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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini pemakaian bahasa dalam kehidupan sehari-hari 

sangatlah penting kegunaanya. Khususnya di bidang komunikasi dimana 

setiap manusia akan membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. 

Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain,saling 

ketergantungan dan tolong menolong. Bahasa salah satunya alat untuk  

memperoleh informasi baik secara lisan maupun tertulis sehingga manusia 

tidak akan lepas dari bahasa. Informasi yang di dapat itu diperoleh dari 

pemakaian bahasa yang digunakan setiap hari dari waktu sekarang sampai 

waktu yang lampau.  

Bahasa adalah alat menyampaikan pemikiran dan perasaan. 

Pemakaian bahasa sebagai alat kominikasi verbal yang merupakan sistem 

lambang bunyi yang digunakan manusia untuk bekerjasama. Bahasa 

sebagai sarana interaksi dimana setiap saat bisa berubah sesuai yang 

terjadi di masyarakat. Keberhasilan, eksistensi, dan kepandaian seseorang 

ditunjukkan oleh bagaiamana seseorang mengorganisasikan bahasa. Oleh 

karena itu, kebanyakan media massa sebagai sarana yang diciptakan untuk 

meneruskan pesan informasi kepada pembaca. Pemakaian media 

komunikasi untuk menyampaikan pesan beraneka ragam, salah satunya 

adalah media massa. Media massa salah satunya surat kabar didalamnya 

terdapat berbagai wacana dengan berbagai topik salah satunya opini. 

Opini adalah pernyataan tentang sikap mengenai masalah tertentu yag 

besrsifat kontroversial. Semua pendapat penulis tentang suatu hal dapat 
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dituangkan disini, berupa pesan yang berbentuk wacana. Pesan wacana 

yang di tertera pada suatu surat kabar haruslah persuasif. Artinya, pesan 

wacana yang disampaikan menarik dan selalu meyakinkan pembaca 

terhadap isi wacana.  

Wacana Menurut moeliono (dalam Mulyana 2005: 5) wacana 

adalah rentetan kalimat yang berkaitan, yang menghubungkan proposisi 

yang satu dengan yang lainnya dalam kesatuan makna. Menurut Tarigan 

(dalam Mulyana 2005: 6) wacana adalah bahasa yang paling lengkap, 

lebih tinggi dari klausa dan kalimat, memiliki kohesi dan koherensi yang 

baik, mempunyai awal dan akhir yang jelas, berkesinambungan, dan dapat 

disampaikan secara lisan atau tertulis. Dalam situasi komunikasi, apa pun 

bentuk wacananya, diasumsikan adanya penyapa(addressor) dan 

pesapa(addressee). Dalam wacana lisan, penyapa adalah pembicara 

sedangkan pesapa adalah pendengar. Dalam wacana tulis penyapa adalah 

penulis sedangkan pembaca sebagai pesapa. Wacana merupakan unsur 

kebahasaan yang di dalamnya terdapat rentetan kalimat yang berkaitan, 

menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya dalam satuan makna 

yang dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Dalam sebuah 

wacana, harus ada unsur pesapa dan penyapa. Tanpa adanya kedua unsur 

itu, tidak akan terbentuk suatu wacana (Rani dkk. 2006: 4).   

            Menurut Rani dkk. (2006: 88) kohesi adalah hubungan antarbagian 

dalam teks yang ditandai oleh penggunaan unsur bahasa. Sebuah teks 

(terutama teks tulis ) memerlukan unsur pembentuk teks. Secara umum 

piranti kohesi leksikal berupa kata atau frase bebas yang mampu 

mempertahankan hubungan kohesi dengan kalimat mendahului atau yang 

mengikuti. 

          Menurut Rentel (dalam Rani dkk. 2006: 129), piranti Kohesi 

Leksikal tediri atas dua macam. Pertama, Reiterasi (pengulangan) yaitu 

pirantti kohesi yang digunakan dengan mengulang sesuatu preposisi atau 
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bagian dari preposisi. Reiterasi meliputi repetisi (ulangan) dan ulangan 

hiponim. Kedua, Kolokasi kata yang menunjukan adanya hubungan 

kedekatan tempat (lokasi). Berikut ini dibahas secara garis besar piranti 

kohesi leksikal.  

 Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk 

menganalisis kohesi leksikal pada wacana opini di harian surat kabar 

tersebut. Penelitian ini berjudul “Kohesi Leksikal pada Wacana Opini 

Surat Kabar Harian Solopos edisi Februari 2015”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Ada dua masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini.  

1. Kohesi leksikal apa sajakah yang terdapat pada wacana opini pada 

surat kabar harian Solopos edisi Februari 2015 ? 

2. kohesi leksikal apa yang paling dominan terdapat pada wacana 

opini pada surat kabar harian Solopos edisi Februari  2015 ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan kohesi leksikal yang terdapat 

pada wacana opini pada surat kabar harian Solopos edisi Februari 

2015.    

2. Menemukan dan menjelaskan jenis kohesi leksikal yang tedapat 

pada wacana opini pada surat kabar harian Solopos edisi Februari 

2015.  

 

 

 

 

 



 4 
 

                                                                                 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut.  

1. Manfaat teoritis  

a. Memperkaya hasil penelitian dalam peristiwa kebahasaan 

terutama kohesi leksikal. 

b. Menambah khasanah kajian khususnya dalam bidang analisis 

wacana dan lingustik umum.  

2. Manfaat  Praktis  

a. Mengetahui kohesi leksikal dalam wacana opini di surat  kabar 

harian Solopos. 

b. Mengetahui pentingnya kohesi leksikal dalam wacana opini di 

surat kabar harian Solopos. 

 

E. Daftar Istilah 

Kohesi                  :   Hubungan antarbagian dalam teks yang ditandai 

oleh penggunaan  unsur bahasa.  

 Kohesi Leksikal  : Berupa kata atau frase bebas yang mampu 

mempertahankan hubungan kohesi dengan 

kalimat mendahului atau yang mengikuti. 

Wacana          : Rentetan kalimat yang berkaitan, yang 

menghubungkan proposisi yang satu dengan 

yang lainnya dalam kesatuan makna.  

Surat kabar       : Surat kabar boleh dikatakan sebagai media 

massa tertua sebelum ditemukan film, radio, 

dan televisi. 

Opini                  : Pernyataan tentang sikap mengenai masalah            

tertentu yag besrsifat kotroversial. 


