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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Bahasa merupakan sarana yang paling utama dan vital dalam hidup ini 

(Sumarlam, dkk, 2009: 1). Hal itu dikatakan karena tanpa bahasa sulit bagi kita 

untuk mengerti atau memahami arti dan maksud dari perkataan/ucapan orang lain. 

Diungkapkan pula oleh (Wibowo, 2001: 3) bahwa bahasa adalah sistem simbol 

bunyi bermakna dan berartikulasi (dihasilkan oleh alat ucap) yang bersifat arbitrer 

dan konvensional, yang dipakai sebagai alat komunikasi oleh sekelompok 

manusia untuk melahirkan perasaan dan pemikiran. Kita ketahui bahwa 

kepentingan bahasa itu hampir mencakup segala sesuatu bidang kehidupan karena 

segala sesatu yang dihayati, dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh seseorang 

hanya dapat diketahui orang lain jika telah diungkapkan dengan bahasa, baik lisan 

maupun tulis.  

Secara garis besar sarana komunikasi verbal dibedakan menjadi dua 

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

Penulis mencoba menganalisis tentang bahasa tulis, lebih tepatnya bahasa 

jurnalis. Pengkajian dalam penelitian ini berupa ragam kalimat yang ada dalam 

wacana rubrik Akademia surat kabar Joglosemar, khususnya keterangan 

modalitas dan keterangan tujuan. Wacana menurut Samsuri (dalam Sumarlam, 

dkk, 2009: 5) adalah rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa 
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komunikasi. Lain halnya, dengan pendapat Henry Guntur Tarigan (dalam 

Sumarlam, dkk, 2009: 7) yang mengemukakan bahwa wacana merupakan 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. 

Kalimat di sini dapat dipandang sebagai unsur yang dalam batas-batas 

tertentu paling besar atau paling luas dibandingkan dengan frase dan klausa. 

Menutut Sutan Takdir Alisyahbana (dalam Markhamah, 2009: 8) kalimat adalah 

satuan kumpulan kata yang terkecil yang mengandung pikiran yang lengkap. Di 

samping itu, Fokker (dalam Markhamah, 2009: 9) memaparkan bahwa kalimat 

ialah ucapan bahasa yang mempunyai arti penuh dan batas keseluruhannya 

ditentukan oleh turunnya suara. Sebuah kalimat yang lengkap terdiri dari subjek, 

predikat, objek, dan keterangan. Keterangan dibagi menjadi dua jenis yaitu, jenis 

keterangan berdasarkan fungsinya dan jenis keterangan berdasarkan maknnya. 

Penelitian ini difokuskan pada jenis keterangan berdasarkan maknanya, lebih 

tepatnya pada keterangan modalitas dan keterangan tujuan.  

Penulis tertarik menganalisis keterangan modalitas dan keterangan tujuan 

dalam rubrik Akademia di surat kabar Joglosemar karena hal ini belum pernah 

dilakukan sehingga hasilnya bisa melengkapi penelitian sebelumnya. Rubrik 

Akademia ini berisi mengenai reportase atau liputan yang memfokuskan bahasan 

dalam mengulas berbagai hal terkait seluk-beluk sekitar mahasiswa dan 

kehidupan dunia kampus. Rubrik Akademia juga berisi mengenai pendidikan. 
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Mengingat bahwa kami adalah mahasiswa, maka yang pertama menarik perhatian 

kami adalah masalah pendidikan. Selain itu penulis megkaji keterangan modalitas 

karena masih jarang yang mengkaji ini dan dalam rubrik ini banyak mengandung 

keterangan tujuan.  

 
B. Perumusan Masalah atau Fokus Penelitian  

 Masalah yang diteliti perlu diidentifikasi secara terperinci dan dirumuskan 

dalam pertanyaan-pertanyaan yang operasional. Perumusan masalah sekaligus 

mempertegas ruang lingkup objek yang diteliti. Ada dua masalah yang perlu 

dipecahkan dalam penelitian ini.  

a. Bagaimana wujud keterangan modalitas dan keterangan tujuan yang ada pada 

rubrik Akademia di surat kabar Joglosemar edisi 17-20 Oktober 2011?  

b. Bagaimana unsur segmental pada kalimat yang mengandung keterangan 

modalitas dan keterangan tujuan pada rubrik Akademia di surat kabar 

Joglosemar edisi 17-20 Oktober 2011?  

 
C. Tujuan Penelitian  

 Setelah masalah dirumuskan, selanjutnya tentukan apa yang akan dicapai 

dalam penelitian ini atau tujuan dalam sebuah penelitian. Tujuan penelitian ini 

untuk menjawab sejumlah permasalahan di atas. Penelitian ini memiliki dua 

tujuan yang ingin dicapai.  

a. Mengidentifikasi wujud keterangan modalitas dan keterangan tujuan yang ada 

pada rubrik Akademia di surat kabar Joglosemar edisi 17-20 Oktober 2011.  
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c. Menganalisis unsur segmental pada kalimat yang mengandung keterangan 

modalitas dan keterangan tujuan pada rubrik Akademia di surat kabar 

Joglosemar edisi 17-20 Oktober 2011.  

 
D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian  

 Tujuan penelitian ini selain mampu menjawab sejumlah permasalahan, 

juga dapat memberikan manfaat secara teori dan manfaat praktis. Adapun 

manfaat-manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.  

a. Manfaat Teoretis 

1) Menambah perbendaharan teori bidang kajian studi kebahasaan khususnya 

tentang keterangan modalitas dan keterangan tujuan.  

2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menganalisis teks di 

surat kabar.  

b. Manfaat Praktis  

1) Dapat digunakan sebagai acuan/referensi bagi mahasiswa dalam 

melakukan penelitian berikutnya.  

2) Menambah wawasan kepada pembaca mengenai ilmu bahasa yang berupa 

kajian sintaksis. 

 
E. Daftar Istilah  

 Daftar istilah adalah penjelasan dari istilah-istilah yang diambil dari kata-

kata kunci dalam judul penelitian. Adapun daftar istilah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut.  



5 
 

Keterangan modalitas : bagian klausa yang menyatakan kemungkinan, 

harapan, kepastian, kesangsian, atau kebalikan dari 

itu.  

Keterangan tujuan  :   bagian klausa atau kalimat yang menyatakan tujuan 

penutur/pembicara.  

Unsur segmental :  unsur bentuk, dapat berupa kata, kelompok kata, 

atau klausa. 

Sintaksis :  bagian ilmu bahasa yang membahas hal-hal yang 

berhubungan dengan frase, klausa, dan kalimat. 

Rubrik Akademia :  berisi liputan yang mengulas berbagai hal terkait 

seputar mahasiswa dan kehidupan dunia kampus.  

Joglosemar :  surat kabar atau koran yang terbit pada 29 Oktober 

2007.  

 

 


