
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Bahasa adalah alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dalam kehidupan 

bermasyarakat. Bahasa merupakan rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap 

manusia.  Bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi yang berupa pesan, ide, 

atau gagasan seseorang kepada seseorang lainnya. Sebagaimana pendapat Suyanto 

(2011: 15), bahasa adalah rangkaian sistem bunyi atau simbol yang dihasilkan oleh 

alat ucap manusia, yang memiliki makna dan secara konvesional digunakan oleh 

sekelompok manusia (penutur) untuk berkomunikasi kepada orang lain. 

 

Pemahaman seseorang mengenai bahasa sangat diperlukan untuk menyusun ide atau 

gagasan yang dimilikinya menjadi suatu bahasa yang nantinya akan diwujudkan 

dalam suatu percakapan. Tak hanya dalam bentuk percakapan (lisan), bahasa juga 

digunakan dalam bentuk tulisan. Bahasa dalam bentuk tulisan dapat berupa kalimat, 

teks atau wacana. Wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar 

yang berada di atas tataran kalimat atau klausa dengan kohesi dan koherensi yang 

berkesinambungan, memiliki awal dan akhir, dan dapat disampaikan baik secara lisan 

maupun tulisan (Tarigan, 1987: 27). 
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Wacana yang baik adalah wacana yang mudah dipahami dan efektif dalam 

komunikasi. Seperti halnya bahasa pada umumnya, wacana juga memiliki dua unsur 

utama, yaitu bentuk (form) dan makna (meaning). Kepaduan makna dan kerapihan 

bentuk merupakan faktor penting untuk menentukan tingkat keterbacaan dan 

kepaduan wacana. Dalam setiap wacana yang padu/utuh pasti terdapat kalimat-

kalimat yang saling berkaitan atau berhubungan, bukanlah kalimat-kalimat yang 

saling berdiri sendiri. perhatikan sebuah teks pendek berikut. 

 

Nisa juga mendatangi rumah Lintang, diantar Dipo. Di sana, ia hanya ditemui 

oleh penjaga rumah yang bersikuku tidak mau membukakan pintu, padahal 

dulu begitu mudahnya dia bisa menemui Lintang (Aveus Har, 2009: 6). 

 

Hanya dengan melihat contoh itu saja, seorang pemakai bahasa Indonesia sudah dapat 

mengetahui bahwa urutan-urutan kalimat itu merupakan sebuah teks, bukan kalimat-

kalimat yang hanya dideretkan begitu saja. Ada sesuatu yang dapat mengikat kalimat-

kalimat itu menjadi sebuah teks, sesuatu yang dapat menyebabkan seorang pendengar 

atau pembaca langsung mengetahui bahwa ia berhadapan dengan sebuah teks atau 

wacana, dan bukan sebuah kumpulan kalimat tanpa sebuah ikatan. 

 

Jika dalam sebuah kalimat terdapat ikatan-ikatan yang menghubungkan antara kata-

kata penyusunnya, begitu jugalah dalam sebuah wacana terdapat ikatan-ikatan yang 

menghubungkan kalimat-kalimat penyusunnya. Jika kalimat-kalimat itu, dimulai 

dengan kata ‘lelaki’ sudah tentu nama-nama binatang, benda-benda mati, atau nama 

tumbuh-tumbuhan tidak dapat menggantikan kata ‘lelaki’ itu. Hanya nama manusia 



3 

 

atau pengganti nama manusia itu (pengacara, petani, pedagang, pencuri, dll.) yang 

dapat menggantikan kata ‘lelaki’ itu. 

 

Berdasarkan contoh di atas, kalimat pertama yang berbunyi, Nisa juga mendatangi 

rumah Lintang, diantar Dipo. Pada kalimat berikutnya terdapat kata ia bukan kata 

kita atau kami. Karena kalimat kedua itu masih menceritakan Nisa, maka kata yang 

dipakai haruslah kata ‘ia’, ‘dia’, atau kata yang serupa dengan itu. Seperti ‘anak kecil’ 

atau ‘gadis itu’. Dengan demikian, ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti jika 

ingin membuat sebuah wacana, supaya wacana yang dibuat itu baik dan sempurna. 

Dalam membuat suatu wacana, diperlukan penghubung formal (alat relasi) yang 

dapat menghubungkan kalimat-kalimat itu supaya menjadi satu kesatuan yang utuh. 

Penghubung formal (alat relasi) itu disebut dengan tekstur. Tekstur inilah yang 

menghubungkan antarkalimat dalam sebuah wacana sehingga menjadi kesatuan yang 

utuh.  

 

Wacana dapat disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Wacana dalam 

bentuk lisan dapat berupa percakapan saat berkomunikasi dengan orang lain, 

sedangkan wacana dalam bentuk tulisan seperti pemberitahuan, makalah, esai, novel 

dan cerpen. Cerpen dapat diartikan sebagai cerita yang berbentuk prosa yang pendek, 

yang biasanya hanya terdiri atas 5-15 halaman. Dalam membaca sebuah cerpen 

biasanya seseorang memerlukan waktu kurang dari satu jam. Sebagaimana pendapat 

Edgar Allan Poe dalam Suyanto (2012: 46), yang mengemukakan cerpen adalah 

cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, yakni kira-kira kurang dari satu jam. 
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Di Indonesia banyak terdapat cerita pendek yang bertemakan tentang kehidupan, baik 

percintaan, persahabatan, adat istiadat maupun yang bertemakan islami. Salah satu 

pengarang yang menghasilkan cerpen bertemakan islami adalah Habiburrahman El 

Shirazy. Banyak orang yang mengenal Sosok Habiburrahman sebagai novelis bukan 

seorang cerpenis karena novel-novel terpopuler karya Habiburrahman sering diangkat 

dalam sebuah film, antara lain Ayat-Ayat Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih. Padahal 

selain menulis novel, Habiburrahman El Shirazy telah banyak menghasilkan cerpen 

teladan islami berkualitas, seperti Di Atas Sajadah Cinta, Ketika Cinta Berbuah 

Surga, Ketika Derita Mengabadikan Cinta, dan Nyanyian Cinta. Cerpen-cerpen 

itupun tidak kalah bagus dengan novel ciptaannya. Seperti halnya novel, cerpen-

cerpen karya Habiburrahman ini telah banyak yang diangkat dalam sebuah sinetron 

pada salah satu stasiun TV di Indonesia. Alasan Penulis memilih kumpulan cerpen Di 

Atas Sajadah Cinta bukan hanya karena kumpulan cerpen ini merupakan karya dari 

pengarang ternama dan segi isinya yang menarik, serta dalam kumpulan cerpen ini 

terdapat beberapa wacana baik berupa wacana monolog maupun wacana percakapan 

antartokoh yang dapat dijadikan sumber data peneltian oleh penulis. 

 

Penelitian mengenai relasi dalam wacana ini berimplikasi terhadap pembelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia di SMA. Pada pembelajaran bahasa, relasi dalam wacana 

ini terdapat pada standar kompetensi mengungkapkan pikiran, perasaan, dan 

informasi melalui kegiatan berkenalan, berdiskusi, dan bercerita, sedangkan pada 

pembelajaran sastra, relasi dalam wacana ini terdapat dalam cerpen. Beberapa relasi 
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dalam wacana, ada yang berkaitan dengan unsur-unsur intrinsik cerpen. Salah satu 

standar kompetensi yang berkaitan dengan penggunaan relasi dalam wacana cerpen 

yaitu mengungkapkan pendapat, informasi, dan pengalaman dalam bentuk resensi dan 

cerpen. Pada saat menulis wacana cerpen, siswa haruslah memperhatikan kepaduan 

wacana dari cerpen yang dibuatnya sehingga dapat menentukan tingkat keterbacaan 

pembaca terhadap cerpen tersebut. Oleh karena itu, dengan mempelajari penggunaan 

relasi dalam wacana, siswa dapat menghasilkan sebuah wacana cerpen yang 

utuh/padu, wacana yang memiliki hubungan antarkalimat penyusun wacana cerpen 

tersebut sehingga seseorang yang membaca cerpen siswa dapat memahami apa yang 

ingin disampaikan siswa melalui cerpen itu. Selain itu, penggunaan relasi dalam 

wacana khususnya relasi referensi dan leksikal dapat membantu siswa dalam memilih 

diksi yang tepat sehingga dapat meningkatkan kualitas dan memperkuat makna dari 

isi cerpen yang dibuatnya. Salah satu cara untuk menghasilkan wacana cerpen yang 

padu adalah dengan menggunakan relasi dalam wacana. 

 

Permasalahan itulah yang mendorong penulis melakukan penelitian mengenai relasi 

dalam wacana cerpen ini. Penulis berasumsi bahwa dalam sebuah cerpen pasti 

terdapat hubungan yang menyebabkan wacana cerpen itu menjadi padu. Oleh karena 

itu, untuk menghasilkan sebuah wacana yang utuh/padu, seseorang memerlukan 

pengetahuan mengenai penggunaan relasi dalam wacana yang dapat menentukan 

kepaduan wacana cerpen, tingkat keterbacaan dan memperkuat makna dari isi cerpen 

sehingga wacana yang dihasilkan seseorang dapat dipahami dengan mudah oleh si 

pembaca. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

”Bagaimanakah relasi dalam wacana kumpulan cerpen Di Atas Sajadah Cinta karya 

Habiburrahman El Shirazy dan implikasinya dalam pembelajaran sastra Indonesia di 

SMA?”. 

 

Secara lebih rinci, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimanakah relasi referensi dalam kumpulan cerpen Di Atas Sajadah Cinta 

karya Habiburrahman? 

2. Bagaimanakah relasi leksikal dalam kumpulan cerpen Di Atas Sajadah Cinta 

karya Habiburrahman? 

3. Bagaimanakah implikasinya dalam pembelajaran sastra Indonesia di SMA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 

1. relasi referensi dalam kumpulan cerpen Di Atas Sajadah Cinta karya 

Habiburrahman El Shirazy; 

2. relasi leksikal dalam kumpulan cerpen Di Atas Sajadah Cinta karya 

Habiburrahman El Shirazy, dan;  

3. implikasinya dalam pembelajaran sastra Indonesia di SMA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun 

praktis. 
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1.4.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai 

relasi dalam wacana saat kegiatan menulis, khususnya menulis sebuah karangan yang 

berbentuk cerpen. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi 

peneliti lainnya yang sejenis untuk menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya 

mengenai relasi dalam wacana. Selain itu, penelitian ini bermanfaat pula sebagai 

masukan bagi para guru di SMA yang mengajarkan bahasa Indonesia dalam hal 

membuat sebuah karangan dalam bentuk cerpen. Penelitian ini juga dapat 

memberikan informasi kepada siswa bahwa penggunaan relasi dalam wacana sangat 

mempengaruhi kepaduan wacana yang dihasilkan. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

  

Ruang Lingkup Penelitian ini sebagai berikut. 

1. Sumber penelitian ini adalah cerpen-cerpen yang terdapat dalam kumpulan cerpen 

Di Atas Sajadah Cinta karya Habiburrahman El Shirazy. 

2. Objek penelitian ini adalah relasi dalam wacana kumpulan cerpen Di Atas 

Sajadah Cinta karya Habiburrahman El Shirazy, yakni relasi referensi dan relasi 

leksikal. 


