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ABSTRAK 

 
 

Aimal, Anik, 2013. Substitusi pada Kumpulan Cerkak Tembange Wong Kangen 

Karya Sumono Sandy Asmoro. Skripsi, Prodi Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I, Drs. Widodo, M.Pd. Pembimbing II, Prembayun Miji 

Lestari , S.S., M.Hum. 

Kata Kunci : substitusi, cerkak Tembange Wong Kangen, Sumono Sandy 

Asmoro 

 

Salah satu aspek yang membentuk keutuhan serta kepaduan dalam 

wacana adalah kohesi. Substitusi adalah salah satu jenis kohesi gramatikal. 

Substitusi merupakan proses kebahasaan yang memiliki banyak maanfaat tetapi 

jika penggunaannya tidak tepat dapat membuat ambigu. Oleh karena itu, 

penelitian ini difokuskan pada substitusi dalam cerkak Tembange Wong Kangen 

yang diduga mengandung variasi substitusi. Berdasarkan uraian tersebut, 

permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini adalah apa saja bentuk 

substitusi yang ada pada kumpulan cerkak Tembange Wong Kangen karya 

Sumono Sandy Asmoro.Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk-

bentuk substitusi yang digunakan pada kumpulan cerkak Tembange Wong Kangen 

karya Sumono Sandy Asmoro.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan teoretis dan pendekatan 

metodologis. Pendekatan teoretis yang digunakan adalah pendekatan 

strukturalisme, sedangkan pendekatan metodologis menggunakan pendekatan 

kualitatif dan pendekatan deskriptif. Bentuk data dalam penelitian ini  penggalan 

wacana berupa kalimat dan paragraf  diduga mengandung substitusi . Sumber data 

penelitian ini diambil dari wacana tulis kumpulan cerkak Tembange Wong 

Kangen karangan Sumono Sandy Asmoro. Data dikumpulkan dengan menyimak 

kumpulan wacana cerkak Tembange Wong Kangen dan kemudian dicatat pada 

kartu data. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode agih. 

Adapun pemaparan hasil analisis menggunakan metode informal. 

Berdasarkan bentuknya, substitusi dalam cerkak Tembange Wong 

Kangen karya Sumono Sandy Asmoro meliputi: (1) substitusi dengan konstituen 

senilai, (2) substitusi dengan pengulangan secara definit, (3) substitusi 

penominalan predikat, dan (4) substitusi dengan pemronominalan.  

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu, (1) 

untuk para penulis diharapkan berhati-hati menggunakan kata ganti, karena 

penggunaan kata ganti yang tidak sesuai akan menimbulkan makna yang ambigu, 

(2) diharapkan adanya penelitian lanjutan tentang substitusi. 
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SARI 

 
 

Aimal, Anik, 2013. Substitusi pada Kumpulan Cerkak Tembange Wong Kangen 

Karya Sumono Sandy Asmoro. Skripsi, Prodi Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I, Drs. Widodo, M.Pd. Pembimbing II, Prembayun Miji 

Lestari , S.S., M.Hum. 

Tembung Pangrunut : substitusi, cerkak Tembange Wong Kangen, Sumono 

Sandy Asmoro 

 

Salah sawijining aspek kanggo mujudake wutuhing wacan lan nglarasake 

wacan yaiku kohesi. Sesulih iku salah siji jinising kohesi gramatikal. Sesulih iku 

kalebu proses basa sing akeh paedahe, nanging yen panganggone ora trep bisa 

gawe salah kaprah. Mula panaliten iki dipunjerake ing cerkak Tembange Wong 

Kangen sing diduga ngandhut variasi sesulih. Miturut katrangan kasebut, bab sing 

diudi ing panaliten iki yaiku apa wae jinising  sesulih ing cerkak Tembange Wong 

Kangen karya Sumono Sandy Asmoro. Panaliten iki nduweni ancas kanggo 

njlentrehake jinis sesulih ing kumpulan cerkak Tembange Wong Kangen karya 

Sumono Sandy Asmoro.  

Panaliten iki migunakake pendekatan teoretis lan pendekatan 

metodologis. Pendekatan teoretis sing dienggo yaiku pendekatan strukturalisme, 

dene pendekatan metodologis sing dienggo yaiku pendekatan kualitatif lan 

pendekatan deskripstif. Wujud data ing panaliten iki yaiku pethilan wacan arupa 

ukara lan paragraf kang diduga ngandhut sesulih. Sumber data panaliten iki 

dijupuk saka wacan tulis kumpulan cerkak Tembange Wong Kangen karangan 

Sumono Sandy Asmoro. Data dikumpulake kanthi nyemak wacan crita cekak 

Tembange Wong Kangen banjur dicathet ing kertu data. Data dianalisis nganggo 

metode agih. Dene andharan asil analisis nganggo metode informal. 

Adhedhasar bentuke, sesulih ing crita cekak Tembange Wong Kangen 

kaperang dadi patang jinis sesulih yaiku, (1) sesulih kanthi konstituen senilai, (2) 

sesulih kanthi pengulangan cara definit, (3) sesulih penominalan predikat, lan (4) 

sesulih kanthi pemronominalan. 

Saran kang bisa diandharake miturut asil panaliten iki  yaiku, (1) kanggo 

para pangripta dikarepake bisa luwih nganti-ati nalika nyulih perangane ukara 

saengga ora dadi salah kaprah, (2) dikarepake ana panaliten liya gegayutan 

kaliyan sesulih amarga tekan saprene durung ana panaliten sing dipunjerake ing 

sesulih. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kajian bahasa dapat dianalisis dengan berbagai cara. Salah satu kajian 

bahasa yaitu analisis wacana. Analisis wacana merupakan cabang ilmu bahasa 

yang dikembangkan untuk menganalisis suatu unit bahasa yang lebih besar dari 

pada kalimat dan lazim disebut wacana. 

Wacana dapat direalisasikan dalam sebuah karangan yang utuh yang 

membawa amanat yang lengkap misalnya karya sastra. Crita cekak (cerkak) 

merupakan salah satu bentuk karya sastra Jawa. Cerkak berdasarkan sifatnya 

termasuk wacana fiksi prosa. 

Analisis wacana bahasa dalam penelitian ini menitikberatkan pada 

cerkak, hal ini dikarenakan pada cerkak ceritanya singkat sehingga dapat dibaca 

sekali duduk, cerkak juga sangat mudah dipahami dari segi bahasa dan alurnya. 

Selain itu, cerkak juga sangat menarik untuk dibaca oleh sebagian besar 

masyarakat karena bentuknya yang sangat sederhana. 

“Tembange Wong Kangen” merupakan salah satu bentuk karya sastra 

crita cekak. Kumpulan cerkak Tembange Wong Kangen merupakan cerkak karya 

Sumono Sandy Asmoro yang lahir di Ponorogo. Sumono merupakan lulusan 

Jurusan Bahasa lan Sastra Jawa Unesa Surabaya tahun 2000. Selain kumpulan 

cerkak Tembange Wong Kangen., karya-karya lainnya antara lain Liong, Tembang 

Prapatan (1999), Bandha Pusaka (2001), Kabar Saka Bendulmrisi (2001), 
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Sumunar (2002), Jagade Obah (2003), Duka Aceh Duka Bersama (2005), Trubus 

saka Pang garing (2005), Malsasa (2005), Surabaya 714 (2007) dan Senthong 

(2008). Geguritan dan cerkaknya sering menjadi juara di lomba menulis 

geguritan dan cerkak di Surabaya, Yogyakarta, dan Malang. 

Kumpulan cerita pendek Tembange Wong Kangen. dicetak pertama kali 

pada Agustus 2009, diterbitkan oleh penerbit Griya Jawi bekerja sama dengan 

Organisasi Pengarang Sastra Jawa (OPSJ) terdiri atas 200 halaman dan berisi 30 

cerita pendek. Judul-judul cerkak dalam kumpulan cerkak Tembange Wong 

Kangen. sebagai berikut: Tetesing Eluh, Is, Endah Kaya Mutiara, Pupus 

Gadhung, Sunare Lintang Panglong, Wengi Ing Ketintang, Wengi ing Pesisir 

Pelang, Ngenteni Tetesing Bun-Bun, Konang Kenangan, Ing Simpang Dalan 

Kasunyatan, Ngoyak Wewayangan Kumlebat, Tembange Wong Kangen., 

Antarane Ponorogo-Panggung, Candra Wulan, Sing Kesimpar, Dudu Layang 

Katresnan, Eling Tresnane, Mung Eling Rambute, Saklepasan Sunaring 

Rembulan, Ujian Kang Pungkasan, Panggul Sandiwara, Lampu Merah, Ludruk 

Kampus, Semester Pungkasan, Ing Pungkasan Wulan Pasa, Mrojol ing Selaning 

Wektu, Citra Wengi, Rujak Petis Ireng Manis, Lingsir Wengi Ninggal Janji, dan 

Langit Mendung Tulungagung.  Kumpulan cerita ini merupakan cerkak yang 

mengangkat tema tentang kisah percintaan remaja yang memuat unsur toleransi. 

Sehingga amanat dalam cerkak tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-

hari karena terdapat pesan-pesan untuk saling menghargai dan menghormati 

antara lawan jenis. Cerita dalam kumpulan cerkak ini juga mudah dipahami dari 

segi bahasa dan alurnya.  Dari keistimewaan tersebut maka dalam penelitian 
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wacana bahasa ini mengambil kumpulan cerkak „Tembange Wong Kangen‟ 

sebagai bahan penelitian. 

Kumpulan cerkak Tembange Wong Kangen. ditampilkan dalam bentuk 

sebuah buku. Cerkak tersebut ditandai dengan keterangan waktu yang saling 

berhubungan dalam tiap kejadiannya. Namun, kumpulan cerkak Tembange Wong 

Kangen tetap memperhatikan kepaduan antarkalimat dan antar paragrafnya 

sehingga terjalin hubungan yang sangat kuat. Hal ini dapat terlihat dari setiap 

kalimat-kalimatnya dan tiap paragrafnya, sehingga pembaca sangat mudah 

memahami dan mengerti pesan yang ingin disampaikan cerkak ini. Dalam cerkak 

ini dimungkinkan mengandung hubungan kekohesifan di dalamnya. Untuk 

mengetahui bahwa wacana kumpulan cerkak Tembange Wong Kangen. tersebut 

mengandung hubungan kekohesifan maka diperlukan analisis wacana terlebih 

dahulu. 

Pesan atau amanat yang terkandung dalam wacana dapat diterima 

masyarakat, apabila pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau penutur 

dalam wacana sama dengan informasi yang diterima oleh pembaca atau 

pendengar. Agar pesan dalam wacana tersebut dapat diterima, maka dalam 

wacana tersebut kalimat-kalimatnya harus kohesif. Kohesi membawa pengaruh 

pada kejelasan hubungan antara satuan bentuk kebahasaan yang satu dengan yang 

lain sehingga ide dalam bentuk wacana lebih terarah dan utuh. 

Hubungan kohesif dalam wacana sering ditandai oleh adanya pemarkah 

(penanda) khusus yang bersifat lingual-formal. Fungsi penanda kohesi yang 

secara formal hadir sebagai alat penghubung keselarasan dan kepaduan hubungan 
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berimplikasi pada kelancaran pemahaman wacana. Salah satu penanda kohesi 

dalam sebuah wacana dapat dilakukan dengan menggunakan penanda substitusi. 

Hubungan substitusi menandai hubungan kohesif wacana melalui penggantian. 

Substitusi (penyulihan) ialah salah satu jenis kohesi gramatikal yang 

berupa penggantian satuan lingual tertentu (yang telah disebut) dengan satuan 

lingual lain dalam wacana untuk memperoleh unsur pembeda. Substitusi atau 

penyulihan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan hubungan 

kekohesifan antar kalimat. Fungsinya sebagai alat penghubung antarkalimat yang 

satu dengan yang lain, antar paragraf yang satu dengan yang lain sehingga 

membentuk keterkaitan. 

Dalam wacana tulis terdapat berbagai unsur seperti pelaku perbuatan, 

penderita perbuatan, pelengkap perbuatan, perbuatan yang dilakukan pelaku, dan 

tempat perbuatan, yang acap kali harus diulang-ulang. Namun, pengulangan itu 

harus digantikan dengan kata lain agar tidak monoton. Oleh karena itu, pemilihan 

kata serta penempatannya harus tepat sehingga wacana tadi tidak hanya kohesif, 

tetapi juga koheren. Dengan kata lain, penyulihan atau substitusinya harus jelas. 

Analisis wacana kumpulan cerkak Tembange Wong Kangen pada penelitian ini 

merupakan analisis penggunaan jenis penanda kohesi substitusi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini 

membatasi kajian yang akan diteliti yaitu hanya pada penanda hubungan kohesi 

gramatikal substitusi (penyulihan) yang berdasarkan pada apa yang tertulis dalam 

wacana kumpulan cerkak Tembange Wong Kangen tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu, apa saja bentuk substitusi yang ada pada kumpulan cerkak 

Tembange Wong Kangen karya Sumono Sandy Asmoro? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsi bentuk-bentuk  substitusi yang 

terdapat pada kumpulan cerkak Tembange Wong Kangen karya Sumono Sandy 

Asmoro. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini terdiri atas manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat teoretis 

   Hasil penelitian  ini dapat melengkapi deskripsi tentang substitusi 

dalam wacana bahasa Jawa. 
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2. Manfaat praktis 

(a) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam  pengajaran bahasa Jawa, 

yaitu materi pendukung bahan ajar tentang subsitusi. 

(b) Hasil penelitian dapat dijadikan acuan untuk penelitian lanjutan 

berkaitan dengan bidang wacana, khususnya substitusi dalam wacana 

bahasa Jawa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1  Kajian Pustaka 

  Penelitian tentang analisis wacana telah banyak dilakukan oleh pakar dan 

pemerhati bahasa. Penelitian yang relevan dan mengkaji tentang kohesi dan 

substitusi atau penggantian (penyulihan) pernah dilakukan oleh Widodo (1999), 

Prasetyani (2009), dan Mitayani (2010). 

Pada tahun 1999, Widodo melakukan penelitian dengan judul Substitusi 

Sebagai Penanda Kohesi dalam Wacana Bahasa Jawa Ragam Ngoko. Hasil 

penelitian menunjukkan bentuk penanda kohesi substitusi, jenis kohesi substitusi, 

dan posisi penanda kohesi substitusi dalam wacana bahasa Jawa ragam ngoko. 

Kekurangan dari penelitian Widodo, yaitu membatasi kajianya pada bahasa Jawa 

ngoko. Selain itu, pembahasan tentang substitusi dari segi satuan lingual juga 

belum ada. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Widodo dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti bentuk-bentuk substitusi (kohesi penggantian). 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Widodo dengan penelitian ini adalah teori 

yang digunakan dan objek kajiannya. Pada penelitian Widodo menggunakan teori 

dari Halliday dan Hassan, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori dari 

Suhaebah dkk. Pada penelitian Widodo, objek yang dikaji menggunakan wacana 

bahasa Jawa Ngoko dari majalah Mekar Sari, Jaya Baya, dan Penakawan, 
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sedangkan pada penelitian ini menggunakan cerkak pada buku Tembange Wong 

Kangen Karya Sumono Sandy Asmoro. 

Prasetyani (2009) menulis Kohesi Gramatikal Antar Kalimat dan Antar 

Paragraf Dalam Karangan Argumentasi Siswa Kelas X SMA Negeri 4 

Pekalongan. Berdasarkan analisis kohesi gramatikal dalam wacana argumentasi 

siswa kelas X dapat ditarik simpulan bahwa kekohesifan sarana argumentasi siswa 

diwujudkan oleh beberapa sarana kohesi gramatikal. Sarana kohesi gramatikal 

antar kalimat meliputi: pengurutan, pengacuan, penyulihan, pelesapan, inversi, 

pemasifan kalimat, dan nominalisasi, sedangkan sarana kohesi gramatikal antar 

paragraf meliputi: pengurutan koordinatif, dan pengurutan subordinatif. Kelebihan 

penelitian Prasetyani terletak pada hasil analisis sarana kohesi gramatikal. Dalam 

penelitiannya ada delapan sarana kohesi gramatikal antar kalimat. Hal ini berarti 

pada wacana karangan siswa sudah memiliki keterpaduan hubungan antar kalimat. 

Kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini adalah terletak pada objek 

penelitiannya yaitu karangan siswa yang kalimatnya belum tersusun rapi, yang 

mengakibatkan kekurangtepatan penggunaan sarana kohesi dan koherensi. Dari 

hasil penelitian Rahayu, yang diambil sebagai pedoman penyusunan penelitian ini 

adalah pembahasan mengenai hasil analisis sarana kohesi gramatikal antarkalimat. 

Pada penelitian tersebut sarana kohesi gramatikal yang didapat dari wacana 

karangan siswa meliputi antarkalimat dan antarparagraf. Dengan melihat 

penelitian Prasetyani, dapat dijadikan masukan pada penelitian ini untuk meneliti 

sarana kohesi antar kalimat. 
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Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyani dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti sarana kohesi gramatikal, namun  dalam penelitian ini 

lebih difokuskan pada aspek gramatikal yang berupa penggantian (substitusi). 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Prasetyani dengan penelitian ini adalah 

objek kajiannya. Pada penelitian Prasetyani objek yang dikaji menggunakan 

wacana argumentasi siswa, sedangkan pada penelitian ini menggunakan cerkak. 

Mitayani (2010) menulis Penggantian Satuan Lingual dalam Crita Cekak 

di Majalah Panjebar Semangat. Hasil penelitiannya berupa jenis-jenis 

penggantian. Berdasarkan bentuknya, penggantian dalam crita cekak di majalah 

Panyebar Semangat edisi bulan Januari sampai Maret meliputi penggantian 

dengan konstituen senilai, penggantian dengan pengulangan secara definit, 

penggantian dengan penominalan predikat, dan penggantian dengan 

pemronominalan. Sedangkan, berdasarkan fungsi sintaksisnya, konstituen terganti 

dalam crita cekak di majalah Panjebar Semangat edisi bulan Januari sampai 

Maret meliputi fungsi subjek sebagai konstituen terganti, predikat sebagai 

konstituen terganti, objek sebagai konstituen terganti, pelengkap sebagai 

konstituen terganti, dan keterangan sebagai konstituen terganti. Kelebihan 

penelitian Mitayani yaitu penelitiannya telah membahas klasifikasi substitusi dari 

segi satuan lingualnya. Kekurangan penelitian Mitayani yaitu data-data dalam 

pemaparannya masih sedikit. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mitayani dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti bentuk-bentuk substitusi (kohesi penggantian). 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Mitayani dengan penelitian ini adalah objek 
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kajiannya. Pada penelitian Mitayani, objek yang dikaji menggunakan crita cekak 

di majalah Panjebar Semangat, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

cerkak pada buku Tembange Wong Kangen Karya Sumono Sandy Asmoro. 

Dari beberapa penelitian di atas dapat diketahui bahwa penggantian atau 

substitusi sudah dibahas dan dijadikan objek penelitian sebelumnya. Namun, 

pembahasannya berbeda dengan penelitian “Substitusi pada kumpulan cerkak 

Tembange Wong Kangen karya Sumono sandy Asmoro” ini. Pada penelitian di 

atas, penelitian yang telah membahas substitusi dilakukan Prasetyani, namun 

penelitian tersebut masih menyeluruh tentang kohesi gramatikal dan belum 

difokuskan pada substitusi. Penelitian yang dilakukan Widodo (1999) tentang 

substitusi dalam bahasa Jawa belum membahas tentang substitusi dari segi satuan 

lingualnya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mitayani (2010) tentang 

substitusi pada cerkak telah membahas substitusi dari segi  satuan lingualnya. Dari 

uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bersifat melanjutkan 

penelitian-penelitian yang sudah ada dan diharapkan penelitian ini dapat 

melengkapi hasil penelitian sebelumnya. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, (1) 

pengertian wacana,  (2) jenis wacana, (3) kohesi, dan (4) pengertian substitusi, (5) 

bentuk penanda substitusi, dan (6) bentuk substitusi. 
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2.2.1 Pengertian Wacana 

 Tarigan (2009:26) menyatakan wacana adalah satuan bahasa yang paling 

lengkap, lebih tinggi dari klausa dan kalimat, memiliki kohesi dan koherensi yang 

baik, mempunyai awal dan akhir yang jelas, berkesinambungan, dan dapat 

disampaikan secara lisan ataupun tertulis. Dari pengertian tersebut maka dalam 

menyusun wacana harus selalu mempertimbangkan unsur-unsurnya sehingga 

terbentuk menjadi wacana yang utuh. 

Menurut Sumarlam (2003:15) wacana adalah satuan bahasa terlengkap 

yang dinyatakan secara lisan seperti pidato, ceramah, khotbah, dan dialog, atau 

secara tertulis seperti cerpen, novel, buku, surat, dan dokumen tertulis, yang 

dilihat dari struktur lahirnya (dari segi bentuk) bersifat kohesif, saling terkait dan 

dari struktur batinnya (dari segi makna) bersifat koheren, terpadu.  

Sebuah wacana merupakan unit bahasa yang terikat oleh suatu kesatuan. 

Kesatuan itu dapat dipandang dari segi bentuk dan segi maknanya. Oleh karena 

itu, sebuah wacana selalu direalisasikan dalam bentuk rangkaian kalimat-kalimat. 

Sebuah wacana dapat ditemukan dalam bentuk sebuah kalimat, bahkan dapat 

berupa sebuah frasa atau kata. 

Dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (Alwi, dkk Dekdikbud, 

2003:43) dikatakan bahwa wacana adalah rentetan kalimat yang bertautan 

sehingga terbentuklah makna yang serasi diantara kalimat-kalimat tersebut. 

Cristea (2009:2) menguraikan bahwa sebuah wacana berbeda dari teks, 

karena wacana adalah teks dalam kemajuan membaca atau mendengar dalam otak 
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manusia. Jadi, wacana hanya ada sebagai suatu proses dan memiliki sifat yang 

dinamis. Ketika membaca berakhir, wacana juga selesai dan hanya representasi 

tetap dalam memori pembaca. 

Mulyana (2005:1) menjelaskan bahwa wacana merupakan unsur 

kebahasaan yang relatif paling kompleks dan paling lengkap. Satuan pendukung 

kebahasaanya meliputi fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, 

hingga karangan utuh. Secara singkat wacana adalah satuan bahasa terlengkap 

yang dibentuk dari rentetan kalimat yang kontiunitas, kohesif, dan koheren sesuai 

dengan konteks situasi. Dengan kata lain wacana adalah satuan-satuan tuturan 

yang merupakan realisasi bahasa dapat diwujudkan sekurang-kurangnya satu 

paragraf, paragraf dapat diwujudkan dalam satu kata atau lebih. Realisasi wacana 

dapat berupa karangan yang utuh yakni novel, buku, seri ensiklopedia dan 

realisasi wacana lisan adalah tuturan. 

Darma (2009:13) menyatakan bahwa wacana terbentuk dari unsur 

segmental dan nonsegmental, namun wacana tidak menampilkan kelengkapan 

unsur pembentuknya tapi juga menampilkan gambaran bagaimana masyarakat 

pemakai bahasa menggunakan bahasa melalui rangkaian tuturan. Penelitian 

mengenai wacana pada hakikatnya merupakan usaha untuk memahami bahasa 

dalam kaitannya dengan situasi sosial pada saat memakai bahasa menggunakan 

bahasanya. 

Tujuan penuangan wacana yaitu menyampaikan informasi, menggugah 

perasaan dan gabungan dari keduanya. Pendekatan wacana yang digunakan harus 

sesuai dengan tujuan dan fungsi wacana. Tujuan informasi dapat menggunakan 
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pendekatan faktual. Tujuan menggugah perasaan dapat menggunakan pendekatan 

imajinatif atau fiksional, sedangkan tujuan informasi dan menggugah perasaan 

(keduanya) dapat menggunakan pendekatan faktual-imajinatif. 

Dari beberapa pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa wacana dalam 

realisasinya selalu berupa kumpulan kalimat. Sebuah kalimat merupakan 

kumpulan beberapa kata dan kata merupakan kumpulan suku kata serta kata 

merupakan kumpulan huruf. Realisasi wacana tulis dapat berupa karangan yang 

utuh, yakni novel, buku, seri ensklopedia, dan realisasi wacana lisan adalah 

tuturan. Singkatnya wacana adalah satuan bahasa terlengkap yang dibentuk dari 

rentetan kalimat yang yang kontinuitas, kohesi, dan koheren sesuai dengan 

konteks situasi. 

 

2.2.2  Jenis Wacana 

Klasifikasi wacana diperlukan untuk memahami, mengurai, dan 

menganalisis wacana secara tepat. Maka dari itu perlu diketahui jenis-jenis 

wacana terlebih dahulu, agar proses pengkajian, pendekatan dan teknik-teknik 

analisis wacana yang digunakan tidak keliru. Klasifikasi atau pembagian wacana 

sangat tergantung pada aspek dan sudut pandang yang digunakan. Berikut ini 

merupakan beberapa klasifikasi wacana yang dilakukan oleh beberapa ahli. 

Tarigan (1993:51) dalam salah satu tulisannya yang berjudul “Pengajaran 

Wacana” meninjau jenis wacana antara lain berdasarkan media (wacana lisan dan 

wacana tulis), berdasarkan pengungkapan (wacana langsung dan wacana tidak 

langsung), berdasarkan penempatan (wacana penuturan dan wacana pembeberan). 
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Menurut Sudaryat (2009:164) jenis-jenis wacana diklasifikasikan 

berdasarkan medium bahasanya terdapat wacana lisan dan wacana tulisan. 

Berdasarkan cara pengungkapan terdapat wacana langsung dan wacana tak 

langsung. Berdasarkan pendekatannya, dibedakan menjadi wacana fiksi dan 

wacana nonfiksi. Berdasarkan bentuknya, terdapat wacana narasi, deskripsi, 

eksposisi, dan argumentasi. 

Sumarlam (2003:15-22) membagi jenis-jenis wacana berdasarkan bahasa 

yang dipakai, media yang dipakai untuk mengungkapkan, jenis pemakaian, 

bentuk, serta cara dan tujuan penyampaiannya. Berdasarkan bahasa yang dipakai, 

terdapat empat macam wacana, antara lain wacana nasional bahasa (Indonesia), 

wacana bahasa lokal atau daerah (bahasa Jawa, Bali, Sunda, Madura, dan 

sebagainya), wacana bahasa internasional (Inggris), wacana bahasa lainnya 

(bahasa Belanda, Jerman, Perancis, dan sebagainya). Berdasarkan media yang 

digunakan, wacana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wacana tulis dan wacana 

lisan, berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya terdapat wacana monolog dan 

wacana dialog. Berdasarkan bentuknya, terdapat wacana prosa, puisi dan drama. 

Berdasarkan cara dan tujuan penyampaiannya ada wacana narasi, deskripsi, 

eksposisi, argumentasi dan persuasi. 

Wedhawati  (1979:41-49) dalam bukunya yang berjudul Wacana Bahasa 

Jawa menggolongkan macam wacana dalam bahasa Jawa antara lain, (1) macam 

wacana bahasa Jawa modern menurut R.E. Longacre (wacana naratif, wacana 

prosedural, wacana ekspositiri, wacana hortatori, wacana dramatik, wacana 

epistolari, dan wacana seremonial), (2) macam wacana secara tradisional 
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(berdasarkan bahasa yag dipakai, yaitu wacana Jawa Kuna, wacana Jawa 

Tengahan dan wacana Jawa Baru; berdasar betuk gubahannya, yaitu prosa dan 

puisi; berdasarkan jenisnya, misal kisah, riwayat atau biografi, dan lain-lain.), (3) 

pemilahan macam wacana bahasa Jawa Kuna dan Tengahan menurut istilah R.E 

Longacre (wacana naratif, misal uraian kisah, riwayat atau biografi, dongeng, 

fabel, legenda, mitos, babad, roman, cerita pendek dan epos atau wiracerita; 

wacana hortatori, misal primbon, kitab-kitab niti, sarana dan tutur; wacana 

dramatik, misalnya lakon-lakon wayang, drama, ketoprak, dan sandiwara; wacana 

ekspositori, misalnya Serat Centhini dan Kitab Negarakertagama), (4) perubahan-

perubahan yang terdapat dalam wacana bahasa jawa modern (wacana prosedural, 

misalnya resep masakan dan sebagainya, semula pada (bahasa Jawa Kuna) belum 

ada, sekarang menjadi banyak; wacana epistolari, bentuk ini pada zaman dahulu 

mungkin belum ada, dan kalau ada hal itu masih jarang, jadi perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut). 

Berdasarkan pengklasifikasian oleh para ahli bahas tersebut, peneliti 

mencoba untuk merangkum jenis-jenis wacana, antara lain: media 

penyampaiannya (wacana tulis dan wacana lisan), sifat (wacana fiksi dan wacana 

nonfiksi), pengungkapan (wacana langsung dan wacana tidak langsung), jumlah 

penuturnya (wacana monolog dan wacana dialog), bentuknya (wacana narasi, 

deskripsi, ekspositori, argumentasi, dan persuasi). 
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2.2.3 Kohesi 

Kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana (hubungan yang 

tampak pada bentuk). Kohesi merupakan organisasi sintaksis dan merupakan 

wadah kalimat-kalimat yang disusun secara padu dan padat untuk menghasilkan 

tuturan (Tarigan 1978:96). Kohesi adalah hubungan antar kalimat di dalam sebuah 

wacana baik dalam skala gramatikal maupun dalam skala leksikal tertentu. 

Menurut Duran (2007:2), kohesi dapat dilihat sebagai informasi berbasis 

teks yang secara eksplisit menghubungkan konstituen, proposisi, konseptual tema, 

dan subtema. Meskipun Informasi ini mengacu pada unsur-unsur dalam teks, ada 

yang besar badan penelitian konsisten dengan gagasan bahwa perbedaan dalam 

kohesi berkorelasi dengan koherensi yang terlibat dalam representasi mental teks. 

Dengan demikian, suatu bagian teks dengan kohesi yang lebih besar dapat 

membantu pembaca dalam menghasilkan kesimpulan dan kesenjangan konseptual 

jembatan, sehingga meningkatkan pemahaman. 

Castro (2004:3) menjelaskan bahwa teks telah didefinisikan sebagai 

"multidimensi membangun menyampaikan makna pada tingkat yang berbeda” dan 

kohesi mengacu pada lexicogrammatical fitur teks yang memberikan tekstur. 

Kohesi menjelaskan bagaimana makna dibangun berdasarkan hubungan semantik 

yang termotivasi antara dan di antara leksikal dan item tata bahasa dalam teks. 

Kohesi membedakan teks dari non-teks dan memungkinkan pembaca atau 

pendengar untuk membangun relevansi antara apa yang mengatakan, yang 

dikatakan, dan akan mengatakan, melalui yang sesuai penggunaan yang 

diperlukan leksikal dan gramatikal kohesif perangkat. Kohesi terjadi ketika 
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penafsiran semantik beberapa unsur linguistik dalam wacana tergantung pada 

yang lain. Ini adalah landasan yang di atasnya bangunan koherensi adalah 

dibangun dan adalah penting fitur teks jika dinilai tidak koheren. 

Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antara kata dengan 

acuannya. Kata-kata yang berfungsi sebagai pengacu disebut deiksis sedangkan 

unsur-unsur yang diacunya disebut antesedan. Referensi dapat bersifat eksoforis 

(situasional) apabila mengacu ke antesedan yang ada di luar wacana, dan bersifat 

endoforis (tekstual) apabila yang diacunya terdapat di dalam wacana. Referensi 

endoforis yang berposisi sesudah antesedennya disebut referensi anaforis, 

sedangkan yang berposisi sebelum antesedennya disebut referensi kataforis. 

Substitusi mengacu ke penggantian kata-kata dengan kata lain. Substitusi 

hampir sama dengan referensi. Perbedaan antara keduanya adalah referensi 

merupakan hubungan makna sedangkan substitusi merupakan hubungan leksikal 

atau gramatikal. Selain itu, substitusi dapat berupa proverba, yaitu kata-kata yang 

digunakan untuk menunjukan tindakan, keadaan, hal, atau isi bagian wacana yang 

sudah disebutkan sebelum atau sesudahnya juga dapat berupa substitusi klausal. 

Elipsis adalah sesuatu yang tidak terucapkan dalam wacana, artinya tidak 

hadir dalam komunikasi, tetapi dapat dipahami. Jadi pengertian tersebut tentunya 

didapat dari konteks pembicaraan, terutama konteks tekstual. Sebagai pegangan, 

dapat dikatakan bahwa pengertian elipsis terjadi bila sesuatu unsur yang secara 

struktural seharusnya hadir, tidak ditampilkan. Sehingga terasa ada sesuatu yang 

tidak lengkap. 
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Konjungsi (kata sambung) adalah bentuk atau satuan kebahasaan yang 

berfungsi sebagai penyambung, perangkai atau penghubung antara kata dengan 

kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan 

seterusnya. Konjungsi disebut juga sarana perangkaian unsur-unsur kewacanaan. 

Konjungsi mudah dikenali karena keberadaannya terlihat sebagai pemarkah 

formal. Beberapa jenis konjungsi antara lain adalah: a ) konjungsi adservatif 

(namun, tetapi), b) konjungsi kausal (sebab, karena), c) konjungsi korelatif 

(apalagi, demikian juga), d) konjungsi subordinatif (meskipun, kalau), dan e) 

konjungsi temporal (sebelumnya, sesudahnya, lalu, kemudian). 

Kohesi leksikal atau perpaduan leksikal adalah hubungan leksikal antara 

bagian-bagian wacana untuk mendapatkan keserasian struktur secara kohesif. 

Unsur kohesi leksikal terdiri dari sinonim (persamaan), antonim (lawan kata), 

hiponim (hubungan bagian atau isi), repetisi (pengulangan), kolokasi (kata 

sanding), dan ekuivalensi. Tujuan digunakannya aspek-aspek leksikal itu 

diantaranya ialah untuk mendapatkan efek intensitas makna bahasa, kejelasan 

informasi, dan keindahan bahasa lainnya. 

Konsep kohesi mengacu pada hubungan bentuk antar unsur-unsur wacana 

sehingga memiliki keterkaitan secara padu. Dengan adanya hubungan kohesif itu, 

suatu unsur dalam wacana dapat diinterprestasikan sesuai dengan keterkaitannya 

dengan unsur-unsur yang lain. Hubungan kohesif dalam wacana sering ditandai 

dengan penanda-penanda kohesi, baik yang sifatnya gramatikal maupun leksikal.  

Secara khusus, kohesi merupakan karakteristik dari teks, sedangkan 

koherensi merupakan karakteristik dari representasi mental pembaca dari isi teks. 
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Kohesi adalah properti obyektif dari bahasa dan teks eksplisit. Ada fitur eksplisit, 

kata, frasa, atau kalimat yang memandu pembaca dalam menafsirkan ide-ide 

substantif dalam teks, dalam menghubungkan ide dengan ide lain, dan  dalam 

menghubungkan ide-ide untuk lebih tinggi unit tingkat global (misalnya, topik 

dan tema). Ini kohesif perangkat isyarat pembaca tentang bagaimana membentuk 

representasi yang koheren. Hubungan koherensi dibangun di pikiran pembaca dan 

tergantung pada keterampilan dan  pengetahuan bahwa pembaca membawa ke 

situasi. Jika pembaca memiliki cukup pengetahuan dunia tentang materi pelajaran 

dan jika ada linguistik yang memadai dan isyarat wacana, maka pembaca 

kemungkinan untuk membentuk representasi mental koheren teks. Seorang 

pembaca merasakan teks menjadi koheren sejauh bahwa ide-ide yang disampaikan 

dalam teks bersatu dalam bermakna dan secara terorganisir. Dengan demikian, 

koherensi merupakan prestasi yang merupakan produk representasi psikologis dan 

proses. Sederhananya, koherensi adalah psikologis membangun, sedangkan kohesi 

adalah membangun tekstual (Graesser dkk, 2004:2-3). 

Ramlan (1993) menguraikan sejumlah penanda hubungan antarkalimat 

dalam wacana bahasa Indonesia. Penanda hubungan tersebut antara lain: 

1. Penanda hubungan penunjukan yaitu penggunaan kata atau frasa untuk 

menunjuk atau mengacu pada kata, frasa, atau satuan gramatikal yang 

lain dalam suatu wacana. Hubungan penunjukan dapat bersifat anaforis 

maupun kataforis. Sejumlah kata yang berfungsi sebagai penanda 

hubungan penunjukan ini yaitu: ini, itu, tersebut, berikut, dan tadi. 
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2.  Penanda hubungan pengganti yaitu penanda hubungan antarkalimat 

yang berupa kata atau frasa yang menggantikan kata, frasa, atau satuan 

gramatikal, lain yang terletak di depannya atau secara anaforik maupun 

di belakangnya atau secara kataforik. Bentuk-bentuk penanda hubungan 

ini diantaranya adalah kata ganti persona, kata ganti tempat, klitika-nya, 

kata ini, begitu, begini, dan demikian. 

3. Penanda hubungan pelesapan atau elipsis yaitu, penghilangan unsur 

pada kalimat berikutnya, tetapi kehadiran unsur kalimat itu dapat 

diperkirakan. 

4. Penanda hubungan perangkaian yaitu hubungan yang disebabkan 

adanya kata yang merangkaikan kalimat satu dengan kalimat yang lain 

dalam suatu paragraf. Kata atau kelompok kata yang berfungsi sebagai 

penanda hubungan perangkaian antara lain adalah dan, kemudian, 

tetapi, padahal, sebaliknya, malah, misalnya, kecuali itu, oleh sebab itu, 

selain dari pada itu, meskipun demikian, dan lain sebagainya. 

5. Penanda hubungan leksikal yaitu hubungan yang disebabkan oleh 

adanya kata-kata yang secara leksikal memiliki pertalian. Penanda 

hubungan leksikal ini dapat dibedakan menjadi pengulangan, sinonim, 

dan hiponim. 
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2.2.4 Pengertian Substitusi 

Menurut Sandvik (1997:2) dalam rangka untuk mencapai teks yang jelas 

dan seragam, jelas dan elemen ambigu diganti dengan formulasi standar dari 

bahasa pragmadialectical teori. Urutan kejadian dalam wacana yang sebenarnya 

tidak perlu menjadi diikuti dalam rekonstruksi normatif, unsur dapat disusun 

kembali, dan transformasi di tempat kerja disebut substitusi. 

Penanda hubungan pengganti yaitu penanda hubungan antarkalimat yang 

berupa kata atau frasa yang menggantikan kata, frasa, atau satuan gramatikal, lain 

yang terletak di depannya atau secara anaforik maupun di belakangnya atau secara 

kataforik. Bentuk-bentuk penanda hubungan ini di antaranya adalah kata ganti 

persona, kata ganti tempat, klitika-nya, kata ini, begitu, begini, dan demikian 

(Ramlan 1993: 17). 

Menurut Sumarlam (2003:28) penyulihan atau substitusi ialah salah satu 

jenis kohesi gramatikal yang berupa penggantian satual lingual tertentu (yang 

telah disebut) dengan satuan lingual lain dalam wacana untuk memperoleh unsur 

pembeda.  

Selain itu, Suhaebah dkk (1996:11) juga menjelaskan bahwa penggantian 

(substitution) adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang 

maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa substitusi 

atau penggantian adalah salah satu alat kohesi yang ditandai dengan penggantian 

suatu kata, frasa, atau satuan gramatik lainnya dengan kata atau satuan gramatik 

yang lain yang maknanya sama sekali berbeda dengan makna kata atau frasa yang 
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diacunya yang terletak di mukanya yang disebut anaforis atau terletak di 

belakangnya yang disebut kataforis. 

2.2.5 Bentuk Penanda Substitusi 

Sesuai dengan ciri substitusi di atas, dalam penggantian terdapat unsur 

terganti dan unsur pengganti. Unsur terganti dapat berupa kata, frasa, klausa, 

kalimat dan gugus kalimat, sedangkan unsur pengganti berupa kata dan frasa yang  

meliputi pronominal persona, pronominal demonstratif, dan proverb (Widodo 

1999:10) 

2.2.5.1 Kata 

Kata adalah morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dapat 

dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diajarkan sebagai bentuk bebas 

(Kridalaksana 1993:98). 

2.2.5.2 Frasa 

  Frasa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat 

non-predikatif, atau lazim juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu 

fungsi sintaksis di dalam kalimat (Chaer 2007:222). 

2.2.5.3 Klausa 

  Klausa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari fungsi predikat, bisa 

diikuti fungsi lain (S, Pel, O, K) atau tidak diikuti fungsi lain (Kurniati 2008:45-

46). 
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2.2.5.4 Kalimat 

  Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan 

yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan 

dengan suara naik turun dan keras lembut, disela oleh jeda, dan diakhiri dengan 

intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan 

atau asimilasi bunyi. Dalam wujud tulisan, khususnya yang berhuruf latin, kalimat 

dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik (.), tanda tanya (?), 

atau tanda seru (!), sementara itu, di dalamnya disertakan pula tanda baca yang 

lain seperti koma (,), titik koma (;), titik dua (:), tanda pisah (-), dan spasi. Tanda 

titik. Tanda tanya, dan tanda seru sepadan dengan intonasi akhir, sedangkan tanda 

baca lain sepadan dengan jeda. Spasi yang mengikuti tanda titik, tanda tanya, dan 

tanda seru melambangkan kesenyapan (Alwi dkk 2003:311). 

 

2.2.6  Bentuk Substitusi 

  Suhaebah, dkk (1996:20-41) menyebutkan beberapa bentuk substitusi 

antara lain: (1) substitusi dengan konstituen senilai, (2) substitusi dengan 

penyebutan ulang secara definit, (3) substitusi dengan penominalan predikat, (4) 

substitusi dengan pemronominalan, dan (5) penggantian terbatas. 

2.2.6.1 Substitusi dengan Konstituen Senilai 

  Penggantian dapat ditandai oleh konstituen yang senilai atau 

pengulangan kata atau frasa. Penggantian sering pula diciptakan dengan 

menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan makna kata yang 

diacunya, tetapi mempunyai kedudukan yang senilai. Perhatikan contoh berikut. 
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(1)    . . . Anggi terus nangis mingseg-mingseg ing kamare. Dheweke 

sajak karanta-ranta banget. Ya gene nganti jam setengah sanga bengi 

wong sing dienteni kok durung ana teka. Cewek manis sing adat 

polatane katon suntuk kaya rembulan ketutup mendhung. Anggi terus 

nggresah jroning batin. Wong sing cocog diajak kekancan ngono 

pranyata durung mesthi yen cocog diajak pacaran. Sakora-orane kaya 

ngono sing bisa dirasakake ing wektu iki . . . . 

  (TWK 1) 

 „. . . Anggi terus menangis tersedu-sedu di kamarnya. Dia seperti 

terlunta-lunta sekali. Kenapa sampai jam setengah sembilan malam orang 

yang ditunggu belum datang juga. Cewek manis yang kelihatan suntuk 

seperti rembulan tertutup mendung. Anggi kemudian bergumam dalam 

hati. Orang yang diajak berteman seperti itu ternyata belum tentu kalau 

cocok diajak pacaran. Setidak-tidaknya seperti itu yang bisa dirasakannya 

di waktu itu . . . .‟ 

  Pada contoh (1) di atas tampak bahwa konstituen Anggi „Anggi‟ diganti 

dengan konstituen yang senilai, yaitu  cewek manis „cewek manis‟ .  

2.2.6.2 Substitusi dengan Penyebutan Ulang Secara Definit 

  Penggantian dapat diciptakan dengan penyebutan ulang secara definit. 

Sebagai penanda definit biasanya digunakan iki „ini‟, iku, „itu‟, kasebut „tersebut‟, 

dan mau „tadi‟. Perhatikan contoh berikut. 

(2)   . . . Ponakane Bulik Nur dolan. Bulik Nur katon marem weruh 

Wulan dolan mrana. Wis sawatara wektu ponakane kuwi ora mara. 

Kamangka ana pesenan saka desa, yen sasi ngarep Wulan dijaluki tulung 

ngelengake bali. Amarga putrane pak Lurah, sing jenenge Narti dadi 

manten. Wulan dijaluki tulung nari kanggo ngisi acara selingan. . . . 

  (TWK 92) 

 „ . . . Ponakane Bulik Nur dolan. Bulik Nur terlihat puas melihat 

Wulan main ke sana. Sudah beberapa waktu keponakannya itu tidak 

datang. Padahal ada pesenan dari desa, kalau Wulan dimintai tolong 

mengingatkan pulang. Karena putranya pak Lurah, yang namanya Narti 

menjadi istri. Wulan dimintai tolong nari untuk mengisi acara selingan . . 

. .‟ 

  Pada contoh (2) di atas, yaitu konstituen ponakane Bulik Nur 

„keponakannya Bulik Nur‟ mengalami penggantian dengan penyebutan ulang 

ditambah pendefinit Bulik Nur „Bulik Nur‟ menjadi kuwi „itu‟. 
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2.2.6.3 Substitusi dengan Penominalan Predikat 

  Sebagai alat kohesi dalam suatu wacana, penggantian dapat 

direalisasikan dengan cara penominalan predikat, baik yang berupa verba, 

adjektiva maupun adverbia. Penominalan predikat ini selalu bersifat anaforis, 

yaitu predikat yang merupakan konstituen terganti berada pada posisi kiri 

konstituen penyulih. Perhatikan contoh berikut. 

(3)   . . . Ibu-ibu mundhut roti sing telung ewunan rong bungkus, sing 

limang ewunan uga rong bungkus. Bubar ngedoli, Rina bali lungguh, 

banjur nyawang njaba sedela. Panyawang kanthi sorot mripat kang 

landhep nalika weruh bocah lanang sing biasa disawang mara menyang 

tokone . . . . 

  (TWK 78) 

 „. . . Ibu-ibu mengambil roti yang seharga tiga ribu sebanyak dua 

bungkus, yang lima ribuan dua bungkus. Setelah melayani pembeli, Rina 

kembali duduk kemudian memandang keluar sebentar. Pandangan 

dengan sorot mata yang tajam ketika melihat anak lelaki yang biasa 

dipandang datang ke tokonya . . . .‟ 

  Pada contoh (3) di atas, yaitu konstituen nyawang „memandang‟ yang 

merupakan verba predikat diganti dengan penominalan menjadi panyawang 

„pandangan‟. 

2.2.6.4 Substitusi dengan Pemronominalan 

  Dalam bentuk penggantian pemronominalan ini terjadi penggantian 

dengan pronominal. Perhatikan contoh berikut. 

(4)   . . . Sidane Anggi sing nggolekake penari. Kebenaran dheweke uga 

duwe tepangan bocah seni tari sing bisa nari gambyong pareanom. 

Jenenge Anjas, kanca sak dhaerah karo Anggi. . . .‟   

    

  (TWK 6) 

 „. . . Akhirnya Anggi yang mencarikan penari. Kebetulan dia juga 

punya kenalan anak seni tari yang bisa nari gambyong pareanom. 

Namanya Anjas, teman sedaerah dengan Anggi . . .‟ 

Pada contoh (4) di atas, konstituen Anggi „Anggi‟ diganti oleh 

pronominal dheweke „dia‟. 
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2.2.6.5 Substitusi Terbatas 

  Penggantian terbatas yaitu penggantian yang hanya berlaku untuk satu 

hal saja. Penggantian terbatas ini biasanya tidak ditemukan dalam wacana narasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1    Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan teoretis dan 

pendekatan metodologis. Pendekatan teoretis dalam penelitian ini adalah 

pendekatan strukturalisme. Strukturalisme merupakan pendekatan pada analisis 

bahasa yang memberikan perhatian yang eksplisit kepada berbagai unsur bahasa 

sebagai struktur dan sistem (Kridalaksana 1983:158). Pendekatan ini digunakan 

karena pengklasifikasian jenis-jenis substitusi satuan lingual didasarkan pada 

fungsi dan kategori sintaksis. Keduanya merupakan analisis secara struktural. 

Pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan kualitatif dan pendekatan deskriptif. Moleong (2007:6) menjelaskan 

bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan prosedur 

analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Pendekatan kualitatif digunakan 

karena data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, tetapi kata-kata 

sehingga penelitian ini tidak menggunakan perhitungan maupun prosedur analisis 

statistik lainnya. Pendekatan ini adalah mendeskripsi bentuk-bentuk penggantian 

dalam kumpulan crita cekak Tembange Wong Kangen karya Sumono Sandy 

Asmoro. 
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3.2    Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini berupa penggalan wacana cerkak yang berjudul 

“Tembange Wong Kangen.” yang berupa kalimat dan paragraf  yang diduga 

mengandung penanda substitusi.  

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data tertulis yang berupa 

kumpulan cerkak yang berujudul “ Tembange Wong Kangen.” yang ditulis oleh 

Sumono Sandy Asmoro.  

 

3.3    Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak yakni 

dengan menyimak penggunaan bahasa dalam wacana yang telah ditentukan 

sebagai objek penelitian, yaitu kumpulan cerkak Tembange Wong Kangen. Selain 

menyimak, penelitian ini juga menggunakan teknik catat, yaitu mencatat pada 

kartu data. Kegiatan terakhir dalam pengumpulan data adalah klasifikasi atau 

pengelompokan kartu data. 

Kartu data penelitian ini adalah sebagai berikut. 

No. Data              

Sumber Data        

Data                     

Bentuk Penyulihan  

Analisis                
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   Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengumpulkan data adalah 

sebagai berikut. 

1. Mencari penanda substitusi dalam kumpulan wacana cerkak Tembange 

Wong Kangen.. 

2. Memberi tanda pada kumpulan wacana cerkak Tembange Wong Kangen. 

yang terdapat wujud penanda substitusi. 

3. Mencatat bentuk penanda substitusi yang terdapat dalam kumpulan 

wacana cerkak Tembange Wong Kangen. dalam kartu data. 

4. Memberikan penomeran pada kartu data. 

5. Mengklasifikasikan kartu data yang sudah diberi tanda sesuai dengan 

kriteria yang sudah ditentukan.  

 

3.4    Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap setelah data terkumpul. Teknik yang 

dilakukan dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

agih. Metode agih yaitu metode yang alat penentunya merupakan bagian dari 

bahasa yang bersangkutan (Sudaryanto 1993:15). Penelitian ini menggunakan 

metode agih karena alat bantu penentu yang dipakai dalam penelitian ini berupa 

penggalan wacana cerkak Tembange Wong Kangen. 

   Metode agih dilaksanakan dengan teknik dasar berupa teknik bagi unsur 

langsung (BUL) dengan teknik lanjutan yaitu teknik ganti. Teknik BUL yaitu cara 

yang digunakan pada awal kerja analisis dengan membagi satuan lingual data 

menjadi beberapa bagian atau unsur, dan unsur-unsur yang bersangkutan 
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dipandang sebagai bagian yang langsung membentuk satuan lingual yang 

dimaksud (Sudaryanto 1993:31). Unsur atau bagian-bagian tertentu inilah yang 

menduduki fungsi tertentu dalam kalimat. Dengan demikian, teknik bagi unsur 

langsung digunakan untuk mengklasifikasi penggantian unsur kalimat 

berdasarkan fungsi dan kategori sintaksisnya. 

   

3.5  Teknik Pemaparan Hasil Analisis Data 

Penyajian hasil analisis data merupakan langkah setelah menganalisis data. 

Penyajian hasil analisis data dilakukan dengan memaparkan kaidah-kaidah kohesi 

gramatikal substitusi kumpulan wacana cerkak Tembange Wong Kangen. Kaidah-

kaidah tersebut dipaparkan dengan metode informal. 

Metode penyampaian informal adalah paparan yang menggunakan 

rumusan kata-kata biasa, termasuk penggunaan terminomogi yang bersifat teknis 

(dalam Sudaryanto 1993:145). Pemilihan metode secara informal ini disesuaikan 

dengan karakter data yang tidak memerlukan adanya tanda-tanda atau lambang-

lambang. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan data yang telah 

diklasifikasikan, sehingga dapat memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan 

rumusan masalah. Dengan menggunakan metode informal, penjelasan tentang 

kaidah menjadi lebih rinci dan terurai. Penelitian ini kemudian disajikan dengan 

menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD).  
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BAB IV 

BENTUK-BENTUK SUBSTITUSI DALAM KUMPULAN CERKAK 

TEMBANGE WONG KANGEN KARYA SUMONO SANDY ASMORO 

 

4.1 Bentuk Substitusi 

 Bentuk substitusi yang ditemukan dalam kumpulan cerkak Tembange 

Wong Kangen terdapat empat bentuk substitusi, yaitu (1) substitusi dengan 

konstituen senilai, (2) substitusi dengan pengulangan secara definit, (3) substitusi 

dengan penominalan predikat, dan (4) substitusi dengan pemronominalan. 

4.1.1 Substitusi dengan Konstituen Senilai 

Substitusi (penggantian) dapat ditandai oleh konstituen yang senilai atau 

pengulangan kata atau frasa. Penggantian sering pula diciptakan dengan 

menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan makna kata yang 

diacunya, tetapi mempunyai kedudukan yang senilai. Berikut contoh substitusi 

dengan konstituen yang senilai dalam kumpulan cerkak Tembange Wong Kangen. 

(1)  . . . Anton lan Hasan kuwi mesthi ngajak Indra kang tansah 

nguber-nguber Wulan. Wulan rumangsa risih yen ketemu karo bocah siji 

kuwi. Tenane Indra iku bocahe uga apik. Nanging, Wulan ora duwe rasa 

apa-apa marang Indra. . . . 

  (TWK 91) 

 „. . . Anton dan Hasan itu pasti mengajak Indra yang selalu 

mengejar-ngejar Wulan. Wulan merasa risih kalau bertemu dengan anak 

satu itu. Sebenarnya Indra itu anaknya juga baik. Nanging, Wulan tidak 

punya rasa apa-apa kepada Indra. . . .‟ 

Konstituen Indra „Indra‟ pada kalimat pertama dan bocah siji kuwi „anak 

satu itu‟ pada kalimat kedua mengacu ke acuan yang sama. Pemakaian strategi 

penggantian dengan konstituen yang senilai di sini dilakukan karena adanya topik 

lain, yaitu konstituen Anton „Anton‟ dan Hasan „Hasan‟. Oleh karena itu, 
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digunakan penggantian dengan konstituen senilai untuk menyulih konstituen 

Indra „Indra‟ dan bukan pemronominalan karena hal ini akan menimbulkan 

makna ganda pada konstituen terganti. 

Contoh berikut juga menunjukkan penggantian dengan konstituen senilai. 

(2)    . . .Tratab, atine Wulan kumeser weruh bocah gondrong mlaku 

nyedhaki bemo warna coklat iku. Wulan ora pangling, bocah iku Candra, 

sawijining mahasiswa jurusan basa Jawa. Wulan wis kenal akrab karo 

bocah gondrong kuwi. Sanajan seje jurusan, nanging kekarone pada 

kenal. Biyen Ospek uga sakelompok. Mula ya wis apal banget marang 

aten-atenane. . . . 

  (TWK 93) 

 „. . . Tratab, hatinya Wulan deg-degan melihat anak gondrong 

berjalan mendekati bemo warna coklat itu. Wulan tidak pangling, anak 

itu Candra, seorang mahasiswa jurusan Bahasa Jawa. Wulan sudah 

kenal akrab dengan anak gondrong itu. Walaupun beda jurusan, tapi 

keduanya saling kenal. Dulu Ospek juga sekelompok. Maka dari tu ya 

sudah hafal sekali dengan ciri-cirinya . . . .‟ 

 Konstituen sawijining mahasiswa Jurusan Bahasa Jawa „seorang 

mahasiswa jurusan  Bahasa Jawa‟ dan bocah gondrong kuwi „anak gondrong itu‟ 

mengacu ke acuan yang sama sehingga boleh ditarik kesimpulan bahwa anak 

gondrong itu yang dimaksud adalah seorang mahasiswa jurusan Bahasa Jawa.  

 

4.1.2  Substitusi dengan Penyebutan Ulang secara Definit 

 Penggantian dapat diciptakan dengan penyebutan ulang secara definit. 

Sebagai penanda definit biasanya digunakan iki „ini‟, iku „itu‟, kasebut „tersebut‟, 

dan mau „tadi‟. Penggantian dengan pengulangan secara definit ini bisa dilakukan 

dengan dua cara, yaitu penyebutan ulang kata dasar dari konstituen terganti 

ditambah pendefinit dan penyebutan secara utuh konstituen terganti ditambah 

pendefinit. Berikut contoh pemakaiannya yang ditemukan dalam kumpulan 

cerkak Tembange Wong Kangen. 
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(3)     . . . Ponakane Bulik Nur dolan. Bulik Nur katon marem weruh 

Wulan dolan mrana. Wis sawatara wektu ponakane kuwi ora mara. 

Kamangka ana pesenan saka desa, yen sasi ngarep Wulan dijaluki tulung 

ngelengake bali. Amarga putrane pak Lurah, sing jenenge Narti dadi 

manten. Wulan dijaluki tulung nari kanggo ngisi acara selingan. . . . 

  (TWK 92) 

 „ . . . Ponakane Bulik Nur dolan. Bulik Nur terlihat puas melihat 

Wulan main ke sana. Sudah beberapa waktu keponakannya itu tidak 

datang. Padahal ada pesenan dari desa, kalau Wulan dimintai tolong 

mengingatkan pulang. Karena putranya pak Lurah, yang namanya Narti 

menjadi istri. Wulan dimintai tolong nari untuk mengisi acara selingan . . 

. .‟ 

 Konstituen ponakane Bulik Nur „keponakannya Bulik Nur‟ diganti dengan 

penyebutan ulang ditambah pendefinit Bulik Nur „Bulik Nur‟ menjadi kuwi „itu‟. 

 Contoh berikut juga menunjukkan substitusi dengan pengulangan secara 

definit. 

(4)   . . . Candra mesem jroning batin. Rumangsa antuk kesempatan 

kanggo bisa luwih cedhak karo mahasiswi anyar sing dadi kembange 

kampus kuwi. Wiwit kenal karo Reni dhek nalika orientasi biyen, 

Candra wis mambu ati marang cewek kuwi, nanging saprene durung 

antuk kesempatan kanggo nglairake isen-isening atine. Candra bakal 

migunakake kesempatan kuwi, nanging uga ora arep grusa-grusu, 

supaya kembang kang nedheng-nedhenge mekrok kuwi bisa diregem 

kanggo selawas-lawase. . . . 

    (TWK 16) 

 „. . . Candra tersenyum dalam hati. Merasa mendapat kesempatan 

untuk bisa lebih dekat dengan mahasiswa baru yang menjadi bunga 

kampus itu. Sejak mengenal Reni ketika masa orientasi dulu, Candra 

sudah punya hati kepada gadis itu, tapi sampai sekarang belum punya 

kesempatan untuk mengungkapkan isi dalam hatinya. Candra akan 

menggunakan kesempatan itu, tapi juga tidak mau terburu-buru, supaya 

bunga yang sedang bermekarab itu bisa dipegang selama-lamanya. . . .‟ 

  Konstituen kesempatan kanggo bisa luwih cedhak karo mahasiswi anyar 

sing dadi kembange kampus kuwi „kesempatan untuk bisa lebih dekat dengan 

mahasiswa baru yang menjadi bunga kampus itu‟ diganti dengan cara ulang 

sebagian ditambah pendefinit kuwi „itu‟. Konstituen terganti tidak diulang secara 
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lengkap tetapi hanya diulang intinya, yaitu kesempatan „kesempatan‟. Hal ini 

disebabkan oleh panjangnya konstituen terganti. 

 

4.1.3  Substitusi dengan Penominalan Predikat  

 Sebagai alat kohesi dalam suatu wacana, substitusi dapat direalisasikan 

dengan cara penominalan predikat, baik yang berupa verba, adjektiva maupun 

adverbia. Berikut contoh pemakaiannya yang ditemukan dalam kumpulan cerkak 

Tembange Wong Kangen. 

(5)    . . .  Perkarane dadi saya ruwet. Sadurunge Danar isih yakin yen 

dheweke bisa ngrebut bali Reni saka bocah lanang kang njiret atine. 

Dheweke saguh ngadhepi wong sing dianggep ngrebut pacare kuwi. 

Nanging bareng sing diadhepi kuwi seniore, dheweke banjur mikir. Atine 

sing panas diendhem. Pikire digelar-digulung murih prayogane laku. . . . 

    (TWK 19) 

 „. . . Masalahnya menjadi semakin rumit. Sebelumnya Danar masih 

yakin kalau dia bisa merebut lagi Reni dari lelaki yang mengikat hatinya. 

Dia sanggup menghadapi orang yang dianggap merebut pacarnya itu. 

Tapi berhubung yang dihadapi itu seniornya, dia kemudian berfikir. 

Hatinya yang sedang panas dipendam. Pikiranya ditarik ulur agar sesuai 

jalan. . . .‟ 

 

  Pada contoh (5) di atas verba mikir „berfikir‟ yang merupakan verba 

predikat diganti dengan penominalan menjadi pikire „fikirannya‟.  

 

4.1.4 Substitusi dengan Pemronominalan 

 

 Dalam bentuk substitusi pemronominalan ini terjadi penggantian dengan 

pronomina. Pada penelitian dalam kumpulan cerkak Tembange Wong Kangen 

karya Sumono Sandy Asmoro ditemukan substitusi dengan pronomina persona 

(kata ganti orang), pronomina demonstratif (kata ganti penunjuk), pronomina 
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posesif (kata ganti kepunyaan), dan pronomina indeterminatif (kata ganti tak 

tentu). 

Pronomina persona (kata ganti orang) merupakan kata yang bisa 

digunakan mengganti orang. Kata ganti orang dibedakan menjadi tiga, yaitu kata 

ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kata 

ganti orang pertama ditemukan dalam kumpulan cerkak Tembange Wong Kangen, 

yaitu aku „aku‟, kula „aku‟, dan awake dhewe „kita‟. 

(6)  . . . Mung Anggi dhewe sing ngerti. “Nji, aku ngerti yen kowe lagi repot, 

nanging liya dina aja diambali maneh. Saiki aku kepengin ngrasakake 

swasana endah ing ulang tahunku . . .”   

   (TWK 4) 

  „. . . Hanya Anggi sendiri yang tahu. “Nji, aku mengerti kalau kamu 

sedang repot, tapi lain hari jangan diulangi lagi. Sekarang aku ingin 

merasakan suasana indah di ulang tahunku . . .” ‟ 

Konstituen Anggi „Anggi‟ diganti dengan pronomina aku „aku‟. 

Pronomina aku „aku‟ merupakan pronomina bentuk orang pertama tunggal yang 

digunakan Anggi untuk menyebut dirinya sendiri. 

Contoh berikut ini juga menunjukkan substitusi dengan pemronominalan. 

Pronomina yang digunakan dalam contoh berikut yaitu pronomina persona 

pertama kula „aku, saya‟. 

(7)    . . .“Kula dereng mikir perkawis menika kok, Bu.” Ngono wangsulane 

Wulan saben ditakoni perkara kuwi. 

“Kok durung mikir ki banjur kapan anggonmu arep mikir? Kurang apa 

ta? Gaweyan ya wis maton, apa digolekake?”. . . 

 (TWK 85) 

 „. . . “Aku belum berfikir masalah itu, Bu.” Begitu jawabnya Wulan 

setiap ditanya masalah itu. 

“Kok belum difikirkan, kemudian kapan akan memikirkannya? Kurang 

apa sih? Kerja yang sudah ada, apa dicarikan?”. . . .‟ 
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Konstituen Wulan „Wulan‟ diganti dengan pronomina kula „aku,saya‟. 

Pronomina kula „aku,saya‟ merupakan pronomina persona pertama dalam ragam 

bahasa Jawa krama. Pada contoh (7) tersebut terlihat Wulan menggunakan ragam 

krama untuk berbicara kepada ibunya, hal itu dikarenakan dalam konteks contoh 

(7) tersebut umur ibu lebih tua dibanding dengan Wulan. 

Selain pronomina persona pertama tunggal, dalam kumpulan cerkak 

Tembange Wong Kangen juga ditemukan pronomina persona pertama jamak, 

yaitu penggunaan pronomina awake dhewe „kita‟. Adapun penggunaannya dapat 

dilihat sebagai berikut. 

 

(8)  . . . Ningrum sajak ora percaya marang pangrungune dhewe. Atine 

krasa perih, kaya tatu anyar kinecer jeruk purut. “Mas, sampeyan kejem. 

Apa luputku kok nganti sesambungane awake dhewe iki sampeyan pedhot 

ing tengah dalan, coba wangsulana, Mas,” kandhane Ningrum ambruk ing 

pangkone Prasetyo sinambi mingseg-mingseg nangis . . . . 

 (TWK 69) 

 „. . . Ningrum seakan tidak percaya terhadap apa yang dia dengar 

sendiri. Hatinya terasa perih, seperti luka baru yang terkena jeruk. “Mas, 

kamu kejam. Apa salahku sampai hubungan kita ini kamu putus di tengah 

jalan, coba jawab, Mas,” kata Ningrum jatuh di pangkuaannya Prasetyo 

sambil menangis tersedu-sedu. . . . ‟ 

Konstituen Ningrum „Ningrum‟ dan Prasetyo „Prasetyo‟ diganti dengan 

pronomina awake dhewe „kita‟. Pronomina awake dhewe „kita‟ dalam konteks 

contoh di atas digunakan oleh penutur untuk menyebut dirinya sendiri dengan 

mitra tuturnya. 

Kata ganti orang kedua yang ditemukan dalam kumpulan cerkak 

Tembange Wong Kangen, yaitu penggunaan kata kowe „kamu‟, sampeyan „kamu‟, 

dan panjenengan „panjenengan‟. 

(9)   . . . .“Ora, Dewi. Awake dhewe tetep kanca, sanadyan nate ana 

perkara. Aku ora serik marang kowe. Dakjaluk semana uga kowe, aja 
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duwe panyakrabawa sing ala marang aku. Anggepen kabeh kedadeyan 

wingenane kae minangka sandhungane wong kekancan.”. . . 

  (TWK 39) 

 „. . . “Tidak, Dewi. Kita tetap teman, walaupun pernah ada masalah. 

Aku tidak benci kepada kamu. Aku minta begitu juga kamu, jangan punya 

anggapan yang jelek kepada aku. Anggaplah semua kejadian kemarin itu 

sebagai kerikil dalam pertemanan.”. . .‟ 

Konstituen Dewi „Dewi‟ diganti dengan pronomina kowe „kamu‟. 

Pronomina kowe „kamu‟ dalam konteks kalimat di atas digunakan oleh penutur 

untuk menyebut mitra tuturnya, yaitu Dewi „Dewi‟. 

Contoh berikut ini juga menunjukkan substitusi dengan pemronominalan. 

Pronomina yang digunakan dalam contoh berikut yaitu pronomina persona kedua 

sampeyan „kamu‟. 

(10)   . . .“Mas Sandy, aku isih kelingan nalika awake dhewe isih dadi 

mahasiswa. Aku akeh sinau saka sampeyan minangka seniorku. Aku 

nyuwun ngapura nalika semana durung bisa aweh wangsulan kang 

gumathok marang sampeyan.”. . . 

 (TWK 52) 

 „. . . “Mas Sandy, aku masih teringat ketika kita masih menjadi 

mahasiswa. Aku banyak belajar dari kamu sebagai seniorku. Aku minta 

maaf ketika itu belum bisa memberi jawaban yang sesuai kepada kamu.” . 

. . .‟ 

Konstituen Mas Sandy „Mas Sandy‟ diganti dengan pronomina sampeyan 

„kamu‟. Pronomina sampeyan „kamu‟ dalam konteks contoh di atas digunakan 

oleh penutur untuk menyebut mitra tuturnya, yaitu Mas Sandy „Mas Sandy‟. 

Contoh berikut ini juga menunjukkan substitusi dengan pemronominalan. 

Pronomina yang digunakan dalam contoh berikut yaitu pronomina persona kedua 

panjenengan „kamu‟. 

(11)   “. . .  Amung pamujiku, sapungkurku, muga-muga Mas Sulung enggal 

entuk ganti kenya kang luwih setya katimbang aku. Wondene aku trima 

ngentekake sisa-sisaning uripku. Cukup semene wae ya, Mas. Yen ana 

luputku, aku njaluk pangapura. Lan sepisan maneh panyuwunku, 

sampeyan aja gela marang aku. Saka aku, kenya sing nate mampir ing 

plataraning ati panjenengan. . . .” 
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 (TWK 28) 

 

„ “. . . Cuma permintaanku, setelah aku pergi, semoga Mas Sulung 

segera mendapatkan gadis yang lebih setia daripada aku. Intinya aku 

terima menghabiskan sisa hidupku. Cukup sekian saja ya, Mas. Jika ada 

salahku, aku meminta maaf. Dan sekali lagi permintaanku, kamu jangan 

kecewa kepada kau. Dari aku, gadis yang pernah singgah di hati kamu. . . 

.” ‟ 

Konstituen Mas Sulung „Mas Sulung‟ diganti dengan pronomina 

panjenengan „kamu‟. Pronomina panjenengan „kamu‟ dalam konteks contoh di 

atas digunakan oleh penutur untuk menyebut mitra tuturnya, yaitu Mas Sulung 

„Mas Sulung‟. 

Kata ganti orang ketiga yang ditemukan dalam kumpulan cerkak 

Tembange Wong Kangen, yaitu penggunaan kata dheweke „dia‟ penggunaan 

pronomina persona ketiga dapat dilihat sebagai berikut. 

(12)    . . . Tenane abot Candra ninggal Reni ijen, sebab lomba maca puisi 

kuwi durung rampung. Mesthine Reni isih kepengin ngenteni pengumuman 

sapa pemenange. Nanging Candra wis nekad, nggeblas tanpa ngomong 

apa-apa maneh. Dheweke nyadhari yen atine kadhung direbut Reni nganti 

oyot-oyote. . . . 

  (TWK 20) 

 „. . . Sebenarnya berat Candra meninggalkan Reni sendiri, sebab 

lomba membaca puisi itu belum selesai. Sebenarnya Reni masih ingin 

menunggu pengumuman siapa pemenangnya. Tapi Candra sudah nekad, 

berlalu tanpa berkata apa-apa lagi. Dia menyadari kalau hatinya terlanjur 

direbut Reni sampai ke akar-akarnya. . . .‟ 

Konstituen Candra „Candra‟ diganti dengan pronomina dheweke „dia‟. 

Pronomina dheweke „dia‟ dalam contoh di atas digunakan untuk menyebut objek 

pembicaraan, yaitu Candra „Candra‟.  

Bentuk pronomina kedua yang digunakan dalam kumpulan cerkak 

Tembange Wong Kangen yaitu pronomina demonstratif atau kata ganti penunjuk. 

Pronomina penunjuk dibedakan menjadi tiga, yaitu penunjuk umum, penunjuk 
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tempat, dan penunjuk suatu hal. Kata ganti penunjuk umum yang ditemukan 

dalam kumpulan cerkak Tembange Wong Kangen, yaitu penggunaan kata iki „ini‟, 

iku „itu‟, kae „iku‟, menika „itu‟. Penggunaan kata ganti penunjuk umum dapat 

dilihat sebagai berikut. 

(13)   . . . Wis setengah jam, kol sing daktumpaki ngetem ana prapatan 

Karangan, rasane atiku anyel banget. Kesusu selak kepengin ndang tekan 

papan tujuan, kok kendaraan sing dinunuti sakarepe dhewe, ning atiku 

simg wiwit panas njur dakdhem-dhem. Pancen ya ngene iki resiko numpak 

angkutan umum. Apa maneh jurusan Trenggalek-Panggul. Yen ngetem 

jam-jaman. . . . 

   

 (TWK 135) 

„. . .Sudah setengah jam, angkutan yang dinaiki berhenti di 

perempatan Karangan, rasanya hatiku kesal sekali. Terburu-buru ingin 

cepat sampai tempat tujuan, kendaraan yang dinaiki seenaknya sendiri, 

dalam hatiku yang sudah mulai panas kemudian aku dinginkan. Memang 

ya begini  ini resiko naik angkutan umum. Apalagi jurusan Trenggalek-

Panggul. Kalau berhenti berjam-jam. . . .‟ 

 

 

Konstituen kol „angkutan‟ diganti dengan pronomina iki „ini‟. Pronomina 

iki „ini‟ digunakan untuk menunjukkan suatu hal atau barang yang erat dengan 

pembicaraan. Dalam konteks contoh di atas pronomina iki „ini‟ digunakan penutur 

untuk menyebut kol „angkutan‟ yang dinaiki oleh penutur.  

Contoh berikut menunjukkan substitusi dengan pemronominalan. 

Pronomina yang digunakan dalam contoh berikut yaitu kata ganti penunjuk umum 

dengan kata iku „itu‟. 

(14)   . . . Biyen Sari duwe panganggep yen mahasiswa sing melu mrogram 

mata kuliah ing angkatan sangisore ngono kuwi kalebu mahasiswa sing 

seret anggone nampa pelajaran lan elek prestasine. Mula dheweke sajak 

ora simpati yen ana kakak kelase sing melu kuliah ing angkatane. Nanging 

rasa sing mangkono mau sethithik mbaka sethithik owah, lan saiki bisa 

ngajeni yen ana seniore sing melu kuliah ing angkatane. Iku mau sawise 

Sari cedhak karo Dita, cowok gondrong sing seneng main teater, sing 

maune ora tau direken yen kuliah lungguhe cedhak dheweke kuwi. . . .‟  
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 (TWK 155) 

„. . . Dulu Sari punya anggapan kalau mahasiswa yang ikut program 

mata kuliah di angkatan bawahnya begitu itu termasuk mahasiswa yang 

sulit dalam menerima pelajaran dan jelek prestasinya. Maka dia terlihat 

tidak simpati kalau ada kakak kelasnya yang ikut kuliah di angkatannya. 

Tapi rasa yang begitu sedikit demi sedikit berubah, dan sekarang bisa 

menghargai kalau ada seniornya yang ikut kuliah di angkatannya. Itu 

semua setelah Sari dekat dekat Dita, lelaki gondrong yang senang main 

teater, yang semula tidak pernah dipedulikan kalau kuliah duduknya dekat 

dia itu. . . .‟ 

 

Konstituen  saiki bisa ngajeni yen ana seniore sing melu kuliah ing 

angkatane „sekarang bisa menghargai kalau ada seniornya yang ikut kuliah di 

angkatannya‟ diganti dengan pronomina iku „itu‟. Pronomina iku „itu‟ merupakan 

bentuk pronomina penunjuk suatu hal atau benda yang agak jauh dari 

pembicaraan. Dalam contoh di atas pronomina iku „itu‟ digunakan untuk 

menggantikan konstituen saiki bisa ngajeni yen ana seniore sing melu kuliah ing 

angkatane „sekarang bisa menghargai kalau ada seniornya yang ikut kuliah di 

angkatannya‟ yang mengacu pada pelakunya yaitu Sari „Sari‟. 

 

Contoh berikut menunjukkan substitusi dengan pemronominalan. 

Pronomina yang digunakan dalam contoh berikut yaitu kata ganti penunjuk umum 

dengan kata kae „itu‟. 

(15)   . . . Tenane dheweke ora kepengin mbuwang kesempatan emas kuwi. 

Wiwit isih dadi mahasiswa anyar kae Nanik wis simpati marang 

Lambang. Seniore sing duwe watak jujur, tanggung jawab, lan 

melindungi. . . . 

 (TWK 32) 

„. . .Benar-benar dia tidak ingin membuang kesempatan emas itu. 

Mulai masih menjadi mahasiswa baru itu Nanik sudah simpati kepada 

Lambang. Seniornya yang mempunyai sifat jujur, tanggung jawab, dan 

melindungi. . . .‟ 
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Konstituen Nanik „Nanik‟ diganti dengan pronomina kae „itu‟. Pronomina 

iku „itu‟ digunakan untuk menunjukkan suatu hal atau barang yang jauh dari 

pembicaraan. Dalam contoh (15) di atas digunakan pronomina kae „itu‟ karena 

dalam konteks kalimat tersebut posisi konstituen terganti, yaitu Nanik „Nanik‟ 

jauh dari penutur dan mitra tutur. 

Contoh berikut menunjukkan substitusi dengan pemronominalan. 

Pronomina yang digunakan dalam contoh berikut yaitu kata ganti penunjuk umum 

dengan kata menika „itu‟. 

(16)   . . . “Kula dereng mikir perkawis menika kok, Bu.” Ngono 

wangsulane Wulan saben ditakoni perkara kuwi. 

“Kok durung mikir ki banjur kapan anggonmu arep mikir? Kurang 

apa ta? Gaweyan ya wis maton, apa digolekake?”. . .  

 (TWK 85) 

 „. . . “Aku belum berfikir masalah itu, Bu.” Begitu jawabnya Wulan 

setiap ditanya masalah itu. 

 “Kok belum difikirkan, kemudian kapan akan memikirkannya? 

Kurang apa sih? Kerja yang sudah ada, apa dicarikan?”. . . .‟ 

 

Konstituen perkawis „masalah‟ diganti dengan pronomina menika „itu‟. 

Dalam contoh (16) digunakan pronominal menika „itu‟ karena posisi konstituen 

terganti, yaitu perkawis „masalah‟ agak jauh dari penutur maupun mitra tutur. 

Kata ganti penunjuk tempat yang ditemukan dalam kumpulan cerkak 

Tembange Wong Kangen, yaitu penggunaan kata kene „sini‟ dan kana „sana‟. 

Penggunaan kata ganti penunjuk tempat dapat dilihat sebagai berikut. 

(17)   . . . Mengko bengi aku ora bisa budhal bareng karo awakmu lan 

Yanti. Saiki aku arep dolan menyang daleme bulikku ing Rungkut. 

Mengko aku langsung budhal saka kene wae.” Kandhane Wulan marang 

Sari kanthi kalem nanging cetha. . . . 

 (TWK  91) 

„. . . Nanti malam aku tidak bisa pergi bersama dengan dirimu dan 

Yanti. Sekarang aku akan main ke rumahnya bulikku di Rungkut. Nanti 
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aku langsung pergi dari sini saja,” katanya Wulan kepada Sari halus tapi 

jelas. . . .‟ 

 

Konstituen daleme bulikku „rumahnya bulikku‟ diganti dengan pronomina 

kene „sini‟. Pronomina kene „sini‟ merupakan penunjuk tempat yang dekat. Dalam 

contoh (17) di atas digunakan pronomina kene „sini‟ karena dalam konteks 

kalimat posisi konstituen terganti dekat dengan penutur. 

Contoh berikut juga menunjukkan substitusi dengan pemronominalan. 

Pronomina yang digunakan dalam contoh berikut yaitu kata ganti penunjuk 

tempat dengan kata kana „sana‟. 

(18)   . . . Kanca-kancane sing padha nonton tv, blas ora disapa. Dheweke 

terus bablas mlebu kamare. Ing kana banjur kutah tangise. Tangis 

panalangsa kelangan pepujaning ati. . . . 

 (TWK 36) 

 

 „. . . Teman-temannya yang pada nonton tv, sama sekali tidak disapa. 

Dia terus langsung masuk kamarnya. Di sana kemudian jatuh tangisannya. 

Tangisan kesedihan kehilangan pujaan hati. . . .‟ 

 

   Konstituen kamare „kamarnya‟ diganti dengan dengan pronomina kana 

„sana‟. Pronomina kana „sana‟ merupakan penunjuk tempat yang jauh. Dalam 

contoh (18) digunakan pronomina kana „sana‟ karena dalam konteks kalimat 

posisi konstituen terganti, yaitu kamare „kamarnya‟ jauh dari penutur. 

Sedangkan kata ganti penunjuk sesuatu hal yang ditemukan dalam 

kumpulan cerkak Tembange Wong Kangen, yaitu penggunaan kata ngene 

„begini‟, ngono „begitu‟, dan mengkono „begitu‟. Penggunaan kata ganti penunjuk 

sesuatu hal dapat dilihat sebagai berikut.  

 

(19)   . . . Kesusu selak kepengin ndang tekan papan tujuan kok kendaraan 

sing dinunuti sakarepe dhewe, ning atiku sing wiwit panas njur dakdhem-
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dhem. Pancen ya ngene iki resiko numpak angkutan umum. Apa maneh 

jurusan Trenggalek-Panggul. Yen ngetem jam-jaman. . . . 

 (TWK 135) 

 

„. . . Terburu-buru ingin cepat sampai tempat tujuan, kendaraan yang 

dinaiki seenaknya sendiri, dalam hatiku yang sudah mulai panas 

kemudian aku dinginkan. Memang ya begini  ini resiko naik angkutan 

umum. Apalagi jurusan Trenggalek-Panggul. Kalau berhenti berjam-jam. . 

. .‟ 

 

Konstituen kendaraan sing dinunuti sakarepe dhewe „kendaraan yang 

dinaiki seenaknya sendiri‟ diganti dengan pronomina ngene „begini‟. Pronomina 

ngene „begini‟ merupakan pronomina yang digunakan untuk menunjukkan hal 

yang dibicarakan dekat dengan penutur. Dalam contoh (19) digunakan pronomina 

ngene „begini‟ karena hal yang dibicarakan dalam penggalan paragraf tersebut 

merupakan konstituen terganti berada dekat dengan penutur. 

Contoh berikut juga menunjukkan substitusi dengan pemronominalan. 

Pronomina yang digunakan dalam contoh berikut yaitu kata ganti penunjuk 

sesuatu hal dengan kata ngono „begitu‟. 

 

(20)   . . .Kabeh mau tenane, sumbering kaluputane dumunung ana ing 

Bayu, pacare Dewi. Cowok siji kuwi pancen mata keranjang. Sanadyan 

wis duwe pacar, nanging isih seneng nggodha cewek liya. Apa maneh 

sing digodha iku Ningsih kancane Dewi tunggal kos. Apa ora edan ngono 

iku. . . . 

 (TWK 39) 

 . . . Semua itu sungguhan, asal kesalahan ada di Bayu, pacarnya 

Dewi. Cowok satu itu memang mata keranjang. Walaupun sudah punya 

pacar, tapi masih senang menggodha cewek lain. Apalagi yang digodha 

itu Ningsih, temannya Dewi satu kos. Apa tidak gila kalau begitu itu. . . . 

 

   Konstituen seneng nggodha cewek liya „senang menggodha cewek lain‟ 

diganti dengan pronomina ngono „begitu‟. Pronomina ngono „begitu‟ merupakan 

pronomina yang digunakan untuk menunjukkan suatu hal yang dibicarakan agak 
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jauh dari penutur. Dalam contoh (20) digunakan pronomina ngono „begitu‟ karena 

hal yang dibicarakan dalam penggalan paragraf tersebut merupakan konstituen 

terganti berada agak jauh dari penutur. 

Contoh berikut juga menunjukkan substitusi dengan pemronominalan. 

Pronomina yang digunakan dalam contoh berikut yaitu kata ganti penunjuk 

sesuatu hal dengan kata mengkono „begitu‟. 

 

 

(21)   . . . Nalika presentasi ing ngarep kelas uga bisa nguwasani 

kahanan, lan kabeh pitakon uga bisa diwangsuli kanthi gamblang. 

Kanthi mengkono bocah sakelompok uga banjur entuk biji apik kabeh. . . . 

 (TWK 155) 

 

 „. . . Ketika presentasi di depan kelas juga bisa menguasai 

keadaan, dan semua pertanyaan juga bisa dijawab dengan benar. 
Dengan begitu anak sakelompok juga kemudian mendapatkan nilai bagus 

semua. . . .‟ 

 

   Konstituen Nalika presentasi ing ngarep kelas uga bisa nguwasani 

kahanan, lan kabeh pitakon uga bisa diwangsuli kanthi gamblang „Ketika 

presentasi di depan kelas juga bisa menguasai keadaan, dan semua pertanyaan 

juga bisa dijawab dengan benar‟ diganti dengan pronomina mengkono „begitu‟. 

Pronomina mengkono „begitu‟ merupakan pronomina yang digunakan untuk 

menunjukkan suatu hal yang dibicarakan agak jauh dari penutur. Dalam contoh 

(21) digunakan pronomina  mengkono „begitu‟ karena hal yang dibicarakan dalam 

penggalan paragraf tersebut merupakan konstituen terganti berada agak jauh dari 

penutur. 

  Bentuk pronomina ketiga yang digunakan dalam kumpulan cerkak 

Tembange Wong Kangen yaitu pronomina posesif atau kata ganti kepunyaan. 
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Pronomina posesif dibedakan menjadi dua, yaitu pronomina posesif yang berada 

di awal kata (proklitik) dan pronomina di akhir kata (enklitik). Pronomina posesif 

di awal kata atau proklitik yang ditemukan dalam kumpulan cerkak Tembange 

Wong Kangen, yaitu penggunaan dak- „aku‟. Penggunaan proklitik dapat dilihat 

sebagai berikut.  

(22)   “ . . . . Ora, Dewi. Awake dhewe tetep kanca, sanadyan nate ana 

perkara. Aku ora serik marang kowe. Dakjaluk semana uga kowe, aja 

duwe panyakrabawa sing ala marang aku. Anggepen kabeh kedadeyan 

wingenane kae minangka sandhungane wong kekancan. . . .” 

  (TWK 39) 

 „ “. . . Tidak, Dewi. Kita tetap teman, walaupun pernah ada masalah. 

Aku tidak benci kepada kamu. Aku minta begitu juga kamu, jangan punya 

anggapan yang jelek kepada aku. Anggaplah semua kejadian kemarin itu 

sebagai kerikil dalam pertemanan. . . .” ‟ 

 

Pada contoh tersebut klitik dak- „aku‟ mengacu pada penutur (mitra tutur 

Dewi). klitik dak- „aku‟ digunakan oleh penutur untuk menyebut dirinya sendiri. 

Pronomina posesif yang kedua yaitu pronomina posesif di akhir kata 

(enklitik). Enklitik yang ditemukan dalam kumpulan cerkak Tembange Wong 

Kangen, yaitu –ku „-ku‟, -mu „-mu‟, dan –e „-nya‟. Adapun penggunaannya dapat 

dilihat sebagai berikut. 

 

(23)   . . . Cukup semene wae ya, Mas. Yen ana luputku, aku njaluk 

pangapura. Lan sepisan maneh panyuwunku, sampeyan aja gela marang 

aku. . . . 

 (TWK 28) 

 

. . .Cukup sekian saja ya, Mas. kalau ada salahku, aku minta maaf. 

Dan sekali lagi permintaanku, kamu jangan kecewa kepada aku. . . . 

 

 

Pada contoh  (23) tersebut klitik -ku „-ku‟ mengacu pada penutur. Klitik -

ku „-ku‟ digunakan oleh penutur untuk menggantikan dirinya sendiri. 
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(24)   . . .Beneran Nik, iki mau isa ketemu awakmu. Sasuwene iki yen aku 

duwe kaluputan marang kowe sing gedhe pangapuramu. Sebab aku arep 

lunga menyang Jakarta. . . . 

 (TWK 37) 

 

„. . . Sungguh Nik, ini tadi bisa ketemu dirimu. Setelah sekian lama ini 

kalau aku punya salah kepada kamu yang besar maafmu. Sebab aku akan 

pergi ke Jakarta. . . .‟ 

 

Pada contoh  (24) tersebut klitik -mu „-mu‟ mengacu pada mitra tutur yaitu 

Nik „Nik‟. Klitik -mu „-mu‟ digunakan oleh penutur untuk menyebut mitra 

tuturnya. 

 

(25)    . . .  Perkarane dadi saya ruwet. Sadurunge Danar isih yakin yen 

dheweke bisa ngrebut bali Reni saka bocah lanang kang njiret atine. 

Dheweke saguh ngadhepi wong sing dianggep ngrebut pacare kuwi. 

Nanging bareng sing diadhepi kuwi seniore, dheweke banjur mikir-mikir. 

Atine sing panas diendhem. Pikire digelar-digulung murih prayogane 

laku. . . . 

    (TWK 19) 

 „. . . Masalahnya menjadi semakin rumit. Sebelumnya Danar 

masih yakin kalau dia bisa merebut lagi Reni dari lelaki yang mengikat 

hatinya. Dia sanggup menghadapi orang yang dianggap merebut pacarnya 

itu. Tapi berhubung yang dihadapi itu seniornya, dia kemudian berfikir. 

Hatinya yang sedang panas dipendam. Pikirnya ditarik ulur agar sesuai 

jalan. . . .‟ 

Pada contoh  (25) tersebut klitik -e „-nya‟ mengacu pada Danar „Danar‟. 

Klitik –e „nya‟ digunakan untuk menyebut kata ganti orang ketiga yang dalam 

penggalan paragraf tersebut adalah Danar „Danar‟. 

Selain dengan pronomina persona (kata ganti orang), pronomina 

demonstratif (kata ganti penunjuk), dan pronomina posesif (kata ganti 

kepunyaan), pada penelitian dalam kumpulan cerkak Tembange Wong Kangen 

juga ditemukan substitusi konstituen terganti dengan pronomina indeterminatif 
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(kata ganti tak tentu). Pronomina indeterminatif yang ditemukan yaitu 

penggunaan kata kabeh „semua‟. Adapun penggunaannya dapat dilihat berikut. 

 

(26)    . . .Sanadyan mangkono para guru iku ora mbedak-mbedakake kuwi 

muride dhewe apa dudu. Kabeh dianggep padha, awit padha-padha 

generasi mudha sing mbesuk bakal dititipi nasibe bangsa iki. Mula para 

pengawas ujian iku uga ora ana sing meden-medeni murid sing lagi 

nggarap soal. . . . 

 (TWK 130) 

 

„. . .Walaupun begitu para guru itu tidak membeda-bedakan itu 

muridnya sendiri atau tidak. Semua dianggap sama, awit sama-sama 

generasi muda yang besok akan membawa nasib bangsa ini.maka para 

pengawas ujian itu juga tidak ada yang menakut-nakuti murid yang sedang 

mengerjakan soal. . . .‟ 

 

Konstituen muride dhewe apa dudu „muridnya sendiri atau tidak‟ diganti 

dengan pronomina kabeh „semua‟. Pronomina kabeh „semua‟ digunakan untuk 

menunjukkan orang atau benda yang jumlahnya belum pasti atau tak tentu. Dalam 

contoh (26) digunakan pronomina kabeh „semua‟ karena dalam konteks, ketika 

waktu kejadian penutur belum jelas dengan jumlah orang yang menjadi konstituen 

terganti.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

3.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis contoh penelitian yang terdapat dalam 

kumpulan cerkak Tembange Wong Kangen dapat disimpulkan bahwa bentuk-

bentuk substitusi yang terdapat dalam kumpulan cerkak ini ada empat jenis yaitu, 

(1) substitusi dengan konstituen senilai, (2) substitusi dengan pengulangan secara 

definit, (3) substitusi dengan penominalan predikat, dan (4) substitusi dengan 

pemronominalan. 

3.2 Saran 

Berdasar hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang ingin 

disampaikan kepada pembaca sebagai berikut. 

(1) Untuk para penulis diharapkan berhati-hati dalam menggunakan kata ganti, 

karena penggunaan kata ganti yang tidak sesuai akan menimbulkan makna 

ambigu. 

(2) Diharapkan adanya penelitian lanjutan tentang substitusi karena selama ini 

masih jarang penelitian yang memfokuskan pada substitusi (penggantian). 

 

 

 

 

 

 



49 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Alwi, Hasan dkk. 2003. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 

pustaka. 

Asmoro, Sumono Sandy. 2009. Tembange Wong Kangen. Semarang: Griya Jawi. 

Castro, Carolyn D. 2004. Cohesion and the Social Construction of Meaning in the 

Essays of Filipino College Students Writing in L2 English. Jurnal 

Internasional. Philipina : De La Salle University Philippines. 

 

Chaer, Abdul. 2007. Linguistik Umum. Jakarta: PT Rineka Cipta. 

Cristea, Dan. 2009. Motivations And Implications Of Veins Theory: A Discussion 

Of Discourse Cohesion. Jurnal Internasional. Lasi Romania : Faculty Of 

Computer Science Of The “Alexandru Ioan Cuza”, University Of Iasi. 

 

Darma, Yoce Aliah. 2009. Analisis Wacana kritis. Bandung: Yrama Widya. 

Duran, Nicholas, Philip M. Mccarthy, Art C. Graesser, Dan Danielle S. 

Mcnamara. 2007. Using Temporal Cohesion To Predict Temporal 

Coherence In Narrative And Expository Texts. Jurnal Internasional. 

Memphis, Tennessee : University Of Memphis. 

 

Graesser, Arthur, Danielle S. Mcnamara, Max M. Louwerse, dan Zhiqiang Cai. 

2004. Analysis Of Text On Cohesion And Language. Jurnal Internasional. 

Memphis, Tennessee : University Of Memphis. 

Keraf, Gorys. 2009. Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama. 

Kesuma, Tri Mastoyo Jati. 2007. Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa. 

Yogyakarta: Carasvatibooks. 

Kridalaksana, Harimurti. 2001. Kamus Linguistik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama. 

Kurniati, Endang. 2008. Sintaksis Basa Jawa. Semarang: Griya Jawi. 

Mahsun. 2005. Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan 

Tekniknya: Edisi Revisi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 

Mulyana. 2005. Kajian Wacana. Yogyakarta: Tiara Wacana. 

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya . 

Prasetyani. 2009. Kohesi Gramatikal Antar Kalimat dan Antar Paragraf Dalam 

Karangan Argumentasi Siswa Kelas X SMA Negeri 4 Pekalongan. 

Skripsi: Universitas Negeri Semarang. 

Purwadi. 2009. Kamus: Jawa-Indonesia, Indonesia-Jawa. Yogyakarta: Bina 

Media. 

Ramlan. 1993. Paragraf: Alur Pikiran dan Kepaduannya dalam Bahasa 

Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset.  

Sandvik, Margareth. 1997. Reconstructing Interactive Argumentative Discourse. 

Jurnal Internasional. Oslo Norway : Oslo College Faculty of Education 

Early Childhood Education Pilestredet 52 0167 Oslo Norway. 

 

50 



50 

 

Sedyawati, Edi, dkk. 2001. Sastra Jawa: Suatu Tinjauan Umum. Jakarta: Pusat 

Bahasa Balai Pustaka. 

 

Sudaryanto. 1993. Metode dan Aneka Teknik Analisa Bahasa. Yogyakarta: Duta 

Wacana University Press. 

Sudaryat, Yayat. 2009. Makna dalam Wacana. Bandung: Yrama Widya. 

Suhaebah, Ebah dkk. 1996. Penyulihan Sebagai Alat Kohesi dalam Wacana. 

Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 

Sumarlam. 2003. Teori dan Praktik Analisis Wacana. Surakarta: Pustaka Cakra 

Surakarta. 

Tarigan, Henry Guntur. 1993. Pengajaran Wacana. Bandung: Angkasa Bandung. 

Widodo. 1999. Substitusi Sebagai Penanda Kohesi dalam Wacana Bahasa Jawa 

Ragam Ngoko. Semarang: IKIP Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

LAMPIRAN  

DATA PENELITIAN 

 

4.1 Substitusi dengan Konstituen Senilai 

 (1)  . . . Anton lan Hasan kuwi mesthi ngajak Indra kang tansah 

nguber-nguber Wulan. Wulan rumangsa risih yen ketemu karo bocah siji 

kuwi. Tenane Indra iku bocahe uga apik. Nanging, Wulan ora duwe rasa 

apa-apa marang Indra. . . . 

  (TWK 91) 

 „. . . Anton dan Hasan itu pasti mengajak Indra yang selalu 

mengejar-ngejar Wulan. Wulan merasa risih kalau bertemu dengan anak 

satu itu. Sebenarnya Indra itu anaknya juga baik. Nanging, Wulan tidak 

punya rasa apa-apa kepada Indra. . . .‟ 

 

 (2)    . . .Tratab, atine Wulan kumeser weruh bocah gondrong mlaku 

nyedhaki bemo warna coklat iku. Wulan ora pangling, bocah iku Candra, 

sawijining mahasiswa jurusan basa Jawa. Wulan wis kenal akrab karo 

bocah gondrong kuwi. Sanajan seje jurusan, nanging kekarone pada 

kenal. Biyen Ospek uga sakelompok. Mula ya wis apal banget marang 

aten-atenane. . . . 

  (TWK 93) 

 „. . . Tratab, hatinya Wulan deg-degan melihat anak gondrong 

berjalan mendekati bemo warna coklat itu. Wulan tidak pangling, anak 

itu Candra, seorang mahasiswa jurusan Bahasa Jawa. Wulan sudah 

kenal akrab dengan anak gondrong itu. Walaupun beda jurusan, tapi 

keduanya saling kenal. Dulu Ospek juga sekelompok. Maka dari tu ya 

sudah hafal sekali dengan ciri-cirinya . . . .‟ 

 

4.2  Substitusi dengan Penyebutan Ulang secara Definit 

(3)     . . . Ponakane Bulik Nur dolan. Bulik Nur katon marem weruh 

Wulan dolan mrana. Wis sawatara wektu ponakane kuwi ora mara. 

Kamangka ana pesenan saka desa, yen sasi ngarep Wulan dijaluki tulung 

ngelengake bali. Amarga putrane pak Lurah, sing jenenge Narti dadi 

manten. Wulan dijaluki tulung nari kanggo ngisi acara selingan. . . . 

  (TWK 92) 

 „ . . . Ponakane Bulik Nur dolan. Bulik Nur terlihat puas melihat 

Wulan main ke sana. Sudah beberapa waktu keponakannya itu tidak 

datang. Padahal ada pesenan dari desa, kalau Wulan dimintai tolong 

mengingatkan pulang. Karena putranya pak Lurah, yang namanya Narti 
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menjadi istri. Wulan dimintai tolong nari untuk mengisi acara selingan . . 

. .‟ 

 

(4)   . . . Candra mesem jroning batin. Rumangsa antuk kesempatan 

kanggo bisa luwih cedhak karo mahasiswi anyar sing dadi kembange 

kampus kuwi. Wiwit kenal karo Reni dhek nalika orientasi biyen, 

Candra wis mambu ati marang cewek kuwi, nanging saprene durung 

antuk kesempatan kanggo nglairake isen-isening atine. Candra bakal 

migunakake kesempatan kuwi, nanging uga ora arep grusa-grusu, 

supaya kembang kang nedheng-nedhenge mekrok kuwi bisa diregem 

kanggo selawas-lawase. . . . 

    (TWK 16) 

 „. . . Candra tersenyum dalam hati. Merasa mendapat kesempatan 

untuk bisa lebih dekat dengan mahasiswa baru yang menjadi bunga 

kampus itu. Sejak mengenal Reni ketika masa orientasi dulu, Candra 

sudah punya hati kepada gadis itu, tapi sampai sekarang belum punya 

kesempatan untuk mengungkapkan isi dalam hatinya. Candra akan 

menggunakan kesempatan itu, tapi juga tidak mau terburu-buru, supaya 

bunga yang sedang bermekarab itu bisa dipegang selama-lamanya. . . .‟ 

   

4.3  Substitusi dengan Penominalan Predikat  

 (5)    . . .  Perkarane dadi saya ruwet. Sadurunge Danar isih yakin yen 

dheweke bisa ngrebut bali Reni saka bocah lanang kang njiret atine. 

Dheweke saguh ngadhepi wong sing dianggep ngrebut pacare kuwi. 

Nanging bareng sing diadhepi kuwi seniore, dheweke banjur mikir. Atine 

sing panas diendhem. Pikire digelar-digulung murih prayogane laku. . . . 

    (TWK 19) 

 „. . . Masalahnya menjadi semakin rumit. Sebelumnya Danar masih 

yakin kalau dia bisa merebut lagi Reni dari lelaki yang mengikat hatinya. 

Dia sanggup menghadapi orang yang dianggap merebut pacarnya itu. 

Tapi berhubung yang dihadapi itu seniornya, dia kemudian berfikir. 

Hatinya yang sedang panas dipendam. Fikiranya ditarik ulur agar sesuai 

jalan. . . .‟ 

 

4.4 Substitusi dengan Pemronominalan 

 (6)  . . . Mung Anggi dhewe sing ngerti. “Nji, aku ngerti yen kowe lagi repot, 

nanging liya dina aja diambali maneh. Saiki aku kepengin ngrasakake 

swasana endah ing ulang tahunku . . .”   

   (TWK 4) 

  „. . . Hanya Anggi sendiri yang tahu. “Nji, aku mengerti kalau kamu 

sedang repot, tapi lain hari jangan diulangi lagi. Sekarang aku ingin 

merasakan suasana indah di ulang tahunku . . .” ‟ 
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(7)    . . .“Kula dereng mikir perkawis menika kok, Bu.” Ngono wangsulane 

Wulan saben ditakoni perkara kuwi. 

“Kok durung mikir ki banjur kapan anggonmu arep mikir? Kurang apa 

ta? Gaweyan ya wis maton, apa digolekake?”. . . 

 (TWK 85) 

 „. . . “Aku belum berfikir masalah itu, Bu.” Begitu jawabnya Wulan 

setiap ditanya masalah itu. 

“Kok belum difikirkan, kemudian kapan akan memikirkannya? Kurang 

apa sih? Kerja yang sudah ada, apa dicarikan?”. . . .‟ 

 

(8)  . . . Ningrum sajak ora percaya marang pangrungune dhewe. Atine 

krasa perih, kaya tatu anyar kinecer jeruk purut. “Mas, sampeyan kejem. 

Apa luputku kok nganti sesambungane awake dhewe iki sampeyan pedhot 

ing tengah dalan, coba wangsulana, Mas,” kandhane Ningrum ambruk ing 

pangkone Prasetyo sinambi mingseg-mingseg nangis . . . . 

 (TWK 69) 

 „. . . Ningrum seakan tidak percaya terhadap apa yang dia dengar 

sendiri. Hatinya terasa perih, seperti luka baru yang terkena jeruk. “Mas, 

kamu kejam. Apa salahku sampai hubungan kita ini kamu putus di tengah 

jalan, coba jawab, Mas,” kata Ningrum jatuh di pangkuaannya Prasetyo 

sambil menangis tersedu-sedu. . . . ‟ 

 

(9)   . . . .“Ora, Wi. Awake dhewe tetep kanca, sanadyan nate ana perkara. 

Aku ora serik marang kowe. Dakjaluk semana uga kowe, aja duwe 

panyakrabawa sing ala marang aku. Anggepen kabeh kedadeyan 

wingenane kae minangka sandhungane wong kekancan.”. . . 

  (TWK 39) 

 „. . . “Tidak, Wi. Kita tetap teman, walaupun pernah ada masalah. Aku 

tidak benci kepada kamu. Aku minta begitu juga kamu, jangan punya 

anggapan yang jelek kepada aku. Anggaplah semua kejadian kemarin itu 

sebagai kerikil dalam pertemanan.”. . .‟ 

 

(10)   . . .“Mas Sandy, aku isih kelingan nalika awake dhewe isih dadi 

mahasiswa. Aku akeh sinau saka sampeyan minangka seniorku. Aku 

nyuwun ngapura nalika semana durung bisa aweh wangsulan kang 

gumathok marang sampeyan.”. . . 

 (TWK 52) 

 „. . . “Mas Sandy, aku masih teringat ketika kita masih menjadi 

mahasiswa. Aku banyak belajar dari kamu sebagai seniorku. Aku minta 

maaf ketika itu belum bisa memberi jawaban yang sesuai kepada kamu.” . 

. . .‟ 

 

(11)   “. . .  Amung pamujiku, sapungkurku, muga-muga Mas Sulung enggal 

entuk ganti kenya kang luwih setya katimbang aku. Wondene aku trima 
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ngentekake sisa-sisaning uripku. Cukup semene wae ya, Mas. Yen ana 

luputku, aku njaluk pangapura. Lan sepisan maneh panyuwunku, 

sampeyan aja gela marang aku. Saka aku, kenya sing nate mampir ing 

plataraning ati panjenengan. . . .” 

 (TWK 28) 

 

„ “. . . Cuma permintaanku, setelah aku pergi, semoga Mas Sulung 

segera mendapatkan gadis yang lebih setia daripada aku. Intinya aku 

terima menghabiskan sisa hidupku. Cukup sekian saja ya, Mas. Jika ada 

salahku, aku meminta maaf. Dan sekali lagi permintaanku, kamu jangan 

kecewa kepada kau. Dari aku, gadis yang pernah singgah di hati kamu. . . 

.” ‟ 

 

 

(12)   . . . Tenane abot Candra ninggal Reni ijen, sebab lomba maca 

puisi kuwi durung rampung. Mesthine Reni isih kepengin ngenteni 

pengumuman sapa pemenange. Nanging Candra wis nekad, nggeblas 

tanpa ngomong apa-apa maneh. Dheweke nyadhari yen atine kadhung 

direbut Reni nganti oyot-oyote. . . . 

  (TWK 20) 

 „. . . Sebenarnya berat Candra meninggalkan Reni sendiri, sebab 

lomba membaca puisi itu belum selesai. Sebenarnya Reni masih ingin 

menunggu pengumuman siapa pemenangnya. Tapi Candra sudah nekad, 

berlalu tanpa berkata apa-apa lagi. Dia menyadari kalau hatinya terlanjur 

direbut Reni sampai ke akar-akarnya. . . .‟ 

 

(13)   . . . Anggi terus nangis mingseg-mingseg ing kamare. Dheweke 

sajak karanta-ranta banget. Ya gene nganti jam setengah sanga bengi 

wong sing dienteni kok durung ana teka. Cewek manis sing adat polatane 

katon suntuk kaya rembulan ketutup mendhung. Anggi terus nggresah 

jroning batin. Wong sing cocog diajak kekancan ngono pranyata durung 

mesthi yen cocog diajak pacaran. Sakora-orane kaya ngono sing bisa 

dirasakake ing wektu iki . . . . 

  (TWK 1) 

 „. . . Anggi terus menangis tersedu-sedu di kamarnya. Dia seperti 

terlunta-lunta sekali. Kenapa sampai jam setengah 9 malam orang yang 

ditunggu belum ada yang datang. Cewek manis yang kelihatan suntuk 

seperti rembulan tertutup mendung. Anggi kemudian bergumam dalam 

hati. Orang yang diajak berteman seperti itu ternyata belum tentu kalau 

cocok diajak pacaran. Setidak-tidaknya seperti itu yang bisa dirasakannya 

di waktu itu . . . .‟ 

(14)   . . . Tenane abot Candra ninggal Reni ijen, sebab lomba maca 

puisi kuwi durung rampung. Mesthine Reni isih kepengin ngenteni 

pengumuman sapa pemenange. Nanging Candra wis nekad, nggeblas 

tanpa ngomong apa-apa maneh. Dheweke nyadhari yen atine kadhung 
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direbut Reni nganti oyot-oyote. Angel anggone arep nglalekake. Nanging 

dheweke uga emoh yen mung dienggo pelarian wae. Dheweke mbutuhake 

tresna kang sejati, kang tulus saka pojoking ati. Tresna kang endah kaya 

mutiara. . . . 

  (TWK 20) 

 „. . . Sebenarnya berat Candra meninggalkan Reni sendiri, sebab 

lomba membaca puisi itu belum selesai. Mestinya Reni masih kepengin 

menunggu pengumuman siapa pemenangnya. Tapi Candra sudah nekad, 

berlalu tanpa berkata apa-apa lagi. Dia menyadari kalau hatinya terlanjur 

direbut Reni sampai ke akar-akarnya. Sulit untuknya melupakan. Tapi dia 

juga tidak mau hanya menjadi pelarian saja. Dia membutuhkan cinta 

yang sejati, yang tulus dari dasar hati. Cinta yang indah seperti mutiara . . 

. .‟ 

(15)   . . .Wengi kuwi Ningsih pamitan marang kanca-kancane lan ibu 

kos-e. Esuke dheweke boyongan menyang Ketintang Madya. Tujuane 

ana seniore sing perhatian menyang dheweke. Sulung sing kebeneran 

uga kanca saka sak dhaerah karo Ningsih kuwi ngrewangi usung-usung 

barang nganggo sepedha motore. . . . 

  (TWK 41) 

 „. . . Malam itu Ningsih pamitan kepada teman-temannya dan ibu 

kosnya. Paginya dia boyongan ke Ketintang Madya. Tujuannya ada 

seniornya yang perhatian kepada dirinya. Sulung yang kebetulan juga 

teman dari satu daerah dengan Ningsih itu membantu pindahan barang 

dengan sepeda motornya . . . .‟ 

(16)   . . . Rini banjur crita menawa setaun kepungkur dheweke wis 

nikah. Rumah tanggane ora harmonis, awit satemene dheweke ora duwe 

rasa tresna marang wong lanang sing saiki dadi sisihane kuwi. Jalaran 

dijodhohake dening wong tuwane Rini rumangsa kesepen, awit bojone 

sing nyambut gawe ana pelayaran kuwi kerep ninggalake dheweke. . . . 

  (TWK 52) 

 „. . .Rini kemudian cerita kalau setahun lalu dia sudah menikah. 

Rumah tanggane tidak harmonis, sebab sebenarnya dia tidak punya rasa 

cinta kepada lelaki yang menjadi pasangannya itu. Karena dijodohkan 

oleh orang tuanya, Rini merasa kesepian, sebab suaminya yang bekerja di 

pelayaran itu sering meninggalkan dirinya. . . .‟ 

(17)   . . . Saben ana wong sepedhahan motor liwat, disawang kanthi 

landhep dening Wulan. Sapa ngerti ana sing kenal, terus bisa bareng 

nganti tekan Karangan. Nanging blas. Siji wae ora ana sing tepung. 

Nganti dheweke rumangsa dadi wong asing ana kono. Pancen anggone 

budhal mau wis rada kawanen. Jam enem kurang seprapat lagi metu 

saka ngomah. Kamangka adate jam lima wis budhal. Mula, tekan 

Longsor dibarengi guru sing mulang ing Pule, nganti tekan Karangan. 

Ning dina kuwi dheweke rumangsa lagi apes. . . . 

  (TWK 86) 

 „. . . Setiap ada orang sepeda motoran lewat, dilihat tajam oleh 

Wulan. Siapa tahu ada yang kenal, kemudian bisa bareng sampai di 
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Karangan. Tapi tak ada satupun. Satu saja tidak ada yang kenal. Sampai 

dia merasa menjadi orang asing di sana. Memang berangkatnya tadi 

sudah agak kesiangan. Jam enam kurang seperempat baru keluar dari 

Rumah. Padahal biasanya jam lima sudah pergi. Maka dari itu, sampai 

Longsor dibarengi guru yang mengajar di Pule, sampai tiba di Karangan. 

Tapi hari itu dia merasa apes. . . .‟ 

(18)   . . . Wulan njerit sinambi nggablog pundhake Bayu, bareng wis 

kelingan sapa wong sing arep mbarengi kuwi. Biyen nalika Wulan isih 

pacaran karo Sandy uga kerep ketemu Bayu, awit Bayu iku kanca 

tunggal kos karo Sandy. Kekarone terus crita ngalor-ngidul ing 

sadhuwure sepedha motor sing wiwit mlaku alon-alon. . . . 

  (TWK 88) 

 . . . Wulan berteriak sambil memukul pundaknya Bayu, ketika 

sudah teringat siapa orang yang akan menemani dia. Dulu ketika Wulan 

masih pacaran dengan Sandy juga sering bertemu Bayu, sebab Bayu itu 

teman satu kos dengan Sandy. Keduanya kemudian bercerita kesana-

kemari di atas sepeda motor yang mulai jalan pelan-pelan. . .  .‟ 

(19)   . . . Tekan prapatan Karangan, Bayu lan Wulan nggedhegake 

sepedha motore, banjur dititipake ing penitipan sakidule dalan. 

Kekarone arep mbacutake laku menyang Panggul kanthi numpak 

angkutan umum. Sebab Bayu uga durung kulina sepedhahan motor 

ngliwati medan sing munggah-mudhun ngono iku. Wulan mung manut, 

awit manut petunge dheweke mengko durung kasep tekan sekolahan. . . . 

  (TWK 89) 

 „. . . Sampai di perempatan Karangan, Bayu lan Wulan 

menghentikan motornya, kemudian dititipkan di penitipan di sebelah 

selatannya jalan. Keduanya mau melanjutkan langkahnya menuju 

Panggul dengan menggunakan angkutan umum. Karena Bayu juga belum 

terbiasa memakai sepeda motor meleati medan yang naik-turun seperti 

itu. Wulan hanya patuh, karena dirinya nanti belum terlanjur sampai 

sekolahan . . . .‟ 

 

 

(20)   . . . Wis setengah jam, kol sing daktumpaki ngetem ana prapatan 

Karangan, rasane atiku anyel banget. Kesusu selak kepengin ndang tekan 

papan tujuan, kok kendaraan sing dinunuti sakarepe dhewe, ning atiku 

simg wiwit panas njur dakdhem-dhem. Pancen ya ngene iki resiko numpak 

angkutan umum. Apa maneh jurusan Trenggalek-Panggul. Yen ngetem 

jam-jaman. . . . 

   

 (TWK 135) 

„. . .Sudah setengah jam, angkutan yang dinaiki berhenti di 

perempatan Karangan, rasanya hatiku kesal sekali. Terburu-buru ingin 

cepat sampai tempat tujuan, kendaraan yang dinaiki seenaknya sendiri, 

dalam hatiku yang sudah mulai panas kemudian aku dinginkan. Memang 
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ya begini  ini resiko naik angkutan umum. Apalagi jurusan Trenggalek-

Panggul. Kalau berhenti berjam-jam. . . .‟ 

 

 

(21)   . . . Biyen Sari duwe panganggep yen mahasiswa sing melu mrogram 

mata kuliah ing angkatan sangisore ngono kuwi kalebu mahasiswa sing 

seret anggone nampa pelajaran lan elek prestasine. Mula dheweke sajak 

ora simpati yen ana kakak kelase sing melu kuliah ing angkatane. Nanging 

rasa sing mangkono mau sethithik mbaka sethithik owah, lan saiki bisa 

ngajeni yen ana seniore sing melu kuliah ing angkatane. Iku mau sawise 

Sari cedhak karo Dita, cowok gondrong sing seneng main teater, sing 

maune ora tau direken yen kuliah lungguhe cedhak dheweke kuwi. . . .‟  

 (TWK 155) 

„. . . Dulu Sari punya anggapan kalau mahasiswa yang ikut program 

mata kuliah di angkatan bawahnya begitu itu termasuk mahasiswa yang 

sulit dalam menerima pelajaran dan jelek prestasinya. Maka dia terlihat 

tidak simpati kalau ada kakak kelasnya yang ikut kuliah di angkatannya. 

Tapi rasa yang begitu sedikit demi sedikit berubah, dan sekarang bisa 

menghargai kalau ada seniornya yang ikut kuliah di angkatannya. Itu 

semua setelah Sari dekat dekat Dita, lelaki gondrong yang senang main 

teater, yang semula tidak pernah dipedulikan kalau kuliah duduknya dekat 

dia itu. . . .‟ 

 

 

(22)   . . . Tenane dheweke ora kepengin mbuwang kesempatan emas kuwi. 

Wiwit isih dadi mahasiswa anyar kae Nanik wis simpati marang Lambang. 

Seniore sing duwe watak jujur, tanggung jawab, lan melindungi. . . . 

 (TWK 32) 

„. . .Benar-benar dia tidak ingin membuang kesempatan emas itu. 

Mulai masih menjadi mahasiswa baru itu Nanik sudah simpati kepada 

Lambang. Seniornya yang mempunyai sifat jujur, tanggung jawab, dan 

melindungi. . . .‟ 

 

 

(23)   . . . “Kula dereng mikir perkawis menika kok, Bu.” Ngono 

wangsulane Wulan saben ditakoni perkara kuwi. 

“Kok durung mikir ki banjur kapan anggonmu arep mikir? Kurang 

apa ta? Gaweyan ya wis maton, apa digolekake?”. . .  

 (TWK 85) 

 „. . . “Aku belum berfikir masalah itu, Bu.” Begitu jawabnya Wulan 

setiap ditanya masalah itu. 

 “Kok belum difikirkan, kemudian kapan akan memikirkannya? 

Kurang apa sih? Kerja yang sudah ada, apa dicarikan?”. . . .‟ 
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(24)   . . . Mengko bengi aku ora bisa budhal bareng karo awakmu lan 

Yanti. Saiki aku arep dolan menyang daleme bulikku ing Rungkut. Mengko 

aku langsung budhal saka kene wae.” Kandhane Wulan marang Sari 

kanthi kalem nanging cetha. . . . 

 (TWK  91) 

„. . . Nanti malam aku tidak bisa pergi bersama dengan dirimu dan 

Yanti. Sekarang aku akan main ke rumah bulikku di Rungkut. Nanti aku 

langsung pergi dari sini saja,” katanya Wulan kepada Sari halus tapi jelas. . 

. .‟ 

 

(25)   . . . Kanca-kancane sing padha nonton tv, blas ora disapa. Dheweke 

terus bablas mlebu kamare. Ing kana banjur kutah tangise. Tangis 

panalangsa kelangan pepujaning ati. . . . 

 (TWK 36) 

 

 „. . . Teman-temannya yang pada nonton tv, sama sekali tidak disapa. 

Dia terus langsung masuk kamarnya. Di sana kemudian jatuh tangisannya. 

Tangisan kesedihan kehilangan pujaan hati. . . .‟ 

 

 

(26)   . . . Kesusu selak kepengin ndang tekan papan tujuan kok kendaraan 

sing dinunuti sakarepe dhewe, ning atiku sing wiwit panas njur dakdhem-

dhem. Pancen ya ngene iki resiko numpak angkutan umum. Apa maneh 

jurusan Trenggalek-Panggul. Yen ngetem jam-jaman. . . . 

 (TWK 135) 

 

„. . . Terburu-buru ingin cepat sampai tempat tujuan, kendaraan yang 

dinaiki seenaknya sendiri, dalam hatiku yang sudah mulai panas kemudian 

aku dinginkan. Memang ya begini  ini resiko naik angkutan umum. 

Apalagi jurusan Trenggalek-Panggul. Kalau berhenti berjam-jam. . . .‟ 

 

 

(27)   . . .Kabeh mau tenane, sumbering kaluputane dumunung ana ing 

Bayu, pacare Dewi. Cowok siji kuwi pancen mata keranjang. Sanadyan 

wis duwe pacar, nanging isih seneng nggodha cewek liya. Apa maneh sing 

digodha iku Ningsih kancane Dewi tunggal kos. Apa ora edan ngono iku. . 

. . 

 (TWK 39) 

 . . . Semua itu sungguhan, asal kesalahan ada di Bayu, pacarnya 

Dewi. Cowok satu itu memang mata keranjang. Walaupun sudah punya 

pacar, tapi masih senang menggodha cewek lain. Apalagi yang digodha itu 

Ningsih, temannya Dewi satu kos. Apa tidak gila kalau begitu itu. . . . 
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(28)   . . . Nalika presentasi ing ngarep kelas uga bisa nguwasani kahanan, 

lan kabeh pitakon uga bisa diwangsuli kanthi gamblang. Kanthi 

mengkono bocah sakelompok uga banjur entuk biji apik kabeh. . . . 

 (TWK 155) 

 

 „. . . Ketika presentasi di depan kelas juga bisa menguasai keadaan, 

dan semua pertanyaan juga bisa dijawab dengan benar. Dengan begitu 

anak sakelompok juga kemudian mendapatkan nilai bagus semua. . . .‟ 

 

(29)   “ . . . . Ora, Wi. Awake dhewe tetep kanca, sanadyan nate ana 

perkara. Aku ora serik marang kowe. Dakjaluk semana uga kowe, aja 

duwe panyakrabawa sing ala marang aku. Anggepen kabeh kedadeyan 

wingenane kae minangka sandhungane wong kekancan. . . .” 

  (TWK 39) 

 „ “. . . Tidak, Wi. Kita tetap teman, walaupun pernah ada masalah. 

Aku tidak benci kepada kamu. Aku minta begitu juga kamu, jangan punya 

anggapan yang jelek kepada aku. Anggaplah semua kejadian kemarin itu 

sebagai kerikil dalam pertemanan. . . .” ‟ 

 

 

(30)   . . . Cukup semene wae ya, Mas. Yen ana luputku, aku njaluk 

pangapura. Lan sepisan maneh panyuwunku, sampeyan aja gela marang 

aku. . . . 

 (TWK 28) 

 

. . .Cukup sekian saja ya, Mas. kalau ada salahku, aku minta maaf. 

Dan sekali lagi permintaanku, kamu jangan kecewa kepada aku. . . . 

 

 

 

 

(31)   . . .Beneran Nik, iki mau isa ketemu awakmu. Sasuwene iki yen aku 

duwe kaluputan marang kowe sing gedhe pangapuramu. Sebab aku arep 

lunga menyang Jakarta. . . . 

 (TWK 37) 

 

„. . . Sungguh Nik, ini tadi bisa ketemu dirimu. Setelah sekian lama ini 

kalau aku punya salah kepada kamu yang besar maafmu. Sebab aku akan 

pergi ke Jakarta. . . .‟ 

 

(32)    . . .  Perkarane dadi saya ruwet. Sadurunge Danar isih yakin yen 

dheweke bisa ngrebut bali Reni saka bocah lanang kang njiret atine. 
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Dheweke saguh ngadhepi wong sing dianggep ngrebut pacare kuwi. 

Nanging bareng sing diadhepi kuwi seniore, dheweke banjur mikir-mikir. 

Atine sing panas diendhem. Pikire digelar-digulung murih prayogane 

laku. . . . 

    (TWK 19) 

 „. . . Masalahnya menjadi semakin rumit. Sebelumnya Danar 

masih yakin kalau dia bisa merebut lagi Reni dari lelaki yang mengikat 

hatinya. Dia sanggup menghadapi orang yang dianggap merebut pacarnya 

itu. Tapi berhubung yang dihadapi itu seniornya, dia kemudian berfikir. 

Hatinya yang sedang panas dipendam. Pikirnya ditarik ulur agar sesuai 

jalan. . . .‟ 

 

(33)  . . . Wiwit sore Anggi wis dandan rapi sinambi ngenteni tekane 

pepujaning ati, nanging nganti entek kesabarane, sing dienteni durung 

teka. Tenane dudu kadho utawa hadiyah ulang taun sing diarep-arep 

Anggi saka Panji. Dheweke mung kepengin diwenehi ucapan selamat 

karo dikancani motong kue ulang taun, ora luwih saka iku. Sanadyan 

mung kaya ngono, nanging pranyata ora gampang. Buktine nganti wengi 

Panji durung ana teka. . . . 

  (TWK 1) 

 „. . . Dari sore Anggi sudah berdandan rapi sambil menunggu 

contohngnya pujaan hati, tapi sampai habis kesabarannya, yang ditunggu 

belum contohng. Sebenarnya bukan kado atau hadiah ulang tahun yang 

diharapkan Anggi dari Panji. Dia hanya kepengin diberi ucapan selamat 

dan ditemani motong kue ulang tahun, tidak lebih dari itu. Walaupun 

cuma seperti itu, tapi kenyataannya tidak mudah. Buktinya sampai 

malam Panji belum datang . . . .‟ 

(34)  . . . Pikirane Panji banjur nglambrang tekan ngendi-endi. Kira-

kira wae katresnane Anggi wis luntur. Ngono batine. Pancen durung 

suwe  iki Panji krungu kabar pating sruwing, yen ana bocah lanang liya 

sing nyedhaki Anggi. Jenenge Bondan, bocah jurusan sastra Jerman. 

Panji tenane wis tepang karo bocah siji kuwi. Saiki Panji kepengin 

mbuktekake bener orane kabar kang sumebar kuwi. . . . 

  (TWK 7) 

 „. . . Pikirannya Panji kemudian mengambang sampai kemana-

mana. Kira-kira saja cintanya Anggi telah luntur. Begitu batinnya. 

Memang belum lama ini Panji mendengar kabar burung, kalau ada anak 

laki-laki yang mendekati Anggi. Namanya Bondan, anak jurusan sastra 

Jerman. Panji sebenarnya sudah kenal dengan anak satu itu. Sekarang 

Panji ingin membuktikan benar tidaknya kabar yang tersebar itu. . . .‟ 

(35)  . . . Kanggone Pranesthi dhewe, akeh sing nyedhaki ngono kuwi ya 

seneng-seneng wae. Awit kabeh bisa nuntun dheweke adaptasi karo 

lingkungan anyar ing kampuse. Nalika penutupan ospek, kabeh 

mahasiswa anyar kaget awit Dimas, seniore sing sasuwene iku akeh 

menenge kuwi, kok ngreti-ngreti kaya wong ngamuk. . . . 
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  (TWK 9) 

 „. . . Bagi Pranesthi sendiri, banyak yang mendekati seperti itu ya 

senang-senang saja. Karena semua bisa menuntun dirinya beradaptasi 

dengan lingkungan baru di kampusnya. Ketika penutupan OSPEK, 

semua mahasiswa baru kaget karena Dimas, seniornya yang selama itu 

banyak diam, kok tau-tau kaya orang marah. . . .‟ 

 (36)    . . . Candra mesem jroning batin. Rumangsa antuk kesempatan 

kanggo bisa luwih cedhak karo mahasiswi anyar sing dadi kembange 

kampus kuwi. Wiwit kenal karo Reni dhek nalika orientasi biyen, Candra 

wis mambu ati marang cewek kuwi, nanging saprene durung antuk 

kesempatan kanggo nglairake isen-isening atine. Candra bakal 

migunakake kesempata kuwi, nanging uga ora arep grusa-grusu, supaya 

kembang kang nedheng-nedhenge mekrok kuwi bisa diregem kanggo 

selawas-lawase. . . . 

    (TWK 16) 

 „. . . Candra tersenyum dalam hati. Merasa mendapat kesempatan 

untuk bisa lebih dekat dengan mahasiswa baru yang menjadi bunga 

kampus itu. Sejak mengenal Reni ketika masa orientasi dulu, Candra 

sudah punya hati kepada gadis itu, tapi sampai sekarang belum punya 

kesempatan untuk mengungkapkan isi dalam hatinya. Candra akan 

menggunakan kesempatan itu, tapi juga tidak mau terburu-buru, supaya 

bunga yang sedang bermekarab itu bisa dipegang selama-lamanya. . . .‟ 

(37)   . . . Ukara iku prasaja, kalem, lembut, lan lugas banget. Nanging 

kanggone Nanik, tembung-tembung mau kaya swarane bledheg ing 

mangsa sanga sing banget gawe kagete. Nganti swatara suwene dheweke 

ora bisa ngomong apa-apa. Lambene sing manis iku isih mingkem rapet, 

sajak durung bisa nemokake ukara sing pas. Semono uga mripate sing 

biasane tansah sumunar kencar-kencar kaya lintang panjer rina iku 

katon suwung mung bathuke sing njengkerut, sajak kaya lagi mikir lan 

ngira-ngira. . . . 

  (TWK 31) 

 „. . . Kalimat itu prasaja, kalem, lembut, dan lugas sekali. Tapi buat 

Nanik, kata-kata tadi seperti swaranya petir di musim sembilan yang 

sangat membuat kaget. Sampai beberapa lama, dia tidak bisa berbicara 

apa-apa. Bibirnya yang manis itu masih tertutp rapat, seperti belum bisa 

menemukan kalimat yang sesuai. Seperti halnya matanya yang biasanya 

selalu bersinar seperti bintang siang itu terlihat sepi cuma keningnya 

yang mengkerut, seperti sedang memikirkan dan mengira-ngira. . . .‟ 

(38)    . . .“Atine Ningsih rumangsa ora kuwat yen Dewi, kancane 

tunggal kos sing wis dianggep kaya sedulur sinarawedi kuwi terus-

terusan nyemburokake dheweke karo pacare. Nanging Ningsih uga ora 

ngluputake Dewi. Sapa sing ora panas atine yen weruh pacare mlaku 

runtung-runtung karo wong liya. Apa maneh kabeh mau uga diweruhi 

kanca-kancane tunggal kos” . . . . 

  (TWK 39) 
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 „. . . “Hatinya Ningsih merasa tidak kuat kalau dewi, temannya satu 

kos yang dianggap seperti saudara itu terus-terusan menyemburukan dia 

dengan pacarnya. Tapi Ningsih juga tidak menyalahkan Dewi. Siapa 

yang tidak panas hatinya kalau melihat pacarnya jalan kesana-kemari 

dengan orang lain. Apalagi semua itu juga dilihat teman-temannya satu 

kos” . . . .‟ 

 

 

 

(39)   . . .Rini ngono cewek sing ulet, tabah, lan tlaten. Seneng kekancan, 

murah esem,lan jembar wawasane. Ora nate nggresula nadyan latihan 

nganti tekan wengi-wengi. Tanggung jawabe gedhe lan pinter ngedum 

wektu. Nadyan akeh kegiatane. Nanging kuliahe kegolong lancar, ora 

ana mata kuliah sing ora lulus. . . . 

  (TWK 48) 

 „. . . Rini itu cewek yang ulet, sabar, dan telaten. Senang berteman, 

murah senyum, dan luas pengetahuaannya. Tidak pernah mengeluh 

walaupun latihan sampai malam-malam. Tanggung jawabnya besar dan 

pinter membagi waktu. Walau banyak kegiatannya. Tapi kuliahnya 

termasuk lancar, tidak ada mata kuliah yang tidak lulus . . . .‟ 

 

(40)   . . . Sawise kuliah ing Surabaya, ya lagi sepisan iku Raras dolan 

menyang Pantai Konang. Sawijining pantai endah  ing wilayah Panggul, 

papan kelairane. Kamangka nalika isih SMA biyen, meh saben sore 

dheweke dolan mrono karo Arya, pacare. Konang dadi papan pilihane 

kanggo jujugan dolan, saliyane Pantai Pelang sing kondhang amarga 

ana air terjune . . . . 

  (TWK 59) 

 „. . . Setelah kuliyah di Surabaya, ya baru sekali itu Raras main 

menuju ke Pantai Konang. Salah satu pantai indah di Wilayah Panggul, 

papan kelahirannya. Padahal ketika masih SMA dulu, hampir setiap sore 

dia main menuju ke sana dengan Arya, pacarnya. Konang menjadi 

tempat pilihannya untuk tujuan bermain, selain Pantai Pelang yang 

terkenal karena ada air terjunnya. . . .‟ 

 

(41)   . . . Durung tekan papan sing dituju, Rina ngedhekake lakune. 

Dheweke sajak ora percaya marang panyawange dewe, nalika weruh 

Panji dadi peladen ana kono. Apa bener bocah kuwi Panji? Rina terus 

takon marang Iyem, pembantune bulike. Manut katerangane Iyem, Panji 

kuwi bocah sing kos ing daleme budhene Rina kuwi. Mula kon ngewangi 

dadi peladen. . . . 

  (TWK 81) 

 „. . . Belum sampai papan yang dituju, Rina memelankan jalannya. 

Dia seperti tidak percaya kepada penglihatannya sendiri, ketika melihat 

Panji menjadi penerima tamu di sana. Apa benar anak itu Panji? Rina 

terus bertanya kepada Iyem, pembantu Buliknya. Menurut keterangannya 
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Iyem, Panji itu anak yang kos di rumah budhenya Rina itu. Maka dari itu 

disuruh membantu menjadi penerima tamu. . . .‟ 

(42)    . . .Sanadyan mangkono para guru iku ora mbedak-mbedakake kuwi 

muride dhewe apa dudu. Kabeh dianggep padha, awit padha-padha 

generasi mudha sing mbesuk bakal dititipi nasibe bangsa iki. Mula para 

pengawas ujian iku uga ora ana sing meden-medeni murid sing lagi 

nggarap soal. . . . 

 (TWK 130) 

 

„. . .Walaupun begitu para guru itu tidak membeda-bedakan itu 

muridnya sendiri atau tidak. Semua dianggap sama, awit sama-sama 

generasi muda yang besok akan membawa nasib bangsa ini.maka para 

pengawas ujian itu juga tidak ada yang menakut-nakuti murid yang sedang 

mengerjakan soal. . . .‟ 

 

 

 

 


