
PERUBAHAN MAKNA BAHASA OLEH KOMENTATOR SEPAK BOLA 

PADA PIALA PRESIDEN 2018 
 

Rani Sri Wahyuni 
rani@stt-wastukancana.ac.id 

Dosen Tetap Teknik Informatika STT Wastukancana 

 

ABSTRAK 

 Penelitian ini membahas tentang perubahan makna yang dilakukan oleh komentator sepak bola, ketika 

membawakan acara sepak bola Piala Presiden 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perubahan makna apa saja yang terjadi dalam bahasa komentator sepak bola ketika memandu acara piala 

presiden 2018 dan bagaimana bentuk-bentuk perubahan makna tersebut. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak catat dan 

rekaman. Sumber dari penelitian ini terdapat dalam pertandingan antara Persib melawan PSM Makasar yang 

disiarkan secara langsung oleh televisi swasta.  Dalam penelitian ini ditemukan banyak penggunaan kata oleh 

komentator yang mengalami perubahan makna. Perubahan makna yang terjadi seperti perubahan makna 

meluas, perubahan makna menyempit, perubahan makna total, perubahan makna penghalus, dan perubahan 

makna pengasaran. Dampak dari perubahan makna yang dilakukan para komentator ini dapat memberikan 

warna tersendiri dalam berbahasa, terjadinya perubahan makna ini akan berdampak salah satunya dapat 

menarik perhatian pendengar/penonton, tidak membosankan pendengar/penonton, dan menumbuhkan rasa 

semangat bagi para penonton.  
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PENDAHULUAN 

Kemampuan berbicara memiliki 

peranan penting dalam masyarakat. Salah 

satu kegiatan berbicara adalah menjadi 

komentator. Komentator sepak bola yang 

baik harus bisa memberikan kesan bahwa 

ia menguasai materi acara yang akan 

disampaikan. Penggunaan kata yang tepat 

merupakan salah satu syarat bagi 

komentator agar bisa tampil memikat dan 

menarik sehingga acara yang 

dikomentarinya dapat berjalan dengan 

lancar. Gaya bahasa adalah salah satu 

unsur kebahasaan yang harus 

diperhatikan dalam mengomentari sebuah 

acara, semakin tepat gaya bahasa yang 

digunakan seseorang semakin baik pula 

penilaian yang diberikan pendengar 

terhadap orang tersebut.  

Kesan yang baik dan menarik 

akan membuat acara yang dikomentatori 

itu akan terasa lebih hidup dan pendengar 

atau penonton akan semakin bersemangat 

menonton. Kemampuan menggunakan 

bahasa dengan efektif sehingga 

mengesankan dan menarik ini disebut 



retorika. Pemakaian gaya bahasa dalam 

retorika sering digunakan dalam 

percakapan sehari-haru dalam lingkungan 

pergaulan, lingkungan sosial, bahkan di 

media-media populer dan elektronik 

seperti tabloid, radio, dan televisi. 

Televisi merupakan suatu media yang 

menyiarkan berbagai macam acara. Acara 

yang disiarkan oleh televisi diantaranya; 

sinetron, kuis, talkshow, opera-opera, 

musik, dan olah raga. Salah satu olah 

raga yang banyak ditayangkan di televisi 

adalah acara olah raga sepak bola, acara 

sepak bola beragam, diantaranya ada 

sepak bola Djarum, Indonesia Super 

League, dan sepak bola Piala Presiden.  

Sepak bola Piala Presiden 

merupakan salah satu acara turnamen 

olah raga sepak bola yang ditayangkan 

oleh stasiun televisi Indosiar. Piala 

presiden adalah turnamen sepak bola 

yang populer di Indonesia akhir-akhir ini. 

Acara ini dipndu oleh pembawa acara dan 

dikomentatori oleh komentator yang 

memiliki kekhasan bahasa dalam 

memberikan komentator terhadap 

pertandingan yang sedang dipandunya. 

Berangkat dari fenomena penggunaan 

gaya bahasa para komentator sepak bola 

yang unik, bervariasi, dan khas ini lah 

yang menjadi dasar penelitian ini 

dilakukan yaitu penggunaan gaya bahasa 

komentator sepak bola pada acara piala 

Presiden yang ditayangkan oleh stasiun 

televisi Indosiar. Melihat acara sepak 

bola lain yang ditayangkan oleh stasiun 

televisi lain seperti sepak bola liga 

Djarum yang ditayangkan oleh RCTI dan 

ANTV, komentar-komentar yang 

disampaikan pada acara turnamen sepak 

bola piala Presiden lebih unik dan 

berbeda penggunaan gaya bahasanya.  

Penggunaan gaya bahasa oleh komentator 

sepak bola piala presiden lebih mencolok 

dan terdapat penggunaan bahsa-bahasa 

yang terdengar ‘aneh’ dari penggunaan 

bahasa seperti biasanya. 

Gaya bahasa dikenal dalam 

retorika dengan istilah style. Pemakaian 

gaya bahasa atau style menjadi cocok 

tidaknya pemakaian kata, frasa/klausa 

tertentu untuk menghadapi situasi 

tertentu, sehingga persoalan gaya bahasa 

meliputi semua  hirarki kebahasaan 

seperti pilihan kata secara individual, 

frasa, klausa, dan kalimat bahkan 

mencangkup wacana secara keseluruhan.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian deskriptif kualitatif. Metode 

yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah metode simak dan catat. Hal ini 

dilakukan dengan cara menyimak 

penggunaan bahasa komentator sepak 

bola dengan cara direkam. Hasil dari 



menyimak dan mencatat itu akan 

didapatkan banyak penggunaan kata-kata 

komentator sepak bola yang mengalami 

perubahan makna dari kata sebenarnya. 

Data-data yang sudah terkumpul tersebut 

kemudian diklasifikasikan dan dipilah 

untuk mempermudah dalam menganalisis 

data berdasarkan kebutuhan penelitian.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini adalah 

didapatkan banyak penggunaan bahasa 

yang telah mengalami perubahan makna. 

Perubahan makna yang digunakan 

komentator sepak bola pada acara 

turnamen sepak bola piala presiden 2018 

ini bervariasi tidak hanya satu macam 

saja. Perubahan makna tersebut 

diantaranya; perubahan perluasan makna, 

perubahan makna menyempit, dan 

perubahan makna penghalusan. Dibawah 

ini adalah contoh-contoh kalimat yang 

mengalami perubahan makna yang 

dilakukan oleh komentator sepak bola 

pada acara turnamen sepak bola piala 

presiden. 

1.  Bola itu telah dipatahkan oleh no 

punggung 9 

 Kata dipatahkan di atas apabila 

diartikan makna sebenarnya 

berdasarkan KBBI adalah 

memutuskan atau mematahkan. 

Sedangkan kata dipatahkan yang 

dimaksud oleh komentator sepak bola 

tersebut adalah menghentikan 

serangan dari lawan. Dilihat dari 

maknanya saya menyimpulkan kata 

dipatahkan mengalami makna meluas. 

2. Tendangannya sangat tajam 

menembus dinding pertahanan 

lawan. 

Berdasarkan kalimat di atas 

penggunaan kata tajam 

mempunyai makna umpan yang 

terlalu keras. Makna yang 

terdapat dalam kata tersebiut 

mengalami perubahan makna 

secara keseluruhan (total). 

Sedangkan ‘tajam’ pada makna 

yang sebenarnya adalah runcing 

atau lancip. 

3. Tekanan pada sayap kanan 

bertubi-tubi dilakukan 

Pada kalimat di atas terdapat kata 

sayap yang maknanya adalah 

posisi seorang pemain di 

lapangan. Sedangkan kalau 

merujuk pada makna yang 

sebenarnya kata sayap adalah 

bagian tubuh dari beberapa 

binatang.  

4. Para pemain dari kedua tim 

bermain cantik pada pertandingan 

hari ini 

Kata cantik yang terdapat 

pada kalimat di atas mengandung 



makna bukan sebenarnya yang 

mendeskripsikan wajah seorang 

wanita. Kata cantik pada kalimat 

tersebut mengandung makna 

permainan atau skill yang indah dan 

apik. 

5. Pemirsa skor sementara adalah skor 

kacamata.  

Kacamata apabila diartikan sesuai 

dengan arti sebenarnya adalah lensa 

tipis untuk mata yang berguna 

membantu menormalkan dan 

mempertajam penglihatan. 

Sedangkan makna yang dimaksud 

oleh komentator adalah skornya 

kosong-kosong. 

Dari contoh-contoh kalimat di 

atas dapat disimpulkan bahwa perubahan 

makna yang digunakan oleh komentator 

sepak bola tersebut bermacam-macam, 

diantaranya perubahan makna 

penghalusan, perubahan makna secara 

total, dan perubahan makna meluas.  

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis 

perubahan makna pada bahasa yang 

digunakan oleh komentator sepak bola 

tahun 2018 ditemukan beberapa macam 

perubahan makna. Perubahan makna 

tersebut sangat berpengaruh terhadap 

ketertarikan dan minat penonton pada 

cara turnamen sepak bola tersebut. 

Banyak kata-kata yang digunakan tetapi 

jauh dari makna yang sebenarnya. 

Perubahan kata tersebut ditemukan pada 

jenis perubahan makna yang berbeda. 

Dari masing-masing perubahan makna 

yang digunakan salah satu tujuannya agar 

menumbuhkan semangat para penonton 

untuk menonton dan mendukung acara 

turnamen sepak bola piala presiden 

tersebut. Karena sepak bola merupakan 

olah raga yang banyak diminati oleh 

masyarakat Indonesia. 
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