droup out. (NID, Poskota 6 Desember 1999).


Bos itu artinya Bantuan Operasional Sekolah. Tetapi bagi oknum guru Muhadi – Estiningrum dari Solo (Jateng) ini, bisa kepleset jadi: Bantuan Operasional Selingkuh. Pasalnya ketika keduanya tertangkap polisi berduaan di kamar hotel, mereka beralasan bahwa tengah membahas BOS. (NID, Poskota 12 September 2008).

Kata droup out biasanya digunakan untuk istilah pada pendidikan, yakni murid atau mahasiswa yang dikeluarkan atau tidak lulus dalam suatu jenjang pendidikan karena sesuatu hal. Penutur menggunakan istilah droup out pada wacana (76), untuk menjelaskan bahwa Petot pendidikannya tidak sampai perguruan tinggi dikarenakan pada waktu SMA dia tidak tamat, tidak tahu karena memang masalah biaya, atau memang Petot bodoh atau masalah lainnya. Pada jaman sekarang, dalam dunia pendidikan terdapat istilah BOS yakni Bantuan Operasional Sekolah. Progam pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk membantu murid-murid yang kurang mampu atau anak-anak yang putus atau belum sekolah karena masalah biaya. 
Penggunaaan kata droup out tidak asing lagi terdengar, sehingga penutur memanfatkan istilah tersebut pada wacana (76) agar terdengar lebih halus, jika dibandingkan dengan kata dikeluarkan atau tidak lulus. Sedangkan, kata BOS pada wacana (77), mungkin masih terlalu asing bagi sebagian masyarakat sehingga dituliskan dengan sedikit penjelasan. Akan tetapi, penggunaan istilah BOS dalam wacana tersebut, sekaligus menginformasikan kembali bahwa pemerintah mempunyai progam pendidikan, yakni BOS. Dunia pendidikan yang dirasakan oleh penutur lama kelamaan manjadi mahal sehingga banyak orang yang tidak mampu lagi meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi lagi dan sebagian dari mereka harus putus sekolah karena tidak mampu membayar sekolah lagi.  

 Pemanfaatan Istilah Bidang Olahraga
		Olahraga adalah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh (KBBI, 2003 : 796), baik secara jasmani maupun rohani. Olahraga sepertinya melibatkan kemampuan dasar manusia yang dikembangkan dan dilatih untuk kepentingannya sendiri, yang sejalan dengan dilatih demi kegunaannya. Ini menunjukkan bahwa olahraga itu mungkin sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri, yang memiliki tujuan, dan adalah cara yang berguna untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menaklukkan alam dan lingkungan. Beberapa data yang menggunakan pemanfaatan istilah olah raga, yakni sebagai berikut:
Karena syaratnya untuk tirakatan di tempat itu harus berhubungan intim dengan wanita lain yang bukan istrinya, penjual jamu bernama Kemi itu sanggup dijadikan sparing partner-nya. Dapat tawaran yang “uenak tenaaan” tersebut, tentu saja Priyatna langsung mau. (NID, Poskota 13 November 1999).
		
	Pada wacana di atas, penutur menggunakan istilah dalam bidang olahraga, yakni sparing partner. Kata sparing partner bermakna pertandingan persahabatan atau bertanding untuk mencoba kekuatan lawan yang bukan dalam sebuah kompetisi untuk mendapatkan gelar apapun. Dalam wacana tersebut, penutur memanfaatkan istilah sapring partner untuk menjelaskan, bahwa Kemi, penjual jamu, mau menjadi “lawan” Priyatna, atau mau berhubungan intim dengan Priyatna untuk membantunya memenuhi persyaratan tirakatannya. Syarat dari tirakatannya tersebut, harus berhubungan intin dengan wanita lain yang bukan istrinya.

Pemanfaatan Bentuk Umpatan
Umpatan dalam KKBI berarti ‘perkataan yang keji’ (kotor dan sebagainya) yang diucapkan karena marah (jengkel, kecewa, dan sebagaimya). Terkadang seorang jurnalistik dalam menuliskan berita terbawa emosi oleh tindakan-tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korbannya, sehingga dalam menuliskan berita tersebut, terkadang seorang jurnalistik selain menceritakan kronologi berita tersebut juga ingin menghujat perbuatan pelaku yang dianggap kelewatan itu, meskipun secara implisit. Penutur dalam menuliskan rubrik NID tidak hanya ingin menampilkan isi atau wacana berita tersebut saja. Tetapi penutur lewat tulisannya juga ingin mengkritik sesutatu tindakan seseorang atapun instansi tetapi tidak mengidahkan kode etik jurnalistik. Dari data yang tersedia, terdapat beberapa bentuk pemanfaatn bentuk umpatan, yakni sebagai berikut:
Bila selama ini para pejabat dipilih berdasarkan selera dari atas, kini orang yang selama ini tidak masuk hitungan bisa jadi walikota, bupati,, dan gubernur. Contoh konkret walikota Jakarta Timur kini dipegang sipil, bupati Bantul pemilik koran Kedaulatan Rakyat dan Gubernur Jambi dari ketua DPD PAN. Titipan atau penunjukan dari atas, kini bisa “diprekkk”-kan oleh DPRD-nya. (NID, Poskota 12 Desember 1999).

Kata diprek-kan mempunyai kata dasar “prek”. Kata prekk merupakan umpatan dari unsur bahasa Jawa yang berarti ‘masa bodoh’ atau ‘tidak mau tahu’. Jaman sekarang ini budaya seperti itu sudah tidak berlaku lagi, karena sekarang ini rakyat semakin cerdas dalam memilih pemimpinnya. Jika pemimpin yang mereka harapkan tidak ada sebagai calon, mereka lebih baik tidak memilih sama sekali atau golput. Penutur menggunakan umpatan prekk yang secara implisit ingin menyindir pejabat-pejabat atau orang yang duduk sebagai kepala daerah yang mendapat jabatannya karena korelasi atau hubungannya dengan orang atas (yang mempunyai kekuasaan), bukan karena keahliannya atau bukan dari aspirasi rakyat. 
	Maksum, 45, memang gemblung. Bini sudah punya, lha kok ponakan sendiri dibuat penak-penakan. Agar cintanya berjalan mulus dengan tega hati dia menyuruh kekasih gelapnya, Darsih, 30, untuk membunuh suaminya dengan racun tikus. (NID, Poskota 8 Desember 1999). 

	Dalam pemeriksaan tanpa henti akhirnya dia mengaku bahwa perampokan atas Umi hanyalah rekayasa politiknya saja. “Saya capek Pak, biniku paling muda ini borosnya minta ampun. Daripada bikin pusing, ya saya bunuh sajalah. Gitu saja kok repot,” katanya kalem. Edaaaaan! (NID, Poskota 29 Oktober 2008)


Penutur menggunakan kata umpatan gemblung dan edan pada wacana (80) dan (81) ingin mengumpat tindakan yang dilakukan tersangaka pada kedua berita tersebut. Kata umpatan gemblung dan edan merupakan unsur dari bahasa Jawa yang kedua-duanya mempunyai makna yang sama, yang dalam Kamus Indonesia-Jawa, berarti ‘gila’ atau ‘terganggu jiwanya’. Yang membuat penutur menggunakan kata umpatan gemblung yakni tindakan Maksum yang menyuruh ponakannya sekaligus kekasih gelapnya tersebut untuk membunuh suaminya dengan racun tikus. 
Penutur menggunakan kata umpatan edan pada wacana (81), karena dianggap cocok untuk mencela tindakan pelaku yang kelewatan tersebut. Karena istrinya yang paling muda ini borosnya minta ampun dan buat pusing terus, maka ia membunuh istrinya tersebut. Penutur tidak hanya menuliskan kata edan dalam ejaannya, tetapi secara ortografi penutur menambahkan vokal /a/ sebagai penekanan bahwa kelakuan pelaku benar-benar gila dan sepertinya pelaku memang sudah terganggu jiwanya. 

Pemanfaatan Aspek Ortografi
Secara konvensional sistem ejaan atau ortografis memuat hal-hal yang berkaitan dengan lambang-lambang bunyi dan cara-cara menuliskan lambang bunyi itu. Lambang bunyi itu lazim disebut huruf. 
	Sebagai pengobat hatinya yang luka, tanpa melalui penyelidikan yang mendalam diterima saja cinta pemuda itu ketika Agus menyatakan ailopyu. (NID, Poskota 24 Oktober 1999).


	Ternyata Mbah Wongso urusan begituan memang sangat hobi. Meskipun usianya kini sudah gim poin alias tinggal nungggu esuk apa sore, soal satu itu masih merupakan kebutuhan nomor satu. (NID, Poskota 25 Oktober 1999)


	Mereka pun kemudian berboncengan sepeda motor. Aneh nggak, yang dibonceng calon mantu sendiri, punggung Kusman sepertinya sudah kena strom 110 wat. Ser, serrr, serrrr! 
Tapi ternyata Marsih tak langsung diajak ke Ngawen, melainkan diajak masuk ke sebuah hotel di Baron, Wonosari kota. (NID, Poskota 9 September 2008)


Pada wacana (82) dan (83) penulisan kata ailopyu dan gim poin tidak ditulis semestinya dalam bahasa Inggris, yakni i love you dan game point. Pada wacana tersebut, penutur menuliskan kata i love you dan game point dengan ejaan dalam bahasa Indonesia. Pengunaan kata ailopyu yang berarti ‘aku cinta kamu’, menjelaskan bahwa Agus menyatakan cintanya kepada Tarmi dan Tarmi langsung menerima cinta Agus tersebut tanpa melalui proses pendekatan, sedangkan kata game poin yang berarti ‘tamat’ menjelaskan bahwa dalam urusan seks, Mbah Wongso memang sangat hobi meskipun umurnya sudah tua dan tinggal menunggu ajal. 
Penutur menggunakan ejaan tersebut karena tidak semua pembaca atau masyarakat Indonesia yang berada di Ibukota berpendididikan tinggi. Selain itu, tidak semua masyarakat Indonesia bisa melafalkan kata-kata bahasa asing, meskipun kata-kata tersebut sering sekali terdengar. Oleh sebab itu, penutur dalam menuliskan bahasa Inggris ditulis menurut ejaan dalam bahasa Indonesianya. Tidak hanya itu saja, penggunaan kata-kata tersebut dimaksudkan agar pembaca dapat langsung memahami apa yang dimaksud oleh penutur. 
Pada wacana (84), bentuk ortografi yang digunakan penutur terlihat pada penambahan huruf, yakni penambahan huruf /r/ pada kata ser yang pertama, yang kemudian bertambah lagi huruf /r/ pada kata ser selanjutnya, dan seterusnya. Penambahan huruf /r/ ini berfungsi sebagai penekanan dari bunyi ser yang pertama. 

Pemanfaatan Aspek Fonologi
	Bunyi merupakan satuan kebahasaan yang terkecil. Dari jumlah data yang tersedia, ditemukan beberapa pemanfaatan aspek fonologi sebagai sumber kreativitas penutur, yakni subtitusi bunyi, permutasi bunyi, penyisipan bunyi, dan pelesapan bunyi.

 Substitusi Bunyi
	Penutur dalam menulis sebuah berita terkadang mensubtitusikan bunyi sebuah kata dengan bunyi lain sehingga tercipta sebuah kata yang memiliki makna yang berbeda dengan maksud untuk mendapatkan kesan humor, tetapi tidak mengubah kenyataan dari berita tersebut. Berikut contoh subsitusi bunyi:
	...... Kontan malam itu juga bapak bejad itu dilaporkan ke polisi dan ditangkap. “Habis mau uji coba dengan WTS tak punya uang....”, ujarnya polos. Ngga punya uang, anak kandung, lalu digoyang? Begitu? (NID, Poskota 13 November 1999)


	Tapi itulah mahalnya pertemanan, Sungkono dan Kades Danuri sama-sama jadi urusan polisi. Untuk persahabatan sejati, orang memang harus siap berkorban. Bisa materil, bisa moril, tapi jangan sampai onderdil. (NID, Poskota 26 Oktober 2008)


	Dalam wacana (85), terdapat kalimat ngga punya uang, anak kandung, lalu digoyang. Penutur secara cermat memadukan kata-kata yang berakhiran /ng/, yakni uang, kandung, goyang untuk menimbulkan efek humor. Pemilihan kata-katanya tersebut disesuaikan dengan kronologi peristiwa yang terjadi. Informasi yang disampaikan oleh penutur adalah pencabulan seorang bapak kepada anak kandungnya. Pencabulan tersebut bukan dikarenakan hanya nafsu belaka, tetapi dilakukan karena untuk memenuhi tirakatan yang dilakukan sang bapak untuk mendapatkan kekayaan. Karena syarat yang harus dipenuhinya harus berhubungan intim dengan wanita lain selain istrinya, maka anak kandung sendiri yang dijadikan persyaratan tersebut. Salah satu sebabnya, karena sang bapak tidak punya uang untuk membayar WTS. 
	Sama halnya dengan wacana (85), wacana (86), penutur dengan cermat memadukan kata-kata yang berakhiran /il/, yakni bisa materil, bisa moril, tapi jangan sampai onderdil. Penggunaan kata-kata tersebut untuk menjelaskan, bahwa dalam persahabatan harus saling membantu, baik dalam bentuk materil, misalnya uang, dan bentuk moril, yakni dukungan. Akan tetapi dalam wacana (85). penutur melengkapinya dengan kata onderdil yang mempunyai maksud alat kelamin laki-laki. 
	Mimi dan Bambang memang sudah lama menjalin asmara, kira-kira sudah 11 tahun. sejak Mimi kala itu masih itik-itik (kecil) sampai sekarang sudah othok-othok. (NID, Poskota 29 Desember 1999).


 Pada wacana (87), penutur ingin menginforamsikan bahwa Mimi dan Bambang sudah lama menjalin asmara sejak Mimi masih itik-itik (kecil) sampai sekarang sudah othok-othok. Dari wacana tersebut, terdapat pensubtitusian bunyi /i/ pada itik-itik menjadi /o/ pada othok-othok yang bertujuan untuk menimbulkan kesan humor pada wacana tersebut. Kata itik-itik yang digunakan penutur mempunyai maksud, yakni masih imut-imut dan belum banyak mengerti soal asmara, sedangkan kata othok-othok mempunyai maksud bahwa Mimi sudah beranjak dewasa dan sudah mengerti tentang asmara dan siap untuk menikah.  

 Permutasi Bunyi
Permutasi bunyi merupakan suatu pertukaran bunyi. Dalam menyampaikan sebuah informasi, penutur secara sengaja atau tidak sengaja sering menampilkan pertukaran-pertukaran bunyi, seperti dalam beberapa wacana berikut ini:

Bahkan kepada pers pun, mereka tak berani menyebut identitas dirinya secara jelas. “Tolong nama kami disamarkan, ya .....”, katanya wanti-wanti. Nama tak boleh dibuka, padahal Mbah Dukun “membuka” mana saja boleh. (NID, Poskota 15 Oktober 1999).

	Bila Jumat (10/10)-Jumat (10/10) selalu menolak, kini diajak kencan di belakang rumah pun ho-oh saja. Maka berulangkali terjadi, di tengah malam buta Tuntum melayani nafsu Rajak di belakang rumahnya hanya beralaskan tikar plastik. (NID, Poskota 11 Oktober 2008).


	Meskipun tak secantik Jihan Fahira atau Paramitha Rasudi, penampilan janda Ny. Witri memang juga tak terlalu jelek. Oleh karena itu, begitu dia ngglondang (kosong) tanpa muatan, banyak lelaki, terutama duda mencoba mendekatinya. (NID, Poskota 14 Oktober 1999).


Setiap penulisan sebuah berita terkadang penutur memanfaatkan pertukaran bunyi. Seperti pada wacana (88), penutur memutarkan bunyi /n/ dan /m/ pada nama menjadi mana. Nama digunakan untuk  memanggil atau menyebut seseorang (tempat, barang, binatang, dan sebagainya), sedangkan mana yakni untuk menyatakan tempat yang tidak pasti. Korban dukun cabul pada wacana (88), tidak ingin namanya dibuka dan meminta tolong kepada pers agar nama mereka disamarkan, sedangkan Mbah Dukun yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut boleh membuka mana saja. Pada wacana (89), penutur juga memutarkan bunyi /h/ dan /o/ pada ho menjadi oh, tetapi pada wacana tersebut permutasi bunyi tersebut menjadi bagian dari satu makna, yakni ‘mau’. Pada peristiwa di atas, penutur sengaja memutar bunyi karena melihat dari kronologi dan sumber peristiwa tersebut. Pertukaran bunyi yang dilakukan penutur secara implisit menyindir korban dan juga dimaksudkan untuk menimbulkan kesan humor.
	Pada wacana (90), terdapat kata Paramitha Rasudi yang seharusnya Paramitha Rusadi yang merupakan artis Indonesia. Kecantikan Ny. Witri memang tidak secantik Paramitha Rusadi yang mempunyai wajah cantik dan tubuh langsing, tetapi banyak lelaki yang mendekatinya. Penutur mengganti Rusadi menjadi Rasudi karena ingin menyindir, sekaligus membandingkan Ny. Witri yang seorang janda beranak tiga dengan Paramitha Rusadi. Kata-kata tersebut, mengalami permutasi bunyi, yakni bunyi /u/ dan /a/.  Kata Rasudi dalam bahasa Jawa berarti ‘tidak mau’. Alasan lain penutur mengganti kata tersebut selain untuk menimbulkan kesan humor, penutur ingin mengungkapkan bahwa Paramitha Rusadi tidak mau dibanding-bandingkan dengan Ny. Witri, sehingga di ganti dengan Paramitha Rasudi.

 Penyisipan Bunyi
Penyisipan bunyi dilakukan penambahan bunyi di tengah kata dan penutur memanfaatkan hal tersebut untuk menimbulkan kesan humor. Berikut beberapa wacana yang terdapat penyisipan bunyi: 
	Asiong sih legowo saja disebut seperti itu. Karena dulu mau kawin melawan Nio targetnya memang juga soal materi dan kekayaan. Soalnya secara jujur harus diakui, Nio muda bukanlah cewek yang cakep. Putih sih putih, tapi gemuk dan pendek ipel-ipel, jadi jauh sekali bila dibanding dengan Paramitha Rasudi dan Sofia tlah dicoba. (NID, Poskota 19 Desember 1999).
	Gara-gara ulahnya tersebut, penganggur ganteng itu kini mendekam di Polsek Depok, Sleman. Jauh-jauh menipu sampai Sleman, hanya untuk memuaskan “si leman”. (NID, Poskota 1 September 2008).


	Dalam menulis berita, penutur memanfaatkan nama-nama dari artis Indonesia. Dalam wacana (91), penutur memanfaatkan nama artis Sofia Latjuba menjadi Sofia tlah dicoba. Persepsi pembaca tentang Sofia Latjuba yang seorang artis, akan kabur dengan penyisipan kata ‘tlah’ yang berasal dari ‘La’, dan ‘dicoba’ dari kata ‘juba’. Penutur penyisipan kata-kata tersebut untuk menemukan maksud yang diinginkan, yakni membandingan Nio dengan Sofia Latjuba. Asiong menikahi Nio karena kekayaan yang dimiliki Nio, bukan karena kecantikannya. Jika, Sofia Latjuba mempunyai paras yang cantik, bodi yang seksi, lain halnya Nio yang berbadan gemuk dan pendek. Maka dari itu, penutur mengganti kata Sofia Latjuba menjadi Sofia tah dicoba untuk menilai fisik Nio tersebut.
	Penutur memanfaatkan salah satu kota di Yogyakarta, yakni Sleman menjadi ‘si leman’. Sama halnya dengan wacana (91), perserpsi pembaca tentang Sleman pada wacana (92), yakni sebuah kota di Yogyakarta akan kabur dengan penyisipan bunyi /i/. Penutur menyisipkan bunyi tersebut, karena melihat kronologi peristiwa tersebut. Sang pelaku penipuan, yang jauh-jauh menipu sampai Sleman akhirnya masuk penjara setelah menipu dan menyetubuhi gadis-gadis Sleman. Penutur menyisipan bunyi /i/ karena pelaku masuk penjara, selain menipu, tetapi juga menyetubuhi gadis untuk hanya memuaskan ‘si leman’ dalam arti alat kelamin laki-laki. 

 Pelesapan Bunyi
Pengacauan persepsi pembaca dapat pula dilakukan dengan penghilangan atau pelepasan bunyi. Sebuah kata yang mengalami penghilangan atau pelepasan bunyi memungkinkan memiliki makna yang sama sekali berbeda bila salah satu atau beberapa bunyi yang merupakan elemen pembentuknya dilesapkan (Wijana, 2003: 139). Berikut beberapa wacana yang terdapat pelesapan bunyi: 
	Soalnya, gadis yang 5 tahun lalu itu maih imut-imut, kini bodinya sudah “amit-amit” alias seksi menggiurkan. Seumpama kembang yang baru merekah, dia menantang untuk dipetik kumbang jantan pemburu madu.  (NID, Poskota 18 Oktober 1999).


	Wacana (93), terdapat kata imut-imut menjadi amit-amit yang membuat wacana tersebut menjadi menarik. Dalam wacana (93), penutur menggunakan kata amit-amit untuk menjelaskan bahwa gadis yang 5 tahun yang lalu masih terlihat manis, mungil, dan menggemaskan. Kata amit-amit sebenarnya ungkapan yang menyatakan jangan sampai terjadi (menimpa) pada kita (bahaya), teapi penutur menggunakan kata amit-amit untuk menjelaskan bahwa gadis tersebut sudah tumbuh berkembang dan terlihat seksi menggiurkan. Kata-kata di atas mengalami pensubtitusian dua buah bunyi, yakni bunyi /i/ dan /u/ menjadi /a/ dan /i/.
	......... Beruntung penduduk masih bersabar, sehingga Jarkoni yang semula sangat disegani itu tak sempat dihakimi, tapi cukup diserahkan ke Polsek Gondang untuk menjalani pemeriksaan. Menyedihkan, maunya cari pahala tapi tak tahan lihat paha. (NID, Poskota 29 Oktober 1999).


	Sebaliknya, Mbah Jamilah juga selalu marah-marah, karena menganggap suami tak bisa mengekang hawa nafsu. “Kita ini sudah sama-sama tua, carilah pahala sebanyak-banyaknya, jangan hanya urusan paha….!” begitu nasihat Mbah Putri dengan sedih, karena suami tak mau memahami kondisi. Yang bersedih tak hanya Mbah Putri seorang. (NID, Poskota 9 Oktober 2008).


	Wacana (94), menginformasikan seorang kakek yang seharusnya lebih banyak mendekati diri kepada Tuhan, agar mendapat pahala dan menjauhi urusan duniawi. Akan tetapi, yang terdapat pada wacana (94) berbeda, kakek yang sudah berusia 75 tahun tersebut, masih saja mempunyai hawa nafsu yang besar. Sang kakek mengajak istrinya untuk berhubungan intim, tetapi sang istri menolak ajakan tersebut. Hal tersebut disebakan, karena usia mereka berdua sudah tua dan usia nenek yang lebih tua dari usia kakek, sehingga sang nenek sudah tidak mampu lagi melayaninya ajakan kakek tersebut. Dalam peristiwa tersebut, penutur memanfaatkan pelepasan bunyi bunyi /la/ pada kata pahala menjadi menjadi paha. Kata paha diartikan oleh penutur sebagai menyebab terjadinya peristiwa kasus bunuh diri tesebut, karena sang kakek yang hawa nafsunya besar, sehingga dia masih mengurusi urusan paha, yang maksudnya berharap masih bisa berhubungan intim dengan istrinya. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Ragam Bahasa dalam Rubrik NID pada Harian Poskota
Penggunaan ragam bahasa yang digunakan oleh penutur dilatar belakangi oleh beberapa faktor, sehingga pesan yang akan disampaikan dapat tersampaikan. Dibawah ini beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan ragam bahasa dalam rubrik NID pada harian Poskota:


Setting 
Setting sangat berkenaan dengan waktu dan tempat (Chaer dan Agustina, 1995: 62). Waktu dan tempat dalam rubrik NID dapat menyebabkan penggunaan variasi bahasa yang berbeda. Contoh:
Sebagai orang Minang, Afrizal, 30, ibarat kata sumando lapik buruk (menantu kelas tikar rombeng). Betapa tidak? Ngakunya bujangan, ternyata ketika jadi marabulai (pengantin) sudag punya anak bini. (NID, Poskota 10 Agustus 2008).

	Pada wacana di atas, penggunaan ragam bahasa yang digunakan dipengaruhi oleh setting atau latar tempat berita itu terjadi. Pada wacana tersebut, pelaku merupakan orang Minang. Karena melihat latarbelakang tersebut, penutur menyisipkan bahasa atau istilah dalam budaya Minang. 
Dalam rubrik NID banyak pengunaan bahasa daerah karena dipengaruhi oleh latar belakang tempat terjadinya peristiwa tersebut yang sebagian besar terjadi di daerah Jawa. 

Participants
Participant adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembaca dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima pesan (Chaer dan Agustina, 1995: 63). Participants dalam rubrik NID adalah penutur sebagai penulis rubrik tersebut dan pembaca sebagai lawan tutur. Scene tuturan meliputi situasi, marah, terkejut, bingung, puas. Contoh:
Sementara Johari kalang kabut berminggu-minggu kehilangan istri, Kusnadi malah bersiul-siul di dalam hati. Sandiwara itu mulai tercium ketika ada yang menginformasikan bahwa pernah melihat terakhir kali Anita bersama Kusnadi. Terkejut juga Johari mengetahuinya si tetangga jadi ular kepala dua. (NID, Poskota 5 Agustus 2008).

Pada wacana tersebut, terdapat warna terkejut dan warna emosi. yakni dalam kalimat Terkejut juga Johari mengetahuinya si tetangga jadi ular kepala dua. Penutur menggunakan gaya bahasa metafora tersebut, untuk membandingkan kelakukan Kusnadi, yakni ketika di depan Johari, dia merasa iba karena istri Johari sudah berminggu-minggu hilang, di sisi lain dia mersa senang karena dia bias berselingkuh dengan istri orang.

Wacana yang Beredar dalam Masyarakat
Waktu dan tempat yang disajikan oleh NID bersifat informal, sehingga bahasa yang digunakan pun cenderung menggunakan ragam bahasa informal. Ragam bahasa yang digunakan oleh rubrik NID sangat dipengaruhi oleh wacana yang beredar dalam masyarakat, yakni wacana kriminal, politik, ekonomi, social budaya, dan sebagainya.  Contoh: 
Titik mencoba menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Bukan memberikan Irex atau Viagra buat suaminya, tapi justru mencari tokoh alternatif yang bisa memberikan kepuasan. Jadi, seperti Partai Golkar dewasa ini, karena Ketua Umum Jusuf Kalla kurang nilai jualnya, terpaksa mengagendakan Sri Sultan HB X dalam pilpres 2009 mendatang. (NID, Poskota 12 Oktober 2008).

Pada wacana di atas, penggunaan ragam bahasa yang digunakan dipengaruhi oleh wacana politik, yang menyebutkan bahwa calon presiden dari Partai Golkar adalah Sri Sultan HB X bukan ketua umum Partai Golkar, Jusuf Kalla. Wacana politik tersebut berkembang karena Jusuf Kalla kalah pamor dibandingkan Sri Sultan HB X, meskipun Jusuf Kalla menjabat sebagi Wakil Presiden. Wacana tersebut berpengaruh pada penggunaan ragam bahasa dalam NID, yakni penutur mensejajarkan wacana tersebut dengan kronologi berita yang penutur sampaikan. 

Penguasaan Kosakata
Seorang jurnalis harus orang yang kreatif dalam menggunakan bahasa,  sehingga sorang jurnalis diharuskan mempunyai pembedaharaan kata yang melimpah.  Contoh:
Awalnya Murtini selalu menampik ajakan gila rekan pamong desanya itu. Tapi ternyata ditahan-tahan makin keju (capek) dan rindu juga. Maka setelah dilegalisir setan, sekali waktu Murtini meladeni juga. Wowwww, ternyata mengasyikkan juga selingkuh itu. (NID, Poskota 4 Agustus 2008).

Pada wacana di atas terdapat kata keju yang berarti ‘capek’. Kata tersebut merupakan kata tidak baku dalam bahasa Jawa, kata baku dari kata tersebut, yakni ‘kesel’ (lelah). Pembendaharaan kata yang luas memungkinkan seseorang untuk berbicara atau menulis dengan kata-kata yang lebih bervariasi, sehingga tidak terkesan monoton. Dengan pembendaharaan kata yang banyak, seorang penutur atau seorang jurnalis dengan mudah membuat berita yang dapat membentuk perilaku pembaca, tetapi tidak terfokus pada masalah tertentu. 

Menimbulkan Kesan Humor 
Humor merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan masyarakat, tanpa humor mungkin masyarakat banyak yang stress (ganggunan jiwa) karena problematika kehidupan. Maka dari itu, humor diciptakan untuk mengendorkan syaraf otak yang sedang meregang karena berbagai macam problematika kehidupan tersebut. Humor bisa dikatakan sebagai penyelamat kejenuhan jiwa, segala permasalahan yang menjadi beban pikiran dapat terlampiaskan melalui humor. Humor biasanya menceritakan sesuatu yang aktual pada masa diciptakannya yang biasa membuat orang menjadi tertawa, bisa melalui bentuk tulisan dan lisan. Dalam bentuk lisan kita mengenal lawakan, leluconan, atau lewat anekdot. Sedangkan dalam bentuk tulisan bisa berupa cerita-cerita humor, kartun, stiker dan sebagainya. Contoh:
Tapi entah kenapa ketika usia perkawinannnya berjalan 5 tahun, kehidupan “ranjang”-nya tak memuaskan lagi jika tidak mau dikatakan impoten. Istrinya sering mengeluh, Rasimun sudah tidak perkasa lagi. Sudah menjadi Edi Tansil alias ejakulasi dini tanpa hasil. (NID, Poskota 13 Oktober 1999).

	Dalam wacana (69), penutur memanfaatkan nama seorang yang pada masa itu sangat sering diberitakan, yakni Edi Tansil yang terlibat kasus korupsi, hingga sampai sekarang Ia belum tertangkap. Maksud dari penutur adalah membuat menarik perhatian pembaca dengan menggunakan nama Edi Tansil yang notabenenya bisa dikatakan penjahat kelas kakap dan terdengar hebat. Penggunaan nama tersbut, pada awalnya terlihat akan membosankan. Akan tetapi, nama Edi Tansil tersebut, oleh penutur diganti dengan ejakulasi dini tanpa hasil. Pemanfaatan bentuk akronim tersebut akan menimbulkan kesan humor, karena aslinya nama Edi Tansil adalah seorang penjahat kelas kakap, sedangkan oleh penutur diganti menjadi ejakulasi dini tanpa hasil. Arti dari kata tersebut, akan membuat sang laki-laki menjadi sangat malu karena dikatakan tidak perkasa, padahal seorang laki-laki dapat dikatakan perkasa atau macho (benar-benar laki-laki), yakni bagaimana dia memuaskan pasangannya di ranjang. 
Dalam rubrik NID, sebagian besar penggunaan ragam bahasa yang digunakan penutur mempunyai kesan humor, karena penutur mengingankan pembaca tidak menjadi bosan dan jenuh. Hal ini dikarenakan, karena latar belakang dari terbitnya rubrik NID sendiri. Rubrik NID terbit dengan harapan bisa menjadi pengobat ketegangan pembaca harian Poskota, karena harian Poskota sendiri setiap hari, sebagian besar beritanya selalu menyajikan berita-berita kriminal ataupun politik. Dengan adanya rubrik NID, pembaca yang tegang dan pusing membaca berita-berita kriminal ataupun politik tersebut dapat terhibur. 

Mendapatkan Maksud yang diinginkan Penutur
Bahasa dan situasi yang ditampilkan oleh rubrik NID adalah bahasa dan siutasi nonformal yang sifatnya santai dan akrab, sehingga dalam menuliskan istilah atau kata terkadang penutur tidak menemukan maksud yang diinginkannya jika memakai bahasa formal. Oleh karena itu, penutur menggunakan bahasa lain selain bahasa Indonesia, menggunakan istilah atau ungkapan-ungkapan (bahasa kiasan), untuk mendapatkan maksud yang diinginkannya, sehingga pembaca dapat paham apa yang dimaksud oleh penutur. Contoh:
“Diancam” seperti itu Tanti jadi ragu dan akhirnya mau. Maka setelah dimandikan kembang tujuh rupa dalam kondisi oncek-oncekan (bugil) tersebut, prosesi selanjutnya melayani nafsu Mbah Dukun. (NID, Poskota 15 Oktober 1999).

Dalam wacana di atas, penutur mengkiaskan manusia seperti buah. Kata oncek-oncekan biasanya digunakan untuk perihal buah-buahan. Penutur menggunakan kata oncek-oncekan karena mempunyai maksud, yakni seorang gadis yang dipaksa untuk menanggalkan busananya alias bugil (telanjang). menggantikan Akan tetapi, penutur menggunakan kata oncek-oncekan untuk  perihal manusia yang dipaksa menanggalkan busananya atau bugil (telanjang), seperti buah yang dikupas kulitnya, sehingga tinggal dagingnya saja. 

Tingkat Sosial
Tidak dipungkiri memang Ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan sosial budaya masyarakat berkembang pesat masuk ke Indonesia, dan baik disadari maupun tidak telah mengubah gaya hidup masyarakat termasuk pemakaian bahasanya. Penutur menyadari bahwa tidak semua penduduk Ibukota Jakarta mengerti ragam formal atau istilah-istilah kebahasaan yang sifatnya khusus, sehingga penutur lebih tertarik dengan menggunakan ragam nonformal yang sering dipakai atau didengar dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat sosial sangat berpengaruh dalam penggunaan bahasa, misalnya tingkat pendidikan, status sosial dalam masyarakat, umur, dan sebagainya. Pada rubrik NID terlihat sekali bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa informal. Penutur memilih bahasa-bahasa nonformal karena penutur menyadari bahwa masyarakat tidak semuanya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga semua lapisan masyarakat dapat memahaminya. 

Menjadi Pembeda dengan Rubrik atau Media Massa Lain
Sangat disadari bahwa setiap jurnalis ingin sekali berita atau inforamsi yang disajikannya berbeda dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, penutur menyajikan rubrik NID dengan sajian yang berbeda, yakni dengan penggunaan ragam bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, rubrik NID disajikan dengan menimbulkan kesan humor agar pembaca tidak merasa bosan dan jenuh, sehingga pembaca dengan setia membaca media massa (rubrik NID) tersebut. 
Penggunaan ragam bahasa dalam rubrik NID meliputi interferensi, yakni penyimpangan bahasa yang digunakan di dalamnya mengandung unsur serapan dari bahasa daerah dan bahasa asing, gaya bahasa penutur, serta aspek-aspek kebahasaan yang digunakan penutur yang merupakan menjadi pembeda dengan media massa atau surat kabar lain, khususnya yang tersebar di Jakarta dan sekitarnya.   
NID menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya, tetapi karena rubrik tersebut terbit dengan harapan untuk menghibur (humor), baik sengaja maupun tidak, penutur sering menggunakan kosakata bahasa daerah dan bahasa asing. Topik yang disajikan oleh rubrik NID bersifat informal yakni menginformasikan mengenai kejahatan (cenderung yang berkaitan dengan norma asusila) yang terjadi di seluruh Indonesia. Informasi tersebut dikemas sangat berbeda dengan rubrik-rubrik yang lain ataupun kolom-kolom lainnya yang ada di harian Poskota sendiri, meskipun topik yang cenderung disajikan mengenai perselingkuhan. 

Melestarikan Bahasa Daerah 
Pada umumnya, orang Indonesia cenderung penguasaan bahasa Indonesianya sangat besar, karena tidak hanya didukung oleh latar belakang penguasaan bahasa Indonesia itu sendiri, melainkan media yang juga mempunyai peranan dalam penguasaan bahasa Indonesia. 
Poskota merupakan media surat kabar yang terbit di Ibukota Jakarta dan tersebar di Jakarta dan sekitarnya. Bahasa yang digunakan di dalamnya yakni tuturan sehari-hari yang sebagian besar menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa yang sekarang ini terkenal dengan istilah bahasa gaul. Hal tersebut dikarenakan, karena Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia yang penduduknya berasal dari berbagai macam daerah. Maka, hampir setiap penduduk Jakarta dapat menguasai bahasa Indonesia secara baik di samping bahasa daerahnya masing-masing. Penggunaan bahasa Ibu (daerah) di kota Jakarta sekarang ini sudah mulai merosot karena mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia hampir di setiap kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dalam rubrik NID, penutur selalu menyisipkan bahasa daerah karena ingin tetap melestarikan bahasa daerah. Contoh:
Nasib bejo,50 memang tidak bejo (beruntung). Di kala usianya menjelang senja harus berurusan dengan polisi. Tapi sebetulnya ini semua salah dia sendiri. Lantaran imannya yang begitu tipis, dia terlibat skandal dengan gadis Bali, Made, 21. (NID, Poskota 17 Oktober 1999).

Sebagai orang Minang, Afrizal, 30, ibarat kata sumando lapik buruk (menantu kelas tikar rombeng). Betapa tidak? Ngakunya bujangan, ternyata ketika jadi marabulai (pengantin) sudag punya anak bini. (NID, Poskota 10 Agustus 2008).

Sadar bahwa istrinya sekadar nyieun piandel (ngarang cerita bohong), Maman pura-pura mempercayai. (NID, Poskota 10 Oktober 1999)

  Pada wacana-wacana di atas penutur menggunakan bahasa Jawa, bahasa Minang, dan bahasa Sunda. Pemakaian unsur-unsur bahasa daerah tersebut dalam rubrik NID, merupakan salah bentuk pemertahanan atau melestarikan bahasa daerah yang terjadi dalam masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta. Masuknya budaya barat tidak hanya mempengaruhi kebudayaan, tetapi juga soal bahasa yang sangat terasa sekali dalam penggunaannya. Media massa yang mempunyai peranan dalam penguasaan bahasa Indonesia, diharapkan juga mempunyai peranan dalam melestarikan budaya asli Indonesia yakni dalam bahasa daerah.
Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penggunaan ragam bahasa pada rubrik NID dalam harian Poskota memiliki berbagai tujuan. Pertama, pengobat ketegangan pembaca harian Poskota agar pembaca tidak selalu serius dan pembaca dapat tertawa, dan sebagaimya. Dahulu pada harian Poskota, berita yang disajikannya sebagian besar masalah kriminal dan politik. Kedua, membuka wawasan baru terhadap mempertahankan kosakata bahasa daerah lewat penyerapan unsur-unsur bahasa daerah. Ketiga, dalam rubrik NID penutur tidak hanya menuliskan berita (meskipun berita tentang asusila) tanpa maksud tertentu. Dengan rubrik NID, penutur ingin menghibur agar pembaca tidak jenuh dengan berita-berita kriminal atau politik yang disajikan oleh harian Poskota, tetapi juga meninggalkan pesan moral, hukum dan tentu saja kritikan-kritikan. Keempat, tentu saja rubrik NID sebagai salah satu ciri koran Poskota dalam penyampaian beritanya yang sering menggunakan unsur-unsur bahasa nonformal yang berasal dari kreatifitas penuturnya (penulis rubrik NID). 












Bagan Deskripsi Ragam Bahasa Rubrik “Nah Ini Dia” pada Harian Poskota

Penutur (Penulis Rubrik)
					       pembaca mampu menerima dan
					       memahami informasi yang disampaikan

Rubrik Nah Ini Dia		pengobat ketegangan pembaca Poskota (hiburan)
	


  Ra	gam bahasa	     alat komunikasi	    menginformasikan mengenai
(informal)				    kejahatan di seluruh Indonesia
						    
	
	Interferensi Leksikal
	terdapat 2 bentuk, yakni bentuk monomorfemis
	dan polimorfemis.
	 Bentuk monomorfemis, meliputi:

	 kategori verba, nomina, adjektiva, adverbia,
	dan kata tugas.
	 Bentuk Polimorfemis, meliputi:

	 kata berimbuhan (prefiks, sufiks,dan konfiks),
	 kata ulang/reduplikasi (perulangan leksem,
	 berimbuhan, dan variasi fonem), kata majemuk.
Faktor-faktor penyebab:
setting, participant, wacana, penguasaan kosakata, kesan humor, maksud yang diinginkan, tingkat sosial, pembeda dengan yang lainnya, melestariakn bahasa daerah.
	
	Gaya Bahasa
	dibagi menjadi 4, yakni:
	 Gaya bahasa Perbandingan (simile, metafora,

	 personifikasi, depersonifikasi);	
	 Gaya bahasa Pertentangan (hiperbola, ironi,

	 inuendo, antiklimaks);
	 Gaya bahasa pertautan (alusi);

 Gaya bahasa perulangan(epizeukis).
	
	Pemanfaatan unsur-unsur kebahasaan sebagai 
	sumber kreatifitas penutur, meliputi:
	Pemanfaatan bentuk singkatan;

Pemanfaatan bentuk akronim;
Pemanfaatan bentuk istilah (kedokteran,
teknologi informasi, politik, pendidikan,
olah raga);
	 Pemanfaatan bentuk umpatan;

 Pemanfaatan aspek ortografi;
 Pemanfaatan aspek fonologi (substitusi bunyi,
 permutasi bunyi, penyisipan bunyi, pelesapan
 bunyi).

BAB IV
PENUTUP

4.1 Simpulan
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan penulis, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:
	Rubrik NID menginformasikan mengenai kejahatan yang terjadi di seluruh Indonesia yang dikemas kembali dalam konsep dan format yang berbeda dengan rubrik-rubrik yang lain dengan menimbulkan kesan humor. Rubrik NID sendiri baru diterbitkan pada tahun 1987. Awal mulanya di harian Poskota terdapat kolom kecil yakni berita singkat daerah, yang mengulas tentang berita-berita di daerah yang kemudian berkembang menjadi rubrik NID. Sumber berita yang dijadikan ide pokok dari rubrik NID adalah peristiwa-peristiwa kriminal yang berada di daerah, khususnya dengan topik kejahatan asusila. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh penutur dalam menampilkan informasi tetapi terkesan menghibur, yakni dengan menyisipkan kosakata bahasa daerah dan bahasa asing yang biasa disebut dengan peristiwa interferensi. 
	Sebagai jurnalis, penutur mempunyai gaya bahasa yang berbeda dengan jurnalis-jurnalis yang lain. Gaya bahasa yang ditampilkan oleh penutur sering sekali memanfaatkan situasi atau kondisi sosial yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat, politik, kesehatan, korupsi, dan sebagainya. Hal ini yang membuat rubrik NID tidak hanya menampilkan berita yang hanya difokuskan saja tapi secara tersirat menampilkan atau mengingatkan kembali pada suatu peristiwa terdahulu dan mengkritik suatu peristiwa yang mungkin belum terselesaikan kasusnya sampai sekarang. 
	Selain itu, penutur juga memanfaatkan unsur-unsur kebahasaaan sebagai sumber kreativitas penutur, sehingga pembaca tidak bosan dan selalu merasa ada hal yang baru dalam penyajian rubrik NID, seperti pamanfataan bentuk singkatan, bentuk akronim, bentuk umpatan, bentuk istilah, aspek ortografi, aspek fonologi.

Penutur menyisipkan kosakata bahasa daerah dan bahasa asing, gaya bahasa, serta pemanfaatan unsur-unsur kebahasaan, disebabkan karena penutur tidak menemukan makna yang diinginkannya. Selain itu, terdengar kurang halus jika menggunakan padanan bahasa Indonesianya dan bahasa yang digunakan lebih populer dibandingkan dengan padanan bahasa Indonesia serta yang paling menonjol, yakni untuk menimbulkan kesan humor. 
	Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan ragam bahasa dalam rubrik NID pada harian Poskota, yakni: 
Setting atau Latar
Dalam rubrik NID banyak menggunakan bahasa daerah karena dipengaruhi oleh latar belakang tempat terjadinya peristiwa tersebut yang sebagian besar terjadi di daerah Jawa. 
Participant
Participants dalam rubrik NID adalah penutur sebagai penulis rubrik tersebut dan pembaca sebagai lawan tutur. Scene tuturan meliputi situasi, marah, terkejut, bingung, puas.
	Wacana yang Beredar dalam Masyarakat

Ragam bahasa yang digunakan oleh rubrik NID sangat dipengaruhi oleh wacana yang beredar dalam masyarakat, yakni wacana tentang  kriminal, politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya.  
	Penguasaan Kosakata

Pembendaharaan kata yang luas memungkinkan seseorang untuk berbicara atau menulis dengan kata-kata yang lebih bervariasi, sehingga tidak terkesan monoton. Penutur rubrik NID sangat kreatif dalam menggunakan bahasa, hal tersebut di lihat dari penguasaan kosakatanya. 
	Menimbulkan Kesan Humor 

Sebagian besar penggunaan ragam bahasa yang digunakan penutur mempunyai kesan humor karena penutur mengingankan pembaca tidak menjadi bosan dan tidak jenuh.
	Mendapatkan maksud yang diinginkan Penutur

Dalam menuliskan istilah atau kata, terkadang penutur tidak menemukan meksud yang diinginkannya jika memakai bahasa formal sehingga penutur menggunakan istilah atau bahasa lain selain bahasa Indonesia untuk menemukan maksud yang diinginkannya, sehingga pembaca dapat paham apa yang dimaksud penutur.
	Tingkat Sosial

Penutur menyadari bahwa tidak semua penduduk Ibukota Jakarta mengerti ragam formal atau istilah-istilah kebahasaan yang sifatnya khusus, sehingga penutur lebih tertarik dengan menggunakan ragam non formal yang sering dipakai atau didengar dalam kehidupan sehari-hari. 
	Menjadi Pembeda Dengan Rubrik atau Media Lainnya

Sangat disadari bahwa setiap jurnalis ingin sekali berita atau inforamsi yang disajikan berbeda dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, penutur menyajikan rubrik ini dengan sajian yang berbeda, yakni dengan penggunaan ragam bahasa yang mudah dipahami dan dengan menimbulkan kesan humor agar pembaca tidak merasa bosan sehingga pembaca tetap setia membaca media (rubrik) tersebut.
	Mempertahankan Bahasa Daerah 

Pemakaian unsur-unsur bahasa daerah dalam rubrik NID merupakan salah bentuk pemertahanan bahasa daerah yang terjadi dalam masyarakat khususnya masyarakat Jakarta. Karena masuknya budaya barat bukan hanya banyak mempengaruhi tentang kebudayaan, tetapi juga soal bahasa yang sangat terasa sekali dalam penggunaannya. Media massa yang mempunyai peranan dalam penguasaan bahasa Indonesia diharapkan juga mempunyai peranan dalam melestarikan budaya asli Indonesia yakni dalam bahasa daerah.
	Pengobat ketegangan pembaca harian Poskota atau permasalahan lainnya (masalah ekonomi, politik, perbankan dan sebagainya yang ada di harian Poskota ataupun surat kabar lainnya), agar pembaca tidak selalu serius dan pembaca dapat tertawa, dan sebagaimya. Dahulu pada harian Poskota, berita yang disajikannya sebagian besar masalah kriminal dan politik.

 Poskota diharapkan bisa membuka wawasan baru terhadap mempertahankan kosakata bahasa daerah lewat penyerapan unsur-unsur bahasa daerah. 
	Dengan rubrik NID, penutur ingin menghibur agar pembaca tidak jenuh dengan berita-berita kriminal atau politik yang disajikan oleh harian Poskota. Selain itu, dalam rubrik NID juga meninggalkan pesan moral, hukum dan tentu saja kritikan-kritikan meskipun tema dan topik yang selalu ditampilkan atau disajikan oleh rubrik NID berkaitan tentang perselingkuhan, pencabulan, pemerkosaan dan sebagainya. 


4.2 Saran
Penelitian terhadap rubrik NID pada harian Poskota masih sangat mungkin dilakukan dengan pendekatan lainnya. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat mendorong penelitian lain yang berkaitan dengan sosiolinguistik, sehingga dapat lebih mendalam.
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