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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
 Disiplin ilmu yang mempelajari wacana disebut dengan analisis wacana (Mulyana, 2005:68). Analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan.Wacana sebagai satuan bahasa di atas tataran kalimat digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Satuan bahasa itu dapat berupa rangkaian kalimat atau ujaran.
Wacana dapat berbentuk lisan atau tulisan serta dapat bersifat transaksional ataupun interaksional. Peristiwa komunikasi secara lisan, dapat dilihat bahwa wacana sebagai proses komunikasi antar penyapa dan pesapa, sedangkan komunikasi secara tulis, wacana terlihat sebagai hasil dari pengungkapan ide/gagasan penyapa (penulis) kepada pesapa (pembaca). Wacana tulisan yang bersifat transaksi ialah instruksi, pemberitahuan, pengumuman, iklan, surat undangan, makalah, esai, cerita pendek, dan novel. Wacana tulisan yang bersifat interaksi, antara lain ialah polemik, surat menyurat antar ilmuan, sastrawan, sahabat dan dua kekasih (Alwi,dkk 2003 : 420).
Karya sastra, dengan keberagaman jenisnya, merupakan objek studi wacana yang sangat luas. Sebagai sistem model kedua sesudah bahasa di satu pihak, sebagai sistem komunikasi yang sangat kompleks di pihak yang lain, wacana dan teks dapat dianalisis dari berbagai segi (Ratna, 2004:249). Oleh karena karya sastra termasuk novel merupakan objek studi wacana yang sangat kaya dan luas, maka wajar apabila lahir berbagai kajian di berbagai pendekatan terhadapnya. 
Novel, melalui penyajian media yang cukup luas merupakan jenis yang paling banyak menarik minat para pemerhati wacana. Novel juga dianggap sebagai ‘tiruan’ yang paling dekat dengan dunia sosial, sehingga sangat mudah untuk menghubungkannya dengan perilaku kehidupan sehari-hari. Salah satu novel karya Helvy Tiana Rosa yang cukup penting ialah Risalah Cinta (2005) yang diterbitkan oleh PT Lingkar Pena Kreativa.
Novel selain menyampaikan pesan secara literer juga ingin menyampaikan pesan atau informasi yang disembunyikan (informasi itu disebut dengan inferensi) atau makna yang tidak langsung dinyatakan secara harfiah dalam wacana. Hal ini dikarenakan bahasa novel menganut aliran konotatif, analogis dan banyak penafsiran (Mulyana,2005:54). Pesan itu, merupakan isi informasi (makna) yang harus dilacak. Hal ini cukup beralasan karena setiap pemanfaatan satuan bahasa dalam wacana sebenarnya memuat simbol-simbol (bentuk), fungsi dan makna. Untuk mamahami eksistensi wacana fiksi pada novel Risalah Cinta  karya Helvy Tiana Rosa tersebut, masalah inferensi dalam wacana dipandang sebagai permasalahan yang menarik juga belum diteliti orang lain.
Persoalan menarik dalam novel Risalah Cinta karya Helvy Tiana Rosa adalah adanya penyampaian makna lewat tuturan atau kalimat dari pembicara atau penulis sebagai satuan bahasa dalam wacana yang terjadi pada dialog antar tokohnya (bentuk percakapan) dan berupa kalimat atau proposisi sebagai ide/gagasan pengarang (penulis) kepada pembaca. Penyampaian bentuk kebahasaan yang menunjuk pada pesan yang disembunyikan di balik sinyal kebahasaan dalam wacana merupakan bagian dari gaya penulisan penulis (pengarang) dalam karyanya. Hal inilah yang menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam ikhwal bagaimanakah bentuk, fungsi dan makna satuan bahasa yang mengandung inferensi dalam novel Risalah Cinta (2005) karya Helvy Tiana Rosa.

1.2 Rumusan Masalah	
 Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
	Bagaimanakah bentuk inferensi dalam novel Risalah Cinta  karya Helvy Tiana Rosa?
	Bagaimanakah fungsi inferensi dalam novel Risalah Cinta  karya Helvy Tiana Rosa?
	Bagaimanakah makna inferensi dalam novel Risalah Cinta  karya Helvy Tiana Rosa?


1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.
	Mendeskripsikan bentuk inferensi dalam novel Risalah Cinta  karya Helvy Tiana Rosa;
	Memaparkan fungsi inferensi dalam novel Risalah Cinta  karya Helvy Tiana Rosa;
	Menafsirkan makna inferensi  dalam novel Risalah Cinta  karya Helvy Tiana Rosa 


1.4 Manfaat Penelitian
Setiap peneliti dalam melakukan penelitian pasti mempunyai maksud atau harapan agar hasil penelitiannya bermanfaaat bagi orang lain atau untuk perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini meliputi:  
	Menambah khasanah pustaka karya ilmiah di bidang analisis wacana
	Pembuka jalan terhadap penelitian wacana dari berbagai sudut pandang yang lain dalam kerangka pendekatan analisis wacana
	Secara teoritis, membantu pemahaman untuk sebuah wacana khususnya wacana yang bersifat fiksi atau wacana prosa seperti novel.



