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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu wacana yang sering ditemui dalam buku teks bahasa Indonesia 

yaitu wacana narasi. Hal ini terbukti dari klasifikasi wacana yang peneliti peroleh 

dalam buku teks Cakap Berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia kelas VII, VIII 

dan IX. Total wacana narasi dari ketiga jenjang tersebut diperoleh angka 39 

wacana, sedangkan wacana eksposisi sejumlah 15 wacana, wacana persuasi 14 

wacana, dan wacana deskripsi 8 wacana. Peneliti memilih wacana narasi yang ada 

di kelas VII karena memiliki jumlah wacana narasi terbanyak yaitu 16 teks, 

jumlah tersebut memungkinkan untuk peneliti kaji lebih mendalam. Selain itu 

data yang tersedia di dalam buku teks kelas VII lebih  bervariasi sehingga 

kekayaan data untuk dianalisis lebih beragam. Wujud wacana narasi yang peneliti 

peroleh seperti dongeng Si Rusa dan Si Kulomang, cerita pendek Kentongan Pak 

Wasil, cerita pengalaman Mengunjungi Paman di Desa, dan profil tokoh Cut Nyak 

Dien Perempuan Aceh Berhati Baja. Cerita tersebut menceritakan kisah fiksi 

maupun nyata. Hal ini sesuai dengan teori Mulyana (2005: 48) tentang wacana 

naratif adalah bentuk wacana yang banyak dipergunakan untuk menceritakan 

suatu. 

Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu materi penting di 

sekolah dan memiliki fungsi menjadikan peserta didik mengenal dirinya, orang 

lain, maupun budayanya. Peserta didik mampu mengemukakan gagasan yang 

dimilikinya guna berpartisipasi dalam masyarakat. Terciptanya fungsi 

pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2006 disajikan materi dalam 

bentuk teks. Teks dapat berwujud lisan maupun tulisan. Atas dasar ini peneliti 

mengkaji bahan yang ada di pembelajaran bahasa Indonesia berwujud teks. 

Mahsun (2014: 39) menyatakan  di dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada dua 

komponen yang harus dipelajari, yaitu bentuk dan makna. Kedua unsur tersebut 

harus ada dan hadir secara stimulan. Komponen tersebut pembentuk bahasa 

sebagai sarana pembentukan pikiran manusia. Hubungan teks dengan komponen 
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bentuk dan makna saling berkesinambungan untuk terwujudnya pemikiran peserta 

didik yang terkontrol, empiris, dan kritis. 

Dongeng, cerita pendek, cerita pengalaman, atau pun profil tokoh 

merupakan jenis wacana narasi. Jenis wacana tersebut sebagai materi ajar yang 

digunakan oleh guru di dalam pembelajaran khususnya bahasa Indonesia. 

Penyediaan materi dalam wujud wacana narasi yang menunjang kebutuhan siswa 

berupa wacana yang lengkap, mengandung aspek yang padu dan menyatu. Aspek  

tersebut salah satunya kohesi baik gramatikal maupun leksikal. Contoh 

sederhananya dapat dilihat pada kalimat cerita pengalaman Mengunjungi Paman 

di Desa. 

(1) Pagi-pagi sekali,  

(2) Ibu membangunkan aku dan kakakku,  

(3) Ayu karena kami akan mengunjungi Paman Ali di desa. 

Kalimat (1), (2), dan (3) tidak kohesif karena disebabkan  unsur Ayu pada 

nomor (3) tidak jelas sebagai unsur penggantian pada nomor (2) . Unsur kohesi 

gramatikal penggantian dapat dikatakan ambigu karena bisa mengacu pada aku 

dan kakakku. Apabila nomor (1), (2), dan (3) di gabungkan memang secara tidak 

langsung unsur Ayu mengacu pada kakakku karena penggunaan tanda koma, tetapi 

kurang tepat. Selain itu unsur kami akan lebih jelas mengacu pada ibu, aku, dan 

kak Ayu bila kalimatnya diperbaiki menjadi Pagi-pagi sekali, ibu membangunkan 

aku dan kak Ayu karena kami akan mengunjungi Paman Ali di desa. Hal tersebut 

membuktikan kekohesifan dari segi penanda gramatikal wacana diperlukan di 

dalam sebuah bacaan pada buku teks. 

Contoh lain yang peneliti temukan pada wacana narasi Si Rusa dan Si 

Kulomang dapat dilihat pada kalimat berikut. 

Pada hari yang ditentukan, si Rusa sudah mengundang kawan-

kawannya untuk menyaksikan pertandingan itu. Adapun si Kulomang 

sudah menyiapkan sepuluh teman-temannya. 

 

Kata kawan-kawannya dan teman-temannya memiliki relasi makna leksikal yang 

mirip. Kawan dan teman merupakan unsur yang memiliki makna yang sama. 

Bedanya agar sebuah kalimat atau wacana tidak monoton sehingga penggunaan 
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konstituen bersinonim diperlukan. Menemukan penanda leksikal menjadi kajian 

peneliti agar mengetahui seberapa banyak penanda yang digunakan pada wacana 

narasi dalam buku teks Cakap Berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia Kelas VII. 

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup pemikiran di atas, yaitu 

mengkhususkan penanda kohesi gramatikal dan leksikal yang terdapat di dalam 

wacana naratif. Kohesi gramatikal terdiri dari penunjukan (reference), 

penggantian (subtitution), pelesapan (ellipsis), dan perangkaian (conjungtion) 

menurut Baryadi (2002: 18). Kohesi leksikal terdiri dari pengulangan 

(reiteration), hiponimi (hyponimi), sinonim (synonimi), antonimi (antonymi), dan 

kolokasi (collocation).  

Buku teks sebagai bahan kajian dirasa penting untuk dikaji lebih dalam, 

agar mengetahui kualitas dari segi kelayakan wacana. Kelayakan wacana narasi 

dikaji dari segi kebahasaan yang  memiliki dasar yuridis tertuang dalam PP No. 

19/2005 pasal 43 ayat (5) salah satunya tentang kelayakan bahasa. Peneliti 

mengkaji dari segi kelayakan bahasa dalam ketepatan penggunaan kohesi 

gramatikal dan leksikal sehingga membentuk wacana yang utuh dan padu. Selain 

itu, banyaknya penulis dan penerbit memungkinkan pemilihan wacana narasi 

beragam gaya bahasa yang dapat mempengaruhi peserta didik dalam memahami 

materi. Maka diharapkan buku teks mengarahkan peserta didik pada pemahaman 

yang baik dan memberikan contoh cerita yang dapat diteladani. Atas dasar itulah 

peneliti mengkaji penanda kohesi gramatikal dan leksikal khususnya pada wacana 

narasi perlu dikaji dan kelayakan wacana narasi dalam buku teks Cakap 

Berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia Kelas VII sebagai bahan ajar di Sekolah 

Menengah Pertama. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dicapai dalam penelitian ini. 

a. Bagaimana penanda kohesi gramatikal pada wacana narasi dalam buku teks 

Cakap Berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia Kelas VII ? 

b. Bagaimana penanda kohesi leksikal pada wacana narasi dalam buku teks 

Cakap Berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia Kelas VII ? 
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c. Bagaimana kelayakan wacana narasi dalam buku teks Cakap Berkomunikasi 

dalam Bahasa Indonesia Kelas VII sebagai bahan ajar ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Ada 3 tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. 

a. Mendeskripsikan kepaduan wacana narasi yang didukung oleh aspek kohesi 

gramatikal dalam buku teks Cakap Berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia 

Kelas VII. 

b. Mendeskripsikan kepaduan wacana narasi yang didukung oleh aspek kohesi 

leksikal dalam buku teks Cakap Berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia  

Kelas VII. 

c. Memaparkan kelayakan wacana narasi dalam buku teks Cakap Berkomunikasi 

dalam Bahasa Indonesia Kelas VII sebagai bahan ajar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah harus memberikan manfaat secara teoretis maupun 

manfaat secara praktis sehingga teruji kualitas penelitian yang dilakukan oleh 

seorang peneliti. Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian. 

a. Manfaat Teoretis 

1) Menambah khasanah pengetahuan dalam bidang analisis wacana. 

2) Memperkaya hasil penelitian tentang hubungan bagian-bagian wacana, 

khususnya kohesi gramatikal dan leksikal. 

b. Manfaat Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memaparkan penanda kohesi gramatikal 

dalam wacana narasi yang ada di dalam buku teks Cakap Berkomunikasi 

dalam Bahasa Indonesia Kelas VII. 

2) Pendeskripsian penanda kohesi leksikal wacana narasi dalam buku teks  

Cakap Berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia Kelas VII. 

3) Penelitian ini dapat dijadikan alat ukur untuk mengetahui kelayakan 

penggunaan kohesi gramatikal dan kohesi leksikal yang ada pada wacana 

narasi dalam buku teks siswa sebagai bahan ajar di SMP. 
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4) Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pemakai bahasa 

dalam menerapkan hubungan wacana khususnya kohesi gramatikal dan 

leksikal. 

 

 


