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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang sempurna. Sebagai makhluk 

yang sempurna, manusia dibekali dengan akal dan pikiran. Dengan akal dan 

pikiran yang dimiliki, manusia mampu memenuhi segala kebutuhan dan 

menjalankan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, manusia 

membutuhkan sarana untuk mengungkapkan, menguraikan, menyampaikan, 

mengatur, menyesuaikan, menandai, menghindarkan, atau menanyakan segala 

sesuatu kepada manusia yang lain. Sarana utama yang digunakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut adalah bahasa. Dengan demikian, bahasa mampu 

menunjukkan fungsinya sebagai alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat.  

Kridalaksana (2001: 21) menuturkan bahasa adalah sistem lambang bunyi 

yang arbitrer, yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk 

bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Dengan pengertian di atas, 

maka dapat diketahui jika bahasa memiliki peranan vital sebagai alat komunikasi. 

Selain peran utama tersebut, bahasa juga digunakan pemakai bahasa untuk 

mengungkapkan gagasan atau ide pikirannya. Gagasan yang dimiliki pemakai 

bahasa dapat diungkapkan secara langsung maupun tidak langsung. 

Pengungkapan gagasan secara langsung dilakukan dengan menggunakan bahasa 
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lisan. Sedangkan pengungkapan gagasan secara tidak langsung dilakukan dengan 

menggunakan bahasa tulis. Bahasa tulis yang sering dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari yaitu dalam bentuk wacana tulis.   

Wacana tulis (written discourse) adalah jenis wacana yang disampaikan 

melalui tulisan. Semua bentuk wacana dapat direalisasikan melalui tulisan. 

Tulisan menjadi media yang efektif dan efisien untuk menyampaikan berbagai 

gagasan, wawasan, ilmu pengetahuan, atau apapun yang dapat mewakili 

kreativitas manusia (Mulyana, 2005: 51).  Wacana tulis dapat juga disebut sebagai 

teks atau naskah. Namun, sesuai dengan perkembangan kajian wacana, wacana 

tulis tidak hanya berorientasi pada huruf melainkan mencakup gambar atau 

lukisan. Wacana tulis dalam kehidupan mencakup ke dalam berbagai segi 

kehidupan. Wacana tulis dapat berupa buku, novel, ensiklopedi, naskah, majalah, 

surat kabar, dan lain sebagainya.  

Wacana tulis yang menggambarkan gagasan seseorang dapat disampaikan 

melalui bahasa tulis atau media tulis. Wacana tulis mengandung pesan dari 

penulis kepada pembacanya. Proses tersebut membuktikan adanya komunikasi 

yang terjadi antara penulis dan pembaca. Maka, untuk dapat memahami dan 

kemudian menerima wacana tulis, seseorang harus membaca wacana tulis dengan 

teliti. Selain itu, wacana tulis yang baik harus mampu memberi kemudahan 

kepada pembaca dalam memahami maksud atau pesan yang disampaikan penulis. 

Oleh karena itu, penulis yang baik selalu didukung dengan keterampilan menulis 

yang baik. Nurgiyantoro (2001: 273) mengatakan menulis adalah aktivitas 
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mengungkapkan gagasan melalui media bahasa. Alwasilah dalam (Rohmadi dan 

Yakub, 2010: 4) mengatakan bahwa menulis merupakan mata pelajaran yang 

paling diabaikan, baik di sekolah lanjutan maupun di perguruan tinggi. 

Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang paling sulit dikuasai karena 

kurangnya pengalaman pengajar. Namun dengan cara berlatih menulis secara 

intensif yang didukung dengan penguasaan pola-pola menulis dan penguasaan 

kaidah bahasa maka akan dicapai keterampilan menulis yang diharapkan. 

Kemampuan keterampilan menulis seseorang berpengaruh pada hasil 

tulisan yang dibuat. Hal itu dapat kita temukan dalam wacana di surat kabar. Surat 

kabar pada umumnya memuat beragam wacana seperti politik, sosial, ekonomi, 

budaya, militer, hukum, kriminalitas, olahraga, kesehatan, iklan, dan lain 

sebagainya. Surat kabar juga menyajikan beragam rubrik bagi pembaca. Salah 

satu rubrik yang disediakan dalam surat kabar memuat hasil tulisan dari gagasan 

pembaca. Tulisan dalam rubrik di surat kabar dapat memberikan gambaran serta 

penilaian pada pembaca mengenai keterampilan menulisnya. Hal itu disebabkan 

oleh kesempatan pembaca atau penulis yang mampu melampaui kriteria pemuatan 

hasil tulisan yang telah ditentukan di suatu surat kabar. Tulisan pembaca atau 

penulis merupakan bentuk gagasan yang diungkapkan melalui rangkaian kata-

kata yang membentuk frasa, klausa, kalimat, paragraf hingga wacana. Misalnya 

pada rubrik gagasan yang berjudul “Guru-Murid Menurut Sosrokartono” terdapat 

rangkaian kata memahami kata-kata Sosrokartono, menentang kelaziman, tahu 

paham, dan lainnya. Dari contoh data di atas, keterampilan menulis dan 
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penguasaan bahasa seseorang dapat diketahui. Data di atas juga menunjukkan 

adanya rangkaian kata-kata yang menarik untuk diteliti pemakaiannya. 

Rangkaian kata-kata yang digunakan pembaca atau penulis sangat 

beragam. Ramlan (1987: 33) mengatakan bahwa kata ialah satuan bebas yang 

paling kecil, atau dengan kata lain, setiap satu satuan bebas merupakan kata. 

Pengertian di atas menunjukkan adanya kelompok-kelompok kata. Chaer (2007: 

159) menambahkan pada pengertian kata dasar adalah kata-kata yang belum 

mengalami proses afiksasi, reduplikasi, maupun komposisi (penggabungan atau 

pemajemukan), seperti kata-kata baju, bagus, dan datang. Rangkaian kata dasar 

satu dengan kata dasar yang lain selama ini dikenal dengan istilah frasa dalam 

kajian bahasa bidang sintaksis. Namun dalam kajian bahasa yang lain, yaitu pada 

bidang morfologi rangkaian kata tersebut dinamakan kata majemuk dan aneksi. 

Istilah aneksi masih jarang digunakan dalam pembelajaran bahasa. Selain itu, 

istilah aneksi juga masih jarang digunakan pada penelitian terutama penelitian 

mengenai susunan kata dalam rubrik gagasan di surat kabar harian Solopos. 

Aneksi memiliki ciri tersendiri dilihat dari pola pembentukannya yang berbeda 

dengan frasa. Berdasarkan permasalahan yang ada di atas maka penulis 

mengangkat judul “Variasi Aneksi pada Rubrik Gagasan di Surat Kabar Harian 

Solopos Edisi 26 November−2 Desember 2012”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana bentuk aneksi pada rubrik gagasan di surat kabar harian 

Solopos edisi 26 November−2 Desember 2012? 

b. Bagaimana ragam variasi aneksi pada rubrik gagasan di surat kabar 

harian Solopos edisi 26 November−2 Desember 2012?  

c. Bagaimana pola variasi aneksi pada rubrik gagasan di surat kabar 

harian Solopos edisi 26 November−2 Desember 2012? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan bentuk aneksi pada rubrik gagasan di surat kabar 

harian Solopos edisi 26 November−2 Desember 2012. 

b. Mendeskripsikan ragam aneksi pada rubrik gagasan di surat kabar 

harian Solopos edisi 26 November−2 Desember 2012. 

c. Mendeskripsikan pola aneksi pada rubrik gagasan di surat kabar harian 

Solopos edisi 26 November−2 Desember 2012. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis  

1. Memberikan tambahan wawasan kepada peneliti pada ksusunya 

dan pembaca pada umunya mengenai aneksi pada rubrik gagasan 

di surat kabar harian Solopos. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

pengembangan ilmu bahasa (sintaksis, morfologi, dan analisis 

wacana).  

b. Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi penelitian bahasa 

dan dapat menambah wawasan kepada pembaca tentang aneksi 

dalam rubrik gagasan di surat babar Solopos. 

2. Bagi pembaca, mengetahui keberadaan aneksi pada rubrik 

gagasan.  

3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk 

perkembangan ilmu bahasa khususnya morfologi, sintaksis, dan 

analisis wacana.  

 

 

 




