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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemahaman tentang wacana tidak bisa ditinggalkan oleh siapa saja 

yang ingin menguasai informasi. Pemahaman tentang wacana sebagai dasar 

dalam pemahaman teks. Pemahaman ini diperlukan oleh masyarakat bahasa 

dalam komunikasi. Teks tersusun dari unsur-unsur yang berkaitan, yang dalam 

satu kesatuan utuh.  

Menurut Abdul Chaer (1996: 267) wacana adalah satuan bahasa yang 

lengkap, sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal 

tertinggi atau terbesar wacana dikatakan lengkap karena di dalamnya terdapat 

konsep, gagasan, pikiran atau ide yang utuh, yang bisa dipahami oleh pembaca 

(dalam wacana tulis) atau oleh pendengar (dalam wacana lisan) tanpa 

keraguan apa pun. Wacana dikatakan tertinggi atau terbesar karena wacana 

dibentuk dari kalimat atau kalimat-kalimat yang memenuhi persyaratan 

gramatikal dan persyaratan kewacanaan lainnya (kohesi dan koherensi). 

Kekohesian adalah keserasian hubungan antar unsur yang ada. Wacana yang 

kohesif bisa menciptakan wacana yang koheren (wacana yang apik dan benar).  

Menurut Sumadi, dkk. (1988) dalam pembentukan keutuhan wacana, 

kehadiran kohesi sangat diperlukan. Kohesi merujuk kepaduan bentuk, artinya 

kalimat-kalimat yang membangun wacana berkaitan secara padu. 
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Setiap unsur dalam wacana tidak akan memiliki makna yang jelas 

tanpa adanya hubungan dengan unsur lain dalam kesatuan struktur dalam 

wacana. Maksudnya unsur-unsur atau kalimat yang membangun wacana akan 

memiliki makna secara nyata bila dihubungkan dengan unsur-unsur wacana 

itu atau kalimat-kalimat yang mendahuluinya. Pada umumnya, wacana yang 

baik memiliki keserasian hubungan antara unsur-unsur yang satu dengan yang 

lain atau yang sering disebut juga dengan kohesi serta pertautan makna atau 

koherensi. Wacana yang kohesif dan koheren merupakan wacana yang utuh, 

keutuhan wacana adalah faktor yang menentukan kemampuan faktor bahasa 

menurut (Fatimah, 1994: 46). 

Suhadi, dkk. (2000: 13) menyatakan kohesi adalah keterkaitan 

semantis antara proposisi satu dengan proposisi yang lain dinyatakan secara 

eksplisit oleh unsur-unsur gramatikal semantik dalam kalimat pembentuk 

wacana. 

Kohesi gramatikal berkaitan dengan aspek bentuk sebagai struktur 

lahir bahasa. Kohesi gramatikal meliputi pengacuan (referensi), penyulihan 

(substitusi), pelesapan (elipsis), perangkaian (konjungsi) menurut (Sumarlam, 

2003: 173). 

Sumarlam (2003: 35) menyatakan kohesi leksikal ialah hubungan antar 

unsur dalam wacana secara semantis. Dalam hal ini, untuk menghasilkan 

wacana yang padu pembicara atau penulis dapat menempuhnya dengan cara 

memilih kata-kata yang sesuai dengan isi kewacanaan yang dimaksud. 

Hubungan kohesif yang diciptakan atas dasar aspek leksikal, dengan pilihan 



 3

kata yang serasi, menyatakan hubungan makna yang serasi atau relasi 

semantik antara satuan lingual yang satu dengan satuan lingual yang lain 

dalam wacana. 

Stubbs (dalam Rani, 2006: 9) analisis wacana merupakan suatu kajian 

yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik 

dalam bentuk tulis maupun lisan. Penggunaan bahasa secara alamiah tersebut 

berarti penggunaan bahasa seperti dalam komunikasi sehari-hari. 

Menurut Rani, dkk. (2006: 130) repetisi atau ulangan merupakan salah 

satu cara untuk mempertahankan kohesif antar kalimat. Hubungan itu 

dibentuk dengan mengulang sebagian kalimat. Pengulangan yang berlebihan 

dapat membosankan. Pengulangan itu berarti mempertahankan ide atau topik 

yang sedang dibicarakan, jadi dengan mengulang berarti terkait antara topik 

kalimat yang satu dengan kalimat sebelumnya yang diulang. Macam-macam 

ulangan atau repetisi berdasarkan data pemakaian bahasa Indonesia yaitu: 

ulangan penuh, ulangan dengan bentuk lain, ulangan dengan penggantian. 

Penelitian yang memfokuskan pada penanda hubungan repetisi ini 

dengan alasan karena pada wacana cerita anak untuk memperoleh kepaduan 

wacana banyak menggunakan penanda hubungan repetisi atau pengulangan 

satuan bahasa pada kalimat berikutnya. 

Penelitian pada penanda hubungan repetisi pada wacana anak ini 

ditekankan sesuai dengan teori Abdul Rani, karena teori tersebut sesuai untuk 

meneliti pada wacana.  
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Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, peneliti tertarik 

untuk mengetahui penanda hubungan repetisi pada wacana cerita anak. Judul 

penelitian ini adalah “Penanda Hubungan Repetisi Pada Wacana Cerita Anak 

Tabloid Yunior Tahun 2007.” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Penentuan pembatasan masalah penelitian itu sangat penting supaya 

peneliti tidak terjerumus pada sekian banyak data yang diteliti. Dalam suatu 

penelitian perlu adanya pembatasan masalah, untuk mempermudah atau 

memperlancar jalannya penelitian dan untuk menghindari agar tidak terjadi 

penyimpangan dalam membahas pokok permasalahan, maka peneliti 

membatasi masalah pada deskripsi dari variasi penanda hubungan repetisi, 

pada wacana cerita anak Tabloid Yunior tahun 2007. 

 

C. Perumusan Masalah 

Pada penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Deskripsi penanda hubungan repetisi pada wacana cerita anak Tabloid 

Yunior tahun 2007. 

2. Variasi penanda hubungan repetisi pada wacana cerita anak Tabloid 

Yunior tahun 2007. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mendeskripsikan penanda hubungan repetisi pada wacana cerita 

anak Tabloid Yunior tahun 2007. 

2. Penanda hubungan repetisi apa yang sering digunakan pada wacana cerita 

anak Tabloid Yunior tahun 2007. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemakaian penanda 

repetisi pada wacana cerita anak Tabloid Yunior tahun 2007. 

2. Manfaat Praktis  

a. Dapat memberi masukan guru bahasa Indonesia, mahasiswa FKIP 

Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah dalam 

mengaplikasikan pemakaian penanda hubungan repetisi secara 

integral, yaitu yang lebih banyak memberikan pelatihan penggunaan 

penanda hubungan repetisi dengan menganalisis sebuah wacana. 

b. Menambah wawasan pembaca dalam menikmati sebuah wacana. 

  

F. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri atas lima bab, tiap bab terdiri atas sub-sub bab. 

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 
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Bab II  Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

Bab III Metode Penelitian yang berisi obyek penelitian, sumber data, 

data penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data, penyajian 

hasil analisis dan sistematika penelitian. 

Bab IV Analisis Data yang berupa analisis terhadap data-data yang 

diteliti mengenai penanda hubungan repetisi pada wacana cerita anak Tabloid 

Yunior Tahun 2007. 

Bab V Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran. 
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