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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa digunakan untuk berkomunikasi antar individu satu dengan 

individu lain. Peran bahasa penting dalam kehidupan manusia, selain sebagai 

pengolah suatu gagasan, bahasa juga berperan sebagai alat penyampai gagasan 

melalui kegiatan berkomunikasi. Achmad (2012: 3) mengungkapkan bahwa 

bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para 

anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan 

mengidentifikasi diri. 

Kegiatan berkomunikasi dapat berjalan baik dengan adanya sarana yang 

mendukung yaitu bahasa. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses dalam 

penyampaian pesan. Komunikasi berisi gagasan, ide, atau penyampaian suatu 

pendapat berbeda yang diungkapkan melalui bahasa. Komunikasi pada dasarnya 

merupakan hal terpenting di dalam kehidupan sehari-hari. Manusia diciptakan 

tidak untuk saling membaca pikiran agar dapat mengetahui apa yang 

dimaksudkan, tetapi manusia hidup untuk untuk saling menyampaikan segala 

sesuatu yang dirasakan melalui suatu komunikasi yang disebut dengan bahasa. 

Keutamaan fungsi bahasa yaitu sebagai sarana komunikasi. Secara garis 

besar sarana komunikasi verbal dibedakan menjadi dua macam yaitu sarana 

komunikasi yang berupa bahasa lisan dan sarana komunikasi yang berupa bahasa 

tulis (Sumarlam, 2008: 1). Keduanya mempunyai hubungan yang erat. Bahasa 

lisan merupakan suatu bentuk pengungkapan gagasan, ide, maupun pendapat 

yang disampaikan secara langsung dalam bentuk tuturan. Bentuk bahasa lisan 

misalnya pidato, ceramah, dan wawancara. Selain itu, bahasa tulis 

mengungkapkan suatu gagasan, ide, maupun pendapat yang cara 

penyampaiannya dituangkan dalam bentuk tulisan. Contoh dari media bahasa 

tulis dapat berupa surat, majalah, dan buku-buku.  

Wacana sebagai satuan gramatikal dan sekaligus objek kajian lingustik 

mengandung semua unsur kebahasaan yang diperlukan dalam segala bentuk 
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komunikasi (Mulyana, 2005: 6). Perkembangan wacana dalam masyarakat saat 

ini sangat pesat. Berdasarkan bentuknya, wacana dapat diklasifikasikan menjadi 

tiga bentuk yaitu wacana prosa, puisi, dan drama (Sumarlam, 2008: 17). Wacana 

puisi disampaikan dalam wujud puisi, baik berupa wacana tulis maupun lisan. 

Selain itu, puisi juga termasuk dalam wacana sastra. Puisi merupakan sebuah 

karya sastra yang berisikan ekpresi jiwa dan imajinasi dari pengarangnya, 

dituangkan melalui kata-kata pilihan yang bermakna. Pembuatan puisi tidak 

dapat dilakukan hanya dengan mengarang, akan tetapi dibuat berdasarkan isi hati 

yang mengungkapkan gagasan, ide, dan segala pemikiran yang disampaikan 

penyairnya dengan menggunakan pilihan kata-kata yang tepat. 

Wacana puisi yang baik memiliki kepaduan isi yang muncul karena 

adanya hubungan imbal balik antara satuan-satuan lingual yang dapat 

membangun wacana puisi menjadi menarik dan mudah untuk dipahami. Wacana 

dikatakan utuh apabila mengandung aspek-aspek yang padu. Aspek-aspek 

keutuhan wacana tergolong dalam dua unsur yaitu kohesi dan koherensi. Kohesi 

berkaitan erat dengan bentuk, selain itu koherensi berkaitan dengan makna. 

Halliday dan Hasan (dalam Sumarlam, 2008: 23) membagi kohesi menjadi dua 

jenis, yaitu kohesi gramatikal (grammatical cohesion) dan kohesi leksikal 

(lexical cohesion).  

Kumpulan puisi Geladi Diri mengandung kohesi gramatikal berupa 

pengacuan (reference) yang terdiri dari pengacuan persona, pengacuan 

demonstratif, dan pengacuan komparatif; penyulihan (substitution); pelesapan 

(ellipsis), dan perangkaian (conjunction). Berbagai kohesi gramatikal yang 

terdapat pada kumpulan puisi Geladi Diri menjadikan kumpulan puisi ini 

menjadi menarik karena mempunyai suatu kekhasan tersediri sebagai wacana 

yang mengandung kohesi gramatikal.  

Kumpulan puisi Geladi Diri merupakan sebuah karya bersama dari 

mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa,Sastra Indonesia dan Daerah 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Puisi-puisi yang dibuat mahasiswa ini terinsipirasi dari kisah perjalanan hidup 

penulisnya. Masing-masing puisi mempunyai perbedaan dalam setiap penulisan, 
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dimulai dari perbedaan isi, bahasa yang digunakan, dan pesan yang terkandung di 

dalamnya. Puisi yang terdapatdalam kumpulan puisi Geladi Diri juga 

menyampaikan berbagai tema antara lain tema keluarga, nasionalisme, 

perjuangan, dan religi.Terbitnya kumpulan puisi Geladi Diri menunjukkan 

bahwa mahasiswa mempunyai semangat tinggi dalam menghasilkan karya-karya 

sastra yang beragam, khususnya karya sastra puisi. 

Puisi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dikenal sebagai 

suatu karya sastra. Puisi dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu 

contoh dalam penyampaian materi kebahasaan.Puisi dalam KD berbahasa 

dapatdigunakan untuk pembahasan materi ajar mengenai penggunaan kata 

gantidan  kata penghubung (konjungsi).  

Uraian-uraian yang telah disampaikan merupakan alasan bagi peneliti 

untuk melakukan penelitian mengenai kohesi gramatikal pada kumpulan puisi 

Geladi Diri. Kumpulan puisi Geladi Diri dikaji untuk diketahui berbagai kohesi 

gramatikal yang terkandung di dalamnya. Analisis kohesi gramatikal pada 

kumpulan puisi Geladi Diri juga bertujuan dalam dunia pendidikan, yaitu dapat 

digunakan sebagai contoh dalam pembelajaran bahasa di tingkat sekolah 

khususnya Sekolah Menengah Pertama. Wujud implikasi kohesi gramatikal pada 

kumpulan puisi Geladi Diri  dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP 

diterapkan melalui penyampaian materi ajar terkait yang telah disesuaikan 

dengan SK dan KD yang digunakan. Penyampaian materi ajar melalui puisi juga 

bertujuan untuk mempermudah guru dalam pengajarannya karena wacana puisi 

Geladi Diri mengandung pilihan kata-kata yang menarik, bacaan yang tidak 

terlalu panjang, dan bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat dua rumusan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana kohesi gramatikal yang terdapat pada kumpulan puisi Geladi 

Diri? 

2. Bagaimana implikasi hasil penelitian ini dalam pembelajaran bahasa di SMP? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang penulis rumuskan, maka ada dua tujuan yang 

hendak dicapai dari penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan kohesi gramatikal yang terdapat pada kumpulan puisi 

Geladi Diri.  

2. Mengungkapkan implikasi hasil penelitian ini dalam pembelajaran bahasa di 

SMP.  

 

D. Manfaat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memperluas serta memperkaya kajian analisis 

wacana pada kajian aspek gramatikal dalam teks puisi. Hasil penelitian ini 

dapat memberikan gambaran mengenai menganalisis puisi, sehingga dapat 

mengetahui aspek gramatikal yang terdapat pada kumpulan puisi Geladi Diri 

serta implikasinya dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembaca 

Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi bagi 

pembaca mengenai bahasa dalam memahami suatu wacana yang terdapat 

pada larik-larik puisi.   

 

 



5 

 

b. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk dapat 

mengembangkan dan melakukan penelitian baru.  

c. Bagi mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi mahasiswa khususnya 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia untuk melakukan 

penelitian analisis wacana dengan menggunakan obyek penelitian yang 

berbeda. 

 

 

 


