
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media masa digunakan masyarakat untuk berkomunikasi dan

mendapatkan informasi. Kehadiran media masa berupa media cetak dan non

cetak bermanfaat bagi penggunanya. Media cetak bisa berupa majalah, tabloid,

koran, dan lain sebagainya. Media non cetak atau elektronik berupa televisi,

radio, internet, dan lain sebagainya. Media masa tersebut bisa digunakan oleh

berbagai kalangan dari yang muda sampai tua, karena media masa sendiri

bersifat umum.

Penggunaan media cetak sebagai sarana informasi telah hadir dalam

masyarakat. Media cetak memang ditujukan bagi setiap orang yang hobi

membaca atau memerlukan infomasi tertentu. Terdapat berbagai infomasi yang

dimuat dalam media cetak. Tips-tips tentang apapun akan bermanfaat dan

memberikan inspirasi bagi pembacanya. Media cetak sendiri berupa wacana

tulis. Adapun, perwujudan wacana itu adalah teks yang terdiri atas kata dan

kalimat yang mempunyai makna.

Majalah dan tabloid sebagai media cetak menjalankan fungsinya sebagai

media informasi berisi berbagai informasi. Salah satunya memuat informasi

yang merupakan hasil liputan langsung maupun tidak langsung. Informasi yang

terdapat di dalam majalah dan tabloid rata-rata sebagian besar informasi yang

lebih diminati oleh perempuan. Misalnya, terbitan khusus dunia perempuan

mengenai fashion. Akan tetapi ada juga  beberapa majalah atau tabloid yang

memuat informasi fashion busana untuk pria.

Wacana fashion hadir dalam majalah dan tabloid memberikan informasi

tentang perkembangan fashion masa kini, misalnya tren casual fashion

perempuan masa kini di tahun 2016. Informasi tentang fashion biasanya terletak

pada rubrik fashion atau mode. Rubrik fashion ini tidak terlepas dari perempuan.

Informasi yang diberikan mengenai mode yang bertujuan untuk memberikan
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wawasan dan pengetahuan agar lebih percaya diri dan tampil modis. Rubrik

fashion ini tidak hanya mencakup fashion busana saja, tetapi juga terdapat

informasi setiap hal mulai dari rambut, tata rias wajah, perhiasan, sampai dengan

alas kaki.

Majalah Femina, Paras dan tabloid Modis merupakan salah satu media

cetak yang memberikan informasi mengenai fashion yang dibutuhkan para

perempuan pada umumnya. Majalah Femina dan Paras disebut sebagai

majalahnya perempuan, karena majalah ini menampilkan berbagai tren dan gaya

hidup masa kini. Pada rubrik fashion and beauty terdapat informasi bermacam

tren dan mode fashion terbaru untuk berbagai acara, seperti busana untuk ke

pesta, busana kerja, busana selebriti yang sedang populer, serta kombinasi

busana yang pas dan bisa dipraktikkan sendiri. Adapun dalam tabloid Modis

juga terdapat informasi mengenai fashion, yaitu perkembangan busana muslim

masa kini.

Wacana fashion bisa berupa karangan deskripsi dan eksposisi. Sebuah

wacana umumnya memiliki keutuhan struktur. Keutuhan struktur tersebut

dibangun oleh komponen-komponen yang terjalin di dalam suatu organisasi

kewacanaan (Mulyana, 2005:25). Organisasi inilah yang disebut sebagai struktur

wacana, kemudian dapat diuraikan atau dideskripsikan bagian-bagiannya.

Superstrukur menunjukkan bagaimana bagian-bagian dalam wacana disusun dan

diurutkan sehingga membentuk kesatuan arti. Wacana fashion memiliki skema

yang meliputi judul, isi, dan penutup. Bagian-bagian tersebut diskemakan dalam

teks utuh yang beragam. Maka dari itu, kajian mengenai superstruktur wacana

fashion menarik untuk diteliti.

Superstruktur merupakan kerangka suatu teks, seperti bagian

pendahuluan, isi, penutup, dan simpulan (Eriyanto, 2006:227). Sebagai teks

yang utuh memiliki struktur yang dapat dianalisis secara mendetail sehingga

ditemukan isi dari wacana fashion. Analisis akan memusatkan pada skematik

wacana fashion, yaitu bagian dan  urutan wacana fashion diskemakan. Wacana

umumnya mempunyai skema atau alur dari pendahuluan sampai akhir. Alur
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tersebut menunjukkan bagian-bagian dalam teks disusun dan diurutkan sehingga

membentuk kesatuan arti.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memilih judul “Superstruktur

Wacana Fashion dan Implementasinya sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia di

Sekolah Menengah Pertama”. Peneliti menganalisis bagian dan urutan wacana

fashion diskemakan. Hasil analisis diimplementasikan sebagai bahan ajar bahasa

Indonesia di Sekolah Menengah Pertama.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah wacana fashion dalam majalah dan tabloid memiliki struktur yang

sama?

2. Bagaimana skema urutan wacana fashion dalam majalah dan tabloid?

3. Apakah hasil penelitian superstruktur wacana fashion dapat

diimplementasikan sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di Sekolah

Menengah Pertama?

C. Tujuan Penelitian

1. Memaparkan struktur wacana fashion dalam majalah dan tabloid.

2. Memaparkan skema urutan wacana fashion dalam majalah dan tabloid.

3. Memaparkan implementasi hasil penelitian superstruktur wacana fashion

sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Pertama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

a) Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan linguistik yang

berkaitan dengan superstruktur wacana.

b) Memperkaya hasil penelitian dalam peristiwa bahasa, terutama

superstruktur wacana fashion.

2. Manfaat praktis

a) Menambah pengetahuan mengenai superstruktur wacana fashion.
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b) Menjadi referensi untuk pembelajaran ataupun pengajaran

ketatabahasaan melalui analisis wacana terutama superstruktur

wacana fashion.


