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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Penelitian 

Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan 

interaksi dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berinteraksi, 

manusia dapat memenuhi keinginannya sebagai makhluk sosial dalam 

menyampaikan pikiran, pendapat, serta bekerja sama. Bangsa Indonesia yang 

terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan adat istiadat sangat 

menguntungkan kita karena dengan keanekaragaman itu semua, kita juga 

memiliki bahasa yang berbeda dan beragam.  

Manusia dalam hidupnya tidak akan pernah terlepas dari kegiatan 

berkomunikasi. Dalam kegiatan berkomunikasi, manusia sangat membutuhkan 

sarana dalam menyampaikan dan mengungkapkan ide, perasaan, maksud, 

realitas, dan sebagainya. Sarana terpenting yang dimaksud adalah bahasa. 

Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para 

anggota masyarakat yang bersifat arbitrer, digunakan untuk bekerja sama, 

berinteraksi, dan mengidentifikasi diri (Kridalaksana, 2008: 24). Di samping 

itu, bahasa mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan komunikasi 

manusia, yaitu menyampaikan pesan antara penutur dengan mitra tutur, dan 

penerima pesan bagi mitra tutur. Tanpa bahasa, manusia tidak dapat 

melakukan kegiatan berkomunikasi dengan sesama anggota masyarakat yang 
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lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bahasa sangat penting 

dalam penggunaanya.  

Penggunaan bahasa oleh masyarakat sangatlah beragam. Ada yang 

menggunakan bahasa tulis, ada pula yang menggunakan bahasa lisan. Sarana 

komunikasi verbal sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu: sarana komunikasi 

yang berupa bahasa lisan, dan sarana komunikasi yang berupa tulisan. 

Sumarlam (2003: 1) menyatakan bahwa komunikasi bahasa lisan adalah 

proses penyampaian dan penerimaan informasi dari pemberi informasi kepada 

penerima informasi tanpa adanya perantara, sedangkan komunikasi bahasa 

tulis adalah proses penyampaian informasi dari pemberi informasi kepada 

penerima informasi dengan melalui perantara, misalnya media.  

Dengan prinsip kerjasama yang baik antara penutur dan mitra tutur, 

maksud dan tujuan yang disampaikan penutur dapat ditanggkap oleh mitra, 

tutur secara baik dalam setiap kegiatan komunikasi. Bahasa yang digunakan 

dalam kegiatan komunikasi dapat berwujud percakapan, pembacaan berita, 

dan sejenisnya. Salah satu penerapan bahasa sebagai alat komunikasi adalah 

adanya penggunaan bahasa jurnalistik yang terdapat di dalam surat kabar. 

Bahasa jurnalistik tersebut merupakan salah satu ragam bahasa yang 

digunakan dalam lingkup yang luas dengan pembaca yang heterogen. Bahasa 

jurnalistik sering digunakan dalam setiap media masa, baik media masa auditif 

(radio), media visual (televisi), maupun media cetak, seperti: surat kabar, 

majalah, tabloid, dan sebagainya.  
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Grice (dalam Wijana, 2009: 37) mengemukakan bahwa suatu tuturan 

dapat mengimplikasikan preposisi yang bukan merupakan bagian dari tuturan 

yang bersangkutan. Preposisi yang diimplikasikan itu disebut dengan 

implikatur. Implikatur berasal dari kata kerja bahasa Inggris yaitu: implicate 

yang secara etimologis berarti mengemukakan sesuatu dengan bentuk lain. 

Perbedaan antara tuturan dan pesan (implikasi) yang ingin disampaikan oleh 

penutur kadang-kadang menyulitkan penutur untuk memahaminya.  

Dalam kehidupan sehari-hari dapat diketahui tentang penerapan 

pragmatik di dalam  menganalisis bentuk-bentuk bahasa yang beragam, baik 

secara lisan maupun tulisan yang berupa tuturan. Kajian pragmatik tentang 

implikatur berkaitan erat dengan bahasa. Bahasa merupakan salah satu alat 

pertukaran informasi dari satu orang ke orang lain, namun terkadang 

pertukaran informasi tersebut memiliki maksud terselubung. Oleh karena itu, 

kita sebagai manusia yang dilengkapi akal harus dapat memahami maksud dan 

makna tuturan yang disampaikan oleh lawan tutur. Dalam hal ini tidak hanya 

sekedar mengerti apa yang diujarkan oleh si penutur, tetapi juga konteks yang 

digunakan oleh penutur dalam ujaran tersebut.  

Kegiatan semacam ini akan dapat dianalisis dan dipelajari dengan 

menggunakan pragmatik, sedangkan dalam kajian ilmu pragmatik juga 

membahas mengenai implikatur. Dapat kita ketahui, penggunaan bahasa yang 

bersifat implikatif seperti: iklan, kolom-kolom di surat kabar, SMS, tindak 

tutur dalam bertelepon, bahkan tindak tutur yang terjadi secara langsung 
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antara dua orang. Agar dapat memahami bentuk-bentuk bahasa implikatif 

perlu adanya pengkajian dan analisis yang mendalam tentang implikatur.  

Penelitian ini berhubungan dengan pemakaian bahasa pada wacana 

rubrik Wong Solo Ngudarasa dalam surat kabar Solopos. Bahasa yang 

digunakan di dalam rubrik ini bersifat implikatif, sehingga dapat menjadi 

sebuah kajian yang menarik. Implikasi pada bahasa rubrik ini dapat 

menimbulkan efek tertentu bagi para pembacanya.  

Dari pemaparan fenomena yang ditemukan di dalam rubrik, dapat 

ditarik problematika yang menarik untuk dikaji dari segi implikaturnya. 

Problematika yang terdapat di dalam rubrik ini, yakni: adanya tindak tutur 

yang tersirat, maksud, tujuan tuturan, dan struktur wacana yang dilihat dari 

komposisi maksud dan tujuan. Atas dasar pemaparan tersebut, peneliti akan 

mengkaji mengenai rubrik Wong Solo Ngudarasa yang terdapat di dalam surat 

kabar harian Solopos. Peneliti mengangkat judul mengenai “Maksud dan 

Tujuan Tuturan dalam Wacana Rubrik Wong Solo Ngudarasa pada Solopos 

Edisi September-Desember 2012”.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini 

sebagai berikut.  

1. Bagaimana maksud literal di dalam wacana rubrik “Wong Solo Ngudarasa” 

pada Solopos edisi September-Desember 2012? 
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2. Bagaimana tujuan langsung di dalam wacana rubrik “Wong Solo Ngudara” 

pada Solopos edisi September-Desember 2012? 

3. Bagaimana struktur wacana dilihat dari komposisi maksud dan tujuan di 

dalam wacana rubrik “Wong Solo Ngudarasa” pada Solopos edisi 

September-Desember 2012? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada di atas,  

penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai. 

1. Menganalisis maksud yang terdapat di dalam wacana rubrik “Wong Solo 

Ngudarasa” pada Solopos edisi September-Desember 2012. 

2. Menjelaskan tujuan tuturan yang terdapat di dalam wacana rubrik “Wong 

Solo Ngudarasa” pada Solopos edisi September-Desember 2012.  

3. Mendeskripsikan struktur wacana dilihat dari komposisi maksud dan tujuan 

di dalam wacana rubrik “Wong Solo Ngudarasa” pada Solopos edisi 

September-Desember 2012.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca baik 

secara teoritis maupun praktis.  

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini harapkan memberikan masukan (sumbangan pikiran) 

dan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam studi bahasa 
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Indonesia yang berhubungan dengan ilmu pragmatik. Hal ini dikarenakan, 

penelitian yang dikaji berhubungan dengan maksud dan tujuan dalam 

wacana rubrik Wong Solo Ngudarasa pada harian Solopos edisi September-

Desember 2012.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

kepada para pembaca, mengenai maksud yang tersirat dalam suatu wacana, 

baik wacana tulis maupun lisan.  

 

E.  Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang jelas, yaitu terdiri dari 

lima bab yang dapat dirinci sebagai beriku.  

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, dan 

daftar istilah.  

Bab II Landasan Teori, bab ini berisi Kajian Pustaka, Tinjauan Pustaka, 

Kerangka Berpikir, Rancangan atau Desain Penelitian. Kajian Teori mencakup 

teori-teori yang penulis gunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. 

Tinjauan Pustaka mencakup penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Kerangka Berpikir mencakup 

gambaran ringkas mengenai objek dan masalah yang diteliti agar mudah 

memahami dan meneliti objek dan masalah tersebut.  
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Bab III Metode Penelitian yang mencakup masalah (a) jenis penelitian, 

(b) data dan sumber data, (c) metode dan teknik pengumpulan data, (d) 

keabsahan data, (e) metode dan teknik analisis data.  

Bab IV Analisis Data. Di dalam Analisis data ini, penulis menjelaskan 

mengenai permasalahan yang dijadikan bahan penelitian. Selain itu, di dalam 

analisis ini didapatkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sehingga akan 

terjawab semua permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan 

masalah di bab pertama.  

 

F. Daftar Istilah  

1. Wacana   :  satuan bahasa yang paling lengkap dan 

tertinggi setelah kalimat dan klausa                          

2. Konteks wacana   :  situasi yang melatar belakangi suatu kegiatan 

komunikasi antar pembicara dan mitra tutur 

atau lawan tutur, sehingga maksud dan tujuan 

yang diinginkan dapat tercapai.  

3. Implikatur : sesuatu yang terlibat atau menjadi bahan 

pembicaraan. 

4. Tindak Tutur : bentuk tuturan yang digunakan oleh penutur. 

5. Tujuan  : sesuatu yang ingin dicapai atau dituntut 

seseorang kepada  orang lain melalui sesuatu 

kegiatan tuturan yang terdapat di dalamnya.  

6. Surat kabar  : komunikasi antar kelompok. 
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7. Rubrik : suatu tulisan seseorang yang berupa gagasan, 

pendapat, dan kritik terhadap sesuatu hal yang 

terdapat di dalam surat kabar.  

8. Wong Solo Ngudarasa : rubrik yang terletak di pojok, ditulis dengan 

singkat berisi tentang gagasan dan kritikan 

terhadap peristiwa.  

9. Pragmatik : studi yang mempelajari tentang makna ujaran 

yang diucapkan oleh penutur kepada mitra 

tutur 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


