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This study of the discourse of persuasion on the Students Thesis Background Information of 
the Faculty of Humanities is intended for students who take thesis thesis or design can 
make a nice background information and interesting. As well, it could become a benchmark 
in thesis writing background information that could persuade the reader to pay attention to 
any written discourse. This study uses a descriptive research method. Collection techniques 
or crawl data refer to the researchers used a technique (read carefully) and assisted by 
technical note. In the method of data analysis, the researcher used two steps. First find and 
analyze the paragraph that has the discourse of persuasion. Both analyzed in terms of 
grammar. The background information is a part of the thesis is very important. In the 
background information the reader to know and study topics raised. Each paragraph must 
be contained background information persuasion. Of ten background information has a 
way of describing the discourse of persuasion varied. The findings and analyzes that have 
been conducted by researchers showed that the paragraph that has the persuasive 
discourse is not only found at the end of the paragraph. As for the grammar contained in 
the background information, the researchers analyzed the active voice, passive, and 
spacious. Sentences are analyzed based on extensive meaning relationships. 
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Pendahuluan 

Skripsi merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar 
sarjana. Skripsi memiliki bobot 6 (enam) satuan kredit semester (sks). Penulisan skripsi 
harus memenuhi syarat-syarat penulisan ilmiah, yaitu: objektif, metodologis, sistematis, 
dan komunikatif. Materi penulisan skripsi dapat berasal dari penelitian lapangan atau 
penelitian kepustakaan yang merupakan telaah terhadap salah satu topik permasalahan. 
Skripsi tersebut diharapkan mengemukakan suatu temuan baru.  

Pada umumnya skripsi berisi empat bab, yaitu: pertama pendahuluan, gambaran 
umum objek penelitian, analisis dan temuan, bab terakhir; penutup. Berbicara mengenai 
sebuah penelitian atau skripsi pasti di dalamnya terdapat latar belakang. Latar belakang 
menurut buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Artikel Ilmiah, dan Tugas Akhir  Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Airlangga” yaitu bagian ini berisi uraian tentang masalah yang akan 
diteliti, alasan pemilihan masalah, dan fokus kajian (2012: 19). Jadi, latar belakang berisi 
penjelasan atas pertanyaan “Mengapa penelitian tentang topik X itu dilakukan?” dan 
jawaban atas pertanyaan tersebut dipaparkan dengan argumentasi-argumentasi yang 
rasional dan objektif. Kemudian ditunjukkan bahwa topik tersebut memang pantas dan 
menarik untuk diteliti. 

Peneliti ingin menekankan bahwa kunci dari sebuah penelitian atau skripsi itu 
adalah latar belakang. Karena logika penelitian dilakukan berdasarkan adanya fenomena 
problematika yang harus diatasi. Tidak hanya itu, latar belakang juga merupakan suatu 
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tolok ukur utama dalam pembuatan dan pembacaan skripsi. Pada latar belakang pembaca 
dapat mengerti mengenai topik yang dibahas pada skripsi tersebut. Dengan alasan  
demikian, maka dalam pembuatan latar belakang peneliti harus jeli menentukan dan 
memilih kata-kata. 

Adapun hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan latar belakang. Pertama, 
penulis harus mengemukakan gambaran umum tentang objek penelitian atau hal-hal yang 
bersifat umum yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Pada langkah awal ini hampir 
sebagian besar penulis skripsi mengawali latar belakangnya dengan menuliskan objek 
kajiannya atau beberapa pengertian yang ada kaitannya dengan kajian tersebut atau 
menjabarkan konsep-konsep yang terdapat dalam judul. Menuliskan hal-hal yang sifat 
umum, namun jangan terlalu umum atau luas. Langkah berikutnya, penulis mengemukakan 
alasan pentingnya penelitian tersebut. Dalam membuat alasan pentingnya penelitian 
tersebut bersifat persuasif agar lebih menarik minat pembaca melalui argumentasi-
argumentasi yang dijabarkan dalam latar belakang.   

Pada bagian terakhir ini, penulis sudah mengetahui bahwa persuasi merupakan salah 
satu unsur utama dalam pembuatan suatu latar belakang. Persuasi adalah suatu cara 
menyampaian informasi menggunakan teknik tertentu yang bertujuan membujuk dan 
mengajak seseorang agar melakukan sesuatu sesuasi anjuran dengan kesadan sendiri kini 
maupun akan datang sehingga mengubah sikap dan perilaku seseorang (http://karya-
ilmiah.um.ac.id/index.php/sastraindonesia/artikel/view/2643/256). Wacana persuasi ini 
digunakan dengan dua alasan, pertama agar mendapatkan pengakuan pembaca bahwa 
kajian tersebut memang penting untuk dilakukan, dan untuk menarik minat pembaca agar 
membaca penelitian atau skripsi tersebut. Karena besarnya wacana persuasi dalam 
pembuatan latar belakang maka sangat riskan apabila terjadi kesalahan-kesalahan dalam 
pembuatan wacana persuasi pada latar belakang.     

Peneliti menentukan skripsi sebagai objek, sedangkan wacana persuasi sebagai 
kajian dari penelitian. Objek dan kajian penelitian ini sudah pernah dilakukan. Namun, 
belum ada yang menganalisis mengenai wacana persuasi sebuah latar belakang skripsi. 
Penelitian Handayani (2001) meneliti wacana teknis skripsi dan Lestari (2011) meneliti 
wacana persuasi sebuah iklan. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, penelitian ini berbeda 
dengan penelitian sebelumnya.  

Peneliti tertarik untuk meneliti objek dan kajian ini karena (1) latar belakang 
merupakan pondasi utama dalam sebuah skripsi, (2) selama ini masih banyak mahasiswa 
yang kurang paham akan pentingnya paragraf persuasi di bagian akhir latar belakang, dan 
(3) selain itu belum ada yang meneliti mengenai skripsi terutama pada bagian latar 
belakangnya dianalisis dari segi wacana persuasinya. Penelitian ini penting dilakukan 
karena bisa menjadi tolok ukur sebuah latar belakang yang baik dan menarik minat 
pembaca. Hasil penelitian ini bertujuan agar mahasiswa yang menempuh proposal, 
perancangan, dan skripsi bisa menuliskan atau menjabarkan paragraf persuasi dalam latar 
belakangnya semenarik mungkin. Tidak hanya membahas wacana persuasinya saja, 
penelitian ini juga membahas mengenai tata bahasa yang terdapat dalam latar belakang. 
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Hasil dan Pembahasan 
1. Wacana Persuasi dalam Latar Belakang Skripsi 

Wacana persuasi merupakan wacana yang bertujuan mempengaruhi pembaca untuk 
melakukan tindakan sesuai yang diharapkan penulis. Untuk memepengaruhi hal tersebut 
biasanya digunakan segala upaya yang memungkinkan sehingga mitra tutur terpengaruhi. 
Berdasarkan penjelasan mengenai wacana persuasi, menurut peneliti wacana persusai bisa 
diartikan bahwa wacana persuasi adalah wacana yang bertujuan untuk mempengaruhi atau 
menarik minat pembaca melalui argumentasi-argumentasi yang menarik sehingga mudah 
diterima oleh pembaca. 

 
Data 1 
Sumber: Skripsi Fitri Windy Lestari yang berjudul “Wacana Persuasi dalam Iklan AQUA”, 
2011. 

Berdasarkan latar belakang Lestari (2011) ini menjelaskan bahwa fenomena bisnis 
di era modern sekarang ini adalah periklanan. Iklan yang dipakai sebagai objek penelitian 
adalah iklan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) AQUA. Peneliti menggunakan empat 
seri iklan AQUA sebagai objek penelitian, antara lain: seri Sumber Air So Dekat, seri 
Program Lanjutan 1 Liter AQUA, seri AQUA Water, dan seri It’s In Me. Dari latar 
belakang yang peneliti baca, penulis mengutarakan alasannya memilih iklan AQUA 
sebagai objek penelitiannya. Empat alasan yang diberikan penulis kepada pembaca. Tidak 
lupa, penulis juga memberikan beberapa teori sebagai penguat penelitiannya, seperti: teori 
komunikasi dan teori iklan. Kemudian penulis juga menyatakan bahwa penelitian ini 
penting dilakukan agar dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang wacana 
persuasi dengan menggunakan tuturan dalam iklan terutama iklan AQUA. 

Untuk wacana persuasi di latar belakang penulis terdapat pada paragraf kedua belas 
dan empat belas. Penulis tidak hanya menjabarkan satu paragraf persuasi. Berikut ini 
paragraf persuasi di latar belakang penulis. 

“Alasan dipilihnya produk AQUA sebagai penelitian yaitu, pertama: 
belum ada yang meneliti mengenai AQUA. Kedua, AQUA 
merupakan pelopor Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Ketiga, 
figur dan setting sangat sesuai dengan penggambaran iklan yang 
dimaksud. Keempat, menggunakan bahasa yang sederhana, kata-kata 
yang dapat menginspirasi, dan dapat membujuk konsumen untuk 
memakai produk air minum AQUA.” (hal. 5) 

 
 Kutipan di atas adalah salah satu paragraf persuasi yang tertuang dalam latar 
belakang penulis. Penulis memberikan alasan memilih iklan AQUA sebagai objek 
penelitiannya. Sewaktu penulis menjabarkan alasan tersebut, secara tidak langsung penulis 
mencoba mempersuasi pembaca dengan argumentasi yang telah ditulis. Argumentasi 
tersebut berupa empat alasan seperti di atas. Alasan pertama, belum ada yang meneliti 
mengenai AQUA. Alasan pertama tersebut penulis ingin menegaskan ke pembaca bahwa 
memang belum ada yang menganalisis iklan AQUA ini sebagai objek penelitian. Kemudian 
dilanjutkan dengan alasan kedua sampai keempat. Alasan kedua sampai keempat sebagai 
alasan lain yang juga bisa menjadi penguatan dari alasan pertama. 
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Selain itu, penulis juga melanjutkan paragraf persuasinya di paragraf terakhir. 
Berikut wacana persuasi yang terdapat di paragraf akhir. 

“Penelitian ini nantinya akan menjelaskan tentang bagaimana iklan 
dapat mempengaruhi masyarakat, khususnya iklan minuman. Pada 
umumnya masyarakat mengetahui bahwa iklan mempengaruhi 
dengan wacana persuasi dan tindak tutur ilokusi yang ada dalam 
iklan AQUA tersebut. Iklan mempengaruhi dengan menggunakan 
bahasa sebagai sarana penyampaian pesan. Berbagai cara dilakukan 
untuk menarik segmen-segmen yabg diinginkan. Untuk memahami 
lebih lanjut mengenai realitas yang terbentuk dalam iklan minuman 
di televisi, peneliti tertarik untuk mengkaji wacana persuasi yang 
digunakan dalam iklan minuman belakangan ini. Dengan demikian 
penelitian ini penting dilakukan agar dapat memberikan wawasan 
kepada masyarakat tentang wacana persuasi dengan menggunakan 
tuturan dalam iklan AQUA sebagai contoh.” (hal. 6) 

 
Paragraf di atas juga termasuk dalam wacana persuasi menurut peneliti. Karena 

dalam paragraf tersebut penulis berusaha memaparkan bahwa penelitian ini penting untuk 
diteliti. Penulis juga memberikan alasannya mengapa penelitian tersebut penting. Selain itu, 
penulis mencoba mempersuasi pembaca mulai dari kalimat pertama. Di kalimat pertama, 
penulis memberi gambaran umum ke pembaca bahwa penelitian tersebut akan membahas 
bagaimana iklan dapat mempengaruhi masyarakat, khususnya iklan minuman. Secara tidak 
langsung penulis berusaha mempersuasi pembaca. Kemudian, dilanjutkan dengan kalimat 
kedua yang memperkuat penjelasan kalimat pertama, mempengaruhi dengan wacana 
persuasi dan tindak tutur ilokusi yang ada dalam iklan AQUA tersebut. Sesuai uraian di 
atas menurut peneliti, wacana persuasi yang terdapat dalam latar belakang Lestari sudah 
mempersuasi pembaca.  
 
Data 2 
Sumber: Skripsi Much. Supriyadi yang berjudul “Diksi dan Gaya Bahasa Ceramah Agama 
Ustad Jefri Al-Buchori”, 2011. 

Berdasarkan latar belakang Supriyadi (2011) ini menjelaskan mengenai fenomena 
bahasa yaitu kegiatan berdakwah melalui ceramah agama. Penulis dalam latar belakangnya 
memaparkan bahwa seorang pendakwah selain harus menguasi materi ceramah agamanya 
dengan baik, pendakwah juga harus mampu menyajikannya dengan bahasa yang baik pula. 
Pendakwah yang dijadikan objek penelitian tersebut adalah ustad Jefri Al-Buchori. Penulis 
menilai bahwa objeknya tersebut layak dijadikan bahan penelitian. Tidak pula penulis 
memberikan alasan untuk memperkuat kenapa penulis memilih objek tersebut. Kajian yang 
dipilih sebagai pisau bedah yaitu diksi dan gaya bahasa. Penulis beranggapan bahwa 
pemilihan diksi dan gaya bahasa yang sesuai akan menimbulkan komunikasi yang efektif, 
selain itu pesan yang ingin disampaikan pendakwahpun masuk dan akan diingat oleh 
jaamahnya secara tidak langsung. Penulis juga memberikan informasi sekilas mengenai 
objeknya. 
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Untuk wacana persuasi di latar belakang penulis terdapat pada paragraf kesebelas 
dan tiga belas. Penulis tidak hanya menjabarkan satu paragraf persuasi. Berikut ini paragraf 
persuasi di latar belakang penulis. 

“Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus pembicaraan yaitu ragam 
bahasa lisan yang mengambil objek Jefri Al-Buchori dalam 
berceramah agama. Hal yang menjadi alasan dipilihnya cerama 
agama Jefri Al-Buchori sebagai objek penelitian ini, karena Jefri Al-
Bochori dikenal figure ustas yang mempunyai banyak jamaah, 
terutama oleh golongan kaum muda atau remaja. Hal ini disebabkan 
dalam berceramah agama, cara penyampaian Jefri Al-Buchori 
banyak menggunakan diksi atau pilihan kata yang menarik bagi 
kaum muda atau biasanya disebut dengan bahasa gaul. Bahasa gaul 
adalah bahasa yang digunakan oleh para remaja untuk 
berkomunikasi. Semasa remaja, Jefri Al-Bochori pernah berteman 
dengan anak-anak pengguna narkoba dan sering melakukan kegiatan 
aktivitas dugem (dunia gemerlap). Jefri Al-Buchori juga pernah 
menjadi dancer di salah satu diskotik. Selain itu Jefri Al-Buchori 
pernah menjadi pemain sinerton, bahkan pernah dinobatkan senagai 
pemeran pria terbaik dalam “Sepekan Sinetron Remaja” yang 
diadakan TVRI pada tahun 1991. Melihat perjalanan hidup Jefri Al-
Buchori, tidaklah mengherankan apabila Jefri Al-Buchori 
mempunyai pemahaman lebih tentang penggunaan bahasa anak 
muda (bahasa gaul).” (hal. 4)  

 
Berdasarkan kutipan di atas, penulis berupaya menegaskan ke pembaca bahwa 

objek penelitiannya tersebut memang pantas dan menarik untuk diteliti, tentunya dari segi 
bahasa yang digunakan dalam berceramah. Penulis menceritan perjalanan hidup objeknya 
yang ada hubungannya dengan pemakaian bahasa gaul. Hanya terdapat satu alasan yang 
dipaparkan penulis, mengapa ia tertarik dengan objek tersebut. Namun, penulis tidak 
berhenti dengan satu alasan itu. Penulis mencoba mengembangkan alasannya dan kalimat 
demi kalimat penulis rangkai untuk memperkuat alasan yang sudah diutarakan. Secara 
tidak langsung penulis sudah membuat kumpulan kalimat persuasi. Penekanan persuasi 
terlihat di kalimat ketiga “Hal ini disebabkan dalam berceramah agama, cara penyampaian 
Jefri Al-Buchori banyak menggunakan diksi atau pilihan kata yang menarik bagi kaum 
muda atau biasanya disebut dengan bahasa gaul”. Kalimat ini menurut peneliti mempunyai 
persuasi lebih daripada kalimat yang lain. Untuk kesimpulan dari kutipan di atas, penulis 
menegaskan bahwa objek penelitiannya memang patas untuk diteliti. 

Selain kutipan paragraf di atas, peneliti juga menemukan paragraf lain yang terdapat 
persuasinya. Paragraf tersebut terdapat di akhir latar belakang penulis. Berikut kutipan 
paragrafnya. 

“Mengingat pemakaian bahasa pada ceramah agama Jefri Al-
Buchori seperti di atas, maka masalah ragam bahasa Indonesia dalam 
ceramah agama tersebut merupakan hal yang menarik untuk diteliti. 
Terutama mengenai kajian diksi dan gaya bahasanya karena sejauh 



Wacana	  Persuasi	  dalam	  Latar	  Belakang	  Skripsi	  

	  
Skriptorium,	  Vol.	  2,	  No.	  2	  

81	  

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, belum ada penelitian 
mengenai masalah tersebut.” (hal.5) 

 
Paragraf di atas ini, hanya terdapat dua kalimat. Sekalipun hanya dua kalimat, 

dalam paragraf tersebut terdapat persuasi. Pertama, penulis berupaya memberitahukan ke 
pembaca bahwa penelitian mengenai ceramah agama belum ada yang meneliti, jika dikaji 
dari segi diksi dan gaya bahasa. Sekali lagi dalam paragraf ini, penulis benar-benar 
berupaya menyakinkan pembaca bahwa penelitiannya ini baru dan belum ada yang 
meneliti. Hal ini teruang pada kaliamat terakhir “Terutama mengenai kajian diksi dan gaya 
bahasanya karena sejauh pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, belum ada penelitian 
mengenai masalah tersebut”. Peneliti melihat bahwa penulis memberi persuasi pada 
kalimat ini, terutama pada frasa “…karena sejauh pengamatan yang dilakukan oleh 
peneliti,…”. Penggalan tersebut bisa meyakinkan pembaca karena logikanya penulis sudah 
meninjau terlebih dahulu sebelum memutuskan memakai objek dan kajian ini. Sesuai 
uraian di atas, menurut peneliti latar belakang ini sudah mempersuasi pembaca. 

 
Data 4 
Sumber: Skripsi Aqua Ramadhan Islami yang berjudul “Kitab Fiqih Suntingan Teks 
Disertai Analisis Pragmatik”, 2012. 

Berdasarkan latar belakang Islami (2012) ini membahas bahwa di Indonesia banyak 
terdapat karya sastra lama yang berupa naskah lama dan ditulis dalam berbagai bahasa dan 
aksara. Karya sastra lama tersebut secara keseluruhan memberikan gambaran mengenai 
kebudayaan Indonesia pada umumnya. Penulis mengambil salah satu bentuk sastra atau 
naskah kitab, yaitu Kitab Fiqih. Naskah Kitab Fiqih ini merupakan salah satu bentuk dari 
naskah atau manuskrip Jawa. Naskah Kitab Fiqih ini menggunakan bahasa Jawa dan ditulis 
dengan huruf pegon. Penulis menjelaskan sedikit mengenai isi atau kandungan dari Kitab 
Fiqih tersebut. Kemudian penulis memaparkan alasannya tertarik untuk meneliti objek 
tersebut. Penulis menggunakan Pragmatik sebagai pisau bedah untuk mengungkapkan 
ajaran yang bersifat didaktis pada teks. Pada paragraf akhir latar belakang penulis 
menuliskan harapan penelitiannya. 

Untuk wacana persuasi di latar belakang penulis terdapat pada paragraf ketujuh 
belas dan dua puluh satu. Penulis tidak hanya menjabarkan satu paragraf persuasi. Berikut 
ini paragraf persuasi di latar belakang penulis. 

“Sebagai karya sastra yang bersifat didaktis, naskah KF menarik 
untuk diteliti baik secara filologis yang akhirnya dapat 
mengahasilkan suntingan teks maupun telaah terhadap kandungan 
teksnya dengan menggunakan tinjauan pragmatik. Hasil yang 
diharapkan dari suntingan teks tersebut yaitu mendapatkan suntingan 
teks yang mudah dibaca dan sudah dibersihkan dari kesalahan-
kesalahan salin tulis serta dapat dipertangungjawabkan.” (hal.6) 

 
 Berdasakan kutipan di atas, penulis berupaya menegaskan bahwa penelitiannya ini 
menarik, pantas, dan penting untuk dilakukan penelitian. Terbukti dari kalimat pertama. Di 
kalimat pertama, penulis menjelaskan bahwa objek penelitiannya menarik untuk dikaji. 
Penulis mempersuasi pembaca melalui kalimat pertama dengan kata “menarik”. Selain 
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membahas objek penelitian, penulis juga memberi tahu bahwa pragmatik adalah kajian 
yang digunakan dalam sebagai pisau bedah naskah KF. Dan yang paling mempersuasi 
menurut peneliti adalah kalimat terakhir yang menyatakan bahwa “hasil yang diharapkan 
dari suntingan teks tersebut yaitu mendapatkan suntingan teks yang mudah dibaca dan 
sudah dibersihkan dari kesalahan-kesalahan salin tulis serta dapat dipertangungjawabkan.” 
Kalimat terakhir ini seolah-olah penulis benar-benar yakin akan teks yang sudah di 
salinnya. Frasa “dapat dipertanggungjawabkan” adalah titik penekan yang diberikan penuli 
ke pembaca. Frasa tersebut benar-benar bisa membuat pembaca percaya dengan apa yang 
dikatakan penulis. 
 Selain kutipan di atas, peneliti juga menemukan paragraf yang mengandung 
persuasi. Berikut persuasi yang terdapat di latar belakang penulis.  

“Penelitian ini akan membahas tentang KF yang berisi tentang 
kehidupan beragama. Dari teks ini dapat diperoleh bermacam-
macam pengetahuan dan ajaran-ajaran Islam. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam upaya membentuk 
watak manusia yang berbudi luhur dan berkepribadian, sehingga 
dapat memperkuat keimanan, akhlak, dan ajti diri bangsa Indonesia.” 
(hal. 7)  

 
 Seletah pembaca dibuat percaya dalam paragraf sebelumnya, untuk paragraf ini 
penulis berupaya memberitahukan hasil dan tujuan dari penelitian tersebut. Di kalimat 
pertama, penulis menyatakan bahwa penelitiannya ini akan “… membahas mengenai KF 
yang berisi tentang kehidupan beragama.” Kalimat ini bisa juga disebut mengenalkan 
penelitiannya ke pembaca. Kemudian penulis memaparkan hasil dari penelitiannya, 
sekalipun penelitian tersebut belum dilakukan namun setidaknya setiap penulis skripsi 
mempunyai bayangan tentang penelitiannya seperti apa dan hasilnya apa.  

Jelas bahwa penulis mengharapakan bahwa penelitiannya tersebut “… dapat 
memberikan sumbangan dalam upaya membentuk watak manusia yang berbudi luhur dan 
berkepribadian, sehingga dapat memperkuat keimanan, akhlak, dan ajti diri bangsa 
Indonesia.” Melalui penelitian tersebut penulis menyampaikan harapan ke masyarakat 
Indonesia dalam memperkuat iman dan jati diri bangsa. Harapan yang sangat besar untuk 
Indonesia melalui naskah KF. Menurut peneliti, berdasarkan dua kutipan tersebut penulis 
sangat bisa bermain kata-kata sehingga bisa mempersuasi (menegaskan dan menyakinkan) 
pembaca. 

 
2. Tata Bahasa 

Tata bahasa bukan hanya berhubungan dengan persoalan teknis kebahasaan, ia juga 
bukan hanya melulu persoalan cara menulis, karena bentuk kalimat menentukan makna 
yang dihasilkan oleh susunan kalimat. Dalam subbab ini, peneliti menggunakan kalimat 
aktif, kalimat pasif, dan kalimat luas yang terdapat di latar belakang untuk dianalisis. 
Kalimat luas adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih (Ramlan, 1987:49). 
Kalimat luas terdapat juga hubungan makna yang timbul sebagai akibat pertemuan klausa 
yang satu dengan klausa yang lain. Ada tujuh belas hubungan makna itu, di antaranya 
adalah: penjumlahan, perturutan, pemilihan, pemilihan, perlawanan, lebih, waktu, 
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perbandingan, sebab, akibat, syarat, pengandaian, harapan, penerang, isi, cara, 
perkecualian, kegunaan. 

 
2.1.1 Kalimat Aktif 

Kalimat aktif adalah kalimat inti yang dibentuk dengan menggunakan kata kerja 
atau verba aktif, yaitu verba yang dibentuk dengan menambahkan awalan me- (me-, men-, 
meng-, meny-, dst). Berikut contoh kalimat aktif. 

(1) Peneliti menentukan objek ini dengan beberapa alasan. (Ratih, 2012:4) 
(2) Naskah kitab fiqih menarik untuk diteliti secara filologis. (Islami, 2012:6) 

 
2.1.2 Kalimat Pasif 

Kalimat pasif adalah kalimat tutunan yang dibentuk dengan menggunakan kata 
kerja atau verba pasif, yaitu verba yang dibentuk dengan menambahkan awalan tertantu, 
seperti awalan di- dalam bahasa Indonesia, pola intonasi akhir turun, dan dengan ketentuan 
bahwa objek kalimat inti menjadi subjek kalimat pasif. Berikut contoh kalimat pasif. 

(3) Jefri Al-Buchori dikenal figur ustad yang mempunyai banyak jamaah. (Supriyadi, 
2011:4) 
 

2.1.3 Kalimat Luas 
Kalimat luas adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Berikut adalah 

contoh dari kalimat luas. 
(1) Haryati Soebandi berpendapat bahwa peninggalan suatu kebudayaan berupa naskah 

lama merupakan dokumen bangsa yang paling menarik bagi peneliti kebudayaan. 
(Islami, 2012:2) 

(2) Ungkapan atau slogan AQUA ini merupakan tuturan yang mensosialisasikan bahwa 
lebih baik konsumen memilih AQUA daripada merek lain. (Lestari, 2011:5) 

 
2.1.4 Hubungan Makna dalam Kalimat Luas 

Kalimat luas terdapat juga hubungan makna yang timbul sebagai akibat pertemuan 
antar klausa satu dengan klausa lainnya. Ada tujuh belas hubungan makna itu, di antaranya 
adalah: penjumlahan, perturutan, pemilihan, perlawanan, lebih, waktu, perbandingan, 
sebab, akibat, pengandaian, harapan, isi, cara, kegunaan. 

 
2.1.4.1 Hubungan Makna ‘Penjumlahan’ 

Kata penghubung yang paling banya digunakan untuk menyatakan hubungan 
makna ‘penjumlahan’ ialah kata dan. Contohnya sebagai berikut. 

(3) Di Jepang, ramalan golongan darah dipercaya dapat menjadi jembatan untuk lebih 
bisa menafsirkan karakter kepribadian seseorang dan sebagai pembuka jalan dalam 
berhubungan dengan orang lain. (Permatasari, 2012:2) 

(4)  
2.1.4.2 Hubungan Makna ‘Perturutan’ 

Yang dimaksud dengan hubungan perturutan adalah hubungan makna yang 
menyatakan bahwa peristiwa, keadaan, atau perbuatan yang dinyatakan dalam klausa yang 
berturut-turut terjadi atau dilakukan. Kata penghubung yang digunkan adalah lalu, 
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kemudian, dan lantas. Namun hanya ditemukan satu kata penghubung dalam hubungan 
makna perturutan ini yaitu kemudian. Contonhnya sebagai berikut. 

(5) Banyak sekali publikasi buku-buku mengenai ramalan golongan darah pada paruh 
pertama tahun 1970an di Jepang, kemudian majalah-majalah mulai memberikan 
informasi tentang ramalan berdasarkan tipe golongan darah dan hubungannya 
dalam berbagai aspek kehidupan. (Permatasari, 2012:3) 

2.1.4.3 Hubungan Makna ‘Lebih’ 
Hubungan makna ini secara jelas dinyatakan dengan kata penghubung bahkan. 

Contohnya sebagai berikut. 
(6) Ramalan merupakan seni atau praktek yang bertujuan untuk meramalkan sesuatu, 

seperti meramalkan kejadian di masa depan bahkan menemukan pengetahuan yang 
tersembunyi. (Permatasari, 2012:1) 

2.1.4.4 Hubungan Makna ‘Waktu’ 
Hubungan makna ‘waktu’ ialah hubungan makna yang menyatakan waktu, yaitu, 

waktu terjadinya, waktu permulaan, maupun waktu berakhirnya perbuatan, peristiwa, atau 
keadaan yang tersebut pada klausa inti. Kata penghubung yang digunakan untuk 
menyatakan hubungan makna ini ialah ketika, sedang, sewaktu, waktu, sementara, selama, 
setiap, sejak, setelah, hingga. Namun hanya ditemukan kata hingga sebagai penghubung 
makna ini. Contohnya sebagai berikut. 

(7) Jepang merupakan salah satu negara yang hingga kini menggunakan sumpit sebagai 
alat makan utamnya. (Prathiwi, 2011:1) 

2.1.4.5 Hubungan Makna ‘Perbandingan’ 
Hubungan makna ‘perbandingan menyatakan suatu perbandingan yaitu 

perbandingan antara apa yang dinyatakan pada klausa inti  dengan apa yang dinyatakan 
pada klausa bawahan. Jika perbandingan itu menunjukkan bahwa apa yang dinyatakan 
melebihi apa yang dinyatakan pada klausa bawahan, maka digunakan kata penghubung 
daripada, ada juga kata penghubung daripada ini yang menuntut kehadikan kata lebih pada 
klausa inti. 

(8) Anak itu dapat digambarkan layaknya orang yang tidak pernah membawa barang 
yang lebih berat daripada sumpit. (Prathiwi, 2011:3) 

 
Simpulan 

Latar belakang skripsi merupakan pondasi utama dalam sebuah skripsi. Selama ini 
masih banyak mahasiswa yang kurang paham akan pentingnya paragraf persuasi di bagian 
akhir latar belakang. Selain itu belum ada yang meneliti mengenai skripsi terutama pada 
bagian latar belakangnya dianalisis dari segi kesalahan dalam pembuatan wacana 
persuasinya. Penelitian ini mengkaji latar belakang dari segi wacan persuasinya dan tata 
bahasanya lebih tepatnya hubungan makna kalimat luas. 
 Hasil analisis wacana persuasi ini, peneliti menemukan wacana persuasi di semua 
latar belakang. Ada beberapa latar belakang yang terdapat lebih dari satu paragraf persuasi, 
contohnya yang terdapat pada latar belakang Ratih (2012). Penulis ini menjabarkan 
persuasinya mulai dari paragraf ke sembilan sampai tiga belas. Selain Ratih (2012), 
terdapat empat latar belakang yang mempunyai paragraf persuasi lebih dari satu. 
 Sedangkan untuk hasil analisis tata bahasa kalimat luas, peneliti menemukan tiga 
belas hubungan makna dalam kalimat luas. Hubungan makna tersebut antara lain: 
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penjumlahan, pertuturan, pemilihan, lebih, perlawanan, waktu, isi, perbandingan sebab, 
akibat, harapan, kegunaan, dan cara. Sebenarnya ada tujuh belas hubungan makna dalam 
kalimat luas ini, namun peneliti hanya menemukan tiga belas hubungan makna tersebut. 
Keempat hubungan makna yang tidak ditemukan adalah: hubungan makna syarat, 
pengandaian, perkecualian, dan penerangan. 
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