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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa sebagai alat komunikasi paling utama bagi manusia. 

Kehidupan sehari–hari manusia menggunakan bahasa sebagai sarana untuk 

berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dengan berinteraksi, manusia dapat 

memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial dengan bekerja sama untuk 

menyatakan pikiran dan pendapatnya. 

Bahasa sebagai lambang bunyi yang arbitrer, yang dipergunakan oleh 

masyarakat untuk berhubungan dan kerja sama, berinterksi, dan 

mengidentifikasi diri (Kridalaksana, 1992: 21). Bahasa sebagai alat 

komunikasi mempunyai peranan yang penting dalam interaksi manusia. 

Bahasa dapat digunakan manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, 

keinginan, perasaan dan pengalamannya kepada orang lain. Tanpa bahasa 

manusia akan lumpuh dalam berkomunikasi maupun berinteraksi anatara 

individu maupun kelompok. Dengan demikian manusia tidak dapat terlepas 

dari bahasa. Pernyataan ini senada dengan pendapat Samsuri (1987: 4) bahwa 

manusia tidak lepas memakai bahasa karena bahasa alat yang dipakainya 

untuk membentuk pikiran, perasaan, keinginan dan perbuatan-perbuatannya, 

serta sebagai alat untuk mempengaruhi dan dipengaruhi. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa bahasa adalah tanda yang jelas dari kepribadian, yang baik 

maupun yang buruk; tanda yang jelas dari keluarga dan bangsa; tanda yang 

jelas dari budi kemanusiaan. Dari pembicaraan seseorang, kita dapat 



mengungkap tidak saja keinginannya, tetapi juga motif keinginannya, latar 

belakang pendidikannya, pergaulannya, dapat istiadatnya, dan lain sebagainya 

(Samsuri, 1987: 4). 

Sebagai alat komunikasi, bahasa harus mampu menampung perasaan 

dan pikiran penutur, serta mampu menimbulkan adanya saling mengerti 

antarpenutur atau penulis dengan pendengar atau pembaca. Seseorang dapat 

berkomunikasi dengan baik dalam suatu bahasa, bila orang tersebut menguasai 

sistem bahasa itu. Sempurna atau tidaknya bahasa sebagai alat komunikasi 

umum, sanagat ditentukan oleh kesempurnaan sistem atau aturan bahasa dari 

masyarakat pemakainya (Santoso, 1990: 1). 

Bahasa Jawa (BJ) salah satu bahasa daerah di Indonesia. Penutur 

bahasa Jawa di Indonesia tergolong paling banyak bila dibandingkan dengan 

penutur bahasa-bahasa daerah lainnya. Penutur BJ sebagian besar berada di 

Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu BJ telah tersebar di wilayah 

nusantara. Hal ini disebabkan adanya program transmigrasi sehingga secara 

tidak langsung BJ juga berkembang di daerah transmigrasi. Bahasa Jawa 

digunakan pula di Suriname dan Kaledonia Baru (Sudaryanto, dkk, 2001: 97). 

Fungsi BJ sebagai alat komunikasi bagi masyarakat penuturnya. 

Fungsi BJ yang lain, seperti (1) dalam pengembangan sastra dan budaya Jawa; 

(2) sebagai asset nasional, (3) sebagai cara komunikasi intra-etnik, (4) sebagai 

identitas atau jati diri penuturnya, (5) bahasa pengantar proses belajar 

mengajar ditingkat awal sekolah dasar di Jawa, (6) sebagai bahasa pengantar 

dalam kegiatan seni pertunjukan tradisional (Padmaningsih, 2000: 1). BJ juga 



memiliki hubungan yang erat dengan agama, budaya, seni, dapat istiadat 

dalam masyarakat penuturnya. Hal ini tampak pada penggunaan bahasa dalam 

aktivitas kehidupan sehari-hari. 

Penutur BJ umumnya memahami bahwa bahasa Jawa mempunyai 

banyak variasi baik variasi sosial maupun variasi regional. Oleh sebab itu, 

masyarakat Jawa sangat berhati-hati dalam berbahasa. Mereka sangat 

memperhatikan ragam bahasa yang digunakan. Dalam berkomunikasi 

(berbahasa) masyarakat Jawa menekankan "tepa slira", dalam arti kata bahwa 

penutur dan mitra tutur dalam BJ sangat memperhatikan dampak dari kata-

kata dan perbuatan mereka terhadap orang lain (Mulder dalam Sudaryanto, 

2001: 98). Hal ini membawa pengaruh perilaku berbahasa masyarakat Jawa. 

BJ merupakan warisan nenek moyang dan sangat adilubung, karena di 

dalamnya terdapat unggah-ungguhing basa yang berfungsi sebagai pembentuk 

perilaku kehidupan manusia (Sundari dalam Sudaryanto, 2001: 98).  

Sebagai gejala sosial, bahasa dan pemakai bahasa tidak hanya 

ditentukan oleh faktor status sosial, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, 

umur, perbedaan, jenis kelamin, dan sebagainya. Selain itu, bahasa dapat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor situsional, yaitu; siapa yang berbicara, dengan 

bahasa apa, kepada, siapa, kapan, dimana, dan mengenai apa (Suwito, 1991: 

4). 

Berdasarkan saluran yang digunakan dalam komunikasi, wacana dapat 

dibedakan menjadi wacana tulis dan wacana lisan. Wacana tulis adalah teks 

yang berupa rangkaian kalimat yang menggunakan ragam bahasa tulis. 



Wacana teks dapat kita temukan dalam bentuk buku, berita Koran, artikel, 

makalah, dan sebagainya. Sedangkan teks lisan sebagai rangkaian kalimat 

yang ditranskrip dari rekaman bahasa lisan misalnya percakapan, khotbah dan 

siaran langsung di radio atau televisi (Rani, dkk, 2006: 26). 

Keluhan wacana yang mengandung kata atau kalimat yang 

diungkapkan karena perasaan susah. Wacana keluhan dalam bahasa Jawa 

merupakan wacana lisan, yaitu suatu peristiwa kebahasaan yang dilakukan 

secara verbal. Brown dan Yule (dalam Sumarlam 2003: 248-249) menyatakan 

meskipun bahasa mungkin dipakai untuk melaksanakan banyak fungsi 

komunikasi, tetapi fungsi yang paling penting adalah menyampaikan 

informasi. Brown dan Yule menegaskan bahwa wacana lisan mempunyai 

tuturan yang dibandingkan dengan bahasa atau wacana tulis. Bahasa Jawa 

dalam komunikasi lisan dapat berupa pidato, ceramah, berbincang-bincang, 

sedangkan dalam komunikasi tulis dapat berupa surat kabar, majalah, buku 

cetakan, selebaran, dan sebagainya. 

Dalam wacana keluhan pasti mempunyai topik yang disampaikan. 

Topik tersebut merupakan inti dari keutuhan wacana yang diinformasikan. 

Poedjosoedarmo (dalam Baryadi, 2002: 54) mengungkapkan bahwa topik 

adalah perihal yang dibicarakan dalam wacana. Hal ini berarti topik menjiwai 

seluruh bagian wacana. Topiklah yang menyebabkan lahirnya wacana dan 

berfungsinya wacana dalam proses komunikasi verbal karena suatu wacana 

akan lahir jika ada yang dibicarakan dan dapat digunakan sebagai alat 

komunikasi jika mengandung suatu yang dibicarakan (Baryadi, 2002: 54). 



Silogisme sebuah argumentasi, sebuah proposisi disimpulkan dari dua 

proposisi lainnya yang sudah diketahui dan memuat gagasan-gagasan yang 

sudah diketahui pula, serta sekurang-kurangnya salah satu dari kedua 

proposisi tersebut universal sehingga walaupun proposisi yang disimpulkan itu 

berbeda dari proposisi lainnya, proposisi tersebut harus tetap mengikuti alur 

gagasan yang terdapat di dalam dua proposisi yang lainnya 

(www.google.co.id./zakaria/SILOGISME.doc.). 

Wonogiri, (Bahasa Jawa: Wanogiri, secara harfiah "Hutan di 

Gunung"), sebuah daerah kabupaten di Jawa Tengah. Secara geografis lokasi 

Wonogiri berada di bagian tenggara provinsi Jawa Tengah. Bagian utara 

berbatasan dengan kabupaten Karanganyar dan kabupaten Sukoharjo, bagian 

selatan langsung di bibir Pantai Selatan, bagian barat berbatasan dengan 

Wonosari di provinsi Yogyakarta, bagian timur berbatasan langsung dengan 

provinsi Jawa Timur, yaitu kabupaten Ponorogo dan kabupaten Pacitan. Ibu 

kotanya terletak di Wonogiri Kota. Luas kabupaten ini 1.822,37 km² dengan 

populasi 1,5 juta jiwa  (http://www.wonogiri.go.id) 

Kecamatan Purwantoro salah satu kecamatan di kabupaten Wonogiri 

yang terdiri dari 25 kecamatan. Kecamatan Purwantoro salah satu batas 

wilayah antara provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Luas kecamatan 

Purwantoro adalah 59,53 km². Jumlah penduduk 51.428 (2008). Kepadatan 

penduduk 520 jiwa per km². Kecamatan Purwantoro terletak 48 km sebelah 

timur kabupaten Wonogiri. Potensi kecamatan Purwantoro sebagian besar 



adalah petani dan wira swasta. Sejak zaman dahulu sebagian besar masyarakat 

Purwantoro melakukan urbanisasi ke kota Jakarta.  

Desa Bangsri termasuk kecamatan Purwantoro yang terdiri dari lima 

dusun. Desa Bangsri merupakan salah satu desa kecamatan Purwantoro yang 

tanahnya tidak terlalu subur untuk pertanian (berbatuan dan kering) membuat 

penduduknya lebih banyak merantau. Desa Bangsri masyarakatnya sangat 

ramah dan menjalin kerukunan antarwarga. 

Makanan khas daerah Wonogiri dulu terkenal dengan "tiwul" tapi 

sekarang sudah jarang dijumpai "Ngaso angkringan", beberapa jenis makanan 

khas tersedia di Wonogiri. Kacang Mede adalah makanan yang berasal dari 

biji buah jambu mede (jambu mete) yang memang banyak terdapat di wilayah 

Wonogiri. Emping adalah makanan yang berasal dari biji buah melinjo. Biji 

buah dikupas, lalu ditumbuk sampai berbentuk lempengan kecil. Kedua jenis 

makanan ini disajikan setelah terlebih dahulu digoreng sampai kecoklatan. 

Cabuk adalah makanan yang berasal dari biji wijen yang dicampur dengan 

bumbu masak. Berbentuk pasta, warna hitam, terbungkus daun pisang 

(http://www.wonogiri.go.id). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti 

wacana keluhan dalam BJ studi kasus warga desa Bangsri kecamatan 

Purwantoro kabupaten Wonogiri. 

 

 



B. Pembatasan Masalah 

Agar peneliti lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulis membatasai 

ruang lingkup permasalahan hanya mengenai topik dan selogisme wacana 

keluhan dalam BJ studi kasus desa Bangsri kecamatan Purwantoro kabupaten 

Wonogiri. 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah topik wacana keluhan dalam BJ studi kasus warga desa Bangsri 

kecamatan Purwantoro kabupaten Wonogiri? 

2. Apakah bentuk silogisme wacana keluhan dalam BJ studi kasus warga 

desa Bangsri kecamatan Purwantoro kabupaten Wonogiri? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang penulis angkat, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan topik wacana keluhan dalam BJ studi kasus warga desa 

Bangsri kecamatan Purwantoro kabupaten Wonigiri. 

2. Mendeskripsikan bentuk silogisme wacana keluhan dalam studi kasus 

warga desa Bangsri kecamatan Purwantoro kabupaten Wonogiri. 

 

 



E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bahan 

pertimbangan bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian sejenis. 

2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang 

linguistik. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah mengetahui gambaran dalam penelitian ini, 

perlu adanya kerangka berpikir yang tertuang dalam sistematika penulisan. 

Sistematika penulisan ini, berisi uraian tentang bahasa-bahasa yang terdapat 

dalam penelitian. Dimulai dari bab awal sampai bab akhir yang berisi lima bab. 

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian. 

Bab kedua, yaitu tinjauan pustaka, berisi mengenai hasil-hasil 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini dan landasan teori. 

Bab ketiga, yaitu metode penelitian, yang berisi mengenai objek 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data dan penyajian 

hasil analisis. 

Bab keempat, yaitu hasil penelitian yang berisi mengenai data hasil 

penelitian, pembahasan. 

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi simpulan dan saran. 


