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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia pada dasarnya sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari 

peristiwa komunikasi. Komunikasi akan mempermudahkan menyampaikan ide, 

gagasan serta isi pikiran. Media yang digunakan untuk berkomunikasi seperti 

wacana. Wacana memiliki fungsi untuk melakukan interaksi. Bahasa tulis lebih 

ditekankan pada konteks dan situasi yang lebih menjelaskan topik pembicaraan pada 

saat terjadinya peristiwa komunikasi. Bahasa tulis mempunyai keterkaitan kalimat 

sebagai unsur pembangun wacana yang harus dirangkaikan secara runtut sehingga 

menjadi wacana yang mempunyai kepaduan, baik dari bentuk ataupun maknanya.  

Wacana meliputi wacana lisan dan wacana tertulis. Dalam wacana tulis, 

informasi yang disampaikan secara tertulis. Hubungan antarkalimat dalam sebuah 

wacana tulis berhubungan dan membentuk suatu kepaduan sehingga tulisan tersebut 

dapat dipahami oleh pembaca. Wacana memiliki fungsi untuk berkomunikasi dan 

melakukan interaksi sosial.  

Kohesi dalam sebuah wacana diperlukan dan diperhatikan dalam  media 

massa atau ragam tulis, misalnya surat kabar. Wacana yang utuh harus 

memperhatikan segi isi yang koheren dan segi bentuk serta kalimat-kalimat yang 

disajikan harus mendukung satu topik. Wacana menjadi hal yang penting dalam 

pembelajaran bahasa. Surat kabar merupakan sarana komunikasi yang mempunyai 

variasi bahasa khususnya penggunaan penanda referensi. 

Pemakaian penanda referensi dalam sebuah wacana sangat penting, karena 

jika tidak adanya suatu referensi dalam sebuah wacana akan membuat pembaca tidak 

memahami informasi yang disampaikan. Wacana yang diberikan tidak efektif untuk 

dibaca dan informasinya tidak dapat tersampaikan kepada pembaca. Penanda 

referensi berfungsi sebagai alat pengacu kalimat satu dengan kalimat yang lain, 

paragraf satu dengan paragraf yang lain, sehingga adanya hubungan keterkaitan.  

Surat kabar membantu kebutuhan masyarakat yang dengan kesibukannya 

ingin mendapatkan informasi berbagai hal, termasuk dalam mendapatkan informasi 
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yang sedang terjadi. Masyarakat ingin mendapatkan berbagai informasi tanpa harus 

duduk di depan televisi. Surat kabar lebih praktis mudah dibawa ke mana-mana 

dibandingkan media elektronik seperti radio atau televisi. 

Surat kabar Republika menjadi salah satu sarana yang berpengaruh dalam 

kehidupan masyarakat yang dapat memberikan informasi yang aktual. Pemasaran 

koran ini sangat luas dari plosok desa sampai kota dan mudah didapat oleh 

masyarakat. Tata bahasa dalam koran ini heterogen sehingga mudah dipahami oleh 

semua masyarakat. Selain itu, harga surat kabar Republika kurang dari sepuluh ribu 

mudah dijangkau oleh masyarakat kecil. Kaitan dengan bahan ajar Bahasa Indonesia, 

surat kabar Republika mudah didapatkan oleh peserta didik.  

Tajuk rencana sebagai sebuah wacana kebahasaan harus memenuhi 

persyaratan yang baik, karena infomasi yang disampaikan dapat dipahami dan 

dimengerti oleh semua kalangan atau pembaca. Tajuk rencana berupa rubrik opini 

yang menarik untuk dikaji. Bagian yang memuat pendapat redaksi berkaitan dengan 

berita aktual yang sedang terjadi. Tajuk mengkaji berbagai masalah yang baru saja 

dibicarakan dalam masyarakat dan memberikan pemahaman atas permasalahan yang 

luas.  

Rubrik yang ditentukan memiliki keterkaitan dengan materi yang terdapat 

didalam SMP dan SMA. Dari kedua jenjang tersebut, jenjang SMA yang memiliki 

keterkaitan materi yang banyak dengan penelitian ini. Di dalam silabus SMA 

Kurikulum 2013 terdapat materi yang memunculkan penggunaan referensi. Analisis 

referensi pada wacana tajuk rencana menjadi bahan yang penting dalam kompetensi 

dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kompetensi dasar yang berkaitan 

dengan tajuk rencana sehingga dapat dijadikan sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia 

di SMA.  

Peneliti tertarik untuk mengkaji penanda referensi dalam tajuk rencana dalam 

surat kabar Republika dengan cara mengaitkan hasil penelitian dengan KI dan KD di 

SMA. Peneliti mengkaitkan hasil penelitian ini dengan KD 4.2 Memproduksi teks 

cerita sejarah, berita, iklan, editorial/opini, dan cerita fiksi dalam novel yang koheren 

sesuai dengan karakteristik teks baik secara lisan maupun tulisan. Peneliti 

memfokuskan pada teks editorial atau opini karena objek penelitian ini berupa 
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wacana editorial. Teks yang ditekankan pada penelitian ini, yaitu teks editorial, siswa 

dapat memproduksi teks editorial dengan mengaitkan referensi. 

Bahan ajar yang baik tidak hanya mengacu pada satu sumber, melainkan 

berbagai sumber. Penggunaan bahan ajar yang bervariasi contohnya wujud referensi 

yang terdapat dalam tajuk rencana. Bahan ajar yang bervariasi dapat meningkatkan 

motivasi siswa untuk belajar sehingga proses kegiatan belajar mengajar tidak 

monoton dan tidak membosankan.  

Berkaitan dengan latar belakang di atas, permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah penanda referensi dalam tajuk rencana surat kabar Republika 

edisi Februari 2017 dan relevansinya sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di SMA 

kelas XII. 

B. Rumusan Masalah 

Untuk menghasilkan penelitian yang terarah, diperlukan suatu perumusan 

masalah. Penelitian ini peneliti merumuskan masalah yang perlu dibahas: 

1. Bagaimanakah wujud penanda referensi dalam wacana tajuk rencana surat kabar 

Republika edisi Februari 2017? 

2. Bagaimanakah relevansi referensi dalam tajuk rencana surat kabar Republika 

edisi Februari 2017 sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di SMA kelas XII? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang baik haruslah memiliki tujuan yang baik dan jelas serta 

memiliki arah yang tepat. Penelitian ini memiliki 2 tujuan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan wujud penanda referensi dalam wacana tajuk rencana pada 

surat kabar Republika edisi Februari 2017. 

2. Memaparkan relevansi referensi dalam tajuk rencana surat kabar Republika edisi 

Februari 2017 sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di SMA kelas XII. 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah memberikan manfaat secara teoretis maupun secara 

praktis, sehingga teruji kualitas penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. 

Adapun manfaat yang diberikan dalam penelitian: 
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1. Manfaat teoretis 

a. Penelitian ini dapat menambah ilmu bagi pembaca tentang penelitian yang 

bersangkutan. 

b. Memperluas khasanah ilmu pengetahuan terutama di bidang bahasa 

linguistik. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Redaktur 

Dijadikan sebagai rujukan khususnya bagi redaksi untuk meningkatkan 

kualitas menulis tajuk rencana. 

b. Bagi guru 

Sebagai salah satu bahan ajar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

c. Bagi Peserta didik 

Memberikan informasi mengenai analisis referensi pada tajuk rencana. 

d. Bagi Peneliti 

Menjadi acuan bagi peneliti bahasa yang akan melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 


