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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

Bab ini akan membahas perihal latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi. 

 

1.1 Latar Belakang 

Media interaksi mengalami perkembangan diantaranya yaitu radio, televisi, 

bahkan media sosial di internet (Sumadiria, 2005, hlm.65). Begitupun media cetak 

seperti koran, majalah, buku yang digunakan sebagai sarana perantara untuk 

memberikan informasi ataupun pertukaran pesan. Pelaku media menyusun cara 

untuk mempengaruhi interaksi masyarakat melalui teks-teks dan simbol-simbol 

yang terdapat didalamnya. Maka lahirlah sebuah wacana baik berupa tulisan 

maupun lisan yang memberikan gagasan, perasaan, informasi demi memenuhi 

hasrat keingintahuan dari manusia. 

Wacana berasal dari kata sansekerta wac, wak, vac yang artinya ‘berkata atau 

berucap’. Berdasarkan kedudukannya, wacana merupakan satuan bahasa yang 

digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial (Sumarlam, 2003). Wacana 

dikatakan satuan bahasa yang terlengkap karena mencakup fonologi, morfologi, 

sintaksis, semantik dan tunjangan unsur lainnya sesuai pemakaiannya (Darma, 

2009). Sehingga, wacana menjadikan rentetan kalimat saling berhubungan dan 

membentuk suatu paragraf ataupun karangan yang padu.  

Baryadi (2002, hlm.4) mengungkapkan bahwa terdapat dua jenis wacana, 

yaitu lisan dan tulisan. Wacana lisan disebut juga sebagai wacana interaktif, karena 

adanya proses interaksi antara pemberi dan penerima. Contohnya pidato, khotbah, 

ceramah, dialog dan lainnya. Sedangkan wacana tertulis yaitu penyampaian 

informasi menggunakan tulisan. Wacana ini sering dikaitkan dengan wacana non 

interaktif karena prosesnya tidak dapat langsung ditanggapi oleh penerimanya. 
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Penerima harus membaca terlebih dahulu agar memahami maksud dari penulis. 

Contohnya cerpen, novel, koran, dokumen tertulis dan sebagainya. 

Ada beberapa persyaratan mengenai wacana. Menurut Oka dan Suparno 

(1994, hlm.226) syarat yang pertama adalah topik. Wacana dikatakan sebagai 

kesatuan yang utuh apabila wacana tersebut mendukung topik yang sedang dibahas 

dan tidak melenceng dari topik tersebut. Kedua yaitu adanya tuturan pengungkap 

topik. Pada tuturan pengungkap topik, wujudnya berupa untaian kalimat yang 

saling terhubung dan membentuk teks. Teksnya dapat berupa tulisan maupun lisan. 

Tuturan pengungkap topik diperlukan untuk menjabarkan topik yang dibahas, 

sehingga kalimat-kalimat yang terhubung memunculkan suatu makna. Ketiga 

adalah kohesi dan koherensi yang berperan untuk menjaga keterikatan antarkalimat. 

Kohesi disebut sebagai hubungan bentuk dan koherensi sebagai hubungan semantis 

(Sumarlam, 2003, hlm. 12). 

Halliday dan Hasan (1994, hlm.65) menyatakan bahwa kohesi adalah suatu 

konsep semantik yang mengacu pada hubungan makna yang ada dalam wacana. 

Mereka juga menyatakan bahwa kohesi adalah perangkat sumber kebahasaan yang 

dimiliki setiap bahasa sebagai bagian dari metafungsi tekstual untuk mengaitkan 

satu bagian teks dengan bagian lainnya. Dari pemahaman tersebut, kohesi sangat 

berperan penting di dalam suatu wacana karena unsur teks harus saling terhubung 

agar menjadi suatu paragraf yang utuh. Halliday dan Hasan (1994) membagi kohesi 

menjadi dua jenis, yaitu gramatikal dan leksikal. Kohesi gramatikal berhubungan 

dengan struktur kalimat sedangkan kohesi leksikal berhubungan dengan segi makna 

kata. 

Kohesi gramatikal menggunakan alat bahasa yang berkaitan dengan tata 

bahasa. Jenis-jenis kohesi gramatikal yaitu referensi (pengacuan), substitusi 

(penyulihan), elipsis (pelesapan), dan konjungsi (penyambungan) (Halliday dan 

Hasan, 1994). Sedangkan kohesi leksikal lebih berfokus pada makna kata dan 

dilakukan dengan cara memilih kata yang serasi. Perpaduan kohesi leksikal terdiri 

dari enam jenis yaitu repetisi, sinonimi, antonimi, hiponimi, kolokasi, ekuivalensi 

(Halliday dan Hasan, 1994).  Penelitian ini akan berfokus pada kohesi leksikal 

sinonimi dan antonimi, karena sinonimi dan antonimi bahasa Korea mempunyai 

beragam jenis yang berbeda dengan jenis yang ada di Indonesia. 
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Penanda kohesi sinonimi dikenal dengan dua kata atau lebih yang berbeda 

namun bermakna sama atau hampir mendekati. Tidak semua sinonimi memiliki arti 

makna yang persis mirip, tergantung kondisi dari penggunaan kata tersebut. 

Adapun yang diungkapkan oleh Lim (1995) sinonimi dibangun ketika dua atau 

lebih kosakata memiliki arti makna yang hampir sama dan kosakata tersebut ada di 

dalam hubungan sinonimi. Sinonimi dalam bahasa Korea memiliki lima jenis 

pembentukan yaitu perbedaan dialek, gaya bahasa, penamaan kata benda, konotasi 

dan eufemisme (Lim, 1995).  

Sedangkan antonimi memiliki makna yang berlawanan antara satu kata 

dengan kata yang lainnya. Meskipun berlawanan, kata tersebut memiliki hubungan 

keterikatan dengan kata yang akan dibandingkan nya. Verhaar (2010, hlm. 395) 

mengungkapkan bahwa “hubungan keantonimian berlaku timbal balik: kita 

mengatakan kata mudah sebagai antonimi dari sukar, begitupun sebaliknya”.  Ada 

tiga macam pembentukan antonimi dalam bahasa Korea, yaitu berdasarkan 

tingkatan, komplementer, dan hubungan (Jeon, 1997). 

 Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai kohesi leksikal sinonimi 

dan antonimi diantaranya yaitu penelitian oleh Kim (2019) tentang metode 

perangkat kohesif dalam penulisan pelajar Indonesia - Korea. Penelitian ini 

berfokus pada kohesi gramatikal maupun leksikal, menggunakan objek 쓰기(sseugi) 

atau teks tertulis dari pelajar Indonesia. Di dalam penelitian ini juga terdapat 

perangkat kohesi leksikal sinonimi dan antonimi. Hasil analisis sinonimi dan 

antonimi dari penelitian ini menunjukan bahwa teks tertulis pada tingkat 1 terdapat 

1,2% antonimi dan 3,5% sinonimi. Tingkat 2 yaitu 1,7% antonimi dan 4,3% 

sinonimi. Lalu untuk tingkat 3 ada 2,1% antonimi dan 5,0% sinonimi. Adapun 

berikut ini kosakata antonimi yang ditemukan pada teks tertulis mahasiswa tingkat 

1) 입학/졸업 

(iphak/jor-eob) 

= masuk /lulus 

 

4) 어머니/아버지  

(eomeoni/abeoji) 

= Ibu /Ayah 

2) 오전/오후 

( ojeon/ohu) 

= A.M/P.M 

 

5) 아침/밤 

(achim/bam) 

= pagi/malam 

 

3) 첫날/마지막 날 

(cheotnal/majimak- nal) 

= hari pertama/terakhir 

 

6) 오다/가다 

(oda/ gada) 

= datang/pergi 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa masih kurangnya penggunaan kosakata 

antonimi. Selanjutnya penelitian dari Lin (2019) terkait mahasiswa bahasa Korea 

di Hongkong yang mempelajari perangkat kohesi leksikal dan gramatikal pada teks 

tertulis bahasa Korea. Kemampuan menggunakan kohesi leksikal sinonimi sebesar 

2,1% dan antonimi 2,3 %. Penggunaan sinonimi dan antonimi pelajar bahasa Korea 

di Hongkong hanya menggunakan ekspresi sederhana, sehingga penguasaan 

kosakatanya masih lemah. Contoh penggunaan kata sinonimi pada teks tertulis 

salah satu pelajar yaitu 이유/요인 (iyu/yo-in) memiliki makna serupa yaitu ‘alasan’.  

Penelitian mengenai kohesi leksikal sinonimi dan antonimi juga pernah 

diteliti oleh Noviana (2017) yang menganalisis kata sinonimi bahasa Jepang 

“kanji”, “kibun”, dan “kimochi” dalam novel Kicchin karya Yoshimoto Banana. 

Hasil penelitian tersebut yaitu adanya perbedaan makna, meskipun dalam bahasa 

Indonesia mempunyai arti sama yaitu ‘perasaan’. “Kibun” digunakan untuk 

menunjukan suasana sekitar dan kondisi hati. “Kanji” digunakan sebagai kesan 

terhadap seseorang dan dapat menjadi kata kerja intransitif. Sedangkan “kimochi” 

menunjukkan pemikiran yang nyata atau terbawa perasaan.  

Kemudian Rita, dkk (2009) meneliti tentang sinonimi, repetisi dan antonimi 

bahasa Jepang majalah Nihongo Journal dan Hiragana Times. Hasil penelitiannya 

menunjukan repetisi adalah kohesi yang dominan, sebanyak 59 data repetisi penuh 

dan 9 data repetisi modifikasi. Repetisi ini digunakan untuk mempertegas 

informasi. Selain itu, di dalam penelitiannya terdapat penggunaan penggunaan 

antonimi Jepang, seperti kitaiteki hantai kankei (hubungan pertentangan dugaan 

atau harapan atau antisipasi) dan kuukan kankei (hubungan ruang dan waktu). Akan 

tetapi pada hasil penelitian antonimi, ada salah satu jenis antonimi Jepang yang 

tidak terdapat pada wacana tersebut yaitu kobutsu no kankei (pertentangan 

berdasarkan hubungan individu) karena wacana yang dianalisis tidak menceritakan 

tentang keluarga atau masalah kehidupan pribadi.  

 Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti kohesi 

leksikal sinonimi dan antonimi bahasa Korea. Adapun berikut ini merupakan data 

persentase penggunaan sinonimi dan antonimi pelajar bahasa Korea. Penelitian dari 

Kim (2019) terkait pelajar bahasa Korea yang ada di Indonesia yaitu penggunaan 

sinonimi di dalam sebuah wacana sebesar 5,7% pada tingkat 1, 3,5% untuk tingkat 
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2, dan 5,0% untuk tingkat 3. Sedangkan antonimi yaitu 1,2% pada tingkat 1, 1,7% 

untuk tingkat 2, dan 2,1% untuk tingkat 3. Kemudian penelitian dari Lin (2019) 

adalah penggunaan sinonimi dan antonimi terhadap pelajar bahasa Korea dari 

Hongkong mendapatkan 6,7% sinonimi dan 7,3% antonimi. Penelitian Hwang 

(2016) juga meneliti pelajar bahasa Korea dari Cina dengan penggunaan sinonimi 

sebesar 1,78% dan antonimi sebesar 1,55%. Melihat persentase tersebut, 

pengetahuan sinonimi dan antonimi terhadap pelajar bahasa Korea masih perlu 

ditingkatkan.  

Adapun objek penelitian yang digunakan oleh penulis adalah buku cerita 

anak, karena buku cerita anak memiliki bahasa yang ringan, baku dan sopan. Cerita 

yang disajikan dalam buku cerita anak memiliki alur sederhana, baik konfliknya 

maupun tokoh-tokoh yang terkait. Buku cerita anak biasanya menampilkan ilustrasi 

gambar sebagai pendukung cerita, agar anak-anak tertarik untuk membaca buku. 

Kebutuhan anak hendaknya selalu dijadikan kriteria utama sebagai pegangan dalam 

memberikan karya fiksi yang tepat bagi anak (Nurgiyantoro, 2010, hlm.48).   

Peneliti tertarik menggunakan kohesi leksikal sinonimi dan antonimi pada 

penelitian buku cerita anak, karena rasa keingintahuan mengenai kepaduan makna 

yang terkandung di dalam kalimat berdasarkan sinonimi dan antonimi bahasa 

Korea. 

Berikut ini merupakan contoh penggunaan kohesi leksikal antonimi pada 

buku Uju Hotel karya Yoo Soonhee 

1) 할머니는 손수레를 힘껏 끌었어. 

 (halmeoni-neun sonsure-reul himkkeot kkeureosseo)  

= nenek menarik gerobak dengan sekuat tenaga. 

2) 뒤에서 보면, 수수깡처럼 마른 할머니가 손수레에 밀려가는 

것처럼 보였지. 

 (dwi-eseo bomyeon, susukkang- cheorom mareun halmeoniga sonsure-e 

millyeoga-neun geot cheoreom boyeottji)  

= jika dilihat dari belakang, Nenek yang kurus bagaikan batang sorgum 

terlihat seperti di dorong oleh gerobak. 
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Contoh di atas terdapat kata penghubung antonimi, yaitu keureosseo 

(menarik) dan millyeoga-neun (mendorong). Dalam bahasa Korea, antonimi ini 

termasuk ke dalam jenis hubungan. Hal ini dikarenakan adanya hubungan timbal 

balik antara kata mendorong dan menarik di kalimat 1 dan 2 pada sebuah gerobak.  

Objek buku cerita anak dipilih karena mengandung kosakata yang ringan dari 

isi buku tersebut. Objek cerita anak yang dikemukakan oleh Musfiroh (2008, 

hlm.94) bahwa anak pun akan belajar mengidentifikasi lambang-lambang tulisan 

dalam rangkaian kata dan dalam rangkaian kalimat. Selain itu, buku cerita anak pun 

bisa menjadi media pembelajaran untuk bahasa asing. Karena rangkaian kalimatnya 

yang sederhana dan penggunaan kosakata yang mudah dipahami. Posisi pemula 

sama halnya seperti anak-anak yang masih baru mempelajari sebuah bahasa.  

Penulis pun tertarik menggunakan objek buku cerita anak dengan bahasa 

asing yaitu menggunakan bahasa Korea. Buku cerita tersebut berjudul Uju Hotel 

(우주 호텔). Buku ini merupakan cerita terkenal yang diciptakan oleh penulis Yoo 

Soonhee (유순희) dan ilustrasi gambar oleh Oh Seungmin (오 승민). Buku cerita 

anak Uju Hotel (우주 호텔) diterbitkan oleh penerbit Haewanamu (해와나무) 

berlokasi di kota Seoul.  

Yoo Soonhee lahir di Seoul pada tahun 1969, lulus dari Seoul National 

University of arts. Mendapatkan penghargaan salah satunya pada tahun 2006, 

terpilih menjadi MBC Creative Fairy Awards pada film pertamanya yang berjudul 

Sunhee’s house.  

Buku cerita anak Uju Hotel (우주 호텔) ini menceritakan tentang seorang 

nenek pengumpul kertas yang tidak memiliki semangat hidup. Hingga akhirnya, 

beliau memiliki sebuah harapan karena bertemu dengan orang-orang yang baik hati. 

Cerita dan ilustrasi di dalam buku ini memberikan pemandangan yang hangat dan 

harapan yang tinggi seperti berada di ruang angkasa.  

Penulis pun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kepaduan wacana 

yang ada di dalam buku cerita anak Uju Hotel (우주 호텔) karena buku ini dapat 

dijadikan salah satu media pembelajaran. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan tambahan pengetahuan terkait wacana yang padu terutama tentang 

penanda sinonimi dan antonimi di dalam teks. Hal ini akan membantu pelajar asing 

untuk menulis wacana yang lebih baik. Sehingga penulis membuat judul “Penanda 
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Sinonimi dan Antonimi dalam Kohesi Leksikal pada Buku Cerita Anak Uju Hotel 

(우주 호텔) Karya Yoo Soonhee (유순희)”yang diharapkan bisa menjadi salah 

satu alternatif bahan ajar mengenai wacana dan kepaduan makna, terutama sinonimi 

dan antonimi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka permasalahan 

dapat dirumuskan oleh penulis sebagai berikut:  

1) Bagaimana bentuk dan makna kohesi leksikal sinonimi dalam buku cerita 

anak Uju Hotel (우주 호텔)?  

2) Bagaimana bentuk dan makna kohesi leksikal antonimi dalam buku cerita 

anak Uju Hotel (우주 호텔)?  

3) Bagaimana jenis kohesi leksikal sinonimi dan antonimi bahasa Korea pada 

kalimat di dalam buku cerita anak Uju Hotel (우주 호텔)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat 

dirumuskan oleh penulis sebagai berikut.  

1) Untuk bentuk dan makna pada kohesi leksikal sinonimi yang ada di dalam 

buku cerita anak Uju Hotel (우주 호텔).  

2) Untuk bentuk dan makna pada kohesi leksikal antonimi yang ada di dalam 

buku cerita anak Uju Hotel (우주 호텔).  

3) Untuk mengetahui penanda kohesi leksikal sinonimi dan antonimi yang ada 

di dalam buku cerita anak Uju Hotel (우주 호텔). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri 

maupun bagi pembaca.  

1) Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah 

pengetahuan mengenai bidang linguistik bahasa Korea, terutama pada kohesi 

leksikal suatu buku cerita anak.  
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2) Manfaat Praktis  

a) Penelitian ini diharapkan bisa membantu pembelajaran sinonimi dan 

antonimi dengan media pembelajaran buku cerita anak. 

b) Sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian sejenis 

terutama mengenai kohesi leksikal sinonimi dan antonimi. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Bab 1: Pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

struktur organisasi skripsi.  

Bab 2: Kajian pustaka yaitu berisi landasan teoritis berupa penanda kohesi leksikal, 

penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, lalu posisi 

teoritis atau kerangka pemikiran yang berkenaan dengan analisis penanda 

kohesi leksikal pada buku cerita anak Uju Hotel (우주 호텔). Teori yang 

terdapat dalam bagian ini yaitu teori kohesi oleh Halliday dan Hasan (1994). 

Sedangkan teori acuan bahasa Korea sinonimi menggunakan teori Lim 

Jiryong (1995) dan antonimi menggunakan teori Jeon Sutae (1997).  

Bab 3: Metode penelitian, pada bagian ini membahas mengenai desain penelitian, 

pengumpulan data dan analisis data terkait penanda kohesi leksikal yang 

terdapat dalam buku cerita anak Uju Hotel (우주 호텔). 

Bab 4: Temuan dan Pembahasan, bab ini membahas tentang hasil penelitian dan 

masalah yang terdapat pada sinonimi dan antonimi dalam buku Uju Hotel. 

Bab 5: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, bab ini membahas tentang simpulan, 

implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan hasil analisis temuan 

penelitian terhadap sinonimi dan antonimi sekaligus mengajukan hal-hal 

penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian ini.


