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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan mahluk sosial yang membutuhkan bantuan untuk 

memenuhi kebutuhannya. Hal ini yang dinamakan interaksi sosial, dalam 

masyarakat membutuhkan komunikasi untuk menjalin interaksi sosial atau 

kerjasama yang baik. komunikasi akan mempermudah dalam menyampaikan 

gagasan dan isi pikiran. Komunikasi yang baik terjadi apabila komunikator dapat 

menyampaikan maksud dengan jelas sehingga komunikan dapat menyerap atau 

memahami maksud dari komunikator. Informasi merupakan salah satu bentuk 

dari terwujudnya sebuah komunikasi antara komunikator dan komunikan yang 

didalamnya terdapat suatu kebahasaan.  

Linguistik memiliki tataran lebih luas dari kalimat yang disebut wacana. 

Wacana menduduki satuan kebahasaan yang terbesar dan tertinggi, karena 

wacana mengandung unsur kebahasaan yang diperlukan dalam segala bentuk 

komunikasi. Selain itu wacana juga memiliki satuan lingual seperti kata, frasa, 

klausa, dan kalimat. Sebagaimana dikatakan oleh Badara, (2012:16) kata 

“wacana” banyak digunakan oleh berbagai bidang pengetahuan mulai dari ilmu 

bahasa, politik, psikologi, sosiologi, komunikasi, sastra, dan lain-lainnya. 

Meskipun demikian, definisi dan batasan dalam wacana beragam. Hal ini 

disebabkan karena perbedaan disiplin ilmu dan lingkup dalam pemakaian istilah 

wacana. Wacana sering disebut dengan rentetan kalimat yang menghubungkan 

preposisi satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan, sehingga 

terbentuk makna yang serasi diantara kalimat-kalimat. 

Beberapa analisis wacana selalu mempertimbangkan konteks yang lebih 

luas guna untuk memahami makna kalimat. Wacana dapat dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu wacana lisan dan wacana tulis. Wacana lisan dapat berupa 

tanya jawab, perdebatan, pidato, ceramah, dan lain-lain, sedangkan wacana tulis 

dapat berupa iklan, surat, cerita, esai, makalah, instruksi, dan lain sebagainya. 

Wacana dibagi menjadi dua jenis, yaitu aspek gramatikal (struktur lahir dari 

wacana) dan aspek leksikal (struktur batin dari wacana). 
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Sebelumnya telah dinyatakan bahwa wacana dapat direalisasikan secara lisan 

maupun tulis, yang salah satunya berupa teks narasi. Aspek gramatikal terdiri 

dari referensi (pengacuan), penyulihan (subtitusi), pelepasan (elipsis), dan 

perangkaian (konjungsi). Berbagai aspek gramatikal tersebut peneliti dalam 

menganalisis data menggunakan salah satu aspek gramatikal yaitu referensi.  

Aspek gramatikal referensi biasanya menghubungan kata dengan benda. 

Penanda referensi juga bisa disebut dengan pengacuan. Hubungan kohesif yang 

ditandai oleh penggunaan hubungan referensi membantu pembaca dalam 

memahami makna dalam kalimat. Menurut Halliday dan Hasan (dalam Rani, 

dkk. 2006:97) membedakan referensi dibagi menjadi 2 macam, yaitu eksoforis 

dan endoforis. Referensi eksoforis merupakan pengacuan satuan lingual yang 

berada diluar teks, seperti hewan, manusia, alam sekitar pada umumnya, dan 

lain-lain. Sedangkan referensi endofora pengacuan satuan lingual yang berada 

didalam teks, baik pronomina persona, demostratif, dan komparatif. Pengacuan 

endoforis dibagi lagi menjadi dua yaitu anafora dan katafora. Pengacuan anafora 

biasanya terletak disebelah kiri atau acuanya lebih dahulu dituturkan sebelum 

pronomina. Sedangkan pengacuan katafora terletak disebelah kanan atau 

acuanya lebih dituturkan sesudah pronomina. 

Pembelajaran yang baik ialah pembelajaran yang bersifat menyeluruh dan 

mencakup beberapa aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, 

sehingga dalam pengukuran tingkat keberhasilan selain dilihat dari segi kuantitas 

juga dari kualitas yang telah dilakukan. Empat aspek kebahasaan yaitu: 

menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Penelitian ini berfokus pada 

keterampilan menulis. Umumnya kesulitan dalam menulis dapat dipetakan, 

yaitu: a) binggung untuk memulai tulisan, b) kesulitan dalam mengembangkan 

tulisan, c) belum mampu memperkaya tulisan melalui sumber-sumber pustaka 

sebagai referensinya, dan d) penggunaan tata bahasa yang baik dan benar sesuai 

dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).  

Kegiatan menulis harus memiliki kemampuan dalam menulis dari diri 

sendiri. Salah satunya dapat menulis teks narasi. Sebuah karangan yang 

menjelaskan suatu peristiwa berdasarkan alur yang didalamnya terdapat suatu 
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kejadian, tokoh, dan konflik disebut dengan teks narasi. Menurut Brodwell dan 

Thompson (dalam Setyawan, dkk (2015:8-9) teks narasi disebut juga sebuah 

rangkaian peristiwa yang disusun melalui hubungan sebab akibat dan dalam 

ruang dan waktu tertentu (A narrative is a chain of events in a cause-effect 

relationship occuring in time and space).  

Beberapa penelitian yang berkaitan dengam aspek gramatikal dan 

pembelajaran teks narasi yang pernah dilakukan oleh peneliti diantaranya 

sebagai berikut. Pertama, penelitian yang dilakukan Riyanto (2015) yang berjudul 

“Bentuk Pengacuan dalam Wacana Media Massa Cetak”. Penelitian yang dihasilkan 

bahwa ada beberapa jenis bentuk acuan yang digunakan dalam surat kabar ini, yaitu: 

bentuk acuan endofora dan bentuk acuan eksofora. Bentuk acuan eksofora terdiri dari 

bentuk acuan anafora dan katafora. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh 

Septianingrum, dkk. (2017) yang berjudul “Piranti Kohesi Gramatikal dan 

Leksikal pada Wacana Rubrik Selebritas dalam Majalah Femina sebagai Bahan 

Ajar Menulis Teks Narasi”. Penelitian yang dihasilkan menemukan bahwa 

piranti kohensi gramatikal yang dianalis dalam penelitian ini terdapat 10 

referensi, 6 konjungsi, 3 subtitusi, dan 3 elipsis.  

Karangan siswa SMP sangat imajinatif, manarik, dan penuh dengan realitas. 

Karangan yang ditulis umumnya masih terdapat kesalahan dan kurang baik, 

karena masih tahap belajar. Karangan narasi yang baik harus terdapat 

keterpaduan antar unsur dari wacana. Peneliti dalam memadukan karangan 

narasi menggunakan aspek gramatikal referensi (pengacuan), karena mayoritas 

peserta didik dalam menulis teks narasi menggunakan gramtikal referensi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti akan meneliti 

penggunaan aspek gramatikal referensi dalam pembelajran menulis teks narasi 

pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 6 Surakarta.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang dapat diketahui 

beberapa permasalahan, yaitu: 
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1. Bagaimana aspek gramatikal referensi dalam pembelajaran menulis teks 

narasi pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 6 Surakarta? 

2. Bagaimana relevansi penggunaan aspek gramatikal referensi dalam 

pembelajaran menulis teks narasi pada siswa kelas VII SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan aspek gramatikal referensi dalam pembelajaran menulis 

teks narasi pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. 

2. Mengidentifikasi relevansi penggunaan aspek gramatikal referensi dalam 

pembelajaran menulis teks narasi pada siswa kelas VII SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat guna menambah keilmuan 

dalam bidang wacana. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam mengkaji 

lebih dalam tentang penggunaan unsur gramatikal referensi dalam 

pembelajaran menulis teks narasi. 

2. Manfaat Praktis 

Membantu pendidikan dalam menambah wawasan bagi guru, siswa, dan 

pembaca dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah yang 

kaitannya dengan penggunaan aspek gramatikal dalam pembelajaran menulis 

teks narasi pada siswa SMP. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan 

acuan penelitian sejenis bagi pembaca. .  

 

 

 




