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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian sebelumnya yang dinilai cukup relevan dengan wacana antara lain adalah (1) Mulyana (2003) yang mengkaji tentang “Struktur Semantis Wacana Puisi Jawa Modern di Majalah Djaka Lodang (DL)”, (2) Ahmad Sirulhaq (2004) dengan penelitiannya yang mengambil kasus “Analisis Wacana Pemberitaan Suksesi Gubenur NTB Tahun 2003” pada beberapa edisi koran Lombok Post dan (3) penelitian yang dilakukan oleh Akmaluddin (2008) yang mengkaji tentang “Analisis Teks Bahasa Pers Lombok Post dalam Pemberitaan Kasus Korupsi APBD Tahun 2001-2003 DPRD NTB dengan Pendekatan “Model Van Dijk”. Berikut uraian garis besar dari beberapa penelitian tersebut.
Penelitian yang dilakukan Mulyana (2003) mengkaji tentang struktur semantis wacana puisi Jawa modern di Majalah Djaka Lodang (DL). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bangunan maknawi atau struktur semantis puisi Jawa modern dibentuk oleh proses topikalisasi. Secara keseluruhan, kecenderungan struktur semantis puisi Jawa modern secara kuantitatif dapat diklasifikasi berdasarkan: (1) nama topik: alam, manusia, binatang, mimpi, cinta, gurit, waktu dan relegius; (2) sifat gagasan utama: kesatuan tunggal, kesatuan gabungan; (3) letak gagasan utama: di awal, di akhir, di seluruh bagian; (4) teknik pengembangan struktur semantis: teknik pengulangan, teknik penjajaran. Berdasarkan pembahasan dan analisisnya, diperoleh pemahaman bahwa puisi Jawa modern Djaka Lodang memiliki kecenderungan mengangkat pesoalan kemanusiaan sehingga puisi ini menjadi pertimbangan bagi media massa untuk seharusnya mampu membawa misi sebagai karya sastra yang berkualitas. Dari sudut kewacanaannya penelitian ini belum tuntas karena terbatas pada struktur semantis saja, struktur sintaktik puisi, kajian sosiologi puisi, aspek latar belakang penciptaan puisi dan lain-lain perlu mengimbangi penelitiaan tersebut.
Penelitian lain yang berkaitan dengan wacana juga dilakukan oleh Ahmad Sirulhaq (2004). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyana (2003) yang mengkaji wacana puisi. Penelitian ini mengkaji wacana koran Lombok Post. Bahasa koran Lombok Post menjadi objek penelitian dengan mengambil kasus analisis wacana pemberitaan suksesi gubenur NTB tahun 2003 pada beberapa edisi koran Lombok Post. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sirulhaq (2004) mengambil perbandingan bahasa koran Lombok Post sebelum, menjelang, dan pasca suksesi gubenur NTB tahun 2004 yang dapat dianalisis dari proses cara pemberitaan dan motif pemberitaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya kecendrungan koran Lombok Post untuk mengangkat citra seorang figur. Hal ini terlihat sebelum suksesi, koran Lombok Post lebih menonjolkan kandidat Gubernur Harun Al Rasyid daripada kandidat yang lain.
Penelitian wacana berikutnya dilakukan oleh Akmaluddin (2008). Penelitian ini mengambil objek penelitian wacana koran Lombok Post seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sirulhaq (2004), namun pada penelitian ini mengambil kajian analisis teks bahasa pers Lombok Post dalam pemberitaan kasus korupsi APBD tahun 2001-2003 DPRD NTB dengan pendekatan model van Djik. Hasil analisis data pada penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kasus korupsi APBD tahun 2001-2003 DPRD NTB direpresentasikan dengan berbagai macam strategi kebahasaan tertentu baik komponen tematik, skematik, semantik, sintaksis, stilistika dan retoris untuk mengarahkan berita ke arah yang ingin dikedepankan oleh Lombok Post; (2) dalam pemberitaan kasus korupsi APBD tahun 2001-2003 DPRD NTB ini, Lombok Post menggunakan kata-kata tertentu agar berita tersebut diturunkan secara implisit. Kata-kata yang dimaksud adalah garap, sungkan, spekulasi, membantah, enggan, dipanggil, disentuh, bosan, dan dugaan; (3) seperti penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sirulhaq, pada penelitian ini juga menunjukkan adanya kecendrungan pemberitaan dalam memberitakan kasus korupsi APBD tahun 2001-2003 DPRD NTB yaitu kecendrungan yang berpihak kepada para tersangka. Kecendrungan pemberitaan tersebut dapat dilihat dengan berbagai macam pendekatan analisis wacana model van Djik. Pemberitaan menunjukkan bahwa Lombok Post lebih memihak ke arah para tersangka kasus korupsi sehingga pemberitaannya dilakukan dengan implisit, tidak langsung dan masih samar-samar. Kecendrungan ini disebabkan karena para tersangka kasus korupsi APBD tahun 2001-2003 DPRD NTB paling banyak berasal dari Partai Golongan Karya.
Berdasarkan uraian garis besar beberapa penelitian dalam bidang analisis wacana di atas, sejauh pengetahuan peneliti, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang penggunaan tuturan atau kalimat yang mengandung inferensi dalam wacana prosa, khususnya novel belum diteliti oleh peneliti sebelumnya.
Landasan Teori
Hakikat Wacana 
Definisi Wacana
Secara etimologis istilah “wacana” berasal dari vacana (Sansekerta), berarti kata-kata, cara berkata, ucapan, pembicaraan, perintah, dan nasihat (Ratna, Nyoman Kutha. 2004:244). Lebih rinci lagi Douglas (1976) (dalam Mulyana. 2005:3) mendefinisikan istilah “wacana” secara etimologis adalah berasal dari bahasa sansekerta wac/wak/vak, artinya ‘berkata, berucap’. Kata tersebut kemudian mengalami perubahan atau perkembangan menjadi wacana. Bentuk ana yang muncul di belakang adalah sufiks (akhiran), yang bermakna ‘membendakan’ (nominalisasi). Mulyana (2005:3) menyimpulkan, kata wacana dapat diartikan sebagai ‘perkataan atau ‘tuturan’, karena bila dilihat dari jenisnya, kata wac dalam lingkup morfologi bahasa sansekerta, termasuk kata kerja golongan ketiga parasmaepada (m) yang bersifat aktif, yaitu ‘melakukan tindakan ujar’. Kata tersebut kemudian mengalami perubahan menjadi wacana. Bentuk ana yang muncul di belakang adalah sufiks (akhiran), yang bermakna ‘membendakan’ (no).
Istilah “wacana” diperkenalkan dan digunakan oleh para linguis di Indonesia sebagai terjemahan dari istilah bahasa Inggris discourse. Discourse, berasal dari kata discurrere (Latin), berarti gerak maju mundur (Ratna, 2004:244). Dede Oetomo (1993) (dalam Mulyana 2005:130) menyatakan bahwa “kata ‘discourse’ sendiri berasal dari bahasa Latin ‘discursus’ (lari ke sana kemari) atau (lari bolak-balik)”. Kata ini diturunkan dari dis (dan/dalam arah yang berbeda). Dan currere (lari). Jadi ‘discursus’ berarti ‘lari dari arah yang berbeda’. Ia juga menambahkan bahwa istilah ini berkembang lebih jauh sehingga kemudian memiliki arti sebagai ‘pertemuan antarbagian yang membentuk satu kepaduan’.
Webster (1983 dalam Mulyana, 2005:130) memperluas makna discourse sebagai berikut: (1) komunikasi kata-kata, (2) ekspresi gagasan-gagasan, (3) percakapan, (4) risalah tulis: naskah pidato, ceramah, dan sebagainya. Jadi discourse atau wacana berkaitan dengan kata, kalimat, atau ungkapan komunikatif, baik secara lisan atau tulis (Mulyana, 2005:130). Selanjutnya Alwi, Hasan, dkk. (2003:419) menyatakan bahwa wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain itu membentuk kesatuan. Hal ini sejalan dengan Anton M. Moeliono, dkk. (1988) (dalam Mulyana, 2005:130) menyatakan bahwa wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan, menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lainnya dalam kesatuan makna. Wacana juga berarti satuan bahasa terlengkap, dalam hirarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi dan terbesar. Wacana dapat direalisasikan dalam bentuk kata, kalimat, paragraf, atau karangan utuh (buku) yang mengandung amanat lengkap. Dalam hal ini, kata tersebut sudah mengandung potensi sebagai kalimat, dan sama sekali bukan sebagai kata yang tercabut dari konteksnya (Kridalaksana, 1982:231).
Rani, dkk. (2004:3) mengelompokkan pengertian wacana berdasarkan pendapat para ahli menjadi tiga yaitu pertama, wacana sebagai satuan bahasa yaitu wacana merupakan satuan bahasa yang paling besar yang digunakan dalam komunikasi. Satuan bahasa di bawahnya berturut-turut adalah kalimat, frase, kata, dan bunyi. Secara berurutan, rangkaian bunyi membentuk kata. Rangkaian kata membentuk frase dan rangkaian frase membentuk kalimat. Akhirnya, rangkaian kalimat membentuk wacana. Semuanya itu bisa lisan atau tertulis. Kedua, wacana sebagai hasil dan proses adalah sebagai berikut. Dalam situasi komunikasi, apa pun bentuk wacananya, diasumsikan adanya penyapa (addressor) dan pesapa (addressee). Dalam wacana lisan, penyapa adalah pembicara sedangkan pesapa adalah pendengar. Dalam wacana tulis, penyapa adalah penulis sedangkan pembaca sebagai pesapa. Dalam sebuah wacana, harus ada unsur penyapa dan pesapa. Tanpa adanya kedua unsur itu, tidak akan terbentuk suatu wacana. 
Wacana sebagai hasil dan proses ini pada komunikasi tulis, proses komunikasi penyapa dan pesapa tidak berhadapan langsung. Penyapa menuangkan ide/gagasannya dalam kode-kode kebahasaan yang biasanya berupa rangkaian kalimat. Rangkaian kalimat tersebut yang nantinya ditafsirkan maknanya oleh pembaca. Disini pembaca mencari makna berdasarkan untaian kata yang tercetak dalam teks. Dalam kondisi seperti ini, wujud wacana adalah teks yang berupa rangkaian proposisi sebagai hasil pengungkapan ide/gagasan. Dengan kata lain, wacana dalam komunikasi tulis berupa teks yang dihasilkan oleh seorang penulis. Demikianlah proses itu terjadi.
Berbeda dengan di atas, pada komunikasi secara lisan (seperti percakapan), wacana merupakan proses komunikasi secara lisan yang berupa rangkaian ujaran. Ujaran adalah kalimat yang diucapkan secara lisan. Dalam komunikasi lisan, para peserta tutur secara bergantian berbicara dengan atau tanpa topik yang jelas. Percakapan itu terjadi pada sekelompok orang yang datang bersama-sama, menyediakan waktu untuk melakukan kegiatan percakapan sampai pada kegiatan itu selesai. Dalam kegiatan itu, setiap peserta tutur mempunyai hak dan kewajiban mendengarkan atau merespons pembicaraan mitra tuturnya. Ketika seorang bertindak selaku pembicara, ia dapat menyampaikan informasi, mengajak, memerintah, menyampaikan usul atau saran dan sebagainya. Sebaliknya, mitra tutur mendengarkan kemudian bersiap-siap berganti peran sebagai pembicara untuk merespons pembicaraan terdahulu. Demikianlah proses itu terjadi.
Ketiga, wacana sebagai penggunaan bahasa yaitu menurut para ahli analisis wacana (seperti Stubs, 1983; Brown dan Yule, 1983; Cook, 1989; Hatch dan Long, 1980 dalam Rani, dkk. (2004:9), acuan wacana adalah satuan bahasa di atas tataran kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial.
Jadi, pengertian wacana dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) ucapan, (2) keseluruhan tuturan yang merupakan suatu kesatuan, (3) satuan bahasa terlengkap, yang realisasinya tampak pada karangan yang utuh, seperti novel, buku, artikel, pidato, khotbah dan lain sebagainya. Bila pengertian wacana dikembalikan dan dicari intinya, maka penulis sependapat dengan Mulyana (2005:131), akan menjadi jelas bahwa hakikat wacana adalah satuan bahasa yang lebih luas daripada kalimat, mengandung amanat yang lengkap dan utuh. 

	Jenis-jenis Wacana

Jenis-jenis wacana dapat diklasifikasi berdasarkan pada aspek atau sudut pandang yang digunakan oleh para ahli. Rani, dkk. (2004:25) membagi wacana atas dasar tiga segi sebagai berikut: (1) dilihat dari bentuk saluran yang digunakan, dikenal wacana lisan dan tulis, (2) dilihat dari jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi dikenal ada wacana monolog, dialog, dan polilog, (3) dilihat dari tujuan berkomunikasi, ada wacana deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi dan narasi. 
Menurut Mulyana, (2005:47), wacana setidaknya dapat dipilih atas dasar beberapa segi, yaitu: berdasarkan (1) bentuk (wacana naratif, wacana prosedural, wacana ekspositori, wacana hortatori, wacana dramatik, wacana epistoleri, wacana seremonial); (2) media (wacana tulis dan wacana lisan); (3) jumlah penutur (wacana monolog dan wacana dialog), dan (4) sifat (wacana fiksi dan wacana non fiksi). Dia juga melakukan pemilahan wacana berdasarkan segi isi dan gaya dan tujuan. Berdasarkan segi isi ada wacana politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum dan kriminalitas, olahraga dan kesehatan; berdasarkan gaya dan tujuan ada wacana iklan. Itu artinya, bahwa wacana akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan pemakaiannya di dalam masyarakat bahasa.
Berdasarkan jenis-jenis wacana yang dikelompokkan atas dasar beberapa segi atau sudut pandang di atas, menunjukkan bahwa novel sebagai sumber data dalam penelitian ini, cenderung lebih tepat termasuk dalam wacana fiksi jenis prosa yaitu wacana yang disampaikan atau ditulis dalam bentuk prosa karena bahasanya cenderung bersifat imajinatif, konotatif, analogi dan mengandung beragam penafsiran.

Novel
a. Definisi Novel
Karya fiksi dapat dibedakan dalam berbagai bentuk yaitu roman, novel, novella dan cerpen (Baribin, 1985:29). Dalam arti luas, novel adalah cerita berbentuk prosa dalam ukuran yang lebih luas. Ukuran yang luas di sini dapat berarti cerita dengan alur yang kompleks, karakter yang banyak, tema atau permasalahan yang luas ruang lingkupnya, suasana cerita yang beragam, dan latar yang beragam pula. 
Menurut Suharianto (1982:40), novel dapat mengungkap seluruh episode perjalanan hidup tokoh ceritanya, bahkan dapat pula menyinggung masalah-masalah yang sesungguhnya tidak begitu integral dengan masalah pokok cerita itu sendiri. Kehadirannya hanyalah sebagai pelengkap saja dan kehadirannya tidak akan mengganggu atau mempengaruhi kepaduan ceritanya. Cerita mengenai masalah-masalah sampingan tersebut biasa dikenal dengan istilah digresi. 
 	Dalam sastra Indonesia, istilah novel seperti yang terdapat dalam pengertian yang lebih umum selama ini adalah istilah roman, kemudian istilah tersebut dipergunakan dalam yang sama. Tarigan (1985: 164) mengutip dalam bukunya beberapa definisi novel sebagai berikut:
“Novel adalah suatu cerita prosa yang fiktif dalam panjang yang tertentu, yang melukiskan para tokoh,gerak serta adegan kehidupan nyata yang representatif dalam suatu alur atau suatu keadaan yang agak kacau atau kusut” 
“Novel adalah suatu cerita dengan suatu alur, cukup panjang mengisi satu buku atau lebih, yang menggarap kehidupan pria dan wanita yang bersifat imajinatif”
“Sebuah Roman atau Novel ialah terutama sekali sebuah eksplorasi atau suatu kronik pengidupan; merenungkan dan melukiskan dalam bentuk yang tertentu, pengaruh, ikatan, hasil, kehancuran, atau tercapainya gerak-gerik manusia”.
Menurut Zaidan, Abdul Rozak (1996:136), novel adalah jenis prosa yang mengandung unsur tokoh, alur, latar rekaan yang menggelarkan kehidupan manusia atas dasar sudut pandang pengarang dan; mengandung nilai hidup, diolah dengan teknik kisahan dan ragaan yang menjadi dasar konvensi penulisan. Dalam perkembangan sastra Indonesia, istilah roman yang dulu diambil dari sastra Belanda mulai digantikan dengan istilah novel yang lazim dalam sastra Anglo Saxon. Sekarang kedua istilah itu tidak dibedakan.
Ahli lain seperti Mulyana (2005:54), novel merupakan salah satu wacana fiksi (jenis prosa) yaitu wacana yang bentuk dan isinya berorientasi pada imajinasi. Bahasanya menganut aliran konotatif, analogis, dan beragam penafsiran. Umumnya, penampilan dan rasa bahasanya dikemas secara literer atau estetis (indah). Di samping itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa karya-karya fiksi mengandung fakta dan bahkan hampir sama dengan kenyataan. Berdasarkan hal ini, pengarang yang baik umumnya terampil dalam menciptakan berbagai makna yang secara harfiah tidak dinyatakan atau mengandung informasi yang tidak langsung dinyatakan (implisit) dalam tulisannya. Kemampuan atau talenta/bakat ini merupakan bagian dari gaya penulisan dari seorang penulis novel. Pembaca diharapkan dapat bekerja sama untuk memahami informasi yang disembunyikan yang dimaksudkan oleh penulis (pengarang) agar pembaca dapat mengenali gaya penulisan penulis (pengarang tersebut).
Berdasarkan pendapat para ahli, penulis cenderung memahami novel sebagai sebuah wacana fiksi jenis prosa seperti yang dikemukakan Mulyana (2005:54), novel merupakan salah satu wacana fiksi (jenis prosa) yaitu wacana yang bentuk dan isinya berorientasi pada imajinasi. Dalam penelitian ini novel dijadikan sebagai sumber data penelitian yang dipandang sebagai sebuah wacana yang didalamnya terdapat satuan unit data analisis yang menjadi objek penelitian, yakni satuan bahasa yang berupa tuturan atau kalimat yang mengandung inferensi dalam wacana.

b. Novel Risalah Cinta
Novel yang diambil sebagai sumber data penelitian adalah novel karya Helvy Tiana Rosa. Novel yang berjudul Risalah Cinta (2005) dengan ketebalan 176 halaman, sampul warna putih dan ada gambar wanita berjilbabnya ini diterbitkan oleh PT. Lingkar Pena Kreativa. Risalah Cinta (Lingkar Pena Publishing House 2005) sebenarnya merupakan catatan harian yang ditulis istri Tomi Satryatomo dan bunda dari Abdurrahman Faiz itu di http://helvytr.tmultiply.Com dan mendapat banyak sekali tanggapan serta permintaan untuk dikumpulkan dan dibukukan (Rosa, 2005:176). Risalah Cinta ini mengambil bentuk esei, dengan tokoh-tokoh real yang memberitakan inspirasi bagi pemahaman mendalam tentang kehidupan. Oleh karena bentuknya yang esei, sebagaimana yang dikemukakan oleh Zaidan, (1996:71), esei adalah karangan pendek bersifat subjektif tentang tema atau topik tertentu, biasanya dalam bentuk prosa yang bersifat interpretatif. Berdasarkan hal ini, novel Risalah Cinta  ini berarti sebuah bentuk kumpulan esei seperti yang terlihat pada isinya; berbentuk catatan harian. Selain itu juga tercermin pada judulnya; Risalah Cinta, sebuah novel yang cukup berharga dan langka karena mengandung pengalaman yang menggambarkan pengalaman dan sikap pribadi keseharian penulisnya.
Pengarang novel Risalah Cinta ini cukup terkenal dan berpengalaman dalam dunia kepenulisan. Mantan Redaktur dan Pemimpin Redaksi Majalah Annida (1991 – 2001) serta pendiri Forum Lingkar Pena (1997) yang pernah dijuluki Koran Tempo sebagai “Lokomotif Penulis Muda Indonesia” ini sekitar 30 bukunya telah diterbitkan dan sembilan naskah dramanya telah dipentaskan oleh Teater Bening di Gedung Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, serta keliling Jawa – Sumatra.

Unsur dalam Wacana
Unsur yang terdapat dalam wacana adalah inferensi, konteks dan ko-teks serta kohesi dan koherensi. Berikut penjelasan tentang ketiga hal tersebut.
a. Inferensi
Kata inferensi berasal dari kata latin inferre yang berarti menarik kesimpulan. Dalam logika, juga dalam bidang ilmiah lainnya, kata inferensi adalah kesimpulan yang diturunkan dari apa yang ada atau dari fakta-fakta yang ada (Keraf, 2003:7). Sejalan dengan ini, menurut Echols dan Hasan (1987) (dalam Mulyana, 2005:19), inferensi atau inference secara leksikal berarti kesimpulan.
Ahli lain seperti Anton M. Moeliono, ed. (1998) (sebagaimana yang dikutip oleh Mulyana, 2005:19), dalam bidang wacana, istilah inferensi berarti sebagai proses yang harus dilakukan pembaca atau pendengar untuk memahami makna yang secara harfiah tidak terdapat di dalam wacana yang diungkapkan oleh pembaca atau penulis. Definisi ini sejalan dengan Alwi Hasan dkk. (2003) dan T. Fatimah Djajasudarma (1994). Kemudian ahli seperti George Yule (2006:232) menyatakan inferensi atau inference adalah penggunaan pengetahuan tambahan pendengar untuk menjelaskan apa yang tidak terkandung dalam tuturan. Ahli lain seperti Starford dan Garrod (1981) sebagaimana yang dikutip oleh Rani, dkk (2004:184-185) memberikan contoh dalam masalah ini sebagai berikut:
Contoh:
	(1) John berangkat ke sekolah hari jumat yang lalu. (2) Dia benar-benar cemas dengan pelajaran matematika. (3) Minggu yang lalu dia tidak dapat mengendalikan kelasnya. 


Berdasarkan rangkaian kalimat sebagai suatu teks di atas, contoh (a) terkandung informasi yang tidak langsung dinyatakan di dalam teks. Oleh karena informasi itu tidak langsung dinyatakan di dalam teks, informasi itu disebut inferensi (Rani, dkk 2004:185). Informasi yang disembunyikan itu yaitu John kenyataannya adalah seorang guru dan dia kurang bahagia. Hal ini dapat kita ketahui dari bentuk satuan bahasa yang berupa tuturan atau kalimat dalam wacana yang membingkai informasi yang disembunyikan (inferensi) yaitu pada kalimat (3) “Minggu yang lalu dia tidak dapat mengendalikan kelasnya.” karena mengendalikan kelas adalah pekerjaan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar di kelas yang dilakukan oleh seorang guru.
Sebagaimana diketahui, oleh karena informasi itu tidak langsung dinyatakan (disembunyikan) di dalam teks, informasi itu disebut inferensi. Makna dan informasi yang disembunyikan itu adalah unsur luar wacana yang mendukung keutuhan wacana. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh seorang ahli yang bernama Mulyana (2005:11) yang menyatakan bahwa inferensi merupakan salah satu unsur eksternal keutuhan wacana yang tidak nampak secara eksplisit yang berada di luar satuan lingual wacana, namun menjadi bagian dari wacana yang berfungsi sebagai pelengkap keutuhan wacana. Unsur eksternal keutuhan wacana ini selain inferensi, juga termasuk istilah yang menjadi pertimbangan yang mendukung inferensi seperti praanggapan, referensi, implikatur percakapan, implikatur konvensional dan konteks. 
Berkaitan dengan makna atau informasi yang tidak langsung dinyatakan secara harfiah atau unsur luar wacana (inferensi ini), Renkema, Jan (2004: 136) menyatakan sebagai berikut “Inference is the collective term for all possible implicit information which can be derived from a discourse.” (“Inferensi adalah sekumpulan istilah untuk semua kemungkinan informasi yang harus dipenuhi yang mana dapat diperoleh dari sebuah wacana.”) Ia melanjutkan “The most significant cases of this, besides presupposition, are entailment, conventional implicature, conversational implicature, and connotation.” (“Kasus yang paling penting dari hal ini (inferensi), disamping praanggapan, adalah entailmen, implikatur konvensional, implikatur percakapan dan konotasi.”). 
Ahli yang lain seperti Alwi, Hasan, dkk (2003:441) juga memberikan contoh dalam hal inferensi ini sebagai berikut. Misalnya ada orang yang suatu saat ketika berkunjung ke tetangganya dengan harapan untuk mendapatkan pinjaman uang. Dalam usahanya itu, mungkin sekali orang itu menyatakan wacana berikut:
Contoh:
	Tanggal tua seperti ini repot sekali, Pak. Gaji bulan lalu sudah habis, istri tidak bisa bekerja dan anak-anak pada sakit. Yang paling berat yang bungsu, Pak. Panas dia naik turun terus selama empat hari ini. Saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat.


Dari contoh wacana di atas, jelas tidak ada pernyataan bahwa orang itu mau meminjam uang. Namun, sebagai pesapa atau pembaca kita dapat mengambil inferensi apa yang dimaksudkannya.
Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa bentuk atau rupa satuan bahasa yang membingkai makna yang tidak langsung dinyatakan di dalam wacana oleh pembicara atau penulis inilah yang dinamakan bentuk yang mengandung inferensi dalam wacana dan proses memahami makna atau informasi yang disembunyikan dalam wacana itulah yang disebut dengan inferensi dalam bidang wacana sebagaimana yang dikemukakan oleh Anton M. Moeliono, ed. (1998), Alwi Hasan dkk. (2003) dan T. Fatimah Djajasudarma (1994) di atas.
Kedua contoh di atas memberikan gambaran tentang cara-cara membangun penafsiran tentang apa yang dibaca/dengar menggunakan lebih banyak informasi daripada kata-kata yang terdapat dalam teks atau percakapan yaitu menciptakan apa yang sebenarnya terkandung dalam teks atau percakapan berdasarkan harapan-harapan yang biasa terjadi (Rani, dkk 2004:185). Dengan kata lain, harus mampu mengambil pengertian, pemahaman, atau penafsiran suatu makna tertentu, meskipun makna itu secara harfiah tidak dinyatakan dalam wacana atau tidak terungkap secara eksplisit (dalam Mulyana, 2005:19). Oleh karena itu, penekanan tujuan dalam penelitian ini lebih cenderung kepada menafsirkan bentuk, fungsi dan makna satuan bahasa yang mengandung inferensi dalam wacana, bukan pada membuat kesimpulan.

b. Konteks dan Ko-teks
Analisis wacana mengharuskan disertakannya analisis tentang konteks terjadinya suatu tuturan atau kalimat dalam wacana. Kridalaksana, (2001:120) menyebutkan bahwa konteks adalah aspek-aspek lingkungan fisik atau sosial yang kait-mengkait dengan ujaran tertentu, atau pengetahuan yang sama-sama dimiliki pembicara dan pendengar sehingga pendengar paham akan apa yang dimaksud pembicara. Ahli lain, konteks menurut Mulyana, (2005:21) ialah situasi atau latar terjadinya suatu komunikasi ahli lain seperti Pakde Sofa (2008) dalam artikelnya menyatakan bahwa konteks adalah benda atau hal yang berada bersama teks dan menjadi lingkungan atau situasi penggunaan bahasa. Konteks tersebut dapat berupa konteks linguistik dan dapat juga berupa konteks ekstralinguistik. Konteks linguistik (konteks yang berupa unsur-unsur bahasa) ini dpat juga berupa teks dan atau bagian teks (konteks). Sedangkan konteks ekstralinguistik berupa hal-hal yang bukan unsur bahasa, seperti partisipan (pelaku atau orang yang berpartisipasi dalam peristiwa komunikasi yang mencakup penutur, mitra tutur dan pendengar), topik, latar atau setting (tempat, waktu dan peristiwa beradanya komunikasi), saluran (bahasa lisan atau tulis), bentuk komunikasi (dialog, monolog, polilog). Dengan demikian konteks dapat digunakan untuk menentukan makna secara tepat. Sofa (2008) dalam artikelnya juga menyebutkan tiga manfaat konteks dalam analisis wacana adalah sebagai berikut:
	Penggunaan konteks untuk mencari acuan, yaitu pembentukan acuan berdasarkan konteks linguistik.
	Penggunaan konteks untuk menentukan maksud tuturan, yaitu bahwa maksud sebuah tuturan ditentukan oleh konteks wacana
	Penggunaan konteks untuk mencari bentuk tak terujar yaitu bentuk yang memiliki unsur tak terujar atau bentuk elips adalah bentuk yang hanya dapat ditentukan berdasarkan konteks.

Berdasarkan pengertian di atas, konteks dengan kata lain adalah sesuatu yang menyertai atau yang bersama teks, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tuturan atau rangkaian kalimat apakah berkaitan dengan arti, maksud, maupun informasinya sangat tergantung pada konteks yang melatarbelakanginya. Sebagaimana manfaat konteks seperti yang telah disebutkan di atas menunjukkan pentingnya memperhatikan konteks dalam menafsirkan suatu makna; sehingga konteks berfungsi untuk menentukan makna suatu ujaran atau kalimat yang dalam hal ini bersifat inferensi dalam wacana. Apabila konteks berubah maka berubah pulalah maknanya. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Chaer, (2007: 82) dan Rani, dkk. (2006:23) bahwa suatu ujaran atau kalimat yang sama berbeda maknanya apabila berada dalam konteks yang berbeda.
Di samping konteks ada juga ko-teks. Kridalaksana (2001:122) menyebutkan bahwa ko-teks adalah kalimat atau kalimat-kalimat yang mendahului dan/atau mengikuti sebuah kalimat dalam wacana. Ia menambahkan bahwa konsep ini dipergunakan untuk membedakannya dengan konteks. Ahli lain, seperti Mulyana (2005:10) memberikan penjelasan bahwa ko-teks yaitu teks yang bersifat sejajar, koordinatif, dan memiliki hubungan dengan teks lainnya. Teks lain tersebut bisa berada di depan (mendahului) atau di belakang (mengiringi). Ko-teks dapat pula berupa unsur teks dalam sebuah teks. Wujud koteks bermacam-macam, dapat berupa kalimat, paragraf dan bahkan wacana. Keberadaan koteks dalam suatu struktur wacana menunjukkan bahwa teks tersebut memiliki struktur yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Gejala inilah yang menyebabkan suatu wacana menjadi utuh dan lengkap. Dengan perkataan lain ko-teks dalam wacana menjadikan wacana menjadi bersifat kohesif dan koherensi sehingga kohesi dan koherensi menjadi bagian dari unsur wacana yang menandai keutuhan wacana.

c. Kohesi dan Koherensi 
Pada umumnya wacana non fiksi seperti novel akan memiliki kohesi dan koherensi. Kohesi merupakan hubungan perkaitan antarproposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur-unsur gramatikal dan semantik dalam kalimat-kalimat yang membentuk wacana (Alwi 1998:427). Kohesi merupakan organisasi sintaksis dan merupakan wadah kalimat-kalimat yang disusun secara padu dan padat untuk menghasilkan tuturan (tarigan 1987:96). Grawmsky (dalam Tarigan 1987:96) mengutarakan bahwa kohesi adalah hubungan antarkalimat di dalam sebuah wacana baik dalam skala gramatikal maupun dalam skala leksikal tertentu. Sedangkan koherensi, menurut Pranowo (dalam Purwati 2003:21) berpendapat bahwa koherensi adalah cara bagaimana komponen-komponen wacana yang berupa konfigurasi konsep dan hubungan menjadi relevan dan saling mengait.
Dengan demikian kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan yang lain dalam wacana sehingga terciptalah pengertian yang apik atau koheren. Kohesi merujuk pada pertautan bentuk, atau kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana (hubungan yang tampak pada bentuk) sedangkan koherensi merujuk pada pertautan makna. Wacana yang baik pada umumnya memiliki keduanya. Wacana yang utuh adalah wacana yang kohesif dan koheren. Keutuhan wacana merupakan faktor yang menentukan kemampuan bahasa.

Bentuk, Fungsi dan Makna
Setiap pemanfaatan satuan bahasa (khususnya yang bersifat inferensi) dalam wacana sebenarnya memuat simbol-simbol (bentuk), fungsi dan makna. Berikut pengertian bentuk, fungsi dan makna menurut ahli sebagai berikut. 
Bentuk; menurut Kridalaksana (2001:28) adalah penampakan atau rupa satuan bahasa; penampakan atau rupa satuan gramatikal atau leksikal dipandang secara fonis atau grafemis. Satuan bahasa dapat berupa kata, frasa, klausa dan kalimat serta yang tertinggi adalah wacana, namun dalam kajian inferensi satuan bahasa tersebut merupakan bentuk yang membingkai pesan atau mengandung informasi yang disembunyikan atau informasi yang dikandungnya itu tidak secara langsung dinyatakan (inferensi) dalam wacana yang pemahamannya tidak terlepas dari konteks yang menyertainya karena satuan bahasa yang berupa kata, frasa, klausa atau satu kalimatpun yang mengandung inferensi berpotensi menyampaikan makna atau informasi dalam wacana disebabkan karena keberadaan konteks yang menyertainya tersebut.
Dalam kajian ini, tampilan inferensi biasanya menggunakan model linguistik atau bentuk bahasa (lihat E. Suwardi, 2008:164). Definisi ini cukup mewakili dalam hal ini, dengan demikian informasi yang disembunyikan atau makna yang secara harfiah tidak dinyatakan dalam wacana atau yang disebut dengan mengandung inferensi ini pasti terbingkai dalam bentuk atau rupa satuan bahasa yakni tuturan atau kalimat dalam wacana. Dengan kata lain, bentuk kebahasaan yang menunjuk pada pesan, makna atau informasi yang tidak langsung atau disembunyikan (inferensi) di balik sinyal kebahasaan disebut dengan bentuk satuan bahasa yang mengandung inferensi, dan maksud atau makna yang tersirat (inferensi) di dalam tuturan atau kalimat tersebut pemahamannya perlu mempertimbangkan konteks. Hal semacam inilah yang disebut bentuk inferensi. Beberapa bentuk inferensi yang didasarkan atas penamaan kasus atau istilah yang berkaitan dengan wacana adalah sebagai berikut.
	Implikatur konvensional ialah pengertian yang bersifat umum dan konvensional (Mulyana, 2005:12). Implikatur konvensional (conventional implicature) ialah makna tambahan yang tidak dinyatakan yang diasosiasikan dengan pemakaian kata-kata khusus (Yule, 2006:227). Misalnya, ada kalimat “Muhammad Ali adalah petarung yang indah.” Kata petarung berarti ‘atlit tinju’. Pemaknaan ini dipastikan benar, karena secara umum (konvensional), orang sudah mengetahui bahwa Muhammad Ali adalah atlit tinju, yang legendaris.
	Implikatur percakapan (conversational implicature) ialah makna tambahan yang tidak dinyatakan yang harus diasumsikan untuk menjaga prinsip kerja sama (Yule, 2006:227). Misalnya, bentuk dialog/ percakapan, jika seseorang berkata ‘Presiden itu seekor tikus’, sesuatu yang secara harfiah salah, pendengar atau pembaca atau mitra tutur harus berasumsi bahwa penutur bermaksud menyatakan lebih banyak informasi dari yang dia katakan.
	Presuposisi atau praanggapan adalah `pengetahuan bersama’ antara pembicara dan pendengar (Stalnager dalam Mulyana, 2005:15). Pengetahuan bersama yang dimaksud adalah informasi yang disembunyikan (inferensi) dalam wacana antara penutur dengan mitra tuturnya karena adanya praanggapan di antara mereka yang tidak perlu diutarakan secara verbal dalam percakapan.

Konotasi adalah aspek makna sebuah atau sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul atau ditimbulkan pada pembicara (penulis) dan pendengar (pembaca) (Kridalaksana, 2001:117). Adanya nilai rasa dalam wacana menandakan adanya bentuk konotasi yang mengandung asosiasi tertentu dalam pikiran pengarang atau penulis yang menggambarkan penyampaian makna tertentu yang harus ditafsirkan.
Selanjutnya adalah fungsi bahasa. Fungsi; menurut Kridalaksana (2001:60) adalah beban makna suatu satuan bahasa. Dalam hal ini tujuan berkomunikasi (menyampaikan makna atau maksud) menentukan fungsi bahasa tersebut (lihat Lubis, 1991:4). Sehubungan dengan hal ini, banyak pendapat yang berbeda tentang fungsi bahasa. 
Berdasarkan sumber:   Diakses" http://elisa.ugm.ac.id/files/arimi-sailal/ diakses hari selasa, 17 Februari pukul 20.30 Wita, pakar-pakar bahasa ada yang membagi fungsi bahasa itu atas tiga bagian, ada yang atas empat atau lima bagian dan ada pula yang membaginya atas enam dan tujuh bagian sebagai berikut:
Pertama, menurut Revesz, (1956) dalam The Origins of Prehistoric of Language, fungsi bahasa ada 3, yaitu:
	fungsi indikatif (menunjuk)

fungsi imperatif (menyuruh)
fungsi interogatif (menanyakan)


Kedua, menurut Roman Jakobson, membagi fungsi bahasa ada 6 yaitu:
	fungsi referensial (pengacu pesan) = orientasi konteks atau referen

fungsi emotif (pengungkap perasaan) = orientasi pembicara
fungsi konatif (pengungkap keininginan penutur kepada mitra tutur direktif) = orientasi mitra tutur
fungsi metalingual (pengungkap kode yang digunakan) = orientasi kode/bahas
fungsi fatis (pembina dan pemelihara hubungan antar penutur) = orientasi kontak (komunikasi)
fungsi puitis (penyandi pesan) = orientasi amanat atau pesan

Ketiga, Leech (1981), membagi fungsi bahasa menjadi 5 bagian yaitu:
	fungsi informasional

fungsi ekspresif
fungsi direktif
fungsi aestetik
fungsi fatis

Keempat, Hymes (1962), membagi fungsi bahasa menjadi 6 bagian yaitu:
	fungsi ekspresif atau emotif

fungsi direktif, konatif, atau persuasif
fungsi puitik
fungsi kontak (fisik atau psikologis)
fungsi metelinguistik
fungsi kontekstual atau situasional

Kelima, Halliday (1972) dalam Lyons (ed), (1972:141), membagi fungsi bahasa menjadi 3 bagian, yaitu:
	fungsi ideasional

fungsi interpretasional
fungsi tekstual

Keenam, Lubis, (1993:3-4), menyebutkan fungsi bahasa bahwa sebenarnya fungsi bahasa itu hanya dua saja, yaitu personal dan interpersonal atau fungsi yang berhubungan dengan person yang lain. Dengan kata lain, fungsi direktif, referensial dan imajinatif digunakan untuk berhubungan dengan orang lain, yang berarti fungsi-fungsi itu ialah bagian fungsi interpersonal.
Ketujuh, berdasarkan fungsi bahasa yang dikemukakan oleh Halliday (1973) dalam karyanya yang berjudul Explorations in the Functions of Language (1973), Halliday (dalam Tarigan, 1986: 5-7) menemukan tujuh fungsi bahasa, yaitu: 
	Fungsi intrumental (the instrumental function), melayani pengelolaan lingkungan, menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi. Dengan kata lain fungsi instrumental yaitu bahasa yang berkaitan dengan mengkomunikasikan tindak (direktif, orientasi pada mitra tutur).

Fungsi regulasi, (the regulatory function), bertindak untuk mengawasi serta mengendalikan peristiwa-peristiwa. Dengan kata lain fungsi regulasi atau fungsi pengaturan yaitu fungsi bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi dan aturan atau berkenaan dengan pengendalian peristiwa (pengendalian perilaku orang lain).
	Fungsi representasional (the representational function), adalah penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, menjelaskan atau melaporkan, dengan perkataan lain “menggambarkan” yaitu bahasa digunakan untuk menjelaskan dunia nyata atau fungsi representasi berkenaan dengan pernyataan, menjelaskan dan melaporkan (deklaratif, orientasi pada topik).
Fungsi interaksional (the interactional function), bertugas untuk menjamin serta memantapkan ketahanan dan kelangsungan komunikasi sosial. Jadi fungsi interaksional yaitu fungsi yang berkaitan dengan hubungan komunikasi sosial (ekspresif, orientasi pada hubungan penutur dan mitra tutur).
Fungsi personal (the personal function), memberi kesempatan kepada seseorang pembicara untuk mengekspresikan perasaan, emosi, pribadi, serta reaksi-reaksinya yang mendalam. Dengan perkataan lain fungsi personal, yaitu fungsi yang berkenaan dengan kemungkinan seorang pembicara mengemukakan perasaan, emosi dan kepribadian (komisif, orientasi pada penutur).
Fungsi heuristik (the heuristic function) melibatkan penggunaan bahasa untuk memperoleh ilmu pengetahuan, seluk beluk lingkungan. Dengan perkataan lain fungsi heuristik (interpretasi), yaitu fungsi bahasa sebagai alat untuk mempelajari sesuatu atau fungsi yang berkaitan dengan perolehan pengetahuan dan belajar tentang lingkungan.
	Fungsi imajinatif (the imaginative function) melayani penciptaan sistem-sistem atau gagasan-gagasan yang bersifat imajinatif. Dengan perkataan lain fungsi imajinatif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan daya cipta imajinasi dan gagasan (pengungkap sistem khayalan dan gagasan). 
Berdasarkan fungsi-fungsi bahasa yang dikemukakan oleh para ahli di atas, sebenarnya fungsi-fungsi bahasa yang dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang para ahli tersebut jelas terlihat saling melengkapi karena ada yang membaginya secara umum dan ada yang lebih spesifik seperti M.A.K. Halliday (1973) yang membagi fungsi bahasa menjadi 7 bagian seperti yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan fungsi tuturan atau kalimat yang mengandung inferensi dalam wacana ditinjau dari fungsi bahasa menurut M.A.K. Halliday (1973). Penulis memaparkan fungsi tuturan atau kalimat yang mengandung inferensi dalam wacana berdasarkan tujuan komunikasi serta situasi yang menyertainya. Sebagaimana yang dinyatakan Lubis, (1993: 4) dalam hal ini menyebutkan bahwa fungsi-fungsi bahasa baik dia fungsi personal, interpersonal (interaksional) dan lain-lain tidak dapat dilepaskan dari situasi tempat fungsi itu dijalankan.
Adapun makna didefinisikan sebagai bentuk satuan bahasa yang berupa tuturan atau kalimat selain memiliki fungsi-fungsi seperti di atas juga tentunya mengandung makna tertentu pula. Arti kata makna ini, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia terdapat keterangan sebagai berikut: “Makna: arti atau maksud (sesuatu kata); misalnya mengetahui lafal dan maknanya; berarti; mengandung arti yang penting (dalam); _berbilang, mengandung beberapa arti; memaknakan: menerangkan arti (maksud) sesuatu kata dan sebagainya.” (Poerwadarminta, 1976:624). 
Ahli lain seperti Kridaklasana (1993: 132) yang dimaksud dengan makna adalah maksud pembicara, pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia, hubungan dalam arti kesepadanan atau ketidaksepadanan antara bahasa dan alam di luar bahasa atau antara ujaran dan semua hal yang ditunjuknya, atau cara menggunakan lambang-lambang bahasa. Jadi makna adalah ide atau gagasan yang dapat dialihkan dari pikiran pendengar atau pembaca dengan mewujudkan makna tersebut sebagaimana mestinya dalam satu bentuk bahasa atau lainnya. 
Ahli lainnya, Keraf (1990: 25) menyatakan bahwa makna sebagai satuan dari perbendaharaan kata suatu bahasa mengandung dua aspek, yaitu isi atau makna dan aspek bentuk atau ekspresi. Aspek bentuk adalah segi yang dapat diserap panca indra, yaitu dengan mendengar atau melihat. Sedangkan segi isi atau makna adalah segi yang menimbulkan reaksi dalam pikiran pendengar atau pembaca karena rangsangan aspek bentuk tadi. Menurut Aminuddin (1985: 50), makna juga disejajarkan pengertiannya dengan arti, gagasan, konsep, pernyataan, pesan, informasi, firasat, isi dan pikiran. 
Dari uraian di atas dapat ditarik simpulan bahwa makna merupakan gagasan atau ide yang berasal dari pikiran penutur atau penulis yang bisa diwujudkan dalam ucapan atau tulisan yang mengandung dua aspek, yaitu isi atau makna dan aspek bentuk atau ekspresi. Aspek bentuk adalah segi yang dapat diserap panca indra, yaitu dengan mendengar atau melihat. Sedangkan segi isi atau makna adalah segi yang menimbulkan reaksi dalam pikiran pendengar atau pembaca karena rangsangan aspek bentuk (yang dalam penelitian ini bentuk yang dimaksud adalah kalimat atau tuturan yang mengandung makna atau informasi yang disembunyikan dalam wacana atau yang disebut dengan bersifat inferensi) dan arti dari makna itu sendiri sangat erat hubungannya dengan unsur lingkungan di luar bahasa (konteks situasinya). 
Dengan kata lain, makna dalam kajian inferensi ini adalah makna kontekstual karena kajian makna dalam satuan wacana disebut dengan makna kontekstual. Makna kontekstual adalah, pertama, makna penggunaan sebuah kata (atau gabungan kata) dalam konteks kalimat tertentu; kedua, makna keseluruhan kalimat (tuturan atau ujaran) dalam konteks situasi tertentu (Chaer, 2007: 81). Sarwiji (2008:71) memaparkan bahwa makna kontekstual (contextual meaning; situational meaning) muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dan situasi pada waktu ujaran dipakai. Selanjutnya, makna kontekstual didefinisikan sebagai makna kata yang sesuai dengan konteksnya (2008:72). Dalam buku linguistik umum Chaer mengungkapkan bahwa makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam konteks. Makna konteks juga dapat berkenaan dengan situasinya yakni tempat, waktu, lingkungan, penggunaan leksem tersebut (1994:290).
Dari beberapa uraian di atas maksud dari makna kontekstual dapat diartikan sebagai makna kata atau leksem yang berada pada suatu uraian atau kalimat yang dapat mengandung atau menambah kejelasan makna, yang dipengaruhi oleh situasi, tempat, waktu, lingkungan penggunaan kata tersebut. Artinya, munculnya makna kontekstual bisa disebabkan oleh situasi, tempat, waktu , dan lingkungan. Dengan kata lain makna kontekstual ialah makna yang ditentu oleh konteks pemakaiannya. Makna ini akan menjadi jelas jika digunakan dalam kalimat atau tuturan. Makna kontekstual sebagai akibat hubungan antara kalimat atau ujaran dan situasi. 
Sehubungan dengan makna inferensi, Mulyana, (2005:20) menyebutkan bahwa kita dapat menerapkan dua prinsip, yaitu prinsip analogi (PA) dan prinsip penafsiran lokal (PPL). Oleh karena itu, dalam menafsirkan makna tuturan atau kalimat yang mengandung inferensi dapat diterapkan dua perinsip analisis wacana tersebut. Menurut Moeliono (ed) (1998) (sebagaimana yang dikutip dalam Mulyana, 2005: 21) prinsip analogi adalah cara menfsirkan makna wacana yang didasarkan pada akal atau pengetahuan dan pengalaman umumnya (knowledge of world), sedangkan prinsip penafsiran lokal menganjurkan kepada pembaca untuk mamahami wacana berdasarkan “konteks lokal” yang melingkupi wacana itu sendiri. Pendengar atau pembaca harus membuat dan sekaligus membatasi wilayah penafsiran. Untuk sampai kepada tafsiran, pembaca tidak perlu mencari konteks yang lebih luas dari yang diperlukan.



