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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Eriyanto (2006:3) menyatakan bahasa adalah aspek utama dari suatu subjek 

melalui gagasan yang dimiliki individu. Pendapat (Sumarlam, 2009:1) bahasa 

merupakan sarana atau kunci utama untuk menyampaikan atau mengungkapkan, 

gagasan, isi pikiran, ide, realitas, maksud, dan sebagainya. Bahasa tidak pernah 

lepas dari manusia, sehingga tidak ada kegiatan manusia yang tidak disertai 

bahasa.Hal  lain hakikat bahasa juga sebagai sistem.  Sistem merupakan susunan 

teratur berpola yang membentuk satu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. 

Bahasa sebagai sistem adalah bahasa yang terdiri dari unsur-unsur atau 

komponen-komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan 

membentuk suatu kesatuan. 

 Bahasa di bedakan menjadi sarana komunikasi berupa bahasa lisan dan 

sarana komunikasi berupa bahasa tulis, maka dari itu wacana dalam bahasa juga 

terbagi menjadi dua yaitu wacana lisan dan wacana tulis. Pilihan bahasa yang 

digunakan penutur atau mitra tutur biasanya lebih praktis dan efisien, saling 

kohesi dan koheren merupakan pokok utama dalam berkomunikasi. Unsur-unsur 

bahasa terdapat frasa, klausa, kata, dan kalimat. Proses penggunaannya unsur-

unsur bahasa biasanya ada yang tidak diikut sertakan atau di hilangkan guna untuk 

mengaktifkan pikiran pembaca atau pendengar. Keserasian struktur yang utuh itu 

menjadi tolak ukur pemahaman pembaca atau pendengar. Bahasa yang praktis 

memang sudah menjadi konsumsi pembaca atau pendengar 

 Sumarlam, (2009:15) wacana adalah bentuk pengklasifikasian bahasa 

berdasarkan media yang digunakan, bentuk, jenis pemakaian, serta cara  dan 

tujuan pemaparannya. Penggunaan bahasa dikaitkan dengan wacana, kedua hal itu 

selalu beriringan, karena bahasa yang dituturkan akan menimbulkan wacana atau 

tuturan dalam bentuk lisan maupun tulis . Wacana memang mampu ditempatkan 

dalam konteks apapun dalam Politik, Sosial, Cerpen, Puisi, Novel ataupun Drama  

(Eriyanto,2006:1).
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 Wacana dalam kebahasaan merupakan unsur yang relatif paling kompleks 

dan lengkap. Sifat wacana dalam kebahasaan adalah pragmatis. Kajian tentang 

wacana digunakan untuk membekali pemakai bahasa agar dapat memahami dan 

memakai bahasa dengan baik. Pengetahuan kebahasaan dalam kajian wacana 

menjadi pokok utama dalam memahami wacana dengan baik dan tepat. Menurut 

Eriyanto, (2006:5) wacana adalah proses mengungkapkan dan mengemukakan 

maksud tersembunyi dari subjek. Analisis wacana adalah suatu suatu analisis 

untuk membedah maksud dan makna-makna tertentu. Analisis wacana menjadi 

suatu kajian yang digunakan dalam bentuk lisan maupun tulis. Disiplin ilmu yang 

mengkaji satuan bahasa dalam tatataran kalimat dengan memperhatikan konteks 

pemakaian bahasa Rani dkk. (2006:3) 

 Salah satu unsur yang membentuk wacana adalah kohesi. Syarat yang baik 

dalam wacana adalah terjadinya hubungan yang koherensi antara satu dengan 

yang lainya. Kohesi merupakan satuan tersusun yang padu dalam kalimat-kalimat 

untuk menghasilkan ujaran. Keterkaitan antara bahasa dengan wacana merupakan 

sebuah wujud dari kohesi.  Dasar yang di pegang penulis dalam wacana adalah 

timbulnya koherensi secara batin. Pembicaraan tentang wacana tidak akan lepas 

dari kohesi dan koherensi yang mengacu pada menyusun kalimat antara satu 

dengan lainnya untuk membentuk sebuah teks. Hal ini berarti kohesi adalah dasar 

utama dalam kebahasaan yang mampu menghorensikan antara kalimat satu 

dengan yang lainnya. Hubungan kohesi yang baik akan terwujud melalui kohesi 

gramatikal dan kohesi leksikal. 

 Hubungan wacana dengan bahasa memang erat, proses penyampaian  bahasa 

yang padu akan menimbulkan hubungan antarpartisipan dalam berkomunikasi 

secara lisan maupun tulis dengan baik. Proses untuk mewujudkan hal itu  perlu 

memahami jenis penanda kohesi dan pemakaian kohesi dalam sosial secara lisan 

maupun tulis. Menyelaraskan antara bahasa dan wacana di butuhkan analisis 

penanda kohesi dan pemakaian penanda kohesi dalam naskah drama Orkes 

Madun II Atawa Umang-umang. Tanpa disadari kedua hal itu sangat berdampak 

penting dalam menghubungkan atau menyelaraskan keutuhan bahasa. Hubungan 

bahasa dengan wacana mampu melekat dalam aspek-aspek dan unsur-unsur 
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bahasa. Gaya penulisan terkadang penulis menggunakan penanda antar kalimat 

tanpa  disadari pembaca atau partisipan. Oleh karena itu penulis mencoba 

menghubungkan antar bagian teks dalam wacana. 

 Kohesi merupakan hubungan antar kalimat yang serasi dan padu dalam 

wacana. Aspek wacana terbagi menjadi dua yaitu kohesi gramatikal dan kohesi 

leksikal. Unsur-unsur kohesi leksikal dan kohesi gramatikal menjadi kelengkapan 

dan kesatuan dalam kebahasaan. Kohesi gramatikal ialah hubungan yang kohesif 

dalam penggunaan elemen-elemen yang ingin dicapai dalam wacana, sedangkan 

kohesi leksikal ialah hubungan antara bagian-bagian wacana yang membentuk 

keserasian struktur kalimat secara kohesif. Naskah drama Orkes Madun II Atawa 

Umang-umang karya Arifin.C. Noer menjadi sasaran utama peneliti dalam 

mengakaji kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. 

 Naskah drama Orkes Madun II Atawa Umang-umang menceritakan 

kemiskinan dan kejahatan yang menjadi tema utama, lakon-lakon yang dipilih 

adalah orang-orang yang kucel, dekil, dan kotor menjadi pemeran utama dengan 

kata lain kultur dan realitas yang berlangsung di lingkungan sosial adalah 

masyarkat kelas bawah. Mereka melakukan cara apapun untuk bertahan hidup 

ditengah masyarakat yang asing. Kohesi merupakan hubungan antar bahasa yang 

mewujudkan keserasian struktur bahasa. Berdasarkan persoalan tersebut peneliti 

perlu melakukan penelitian untuk mengetahui Penanda dan jenis pemakaian 

kohesi antarkalimat pada naskah drama Orkes Madun II Atawa Umang-umang 

karya Arifin C. Noer. Tujuan penelitian ini sebagai wawasan dalam penanda 

kohesi antar-kalimat dalam naskah drama Orkes Madun II  Atawa Umang-umang 

karya Arifin C. Noer. 

B. Rumusan Masalah 

Ada dua rumusan masalah yang akan di bahas atau dikaji dalam penelitian 

ini. 

1. Apa saja penanda kohesi antar-kalimat pada naskah drama Orkes Madun II 

Atawa Umang-umang karya Arifin C. Noer? 

2. Bagaimana pemakaian kohesi pada naskah drama Orkes Madun II Atawa 

Umang-umang karya Arifin C. Noer? 
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C. Tujuan Penelitian 

Ada dua tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini. 

1. Untuk mengklarifikasi jenis penanda kohesi antar-kalimat pada naskah drama 

Orkes Madun II Atawa Umang-umang karya Arifin C. Noer. 

2. Untuk mendiskripsikan pemakaian kohesi antarkalimat pada naskah drama 

Orkes Madun II Atawa Umang-umang karya Arifin C. Noer. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, penelitian lain, 

maupun perkembangan kesusastraan Indonesia. Adapun manfaat dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mampu menambah wawasan pembaca untuk memahami jenis penanda 

kohesi antar-kalimat pada naskah drama Orkes Madun II Atawa Umang-

umang karya Arifin C. Noer. 

b. Mampu menambah wawasan pembaca untuk memahami pemakaian kohesi 

antar-kalimat pada naskah drama Orkes Madun II Atawa Umang-umang 

karya Arifin C. Noer. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat menambah khasanah penelitian kesusastraan di Indonesia dalam 

memahami jenis penanda kohesi antar-kalimat pada naskah drama Orkes 

Madun II Atawa Umang-umang karya Arifin C. Noer.. 

b. Dapat menambah khasanah penelitian kesusastraan di Indonesia dalam 

memahami pemakaian kohesi antarkalimat pada naskah drama Orkes 

Madun II Atawa Umang-umang karya Arifin C. Noer. 

c. Sebagai alat motivasi, setelah dilakukan penelitian ini muncul penelitian-

penelitian baru sehingga dapat menimbulkan inovasi dalam kesusatraan di 

Indonesia. 

 

 

 


