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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

 Kehidupan manusia sehari-hari tidak pernah terlepas dari proses interaksi 

dan komunikasi. Alat komunikasi manusia yakni bahasa bersifat manusiawi, 

dalam arti hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia.  

Seseorang melakukan komunikasi menyampaikan pesan harus menggunakan 

bahasa sebagai medianya, dalam bahasa Indonesia komunikasi bahasa dibagi 

menjadi dua yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Pada hakikatnya, setiap 

masyarakat memiliki sistem dan mereka terus-menerus memakai sistem 

komunikasi, baik ketika berbicara atau menulis untuk menyampaikan pesan 

maupun ketika mendengarkan untuk menerima pesan.  

  Beberapa pakar psikologi memandang bahwa dalam komunikasi 

antarmanusia maka media yang digunakan ada pancaindera manusia seperti 

mata dan telinga. Pesan-pesan yang diterima oleh pancaindera selanjutnya 

diperoses oleh pikiran manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya 

terhadap sesuatu, sebelum dinyatakan dalam tindakan. Media yang digunakan 

dalam berkomunikasi salah satu contohnya adalah televisi, dikarenakan televisi 

mempunyai kelebihan yang dapat menampilkan informasi secarik menarik 

melalui audio visual. Hal inilah yang memudahkan khalayak untuk menerima 

informasi secara cepat dan mudah.  
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 Televisi sangat berperan penting dalam kehidupan manusia dari berbagai 

aspek misalnya dalam bidang pendidikan, hiburan, memberikan informasi 

tentang berbagai hal dan lain-lain. Televisi tidak hanya sebagai hiburan tetapi 

yang terpenting sebagai penyalur informasi, setiap stasiun televisi 

menampilkan berbagai macam acara yang menarik perhatian pemirsa atau 

penontonnya. Salah satu acara yang ada di televisi yang menarik perhatian 

pemirsanya dan peneliti yaitu kemasan acaranya yang menarik dan unik. Acara 

Redaksiana Trans 7 menampilkan suatu tayangan tentang berita-berita kriminal 

dengan bahasa-bahasa yang unik dengan makna yang ekspisit sehingga 

komunikan perlu memahami pesan dari berita yang disampaikan oleh 

komunikatornya. 

 Acara Redaksiana Trans 7 memiliki peran penting dalam memberikan 

berbagai macam informasi  mengenai berita kriminal yang hangat terjadi di 

tengah  masyarakat, masyarakat memberikan tanggapan yang positif terhadap 

acara ini dengan menayangkan tiga kali dalam seminggu. Tayangan ini pun 

memberikan pendidikan dan pesan yang bagus kepada khalayak dengan 

penyampaian pesan yang bermanfaat di setiap beritanya. 

 Penerima pesan agar dapat memahami pesan dari komunikan terlebih 

dahulu memahami bahasa yang digunakan oleh komunikatornya. Penggunaan 

bahasa baik lisan maupun tulis yang abstrak dan  bagaimana bahasa-bahasa itu 

bekerja maka seorang komunikan perlu memahami satuan bahasa yang 

disampaikan oleh komunikator yang disebut wacana. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia(2008: 320), wacana adalah satuan bahasa terlengkap yang 
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direalisasikan dalam bentuk karangan atau laopran utuh seperti, novel, buku, 

arikel, pidato atau khotbah. Kajian wacana berkaitan dengan pemahaman 

tentang tindakan manusia yang dilakukan dengan bahasa (verbal) dan bukan 

bahas (nonverbal).  

 Rani (2006: 3) menambahkan, istilah wacana mempunyai acuan yang 

lebih luas dari sekedar bacaan. Para ahli menyatakan bahwa wacana 

merupakan satuan bahasa yang paling besar yang digunakan dalam 

komunikasi. Satuan bahasa di bawahnya secara berturut-turut adalah kalimat, 

frase, kata, dan bunyi secara berurutan, rangkaian frase membentuk kalimat. 

Akhirnya, rangkaian kalimat membentuk wacana, semuanya itu bisa lisan atau 

tulis. Wacana secara umum mengacu pada artikel, percakapan atau dialog, dan 

karangan pernyataan. Pada wacana lisan monolog, pendengar tidak 

memberikan tanggapan secara langsung atas ucapan pembicara, pembicara 

memiliki kebebasan untuk menggunakan waktunya, tanpa diselingi mitra 

tuturnya inilah yang membedakannya dengan wacana dialog.  

  Syamsuddin (1986: 50) menjelaskan, pentingnya yang menjadi analisis 

wacana monolog dapat dikelompokkan seperti, berhubungan dengan rangkaian 

dan kaitan tuturan, rangkaian kalimat, rangkaian paragrap selain itu, hal-hal 

yang berhubungan dengan penunjukan atau perujukan dan berhubungan 

dengan pola pikiran dan pengembangan wacana. Unsur-unsur yang terpenting 

dalam suatu wacana, yakni adanya kohesi dan koherensi. Wacana yang baik 

ditandai dengan adanya hubungan semantis antarunsur bagian dalam wacana. 

Hubungan tersebut disebut hubungan koherensi. Sudaryat (2014: 150) 
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mengemukakan, koherensi merupakan unsur isi dalam wacana, sebagai 

organisasi semantis, wadah gagasan-gagasan disusun dalam urutan yang logis 

untuk mencapai maksud dan tuturan dengan tepat. Labov (dalam Sudaryat: 

2014) menjelaskan, bahwa kekoherenan wacana ditentukan pula oleh reakasi 

tindak ujaran yang terdapat dalam ujaran kedua terhadap ujaran sebelumnya. 

Koherensi yang utuh dalam suatu wacana akan memudahkan komunikan 

memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator. Pada program televisi 

Redaksiana Trans 7 memiliki keunikan tersendiri dari dan berbeda dengan 

acara yang lainnya  karena membahas berita kriminal  unik yang terjadi pada 

masyarakat yang di luar dari biasanya. Uniknya dalam acara tersebut 

penyampaian makna yang secara ekplisit dengan bahasa yang unik dan tujuan 

acara ini untuk khalayak umum sebagai informasi dan edukasi. Program acara 

Redaksiana Trans 7 menyusun strategi agar komunikan dapat memahami 

makna yang disampaikan oleh komunikator dengan memperhatikan setiap 

kalimat  yang disampaikan. 

 Penelitian koherensi dianggap menarik untuk mengaitkan antara bagian-

bagian yang satu dan yang lain antar proposisi-propisis dalam kalimat, 

sehingga menjadi kepaduan makna yang utuh dalam suatu wacana di acara 

Redaksiana Trans 7. Dalam mengkajinya, tentu peneliti harus bekerja lebih 

keras karena terlebih dahulu harus mentranskrip menjadi sebuah teks tertulis 

yang awalnya wacana lisan. Selain itu, peneliti harus mampu menghubungkan 

mendeskripsikan hubungan antarkalimat dalam wacana tersebut sehingga 

menjadi koherensi yang padu. 
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 Adapun yang menjadi fokus penelitian koherensi pada acara Redaksiana 

Trans 7, karena acara ini menarik untuk dijadikan sebagai bahan penelitian 

terutama membahas mengenai hubungan semantis antarbagian wacana dan 

kesatuan latar belakang semantis. Peneliti menelaah hubungan semantis 

antarbagian wacana. Sedangkan pada kesatuan latar belakang semantis yakni 

komponen kesatuan topik, hubungan sosial antarpartisipan, dan jenis medium 

penyampaian. 

 Sebelumnya, penelitian koherensi sudah dilakukan oleh mahasiswa 

Universitas Negeri Malang, Silalahi (2009) dalam skripsinya berjdul “Analisis 

Kohesi dan Koherensi Tajuk Rencana Harian Kompas”. Persamaan penelitian 

sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan 

koherensi sebagai pisau analisis dan sama-sama menggunakan kualitatif. 

Namun, ada hal-hal yang membedakan penelitian sakarang dengan penelitian 

yang dilakukan sebelumnya antara lain terletak pada objek penelitian. Jika 

penelitian yang digunakan Rahel adalah teks tulis yakni koran, maka pada 

penelitian ini objek yang digunakan adalah wacana lisan pada program acara 

Redaksiana Trans 7. Selain itu, jika penelitian Rahel dititik beratkan untuk 

mencari tahu piranti kohesi dan koherensi dalam setiap paragraf, maka pada 

penelitian kali ini lebih menitik beratkan untuk mendeskripsikan  hubungan 

semantis antarbagian wacana dan kesatuan latar belakang semantis pada 

wacana dalam wacana  Redaksiana Trans 7.   

 Berbagai paparan pada latar belakang di atas dapat memperkuat 

pernyataan peneliti bahwa berita yang ada di media massa mempunyai 
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kemampuan memberikan informasi tentang suatu hal yang menarik dan 

bermanfaat bagi pembaca atau pun pendengarnya. Acara yang ada di 

Redaksiana Trans 7, yakni menyampaikan berita kriminal  dikemas humor 

dengan bahasa yang unik dan belum tentu semua pendengar dapat 

menginterpretasikan koherensi secara utuh.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

a) Bagaimana hubungan semantis antarbagian wacana pada wacana monolog 

Redaksiana Trans 7 Edisi November 2014? 

b) Bagaimana kesatuan latar belakang semantis pada wacana monolog 

Redaksiana Trans 7 Edisi November 2014? 

 

1.3Tujuan Penelitian  

 Tujuan peneliti dalam  penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

a. Tujuan Umum  

 Adapun tujuan umum yang hendak dicapai oleh peneliti adalah untuk 

mendeskripsikan hubungan semantis antarbagian wacana dan kesatuan latar 

belakang semantis pada wacana monolog Redaksiana Trans 7 Edisi November 

2014 kepada masyarakat umum atau pelajar.  

b. Tujuan Khusus 
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 Tujuan khusus menyatakan  tujuan peneliti secara operasional yang 

mengacu pada sub-sub pertanyaan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di 

atas, tujuan khusus penelitian ini di rumuskan berikut ini. 

1) Mendeskripsikan hubungan semantis antarbagian wacana pada  wacana 

monolog pada acara Redaksiana Trans 7 Edisi November 2014. 

2) Mendeskripsikan kesatuan latar belakang semantis pada wacana monolog 

pada acara Redaksiana Trans 7 Edisi November 2014. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

a.  Manfaat Teoretis 

  Manfaat Teoretis dari penelitian ini adalah sebagai sumbangsih 

dalam disiplin ilmu linguistik yang khususnya dalam analisis wacana yang 

mempelajari tentang penggunaan bahasa dalam komunikasi yang berupa 

rangkaian ujaran. 

b.  Manfaat Praktis  

   Manfaat praktis yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain  

 sebagai berikut. 

1) Bagi masyarakat umum penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

pengetahuan tentang berbagai macam tentang analisis wacana. 

2) Bagi mahasiswa yang mengambil penelitian sejenis dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan  dalam penyusunan penelitian. 

3) Bagi guru dapat digunakan sebagai salah satu bahan ajar sekaligus 

mengenalkan berbagai macam usnsur dalam menganalisis wacana baik itu 
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wacana dialog ataupun wacana monolog khususnya mengenai koherensi 

kepada peserta didik.  

 

1.5 Definisi Operasional 

  Berikut definisi operasional atau penegasan istilah-istilah penting 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

a. Koherensi adalah unsur isi dalam wacana, sebagai organisasi semantis, 

wadah gagasan-gagasan disusun dalam urutan yang logis untuk mencapai 

maksud dan tuturan dengan tepat (Sudaryat, 2014: 152). 

b. Wacana monolog adalah bentuk bahasa/tuturan lisan atau tulisan yang tidak 

termasuk dalam lingkungan percakapan, tanya jawab, teks drama atau film, 

dan bentuk-bentuk lain sejenisnya seperti juga yang terdapat pada bentuk 

wawancara (Rani, 2006: 3). 

c. Acara Redaksiana Trans 7 adalah acara atau program televsi yang ada di 

Trans 7, program tersebut membahas atau menyajikan sebuah tayangan  

berita unik. Beita yang dibawakan oleh narator berupa wacana monolog 

dengan format acara membahas berita unik yang terjadi pada masyarakat 

dengan bahasa yang humor. 

d. Hubungan semantis antarbagian wacana yang tampak dalam hubungan 

proposisi-proposisi (klausa atau kalimat). 

e. Kesatuan latar belakang semantis merupakan keutuhan wacana berupa 

kesatuan topik, hubungan sosial antarpartisipan dan jenis medium 

pembicaraan. 


