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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial dan makhluk individu, 

bekerjasama serta berkomunikasi mempergunakan bahasa sebagai medianya. 

Bahasa sebagai media komunikasi terdiri atas dua unsur yakni bentuk dan makna 

yang keduanya saling terkait. Alat berkomunikasi antarmanusia yaitu bahasa, 

manusia tidak akan terlepas dengan bahasa. Melalui bahasa manusia dapat 

menerima informasi dari sesama secara sempurna. Dengan adanya bahasa 

manusia dapat menjalin hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang 

lain, dalam suatu masyarakat ada beraneka  bahasa  yang  digunakan. Setiap 

anggota masyarakat dan komunitas selalu terlibat dalam komunikasi bahasa, baik 

dia bertindak sebagai komunikator (pembicara atau penulis) maupun sebagai 

komunikan (mitrabicara, penyimak, pendengar, atau pembaca). 

Secara garis besar sarana komunikasi verbal dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu sarana komunikasi yang berupa bahasa lisan dan sarana komunikasi 

bahasa tulis. Dengan begitu wacana atau tuturan dibagi menjadi dua macam yaitu 

wacana lisan dan wacana tulis. wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan 

tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi 

tinggi yang berkesinambungan yang mempunyai awal dan akhir nyata 

disampaikan secara lisan atau tertulis Tarigan (dalam Sumarlam 2009: 7). Kedua 

bentuk wacana di atas masing-masing memiliki sumber yang berbeda. Bentuk 

wacana lisan misalnya terdapat pada pidato, siaran berita, khotbah dan iklan yang 
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disampaikan secara lisan. Sedangkan bentuk wacana tulis misalnya pada buku-

buku teks, surat, dokumen tulis, koran, dan majalah. Sehingga istilah wacana 

sudah tidak asing lagi di dunia pendidikan dan patut untuk dikaji lagi lebih dalam. 

Penelitian ini akan menyoroti sebuah wacana yang selalu dimuat di dalam harian 

Joglo Semar, yaitu Lha...Dalah!. wacana ini merupakan salah satu wacana humor 

yang di muat dalam harian Joglo Semar yang menceritakan kisah-kisas lucu dan 

unik. 

Humor merupakan salah satu sarana komunikasi untuk menyampaikan 

informasi, menyatakan rasa senang, marah, jengkel, simpati dan sebaginya. 

Sebagai sarana komunikasi  apabila dipergunakan secara tepat, humor dapat 

mengemban beragam fungsi. Humor dapat mengendurkan ketegangan atau 

berfungsi sebagai katup penyelamat. Sebenarnya tidak hanya Joglo Semar yang 

menyajikan kolom khusus ini, namun ada beberapa media lain yang juga 

menampilkan rubrik andalannya yang merupakan ciri khasnya, misalnya wacana 

Ah...Tenane yang tedapat dalam harian Solopos yang menyajikan kelucuan untuk 

pembacanya. 

Dunia pendidikan juga tidak luput dari sebuah bacaan yaitu wacana yang 

digunakan untuk menyampaikan materi dari seorang guru kepada anak didiknya. 

Wacana yang disajikan dalam dunia pendidikan beraneka ragam bentuknya demi 

kesuksesan tentang materi yang diajarkan. Sebuah wacana yang menarik dapat 

meningkatkan keinginan membaca seorang anak karena minat baca seorang anak 

dipengaruhi oleh wacana yang dibacanya. Dalam penelitian ini peneliti mencoba 
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memasukkan wacana humor Lha...Dalah! yang terdapat dalam harian Joglo 

Semar sebagai materi pendukung untuk meyampaikan materi ajar. 

Wacana humor di sini akan mengurangi kejenuhan siswa dalam 

memahami materi yang disampaikan oleh seorang guru dan diharapkan siswa 

akan lebih serius dalam mengikuti pelajaran khususnya bahasa Indonesisa. 

Paparan di atas merupakan tujuan utama penelitian ini, sehingga perlu 

dikaji lebih dalam tentang wacana yang akan digunakan yaitu wacana 

Lha...Dalah!. Wacana di dalamnya terdapat unsur-unsur yang perlu diuraikan, 

maka dari itu penelitian ini menggunakan pendekatan mikrostuktural dan 

makrostruktural. Pendekatan mikrostruktural dalam hal ini menitik beratkan 

mekanisme kohesi tekstual untuk mengungkap urutan kalimat yang dapat 

membentuk sebuah wacana menjadi koheren. Sedangkan pendekatan 

makrostruktural adalah pendekatan yang mempertimbangkan faktor Background 

dan foreground, konteks situasi, faktor sosial kultural yang melingkupinya. 

Dari uraian di atas peneliti bermaksud melakukan penelitian yang 

membahas serta mengkaji tentang wacana yang digunakan untuk materi 

pembelajaran di sekolah. Sehingga, peneliti mengambil judul “Analisis Wacana 

Lha... Dalah! dalam Surat Kabar Joglo Semar Sebagai Materi Pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SMP”. 
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B. Pembatasan Masalah  

Untuk memudahkan penelitian wacana kali ini, sampel dari wacana 

Lha...Dalah! diambil secara acak yaitu pada bulan Maret pada tanggal 28 

maret-2 April 2011 dan tanggal 6 Juni-18 Juni 2011. Kemudian bidang kajian 

pendekatan makrostruktural dalam penelitian ini dibatasi pada konteks situasi 

dan sosial. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat tiga  masalah yang 

harus dijawab. 

a. Bagaimanakah aspek mikrostruktural yang terdapat pada wacana 

Lha...Dalah! dalam surat kabar harian Joglo Semar edisi 28 Maret-2 April 

dan tanggal 6 Juni-18 Juni 2011? 

b. Bagaimanakah aspek makrostruktural yang terdapat pada wacana 

Lha...Dalah! dalam surat kabar harian Joglo Semar edisi 28 Maret-2 April 

dan tanggal 6 Juni-18 Juni 2011? 

c. Bagaimanakah kesesuaian wacana Lha...Dalah! sebagai materi ajar MPBI di 

SMP? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat tiga tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini. 

a. Menganalisis aspek mikrostruktural yang terdapat pada wacana 

Lha...Dalah! dalam surat kabar harian Joglo Semar edisi 28 maret-2 April 

2011. 
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b. Menganalisis aspek makrostruktural yang terdapat pada wacana 

Lha...Dalah! dalam surat kabar harian Joglo Semar edisi 28 maret-2 April 

2011. 

c. Mengetahui kesesuaian wacana Lha...Dalah! sebagai materi ajar MPBI di 

SMP. 

E. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoretis 

Secara umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan terhadap khasanah ilmu bahasa terutama dalam bidang analisis 

wacana (kata, kalimat, atau sebuah karangan yang utuh) dalam surat kabar. 

b. Manfaat Praktis 

1. Membantu bagi pengajar, khususnya guru bahasa Indonesia diharapkan 

memberi pengetahuan dan pemahaman tentang analisis wacana. 

2. Memberi sumbangan bagi peneliti lain yang akan meneliti dengan objek 

kajian yang sama. 

 

 

 

 

 

 


