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MOTTO 

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 

mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya 

rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan 

barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya 

Allah akan mencukupkan (keperluan)nya”.  

(QS Ath Thalaaq [65] : 2-3) 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayah, ibu, 

adik, dan keluarga tercinta yang tiada henti 

mencurahkan kasih sayang serta senantiasa berdoa 

demi kesuksesanku. 
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ABSTRAK 
 
Gunawan, Eko. 2011. Penggunaan Kohesi dan Koherensi Antarkalimat dalam 

Karangan Deskripsi Siswa Kelas IX SMP Negeri 2 Sapuran Kabupaten 
Wonosobo. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan 
Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Widodo, 
Pembimbing II: Ermi Dyah Kurnia, S.S., M.Hum. 

 
Kata kunci: kohesi, koherensi, karangan deskripsi, siswa 
 

Menulis karangan merupakan salah satu kompetensi dasar yang diajarkan 
pada pembelajaran bahasa Jawa di sekolah, salah satunya di SMP N 2 Sapuran 
Kabupaten Wonosobo. Menulis karangan yang baik perlu menggunakan aspek 
keutuhan wacana yang terdiri atas kohesi dan koherensi. Berdasar pengamatan 
pada penerapan kohesi dan koherensi antarkalimat dalam karangan deskripsi 
siswa kelas IX SMP N 2 Sapuran, diduga terdapat variasi pada penerapan kohesi 
dan koherensi antarkalimat. Hal inilah yang mendasari dilakukannya penelitian. 

Masalah yang diteliti yaitu kohesi dan koherensi antarkalimat apa saja 
yang digunakan dalam karangan deskripsi siswa kelas IX SMP N 2 Sapuran 
Kabupaten Wonosobo. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsi kohesi dan 
koherensi antarkalimat dalam karangan deskripsi siswa kelas IX SMP N 2 
Sapuran. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana dan pendekatan 
deskriptif kualitatif. Data penelitian ini berupa potongan wacana yang diduga 
mengandung kohesi dan koherensi. Sumber data penelitian ini yaitu karangan 
deskripsi siswa kelas IX SMP N 2 Sapuran. Data dikumpulkan dengan metode 
simak dan teknik catat. Data dianalisis menggunakan metode agih dengan teknik 
lanjutan berupa teknik ganti, teknik perluas, dan teknik baca markah. 

Berdasar hasil penelitian, diketahui terdapat dua jenis kohesi dan tujuh 
jenis koherensi antarkalimat yang digunakan dalam karangan deskripsi siswa 
kelas IX SMP N 2 Sapuran. Kohesi terdiri atas kohesi gramatikal dan kohesi 
leksikal. Kohesi gramatikal terbagi menjadi pengacuan (berupa pengacuan 
endofora anaforis menggunakan penanda kuwi ‘itu’, iku ‘itu’, iki ‘ini’, kene ‘sini’, 
kana ‘sana’, kono ‘situ’, sufiks –e ‘-nya’, dan klitik –ku; endofora kataforis 
menggunakan penanda berupa klitik –ku; dan pengacuan eksofora menggunakan 
penanda aku), penggantian, pelesapan, dan perangkaian (menggunakan konjungsi 
antarkalimat berupa kata sakliane ‘selain’, mugane ‘maka’, banjur ‘selanjutnya’, 
nanging ‘akan tetapi’, mula ‘maka’). Kohesi leksikal terbagi menjadi repetisi, 
sinonimi, antonimi, kolokasi, hiponimi, dan ekuivalensi. Koherensi yang 
diterapkan dalam karangan siswa terdiri atas koherensi penambahan, perlawanan, 
penekanan, sebab akibat, cara, penjelasan, dan perturutan. 

Penelitian tentang analisis wacana dalam karangan siswa belum banyak 
dilakukan. Saran untuk peneliti lain adalah untuk meneliti jenis wacana lain yang 
bisa berasal dari karangan siswa SMA atau karangan mahasiswa. Penelitian bisa 
dikembangkan dengan mengkaji kohesi dan koherensi antarparagraf, atau aspek 
wacana yang lain, seperti kesinambungan topik dan analisis konteks wacana. 
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SARI 
 
Gunawan, Eko. 2011. Penggunaan Kohesi dan Koherensi Antarkalimat dalam 

Karangan Deskripsi Siswa Kelas IX SMP Negeri 2 Sapuran Kabupaten 
Wonosobo. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan 
Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Widodo, 
Pembimbing II: Ermi Dyah Kurnia, S.S., M.Hum. 

 
Tembung pangrunut: kohesi, koherensi, karangan deskripsi, siswa 
 

Nulis karangan minangka salah sijine kompetensi dasar ing pamulangan 
basa Jawa ing sekolahan, salah sijine diwulangke ing SMP Negeri 2 Sapuran 
Kabupaten Wonosobo. Kanggo nulis karangan kang becik, prelu nggunakake 
aspek keutuhan wacana sing kaperang dadi kohesi lan koherensi. Adhedhasar 
pengamatan marang kohesi lan koherensi antarkalimat sing ditrapake ing 
karangan deskripsi siswa kelas IX SMP N 2 Sapuran, kaduga ana variasi ing 
kohesi lan koherensi antarkalimat sing digunakake. Prakara kasebut kang ndhasari 
panaliten iki. 

Undering panaliten yakuwi kohesi lan koherensi antarkalimat apa wae 
sing dianggo ing karangan deskripsi siswa kelas IX SMP N 2 Sapuran Kabupaten 
Wonosobo. Ancase panaliten iki kanggo nggambarake kohesi lan koherensi sing 
dianggo ing karangan deskripsi siswa kelas IX SMP N 2 Sapuran Kabupaten 
Wonosobo. 

Panaliten iki nggunakake pendekatan analisis wacana lan pendekatan 
deskriptif kualitatif. Data panaliten iki yakuwi cuplikan wacana sing kaduga 
ngandhut kohesi lan koherensi. Sumber data panaliten yakuwi karangan deskripsi 
siswa kelas IX SMP N 2 Sapuran. Data dikumpulake nganggo metode semak, lan 
cathet. Data dianalisis nganggo metode agih kanthi lanjutan arupa teknik ganti, 
teknik perluas, lan teknik baca markah. 

Miturut asile panaliten, ana rong jinis kohesi lan pitung jinis koherensi 
antarkalimat ing karangan deskripsi siswa kelas IX SMP N 2 Sapuran. Kohesi 
kasebut yakuwi kohesi gramatikal lan kohesi leksikal. Kohesi gramatikal 
kaperang dadi kohesi pengacuan (arupa pengacuan endofora anaforis nggunakake 
penanda kuwi, iku, iki, kene, kana, kono, sufiks –e, lan klitik –ku; endofora 
kataforis nggunakake penanda arupa klitik –ku; lan pengacuan eksofora 
nggunakake penanda aku), penggantian, pelesapan, lan perangkaian (nggunakake 
tembung panggandheng arupa: sakliane, mugane, banjur, nanging, dadi). Kohesi 
leksikal kaperang dadi repetisi, sinonimi, antonimi, kolokasi, hiponimi, lan 
ekuivalensi. Koherensi ing karangan deskripsi siswa kelas IX SMP N 2 Sapuran 
yakuwi penambahan, perlawanan, penekanan, sebab-akibat, cara, penjelasan, lan 
perturutan. 
 Panaliten babagan analisis wacana marang karangan siswa durung akeh 
ditindakna. Gegayutan karo panaliten iki, kaajab panaliti liya supaya neliti wacana 
jinis liya, bisa saka karangan siswa SMA utawa karangan mahasiswa. Panaliti liya 
bisa neliti kohesi lan koherensi antarparagraf, utawa aspek wacana liyane, kayata 
kesinambungan topik lan analisis konteks wacana. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1      Latar Belakang 

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa. Gie (2002:3) 

menyamakan pengertian menulis dengan mengarang. Dia menyebutkan bahwa 

mengarang adalah segenap rangkaian kegiatan seseorang mengungkapkan 

gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada masyarakat pembaca. 

Hasil dari mengarang itulah yang disebut sebagai karangan.  

Karangan merupakan hasil perwujudan gagasan seseorang dalam bahasa 

tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh masyarakat pembaca (Gie 2002:3). 

Gagasan-gagasan seseorang yang diwujudkan dalam karangan terbentuk atas 

rangkaian alinea atau paragraf. Setiap paragraf tersusun atas kalimat-kalimat yang 

berhubungan antara satu dengan yang lain. Karangan merupakan salah satu bentuk 

wacana. Wacana terdiri atas bagian-bagian berupa rangkaian kalimat yang saling 

bertalian antara satu kalimat dengan kalimat lain dan mengandung gagasan utuh. 

Sebagai wacana, karangan terdiri atas bagian-bagian yang disusun tidak secara 

sembarangan. Untuk menjadikan sebuah karangan sebagai wacana yang utuh atau 

padu, perlu digunakan aspek keutuhan wacana. Aspek keutuhan wacana meliputi 

kohesi (kepaduan bentuk) dan koherensi (kepaduan makna). Dua aspek keutuhan 

wacana ini penting karena tanpa kedua aspek tersebut karangan tidak akan 

menjadi padu, sehingga akan sulit dibaca dan dipahami. Gagasan yang ada pada 
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karangan tidak akan tersampaikan dengan baik apabila kedua aspek ini tidak 

digunakan ataupun salah dalam penggunaannya. 

Menulis karangan merupakan salah satu kompetensi dasar pada mata 

pelajaran Bahasa Jawa yang diajarkan di sekolah, salah satunya di SMP Negeri 2 

Sapuran Kabupaten Wonosobo. Yang termasuk jenis karangan yang diajarkan 

pada kompetensi dasar menulis karangan adalah karangan deskripsi. Karangan 

deskripsi merupakan karangan yang isinya melukiskan atau menggambarkan 

sesuatu apa adanya. Melalui pembelajaran menulis karangan deskripsi, siswa 

diajarkan untuk bisa mengungkapkan gagasan yang ada pada pikirannya 

menggunakan bahasa tulis dalam bentuk karangan deskripsi.  

Pada tahun pelajaran 2009/2010, ujian akhir sekolah mata pelajaran 

Bahasa Jawa di SMP Negeri 2 Sapuran diadakan dalam bentuk penugasan berupa 

menulis sebuah karangan deskripsi. Karangan deskripsi siswa itu umumnya berisi 

gambaran tentang keadaan desa tempat tinggal siswa. 

Berdasar pengamatan terhadap karangan deskripsi siswa hasil ujian akhir 

sekolah tahun pelajaran 2009/2010 pada SMP Negeri 2 Sapuran, diketahui bahwa 

terdapat karangan-karangan yang kalimat penyusunnya sudah terhubung dengan 

baik. Kalimat-kalimat tersebut dihubungkan dengan aspek keutuhan wacana yang 

terdiri atas kohesi dan koherensi.  

Potongan wacana yang kalimatnya sudah terhubung dengan kohesi dan 

koherensi tampak pada contoh (1) berikut. 

(1) Dalan ning desaku ora gedhe banget. Dadi nak ana montor ora bisa 
masup mareng tengah-tengah desa nanging bisa mandhek ana nang 
ngarep dhalan raya. (A1) 
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‘Jalan di desaku tidak besar sekali. Jadi, jika ada mobil tidak bisa 
masuk ke tengah-tengah desa, akan tetapi bisa berhenti di depan jalan 
raya.’ 

 
Potongan wacana tersebut terdiri atas dua kalimat yang sudah terhubung 

menggunakan kohesi dan koherensi. Aspek kohesi yang digunakan berupa 

perangkaian menggunakan konjungsi dadi ‘jadi’. Aspek koherensi yang 

digunakan adalah hubungan sebab akibat. Kalimat kedua merupakan akibat yang 

ditimbulkan dari apa yang disebutkan pada kalimat pertama. 

Selain potongan wacana yang padu karena kohesi dan koherensi, ada pula 

potongan wacana sudah padu menggunakan salah satu aspek keutuhan wacana 

saja, seperti tampak pada contoh berikut. 

(2) Ing desaku ana pasar sederhana. Pasar kuwi pasaran saben dina legi 
lan pon. (B2) 
 
‘Di desaku ada pasar sederhana. Pasar itu ada setiap hari pasaran Legi 
dan Pon.’ 

 
Potongan wacana (2) tersebut sudah padu dengan digunakannya aspek 

keutuhan wacana berupa kohesi pengacuan untuk menghubungkan kalimat 

pertama dan kalimat kedua. Pengacuan menggunakan kata tunjuk kuwi ‘itu’ 

sebagai unsur yang mengacu, sedangkan yang menjadi acuannya adalah frasa 

pasar sederhana yang terdapat pada kalimat pertama. 

Beberapa potongan wacana di atas menunjukkan bahwa kalimat-kalimat 

dalam karangan bisa menjadi padu dengan digunakannya kohesi dan koherensi 

yang terdiri atas beberapa jenis. Berdasar hal tersebut, diduga terdapat variasi 

pada kohesi dan koherensi antarkalimat yang digunakan dalam karangan deskripsi 

siswa.  
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Adanya dugaan bahwa terdapat variasi penerapan kohesi dan koherensi 

antarkalimat dalam karangan deskripsi siswa menjadikan penelitian mengenai 

kohesi dan koherensi antarkalimat dalam karangan deskripsi siswa perlu 

dilakukan. Judul penelitian ini adalah “Penggunaan Kohesi dan Koherensi 

Antarkalimat dalam Karangan Deskripsi Siswa Kelas IX SMP Negeri 2 Sapuran 

Kabupaten Wonosobo”. 

 
1.2      Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Kohesi antarkalimat apa saja yang digunakan dalam karangan deskripsi 

siswa kelas IX SMP Negeri 2 Sapuran Kabupaten Wonosobo? 

b. Koherensi antarkalimat apa saja yang digunakan dalam karangan deskripsi 

siswa kelas IX SMP Negeri 2 Sapuran Kabupaten Wonosobo? 

 
1.3      Tujuan Penelitian 

Berdasar rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.  

a. Mendeskripsi kohesi antarkalimat yang digunakan dalam karangan 

deskripsi siswa kelas IX SMP Negeri 2 Sapuran Kabupaten Wonosobo. 

b. Mendeskripsi koherensi antarkalimat yang digunakan dalam karangan 

deskripsi siswa kelas IX SMP Negeri 2 Sapuran Kabupaten Wonosobo. 
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1.4      Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini terdiri atas manfaat teoretis dan 

manfaat praktis. 

a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu kebahasaan 

terutama berkaitan dengan penerapan kohesi dan koherensi pada wacana 

deskripsi. 

b. Manfaat Praktis 

Bagi mahasiswa atau pemerhati bahasa, penelitian ini dapat digunakan 

sebagai dasar untuk penelitian berikutnya mengenai aspek wacana yang lain.  

Bagi guru mata pelajaran Bahasa Jawa, diharapkan penelitian ini nantinya 

bisa menjadi acuan pada pembelajaran menulis karangan. Guru bisa 

menjelaskan kepada siswa aspek kepaduan wacana apa saja yang digunakan 

dalam menulis karangan, terutama karangan deskripsi. Penjelasan mengenai 

bagaimana menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain dalam karangan 

supaya menjadi karangan yang baik, bisa guru paparkan pula. Dari penelitian 

ini, guru juga bisa memaparkan secara lebih jelas kepada siswa bagaimana 

perbedaan antara karangan jenis satu dengan karangan jenis lain. Dari hal-hal 

tersebut, diharapkan siswa bisa lebih paham perbedaan antara karangan satu 

dengan karangan yang lain dan siswa bisa lebih terampil dalam menulis 

karangan setelah memahami bagaimana menghubungkan kalimat-kalimat 

dalam karangan.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Analisis wacana merupakan cabang ilmu bahasa yang mendapat perhatian 

para ahli bahasa. Penelitian tentang analisis wacana banyak dilakukan oleh pakar 

dan pemerhati bahasa. Penelitian analisis wacana khususnya tentang kohesi dan 

koherensi pernah dilakukan oleh Purwoningsih (2009), Prasetyani (2009), Hanani 

(2010), dan Suryawati (2010). 

 Purwoningsih (2009) menyelesaikan penelitiannya dalam skripsi yang 

berjudul Koherensi Antarkalimat dan Antarparagraf dalam Karangan 

Argumentasi Siswa kelas X SMA Negeri I Jekulo Kudus. Penelitian tersebut 

membahas sarana koherensi antarkalimat dan antarparagraf yang dimanfaatkan 

oleh siswa dalam menyusun karangan argumentasi serta frekuensi kemunculan 

dan prosentase penggunaan sarana koherensi antarkalimat dan antarparagraf yang 

benar dan yang salah dalam karangan argumentasi siswa kelas X SMA Negeri 1 

Jekulo Kudus secara keseluruhan. Berdasar analisis hasil penelitian, diketahui 

bahwa sarana koherensi antarkalimat dan antarparagraf dalam karangan 

argumentasi siswa kelas X SMA Negeri 1 Jekulo Kudus adalah sebagai berikut: 

Sarana koherensi antarkalimat meliputi (1) sarana leksikal antarkalimat, antara 

lain ekuivalensi leksikal, antonim, hiponim, kolokasi, kosok bali, repetisi, dan 

kesamaan verbal, keadaan, atau jumlah dengan menggunakan kata tugas pun, 

juga, pula, atau kombinasi pun … juga/pula, dan (2) sarana semantis antarkalimat. 
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Frekuensi kemunculan sarana koherensi antarkalimat meliputi (1) frekuensi sarana 

leksikal antarkalimat urutan tertinggi yaitu kesamaan verbal, keadaan, atau jumlah 

dengan menggunakan kata tugas pun, juga, pula (48), dan (2) frekuensi sarana 

semantis antarkalimat tertinggi yaitu hubungan sebab akibat (20). Prosentase 

kebenaran penggunaan sarana koherensi antarkalimat sudah sangat baik dengan 

kebenaran sarana semantis antarkalimat 99,97%, dan kebenaran sarana leksikal 

antarkalimat 94,85%. Sarana koherensi antarparagraf meliputi leksikal, frasa, 

klausa, dan kalimat. Frekuensi kemunculan sarana koherensi antarparagraf urutan 

tertinggi yaitu sarana frasa (19). Prosentase kebenaran penggunaan sarana 

koherensi antarparagraf 100%. 

Kelebihan penelitian Purwoningsih adalah dipaparkannya koherensi 

antarkalimat dan antarparagraf serta prosentase penggunaannya yang benar dan 

yang salah pada karangan argumentasi siswa. Kekurangannya, pada landasan teori 

tidak dijelaskan mengenai koherensi antarparagraf. Pada landasan teori hanya 

dijelaskan mengenai koherensi antarkalimat. Sementara itu hasil penelitian 

menunjukkan bahwa koherensi antarkalimat dan antarparagraf tidaklah sama. 

Penelitian ini sama dengan penelitian yang Purwoningsih lakukan dalam hal objek 

yang diteliti, yakni aspek keutuhan wacana. Hanya saja, aspek keutuhan wacana 

yang dikaji pada penelitian Purwoningsih adalah aspek koherensi, sedangkan 

penelitian ini mengkaji kohesi sekaligus koherensi. Sumber data penelitian  

Purwoningsih dan penelitian ini juga hampir sama, yakni karangan siswa. 

Karangan siswa yang digunakan Purwoningsih pada penelitiannya adalah 

karangan argumentasi bahasa Indonesia siswa kelas X SMA Negeri 1 Jekulo 
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Kudus, sedangkan sumber data penelitian ini adalah karangan deskripsi bahasa 

Jawa siswa kelas IX SMP Negeri 2 Sapuran Kabupaten Wonosobo.  

Prasetyani (2009) pada skripsinya yang berjudul Kohesi Gramatikal 

Antarkalimat dan Antarparagraf dalam Karangan Argumentasi Siswa Kelas X 

SMA Negeri 4 Pekalongan mengkaji sarana kohesi gramatikal antarkalimat dan 

antarparagraf yang dimanfaatkan siswa serta frekuensi kemunculan dan 

prosentase penggunaan sarana kohesi gramatikal yang benar dan yang salah dalam 

karangan argumentasi siswa. Dari penelitian tersebut, diketahui bahwa sarana 

kohesi gramatikal antarkalimat yang terdapat pada karangan argumentasi siswa 

kelas X SMA Negeri 4 Pekalongan meliputi: pengurutan koordinatif dengan 

konjungsi, pengurutan koordinatif tanpa konjungsi, pengurutan subordinatif 

dengan konjungsi, pengacuan, penyulihan, pelesapan, inversi, pemasifan kalimat, 

dan nominalisasi. Sarana kohesi gramatikal antarparagraf meliputi pengurutan 

koordinatif dengan konjungsi, pengurutan koordinatif tanpa konjungsi, 

pengurutan subordinatif dengan konjungsi, pengurutan subordinatif dengan 

konjungsi, dan pengacuan. Frekuensi kemunculan sarana kohesi gramatikal 

antarkalimat urutan tertinggi yaitu pengurutan dengan konjungsi (492) dan 

frekuensi kemunculan sarana kohesi gramatikal antarparagraf urutan tertinggi 

yaitu pengurutan dengan konjungsi (38). Prosentase penggunaan sarana kohesi 

antarkalimat dan antarparagraf meliputi: penggunaan sarana kohesi gramatikal 

antarkalimat yang benar (90,93%), penggunaan sarana kohesi gramatikal 

antarkalimat yang salah (9,07%), penggunaan sarana kohesi gramatikal 
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antarparagraf yang benar (86,85%), dan penggunan sarana kohesi gramatikal 

antarparagraf yang salah (13,15%). 

Kelebihan penelitian Prasetyani adalah ditemukannya berbagai jenis 

kohesi gramatikal yang terdapat pada karangan argumentasi siswa beserta 

penggunaannya yang benar dan yang salah, baik kohesi gramatikal antarkalimat 

ataupun antarparagraf. Kekurangannya, pada landasan teori tidak dibahas teori 

mengenai kohesi gramatikal antarparagraf, padahal pada pembahasan dibahas 

kohesi gramatikal antarkalimat dan antarparagraf. Relevansi penelitian dengan 

penelitian Prasetyani adalah objek yang diteliti, yaitu aspek keutuhan wacana. 

Hanya saja, penelitian Prasetyani mengkaji aspek kohesi gramatikal sedangkan 

penelitian ini mengkaji kohesi dan koherensi sekaligus. Sumber data penelitian ini 

juga hampir sama, yakni sama-sama berasal dari karangan siswa. Hal yang 

membedakan, sumber data penelitian ini berasal dari karangan deskripsi 

berbahasa Jawa siswa kelas IX SMP Negeri 2 Sapuran Kabupaten Wonosobo, 

sedangkan sumber penelitian Prasetyani berasal dari karangan argumentasi 

berbahasa Indonesia siswa kelas X SMA Negeri 4 Pekalongan. 

Hanani (2010) melakukan penelitian pada skripsinya yang berjudul Aspek 

Gramatikal dan Aspek Leksikal dalam Lirik Lagu Didi Kempot “Album Terbaik”. 

Penelitian tersebut mengkaji aspek leksikal dan aspek gramatikal yang terkandung 

dalam lirik lagu Didi Kempot “Album Terbaik”. Berdasar analisis hasil penelitian, 

diketahui bahwa ada tiga aspek gramatikal yang terkandung, yaitu (1) pengacuan 

yang meliputi pengacuan persona, pengacuan demonstratif, dan pengacuan 

komparatif, (2) pelesapan, dan (3) perangkaian. Selain itu, diketahui pula empat 
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aspek leksikal yang terkandung dalam lirik lagu Didi Kempot “Album Terbaik”, 

antara lain (1) repetisi yang meliputi repetisi anafora, repetisi epistofora, repetisi 

mesodiplosis, repetisi simploke, repetisi utuh, dan repetisi epanalepsis, (2) 

sinonimi, (3) antonimi, dan (4) ekuivalensi. Kekurangan penelitian yang 

dilakukan oleh Hanani adalah penelitiannya lebih difokuskan pada aspek kohesi 

(aspek leksikal dan gramatikal) atau aspek bentuk saja, sementara aspek koherensi 

(aspek makna) tidak diperhatikan, sedangkan kelebihannya terletak pada 

pemaparan aspek leksikal dan gramatikal yang sudah lengkap dan jelas. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang Hanani lakukan adalah sama-

sama mengkaji aspek keutuhan wacana, hanya saja aspek yang dikaji oleh Hanani 

adalah aspek leksikal dan aspek gramatikal (kohesi) sedangkan aspek yang dikaji 

pada penelitian ini adalah aspek kohesi dan koherensi sekaligus. Perbedaan 

penelitian Hanani dengan penelitian ini terletak pada sumber data penelitian. 

Sumber data penelitian Hanani adalah wacana berupa lirik lagu Didi Kempot 

“Album Terbaik” sedangkan sumber data penelitian ini berasal dari karangan 

deskripsi siswa kelas IX SMP Negeri 2 Sapuran Kabupaten Wonosobo. 

Suryawati (2010) pada skripsinya yang berjudul Kohesi dan Koherensi 

dalam Wacana Anak Berbahasa Jawa mendeskripsi jenis dan penanda kohesi dan 

koherensi antarkalimat dalam wacana cerita anak berbahasa Jawa. Berdasar 

penelitiannya, ditemukan lima jenis kohesi antarkalimat yang masing-masing 

ditandai dengan penanda-penanda antarkalimat, baik yang bersifat leksikal 

maupun gramatikal. Kelima jenis kohesi tersebut adalah penunjukan (iku ‘itu’, iki 

‘ini’, kuwi ‘itu’, ngono ‘seperti itu’, dan mengkono ‘seperti itu’), penggantian 
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(kata ganti persona,  klitika -e, kata ganti tempat), perangkaian (ning ‘namun’, 

nanging ‘akan tetapi’, ananging ‘tetapi’, nalika ‘ketika’, mula ‘maka’, mulane 

‘makanya’, wasananane ‘akhirnya’, pungkasaning ‘akhirnya’, akhire ‘akhirnya’, 

sebab ‘karena’, merga ‘karena’, amarga ‘amarga’, senajan ‘walaupun’, tapi 

‘tetapi’, bubar kuwi ‘setelah itu’, mula saka iku ‘oleh karena itu’, dan supaya 

‘supaya’), pelesapan, dan kohesi leksikal yang terdiri dari pengulangan, sinonimi, 

hiponimi, dan kolokasi. Berdasar penelitian tersebut, ditemukan sebelas jenis 

koherensi antarkalimat dalam cerita anak, yaitu penambahan (semana uga 

‘demikian juga’, uga ‘juga’, kejaba iku ‘selain itu’), perturutan (ora let suwe 

‘tidak lama kemudian’, banjur ‘lalu’, sabanjure ‘kemudian’, sawise ‘setelah’, 

akhire/wasanane ‘akhirnya’), perlawanan (nanging ‘namun’, ning ‘namun’, tapi 

‘tetapi’, ananging ‘akan tetapi’), penekanan (malah ‘malah’), sebab akibat (sebab 

‘sebab’, amarga ‘karena’, merga ‘karena’, jalaran ‘karena’), waktu (nalika iku 

‘ketika itu’, wektu iku ‘waktu itu’), syarat (yen ‘kalau’, nanging ‘namun’, sarate 

‘syaratnya’), cara (banjur ‘lalu’, sabanjure ‘kemudian’, langkah-langkahe 

‘langkah-langkahnya’), kegunaan (gunane ‘kegunaannya’, bisa ‘dapat’), 

penjelasan, dan penyimpulan (dadi ‘jadi’). 

Kelebihan penelitian Suryawati adalah ditemukannya sejumlah penanda 

kohesi dan koherensi yang terdapat pada wacana anak berbahasa Jawa. 

Kekurangannya, pada landasan teoretis tidak seluruh bagian dari kohesi 

dijelaskan. Kohesi yang dimaksud di sini adalah kohesi leksikal. Teori-teori yang 

berkaitan dengan kohesi leksikal tidak dipaparkan sebagaimana kohesi gramatikal, 

padahal pada pembahasan juga dipaparkan sejumlah aspek kohesi leksikal. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian Suryawati adalah sama-sama mengkaji 

aspek keutuhan wacana yang terdiri atas kohesi dan koherensi. Perbedaannya 

terletak pada objek yang dikaji dan sumber data penelitian. Objek yang dikaji 

pada penelitian Suryawati adalah jenis-jenis kohesi dan koherensi berserta 

penanda-penandanya yang terdapat pada wacana cerita anak. Penelitian ini 

mengkaji jenis-jenis kohesi dan koherensi yang digunakan dalam karangan 

deskripsi siswa. Sumber data pada penelitian Suryawati adalah cerita anak yang 

terdapat pada majalah Panjebar Semangat, sedangkan sumber data penelitian ini 

berasal dari karangan deskripsi siswa kelas IX SMP Negeri 2 Sapuran Kabupaten 

Wonosobo.  

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

mengenai aspek wacana pernah diteliti, termasuk penggunaan kohesi dan 

koherensi pada karangan siswa. Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa 

penelitian ini melanjutkan penelitian sebelumnya. Diharapkan juga penelitian ini 

dapat melengkapi hasil penelitian sebelumnya.  

 

2.2 Landasan Teoretis 

Konsep-konsep yang digunakan sebagai landasan teori pada penelitian ini 

antara lain konsep wacana, kohesi (kohesi gramatikal dan kohesi leksikal), 

koherensi, dan jenis wacana. 

2.2.1 Wacana 

Menurut Kridalaksana (2001:231) wacana adalah satuan bahasa 

terlengkap, dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau 
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terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel, 

buku, seri ensiklopedia), paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang 

lengkap. Dari definisi tersebut, tampak bahwa yang menjadi titik berat wacana 

menurut Kridalaksana adalah wacana tertulis, bukan wacana lisan. Menurutnya 

pula, satuan lingual mulai dari kata, kalimat, paragraf, sampai karangan bisa 

merupakan wujud wacana, dengan syarat membawa amanat lengkap.  

Chaer (2003:267) menyatakan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang 

lengkap sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal 

tertinggi atau terbesar. Sebagai satuan bahasa yang lengkap, maka dalam wacana 

itu berarti terdapat konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh yang bisa 

dipahami oleh pembaca (dalam wacana tulis) atau pendengar (dalam wacana 

lisan) tanpa keraguan apapun. Sebagai satuan gramatikal tertinggi atau terbesar, 

berarti wacana itu dibentuk dari kalimat atau kalimat-kalimat yang memenuhi 

persyaratan gramatikal dan persyaratan kewacanaan lainnya. 

Batasan lain dari wacana yang diungkapkan oleh Tarigan adalah sebagai 

berikut. Wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar 

di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang 

berkesinambungan yang mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan 

secara lisan atau tertulis (Tarigan 1987:27). Pada definisi ini, Tarigan menjelaskan 

bahwa wacana bisa disampaikan secara lisan dan secara tertulis. Lebih jelas lagi, 

wacana mempunyai koherensi dan kohesi yang tinggi yang berkesimbungan, serta 

mempunyai awal dan akhir yang nyata.  
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Sumarlam (2003:15) menyatakan pengertian wacana yang hampir sama 

dengan definisi yang dinyatakan oleh Tarigan. Dia menyebutkan bahwa 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. 

Dari definisi-definisi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa (1) wacana merupakan satuan bahasa terlengkap, terbesar, atau tertinggi di 

atas klausa atau kalimat, (2) wacana bisa berbentuk tertulis seperti cerpen, buku, 

surat, dan dokumen tertulis ataupun lisan seperti pidato, ceramah, khotbah, dan 

dialog, (3) wacana memiliki keterkaitan dari segi bentuk (bersifat kohesif) dan 

keterkaitan dari segi makna (bersifat koheren). 

Wacana yang ideal mengandung seperangkat proposisi yang saling 

berhubungan untuk menghasilkan rasa kepaduan atau rasa kohesi. Selain itu juga 

dibutuhkan keteraturan atau kerapian susunan yang menimbulkan rasa koherensi. 

Dengan perkataan lain, kohesi dan koherensi merupakan faktor penting dalam 

peningkatan mutu wacana (Tarigan 1987:70). 

Unsur yang menentukan keutuhan wacana adalah kohesi dan koherensi 

(Tarigan 1987:96). Dalam kata kohesi terkandung pengertian kepaduan, keutuhan, 

sedangkan dalam koherensi terkandung pengertian pertalian atau hubungan. 

Kohesi mengacu kepada aspek bentuk sedangkan koherensi mengacu kepada 

aspek makna. Dengan adanya kohesi dan koherensi dalam sebuah wacana, 
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menjadikan wacana tersebut mudah dibaca dan dipahami. Dengan kata lain, 

kohesi dan koherensi menentukan tingkat keterbacaan dan keterpahaman sebuah 

wacana.  

2.2.2 Kohesi 

 Kohesi merupakan organisasi sintaktik, merupakan wadah-wadah kalimat 

disusun secara padu dan padat untuk menghasilkan tuturan. Dalam hal ini berarti 

pula bahwa kohesi adalah hubungan antarkalimat di dalam sebuah wacana, baik 

dalam strata gramatikal maupun dalam strata leksikal tertentu (Gutwinsky dalam 

Tarigan 1987:96). 

Kohesi merupakan hubungan antarproposisi yang dinyatakan secara 

eksplisit oleh unsur-unsur gramatikal dan semantik dalam kalimat-kalimat yang 

membentuk wacana (Alwi dkk 2003:427).  

James (dalam Tarigan 1987:97) menyebutkan bahwa suatu teks atau 

wacana benar-benar bersifat kohesif apabila terdapat kesesuaian secara bentuk 

bahasa (language form) terhadap ko-teks (situasi-dalam bahasa, sebagai lawan 

dari konteks atau situasi-luar bahasa). Dengan perkataan lain, ketidaksesuaian 

bentuk bahasa dengan koteks dan juga dengan konteks akan menghasilkan teks 

yang tidak kohesif.  

Kohesi dalam paragraf adalah tarik menarik antarkalimat dalam paragraf 

sehingga kalimat-kalimat itu tidak saling bertentangan, tetapi tampak menyatu dan 

bersama-sama mendukung pokok pikiran paragraf. Paragraf yang demikian 

disebut sebagai paragraf yang padu (kohesif) (Wiyanto 2004:32).  
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Halliday dan Hassan (dalam Sumarlam 2003:23, Hartono 2000:146) 

membagi kohesi menjadi dua jenis, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. 

Masing-masing kohesi tersebut terdiri atas atas beberapa jenis, yang akan 

dipaparkan pada uraian berikut. 

 

2.2.3 Kohesi Gramatikal  

Kohesi gramatikal terdiri dari pengacuan (reference), penyulihan 

(substitution), pelesapan (ellipsis), dan perangkaian (conjunction). 

2.2.3.1 Pengacuan (reference)  

Pengacuan atau referensi adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang 

berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain (atau suatu 

acuan) yang mendahului atau mengikutinya (Sumarlam 2003:23). Berdasarkan 

tempatnya, apakah acuan itu berada di dalam atau di luar teks, maka pengacuan 

dibedakan menjadi dua jenis: (1) pengacuan endofora apabila acuannya (satuan 

lingual yang diacu) berada atau terdapat di dalam teks wacana itu, dan (2) 

pengacuan eksofora apabila acuannya berada atau terdapat di luar teks wacana. 

Jenis kohesi yang pertama, pengacuan endofora berdasarkan arah 

pengacuannya dibedakan menjadi dua jenis lagi, yaitu pengacuan anaforis dan 

pengacuan kataforis. Pengacuan anaforis adalah salah satu kohesi gramatikal yang 

berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain yang 

mendahuluinya, atau mengacu anteseden di sebelah kiri, atau mengacu pada unsur 

yang telah disebut terdahulu. Sementara itu, pengacuan kataforis merupakan salah 

satu kohesi gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada 
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satuan lingual lain yang mengikutinya, atau mengacu anteseden di sebelah kanan, 

atau mengacu satuan lingual lain yang mengikutinya, atau mengacu anteseden 

yang baru disebutkan kemudian. 

Satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain itu dapat 

berupa persona (kata ganti orang), demonstratif (kata ganti penunjuk), dan 

komparatif (satuan lingual yang berfungsi membandingkan antara unsur satu 

dengan unsur lainnya). Dengan demikian, jenis kohesi gramatikal pengacuan 

tersebut diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu pengacuan persona, 

pengacuan demonstratif, dan pengacuan komparatif.  

Pengacuan persona direalisasikan melalui pronomina persona (kata ganti 

orang). Dalam bahasa Jawa pronomina persona diwujudkan dengan kata aku 

‘saya’, kula ‘saya’ (persona pertama); kowe ‘kamu’, panjenengan ‘kamu’ (persona 

kedua); dan dheweke ‘dia’, panjenengane ‘beliau’(persona ketiga). 

Pengacuan demonstratif (kata ganti penunjuk) dapat dibedakan menjadi 

pronomina demonstratif substantif (iki ‘ini’, kuwi ‘itu’), pronomina demonstratif 

lokatif (kene ‘sini’, kono ‘situ’, dan kana ‘sana’), pronomina demonstratif 

deskriptif (ngene, mangkene ‘begini’, ngono, mangkono ‘begitu’), pronomina 

demonstratif temporal (wingi ‘kemarin’, mau ‘tadi’, saiki ‘sekarang’), dan 

pronomina demonstratif dimensional (semene ‘sekian ini’, semono ‘sekian itu’). 

Pengacuan komparatif (perbandingan) ialah salah satu jenis koherensi 

gramatikal yang bersifat membandingkan dua hal atau lebih yang mempunyai 

kemiripan atau kesamaan dari segi bentuk/wujud, sifat, dan sebagainya. Kata yang 

biasa digunakan misalnya kaya ‘seperti’ dan padha karo ‘sama dengan’. 
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2.2.3.2 Penyulihan (substitution)  

Penyulihan atau substitusi 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 (Sumarlam 

2003:26).  

Substitusi dapat dibedakan menjadi substitusi nominal, substitusi verbal, 

substitusi frasal, dan substitusi klausal. Substitusi nominal yaitu penggantian 

satuan lingual yang berkategori nomina dengan satuan lingual lain yang 

berkategori nomina. Substitusi verbal adalah penggantian satuan lingual yang 

berkategori verba dengan satuan lingual lainnya yang juga berkategori verba. 

Substitusi frasal adalah penggantian satuan lingual tertentu yang berupa kata/frasa 

dengan satuan lingual lain yang berupa frasa. Substitusi klausal adalah 

penggantian satuan lingual tertentu yang berupa klausa/kalimat dengan satuan 

lingual lainnya yang berupa kata atau frasa. 

2.2.3.3 Pelesapan (ellipsis)  

Pelesapan adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa 

penghilangan atau pelesapan satuan lingual tertentu yang telah disebutkan 

sebelumnya (Sumarlam 2003:30). Adapun fungsi pelesapan dalam wacana antara 

lain ialah untuk menghasilkan kalimat yang efektif, mencapai nilai ekonomis 

dalam pemakaian bahasa, mencapai aspek kepaduan wacana, dan kepraktisan 

berbahasa terutama dalam berkomunikasi secara lisan. Lubis (1991:38) 

menyebutkan bahwa sebenarnya elipsis sama prosesnya dengan substitusi, tetapi 

elipsis ini disubstitusi oleh sesuatu yang kosong, atau sesuatu yang tidak ada.  
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Satuan lingual yang mengalami pelesapan bisa berupa kata, frasa, ataupun 

klausa yang bisa menduduki fungsi sebagai subjek, predikat, objek, ataupun 

keterangan. 

2.2.3.4 Perangkaian (conjunction)  

Konjungsi adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang dilakukan 

dengan cara menghubungkan unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam 

wacana. Konjungsi yang umum disebut kata sambung atau kata penghubung 

mempunyai tugas menghubungkan dua satuan lingual. Satuan lingual yang 

dimaksud adalah klausa, frasa, dan kata.  

Konjungsi yang berperan dalam menghubungkan antarkalimat dalam 

paragraf pada wacana di antaranya adalah konjungsi antarkalimat. Sudaryanto 

(1992:120) menyebutkan bahwa konjungsi antarkalimat berfungsi 

menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Konjungsi jenis itu 

secara bentuk berada bersama-sama dengan suatu kalimat, sehingga menjadi 

bagian kalimat yang bersangkutan; akan tetapi secara maknawi dia terikat juga 

pada kalimat yang lain. Dalam kaitan ini, kalimat yang secara maknawi 

mengikatnya adalah kalimat yang berada di depannya atau yang telah diucapkan 

lebih dahulu.  

Bentuk-bentuk konjungsi antarkalimat di antaranya adalah senajan 

mangkono ‘walaupun demikian’, nanging ‘akan tetapi’, sabanjure ‘selanjutnya’, 

dadi ‘jadi’, sateruse ‘seterusnya’, sawise iku ‘setelah itu’, kejaba saka iku ‘selain 

daripada itu’, liya saka iku ‘dengan demikian’, mula saka iku ‘dengan demikian’, 

dan amarga saka iku ‘oleh karena itu’. 
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2.2.4 Kohesi Leksikal 

Kohesi leksikal dibedakan menjadi enam macam, yaitu repetisi 

(pengulangan), sinonimi (padan kata), antonimi (lawan kata), hiponimi (hubungan 

atas bawah), kolokasi (sanding kata), dan ekuivalensi (kesepadanan). 

2.2.4.1 Repetisi (pengulangan) 

Repetisi adalah pengulangan satuan lingual (bunyi, suku kata, kata, atau 

bagian kalimat) yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah 

konteks yang sesuai (Sumarlam 2003:34). Berdasar letak satuan lingual (kata atau 

frasa) yang diulang dalam kalimat, repetisi dapat terjadi pada satu kalimat, pada 

awal, tengah, dan akhir kalimat, ataupun awal dan akhir dari beberapa kalimat.   

2.2.4.2 Sinonimi (padan kata) 

Sinonimi merupakan salah satu aspek leksikal yang mendukung kepaduan 

wacana. Sinonimi adalah suatu istilah yang dapat dibatasi sebagai (1) telaah 

mengenai bermacam-macam kata yang memiliki makna yang sama atau (2) 

keadaan di mana dua kata atau lebih memiliki makna yang sama. Sebaliknya 

sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna yang sama (Keraf 2009:36). 

Hubungan sinonimi bisa terbentuk antara kata dengan kata, kata dengan frasa atau 

sebaliknya, frasa dengan frasa, maupun klausa/kalimat dengan klausa/kalimat. 

2.2.4.3 Antonimi (lawan kata) 

Keraf (2009:39) menyebutkan bahwa istilah antonimi dipakai untuk 

menyatakan “lawan makna” sedangkan kata yang berlawanan disebut antonim. 

Antonimi adalah relasi antarmakna yang wujud logisnya sangat berbeda atau 

bertentangan. 
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Antonimi disebut juga oposisi makna. Pengertian oposisi makna 

mencakup konsep yang betul-betul berlawanan sampai kepada yang hanya 

kontras.  

2.2.4.4 Hiponimi (hubungan atas-bawah) 

Hiponimi adalah semacam relasi antarkata yang berwujud atas-bawah atau 

dalam suatu makna terkandung sejumlah komponen yang lain. Karena ada kelas 

atas yang mencakup sejumlah komponen yang lebih kecil dan ada sejumlah kelas 

bawah yang merupakan komponen-komponen yang tercakup dalam kelas atas, 

maka kelas kata yang berkedudukan sebagai kelas atas disebut superordinat dan 

kelas bawah yang disebut hiponim (Keraf 2009:38). 

2.2.4.5 Kolokasi (sanding kata) 

Kolokasi atau sanding kata adalah asosiasi tertentu dalam menggunakan 

pilihan kata yang cenderung digunakan secara berdampingan. Kata-kata yang 

berkolokasi adalah kata-kata yang cenderung dipakai dalam suatu domain atau 

jaringan tertentu (Sumarlam 2003:43). 

2.2.4.6 Ekuivalensi (kesepadanan) 

Ekuivalensi adalah hubungan kesepadanan antara satuan lingual tertentu 

dengan satuan lingual lain dalam sebuah paradigma. Dalam hal ini, sejumlah kata 

hasil afiksasi dari morfem asal yang sama menunjukkan adanya hubungan 

kesepadanan (Sumarlam 2003:44).  
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2.2.5 Koherensi 

Koherensi merupakan hubungan perkaitan antarproposisi, tetapi perkaitan 

tersebut tidak secara eksplisit atau nyata dapat dilihat pada kalimat-kalimat yang 

mengungkapkannya (Alwi dkk 2003:428). 

Harimurti Kridalaksana (dalam Mulyana 2005:32) mengemukakan bahwa 

hubungan koherensi wacana sebenarnya adalah hubungan semantis. Artinya, 

hubungan itu terjadi antarproposisi. Secara struktural, hubungan itu 

direpresentasikan oleh pertautan secara semantis antara kalimat (bagian) yang satu 

dengan kalimat lainnya. Hubungan maknawi ini kadang-kadang ditandai oleh alat 

leksikal, namun kadang-kadang tanpa petanda. Hubungan semantis yang 

dimaksud antara lain (1) hubungan sebab-akibat, (2) hubungan sarana-hasil, (3) 

hubungan alasan-sebab, (4) hubungan sarana-tujuan, (5) hubungan latar-

kesimpulan, (6) hubungan kelonggaran-hasil, (7) hubungan syarat-hasil, (8) 

hubungan perbandingan, (9) hubungan parafrastis, (10) hubungan amplikatif, (11) 

hubungan aditif waktu (simultan dan berurutan), (12) hubungan aditif nonwaktu, 

(13) hubungan identifikasi, (14) hubungan generik-spesifik, dan (15) hubungan 

ibarat.  

Ramlan (1993:41) merinci sepuluh pertalian makna antarbagian dalam 

wacana yang bersifat koheren. Sepuluh pertalian makna tersebut antara lain: 

1. Pertalian penjumlahan, yaitu penulis menambahkan apa yang dinyatakan pada 

suatu kalimat dengan apa yang dinyatakan pada kalimat lainnya. 

2. Pertalian perturutan, yaitu pertalian yang menyatakan bahwa peristiwa, 

keadaan, atau perbuatan berturut-turut terjadi atau dilakukan. 
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3. Pertalian perlawanan, yaitu pertalian yang mempertentangkan suatu hal, 

keadaan, atau perbuatan dengan hal, keadaan, atau perbuatan lainnya. 

4. Pertalian lebih, yaitu pertalian karena adanya informasi yang dinyatakan pada 

suatu kalimat melebihi apa yang dinyatakan pada kalimat-kalimat 

sebelumnya. 

5. Pertalian sebab-akibat, yaitu apabila kalimat yang satu menyatakan sebab 

atau alasan bagi kalimat yang lain yang merupakan akibatnya. 

6. Pertalian waktu, yaitu apabila kalimat yang satu menyatakan waktu terjadinya 

peristiwa atau dilaksanakannya suatu perbuatan yang tersebut pada kalimat 

lainnya. 

7. Pertalian syarat, yaitu pertalian yang menyatakan bahwa apa yang dinyatakan 

pada suatu kalimat menjadi syarat terlaksananya suatu perbuatan atau 

terjadinya suatu peristiwa yang dinyatakan pada kalimat lain. 

8. Pertalian cara, yaitu pertalian yang menyatakan bagaimana suatu perbuatan 

itu dilaksanakan atau bagaimana suatu peristiwa terjadi. 

9. Pertalian kegunaan, yaitu pertalian yang menyatakan faedah atau tujuan. 

10. Pertalian penjelasan, yaitu pertalian yang menyatakan bahwa informasi pada 

kalimat yang satu memberikan penjelasan atau keterangan lebih lanjut bagi 

informasi yang dinyatakan pada kalimat lainnya. 

Tujuan pemakaian aspek atau sarana koherensi antara lain ialah agar 

tercipta suasana dan struktur wacana yang memiliki sifat serasi, runtut, dan  logis. 

Sifat serasi artinya sesuai, cocok, dan harmonis. Kesesuaian terletak pada 

serasinya hubungan antarproposisi dalam kesatuan wacana. Runtut artinya urut, 
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sistematis, tidak terputus-putus, tetapi bertautan satu sama lain. Keruntutan artinya 

umumnya terjadi dalam susunan kalimat (struktur). Asas ini diperlukan untuk 

mengintegrasikan secara rapi unsur-unsur wacana ke dalam satu kesatuan 

sehingga tidak terjadi loncatan-loncatan pikiran. Sifat logis mengandung arti 

masuk akal, wajar, jelas, dan mudah dimengerti. Suatu rangkaian kalimat yang 

tidak memiliki hubungan bentuk dan makna secara logis tidak dapat dikatakan 

sebagai wacana (Mulyana 2005:35). 

Sebenarnya kohesi dan koherensi merupakan dua aspek yang hampir 

sama. Perbedaan antara kohesi dan koherensi dapat digambarkan pada tabel 

berikut. 

Kohesi Koherensi 
Kepaduan 
Keutuhan 

Aspek bentuk (form) 
Aspek lahiriah 
Aspek formal 

Organisasi sintaktik 
Unsur internal 

Kerapian 
Kesinambungan 

Aspek makna (meaning) 
Aspek batiniah 
Aspek ujaran 

Organisasi semantis 
Unsur eksternal 

 
Jadi, perbedaan di antara kedua aspek tersebut ialah pada sisi titik dukung 

terhadap struktur wacana. Artinya, dari mana aspek itu mendukung keutuhan 

wacana. Bila dari dalam (internal), maka disebut aspek kohesi. Sebaliknya bila 

aspek itu dari luar, maka disebut koherensi. 

2.2.6 Jenis-Jenis Wacana 

Berdasar cara dan tujuan pemaparannya, pada umumnya wacana 

diklasifikasikan menjadi lima macam, yaitu wacana narasi, eksposisi,  

argumentasi,  persuasi, dan deskripsi.  
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Wacana narasi atau wacana penceritaan, disebut juga wacana penuturan 

yaitu wacana yang mementingkan urutan waktu, dituturkan oleh persona pertama 

atau ketiga dalam waktu tertentu. Wacana narasi memaparkan terjadinya suatu 

peristiwa, baik peristiwa rekaan maupun kenyataan. Berkenaan dengan peristiwa 

itu, dipaparkan siapa pelakunya, bagaimana perilakunya, di mana tempat peristiwa 

itu, kapan terjadinya, bagaimana suasana kejadiannya, bagaimana jalan ceritanya, 

dan siapa juru ceritanya. Wacana narasi dapat bersifat faktual maupun imajinatif 

seperti dongeng, novel, biografi, sketsa, dan anekdot.  

Wacana eskposisi atau wacana pembeberan yaitu wacana yang tidak 

mementingkan waktu dan pelaku. Wacana ini berorientasi pada pokok 

pembicaraan, dan bagian-bagiannya diikat secara logis. Wacana eksposisi atau 

bahasan adalah wacana yang isinya menjelaskan sesuatu, misalnya menerangkan 

arti sesuatu, menerangkan apa yang telah diucapkan atau ditulis oleh orang lain, 

menerangkan bagaimana terjadinya sesuatu, menerangkan peristiwa yang lalu dan 

sekarang, menerangkan pentingnya sesuatu, dan lain-lain. Pelajaran sekolah, 

ceramah, laporan, tajuk rencana, bisanya disusun dalam wacana eksposisi. 

Wacana argumentasi adalah wacana yang berisi ide atau gagasan yang 

dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan bertujuan meyakinkan pembaca 

akan kebenaran ide atau gagasannya. Pada wacana argumentasi dipaparkan 

alasan-alasan terhadap kebenaran atau ketidakbenaran sesuatu hal, dengan maksud 

agar pesapa dapat diyakinkan sehingga terdorong untuk melakukan sesuatu. 

Dalam mempertahankan atau menyanggah sesuatu hal tadi, dikemukakan alasan 

yang berdasarkan bukti, bukan berdasarkan perasaan atau hawa nafsu.  
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Wacana persuasi ialah wacana yang isinya bersifat ajakan atau nasihat, 

biasanya ringkas dan menarik, serta bertujuan untuk mempengaruhi secara kuat 

pada pembaca atau pendengar agar melakukan nasihat atau ajakan tesebut.  

Wacana deskripsi yaitu wacana yang bertujuan melukiskan, 

menggambarkan, atau memerikan sesuatu menurut apa adanya. Wacana deskripsi 

berisi gambaran penginderaan (penglihatan, penciuman, kehausan, kelelahan), 

perasaan, dan perilaku jiwa (harapan, ketakutan, cinta, benci, rindu, dan rasa 

tertekan). Penginderaan itu dilakukan terhadap suatu peristiwa, keadaan, situasi, 

atau masalah. Melalui wacana deskripsi, pembaca diharapkan bisa seolah-olah 

melihat atau merasakan apa yang dideskripsikan pada wacana tersebut. 
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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 yang digunakan pada penelitian ini 

adalah pendekatan analisis wacana. Stubbs (dalam Darma 2009:15) menyatakan 

bahwa analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti dan menganalisis 

bahasa yang digunakan secara alamiah baik lisan atau tulis, misalnya pemakaian 

bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Analisis wacana (Pranowo 1996:73) pada 

dasarnya ingin menganalisis/menginterpretasi pesan yang dimaksud 

pembicara/penulis dengan cara merekonstruksi teks sebagai produk ujaran/tulisan 

kepada proses ujaran/tulisan sehingga diketahui segala konteks yang mendukung 

wacana pada saat diujarkan/dituliskan.  

Pendekatan metodologis pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif 

kualitatif. Istilah deskriptif menurut Sudaryanto (1992:62) menyarankan bahwa 

penelitian yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan pada fakta yang ada 

atau fenomen yang memang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya. 

Pendekatan deskriptif digunakan karena tujuan penelitian ini adalah mendeskripsi 

kohesi dan koherensi dalam karangan deskripsi siswa. Menurut Moleong (2007:6) 

pendekatan kualitatif adalah pendekatan dalam suatu penelitian yang 

menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis 

statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Pendekatan kualitatif digunakan karena 
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pada penelitian ini tidak digunakan angka dan penghitungan dalam 

mengumpulkan dan menganalisis data. 

 

3.2  Data dan Sumber Data 

Pada penelitian ini, data yang diambil adalah potongan wacana pada 

karangan deskripsi siswa yang diduga mengandung kohesi dan koherensi. Sumber 

data yang digunakan adalah karangan siswa kelas IX SMP Negeri 2 Sapuran 

Kabupaten Wonosobo.  

Karangan siswa yang digunakan pada penelitian ini ditulis pada ujian akhir 

sekolah mata pelajaran Bahasa Jawa tahun pelajaran 2009/2010. Dipilihnya 

karangan yang ditulis pada ujian akhir sekolah karena karangan tersebut lebih bisa 

menggambarkan kemampuan siswa dalam menulis karangan dibandingkan 

dengan karangan yang ditulis ketika kegiatan belajar mengajar (KBM). Pada 

KBM, dimungkinkan siswa bekerja sama, sedangkan pada ujian akhir sekolah hal 

tersebut dapat diminimalkan karena pengawasan yang lebih ketat.  SMP Negeri 2 

Sapuran dipilih sebagai sekolah asal sumber data karena ujian akhir sekolah pada 

SMP ini diselenggarakan berbentuk penugasan berupa menulis karangan, bukan 

dalam bentuk tes seperti pada SMP lain. 

Karangan yang dijadikan sumber data berjumlah 29 karangan yang 

diambil dari setiap kelas IX di SMP N 2 Sapuran. Karangan diambil secara acak. 

Karangan-karangan tersebut diberi kode huruf A, B, atau C diikuti angka 1 sampai 

10. Kode berupa huruf A, B, dan C melambangkan kelas IX A, IX B, dan IX C, 
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sedangkan angka 1 sampai 9 atau 10 menunjukkan urutan karangan yang 

dijadikan sumber data.  

Data yang tertulis pada bagian pembahasan penelitian ini ditulis sesuai 

dengan keadaan sebenarnya. Pada kebanyakan karangan siswa terdapat banyak 

kesalahan penulisan kata dan kesalahan penggunaan ejaan. Pada penelitian ini 

kesalahan penulisan kata dan ejaan tidak diperhatikan karena penelitian ini hanya 

mengkaji kohesi dan koherensi antarkalimat dalam wacana.  

 

3.3 Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode simak, dan 

teknik catat.  

 Metode simak/penyimakan dilakukan dengan dengan menyimak, yaitu 

menyimak penggunaan bahasa (Sudaryanto1993:133). Metode simak digunakan 

karena objek penelitian ini berupa bahasa tulis/teks. Penyimakan dilakukan 

dengan membaca teks-teks pada sumber data berupa karangan deskripsi siswa.  

Setelah dilakukan penyimakan pada seluruh karangan, dilakukan 

pemilahan karangan-karangan yang akan digunakan sebagai sumber data. 

Selanjutnya, dilakukan pencatatan data menggunakan teknik catat. Teknik catat 

merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat pada kartu 

data. Kartu data digunakan untuk mempermudah dalam mengidentifikasi data. 

Teknik catat digunakan untuk mencatat potongan wacana yang mengandung 

kohesi dan koherensi. Setelah pencatatan data, dilakukan pengklasifikasian data. 
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Pengklasifikasian bertujuan untuk memudahkan analisis data dalam penelitian. 

Berikut contoh kartu data yang digunakan pada penelitian ini. 

Nomor data:  

Jenis kohesi/koherensi: 

Data 

 
Analisis 
 

 
 

 Sumber data: 
 
 
3.4  Analisis Data 

 Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode agih dengan 

berbagai teknik dasar dan teknik lanjutan seperti teknik ganti, teknik perluas, dan 

teknik baca markah.  

 Metode agih (Sudaryanto 1993:15) adalah metode yang alat penentunya 

adalah bagian dari bahasa itu sendiri. Alat penentu dalam rangka kerja metode 

agih itu jelas, selalu berupa bagian dari unsur dari bahasa objek sasaran penelitian 

itu sendiri, seperti kata (kata ingkar, preposisi, adverbia), fungsi sintaksis (subjek, 

objek, predikat), klausa, silabe, kata, titi nada, dan yang lain.  

Teknik ganti adalah teknik analisis data dengan cara mengganti satuan 

kebahasaan tertentu di dalam suatu konstruksi dengan satuan kebahasaan lain di 

luar konstruksi yang bersangkutan. Teknik ganti berguna untuk mengetahui kadar 

kesamaan kelas atau kategori satuan kebahasaan yang terganti dengan satuan 

kebahasaan penggantinya. Penelitian ini menggunakan teknik ganti untuk mencari 
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kohesi gramatikal berupa penyulihan/penggantian yang terkandung dalam 

kalimat-kalimat pada wacana. 

Teknik perluas adalah adalah teknik analisis data dengan cara memperluas 

satuan kebahasaan yang dianalisis dengan menggunakan satuan kebahasaan 

tertentu. Perluasan itu dapat dilakukan ke kiri atau ke kanan sehingga lahirlah dua 

subjenis teknik perluas, yaitu teknik perluas ke kiri dan teknik perluas ke kanan. 

Dengan memperluas kalimat ke kanan atau ke kiri, akan diketahui kalimat-kalimat 

yang mengandung kohesi gramatikal berupa pelesapan. 

Teknik baca markah adalah teknik analisis data dengan cara membaca 

pemarkah/penanda dalam suatu konstruksi. Pemarkah itu adalah alat seperti 

imbuhan, kata penghubung, kata depan, dan artikel yang menyatakan ciri 

ketatabahasaan atau fungsi kata atau konstruksi. Teknik baca markah pada 

penelitian ini digunakan untuk menentukan kohesi gramatikal (berupa pengacuan 

dan perangkaian) dan koherensi yang menggunakan penanda. 

 

3.5  Pemaparan Hasil Analisis 

 Pemaparan hasil analisis pada penelitian ini menggunakan metode 

penyajian informal. Metode penyajian informal adalah perumusan dengan kata-

kata biasa (Sudaryanto 1993:145). Dalam penyajian ini rumus-rumus atau kaidah-

kaidah disampaikan dengan menggunakan kata-kata biasa, kata-kata yang apabila 

dibaca dengan serta merta dapat langsung dipahami (Kesuma 2007:71). 
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BAB IV 

KOHESI DAN KOHERENSI ANTARKALIMAT 

DALAM KARANGAN DESKRIPSI SISWA KELAS IX  

SMP NEGERI 2 SAPURAN KABUPATEN WONOSOBO 

 
Pada bab IV akan dipaparkan hasil penelitian mengenai kohesi dan 

koherensi yang terdapat dalam karangan deskripsi siswa kelas IX SMP Negeri 2 

Sapuran Kabupaten Wonosobo. Dalam bab ini disajikan contoh beserta analisis 

penggunaan kohesi dan koherensi dalam karangan siswa tersebut. 

 
4.1 Kohesi Gramatikal dalam Karangan Deskripsi Siswa Kelas IX SMP 

Negeri 2 Sapuran Kabupaten Wonosobo 

Kohesi gramatikal yang terdapat dalam karangan deskripsi siswa kelas IX 

SMP Negeri 2 Sapuran meliputi pengacuan, penggantian, pelesapan, dan 

perangkaian. 

4.1.1 Pengacuan 

Pengacuan merupakan kohesi gramatikal berupa satuan lingual yang 

mengacu atau menunjuk satuan lingual lainnya. Terdapat dua unsur yang terlibat, 

yaitu unsur yang mengacu (pengacu) dan acuannya. Berdasar letak acuannya, di 

dalam atau di luar wacana, pengacuan dibedakan menjadi endofora dan eksofora.  

1) Pengacuan endofora 

Pengacuan endofora merupakan pengacuan yang acuannya berada di 

dalam teks wacana. Berdasar arah acuannya, pengacuan endofora dibedakan 

menjadi pengacuan anaforis dan pengacuan kataforis.  
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a) Pengacuan anaforis 

Disebut pengacuan anaforis apabila letak unsur yang menjadi acuan 

mendahului satuan lingual yang mengacunya. Berdasar penelitian yang telah 

dilakukan, pengacuan endofora yang bersifat anaforis yang terdapat dalam 

karangan deskripsi siswa menggunakan penanda kuwi ‘itu’, iku ‘itu’, iki ‘ini’, kene 

‘sini’, kana ‘sana’, kono ‘situ’, sufiks –e ‘-nya’, dan klitik –ku. Potongan wacana 

yang mengandung pengacuan anaforis di antaranya sebagai berikut. 

(1) Ing desaku ana pasar sederhana. Pasar kuwi pasaran saben dina legi lan 
pon. (B2 data: 21) 
 
‘Di desaku ada pasar sederhana. Pasar itu ada setiap hari pasaran legi dan 
pon’ 
 

(2) Desa iki wis termasuk desa kang ombo. Mulo iku dijenengi Talunombo.  
Ning kene aku urip ayem, tentrem, lan tempate uga sik nyaman uga iku 
wong-wongane seneng pitukon lan tulung pinulung. (A10 data: 18) 
 
‘Desa ini sudah termasuk desa yang luas. Oleh karena itu, disebut 
Talunombo. Di sini aku hidup damai, tenteram, dan nyaman, juga 
orangnya suka jual beli dan tolong menolong.’ 
 

(3) Nang ndesaku ana kali kaya danau. Kaline kuwi gedhe lan amba banget, 
jenengane “Kali Mbulu”. Kaline bening banget lan banyune seger banget. 
(A8 data: 15) 
 
‘Di desaku ada sungai seperti danau. Sungainya itu besar dan lebar sekali, 
namanya Sungai Mbulu. Sungainya jernih sekali dan airnya segar sekali.’ 
 
Pada contoh (1) digunakan unsur pengacuan berupa kata tunjuk kuwi ‘itu’. 

Kata kuwi mengacu pada kata frasa pasar sederhana pada kalimat sebelumnya. 

Pada contoh (2) kata kene ‘sini’ yang dirangkai bersama kata ning membentuk 

frasa ning kene ‘di sini’ merupakan unsur penunjuk yang mengacu pada desa yang 

bernama Talunombo. Pada contoh (3), sufiks –e yang melekat pada kata kaline 

‘sungainya’ berperan sebagai unsur pengacu yang mengacu pada Kali Mbulu pada 
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kalimat sebelumnya. Pengacuan yang terdapat pada beberapa contoh tersebut 

merupakan pengacuan endofora karena acuannya berada dalam teks wacana dan 

bersifat anaforis karena acuannya mendahului unsur pengacunya.  

b) Pengacuan kataforis 

Pengacuan kataforis merupakan salah satu kohesi gramatikal yang berupa 

satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain yang mengikutinya, 

atau mengacu anteseden di sebalah kanan. Berdasar penelitian ini, diketahui 

bahwa pengacuan kataforis yang terdapat dalam karangan deskripsi siswa 

menggunakan penanda berupa klitik –ku. Berikut potongan wacana yang 

menggunakan kohesi pengacuan berupa pengacuan endofora yang bersifat 

kataforis. 

(4) Desaku ana ing pinggir dalan. Desaku iki jenenge desa ngadikerso lan 
kecamatan sapuran lan kabupaten Wonosobo. (C9 data: 46) 
 
‘Desaku ada di pinggir jalan. Desaku ini bernama Desa Ngadikerso, 
Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo.’ 
 
Pada potongan wacana (4), digunakan klitik –ku sebagai unsur pengacu, 

sedangkan acuannya berada pada kalimat berikutnya. Klitik –ku tersebut melekat 

pada kata desa membentuk kata desaku. Acuan dari klitik –ku tersebut adalah 

nama desa yang disebutkan pada kalimat berikutnya, yaitu Desa Ngadikerso. 

Pengacuan pada contoh (4) merupakan pengacuan endofora karena acuannya 

berada di dalam teks wacana. Acuan pada potongan wacana ini berada setelah 

unsur pengacu, sehingga pengacuannya bersifat kataforis. 
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2) Pengacuan eksofora 

Disebut pengacuan eksofora apabila acuannya berada di luar teks wacana. 

Pengacuan eksofora pada penelitian ini menggunakan kata ganti persona aku 

sebagai penanda. Penggunaan pengacuan eksofora tampak pada contoh berikut. 

(5) Aku seneng banget karo desaku. Soale akeh konco-koncoku lan 
tetangga-tetanggaku sek akrap banget karo aku. (C3 data: 34) 
 
‘Aku senang sekali dengan desaku. Ada banyak teman-teman dan 
tetangga-tetanggaku yang akrab sekali denganku.’ 
 
Contoh (5) menggunakan pengacuan eksofora karena acuannya berada di 

luar teks wacana. Unsur pengacu yang digunakan adalah kata ganti persona 

pertama, yakni aku yang terdapat pada kalimat pertama dan kedua. Acuannya 

adalah penulis karangan, yang berada di luar teks wacana.  

4.1.2 Penggantian 

Penggantian merupakan salah satu jenis kohesi gramatikal berupa 

penggantian unsur tertentu dengan unsur lain untuk memperoleh unsur pembeda. 

Berikut ini potongan wacana yang mengandung kohesi penggantian. 

(6) Penggawene wong sing ana ing desaku werna-werna.  Ana sing dadi 
petani, ana sing dadi pedagang, ana sing dadi tukang ojek, lan liya-
liyane. Kabeh kuwi kanggo sangu uripe saben wong lan makani anak 
bojone.   (A4 data: 7) 
 
‘Pekerjaan orang yang ada di desaku macam-macam. Ada yang menjadi 
petani, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi tukang ojek, dan 
lain-lain. Semua itu untuk bekal hidup setiap orang dan memberi makan 
anak dan istrinya.’ 
 

(7) Biasane sasi agustusan talunombo nganakake lenggeran opo jaran 
kepangan. Nek ono tontonan iku kabeh wong talunombo podho melu 
nyumbang utawane podho melu nari. Lenggere wae ayu-ayu pasti ya akeh 
wong sing melu njoget. (A7 data: 11) 
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‘Biasanya bulan Agustus Talunombo mengadakan tari lengger atau kuda 
kepang. Jika ada tontonan itu semua warga Talunombo ikut menyumbang 
atau ikut menari. Penari lenggernya saja cantik-cantik, pasti banyak orang 
yang ikut menari.’ 
 

(8) Biasane cah nom-nom nang ndesaku seneng ngumpul sore lan pada 
mlaku-mlaku. Dadi, amben sore nang ndesaku ora sepi. Apa maning janji 
malam minggu hawane seneng terus, bocah padha ngumpul tongkrong 
nang prapatan karo dolanan, gitaran, lan nyanyi-nyanyi, pokoke 
nyenengna. (C7 data: 40) 
 
‘Biasanya anak muda di desaku suka berkumpul sore dan jalan-jalan. Jadi, 
setiap sore di desaku tidak sepi. Apalagi ketika malam Minggu, rasanya 
senang terus, anak-anak berkumpul duduk-duduk di perempatan sambil 
bermain-main, memainkan gitar, dan bernyanyi, tentunya menyenangkan. 
 
Pada contoh (6) terdapat kohesi penggantian, dengan unsur pengganti 

berupa kata kabeh ‘semua’. Kata kabeh mengganti kata petani, pedagang dan 

tukang ojek yang disebutkan sebelumnya. Pada contoh (7) terdapat penggantian. 

Frasa tontonan iku ‘tontonan itu’ mengganti frasa lenggeran opo jaran kepangan 

‘tari lengger atau kuda kepang’ yang tertulis pada kalimat sebelumnya. Pada 

contoh (8) unsur pengganti berupa kata bocah ‘anak-anak’ yang mengganti frasa 

cah nom-nom ‘anak-anak muda’ yang terdapat pada kalimat sebelumnya.  

4.1.3 Pelesapan 

Pelesapan adalah kohesi gramatikal berupa penghilangan atau pelesapan 

unsur kalimat yang telah disebutkan sebelumnya. Walaupun dihilangkan, unsur  

kalimat tersebut masih dapat diperkirakan keberadaannya. Pelesapan digunakan 

sebagai salah satu cara untuk menghindari pengulangan kata yang sama yang bisa 

menimbulkan kebosanan pada pembaca.  

(9) Bocah-bocah nom-nomane yo ora kalah sregepe. Nek pas usum panen Ǿ 
melu mbantu-mbantu nggawakna ulihe panen utawa kerja nggawa nggon 
wong liyo. (A2 data: 5) 
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‘Anak-anak muda juga tidak kalah rajinnya. Ketika musim panen, ikut 
membantu membawakan hasil panen atau bekerja membawakan milik 
orang lain.’ 
 

(10) Wayangan iku kudu dianaake. Yen ora Ǿ mbaureksane nesu.               
(A9 data: 17) 
 
‘Pertunjukan wayang itu harus diadakan. Jika tidak, sang penguasa akan 
marah’ 
 
Pada contoh (9) kalimat pertama disebutkan Bocah-bocah nom-nomane ya 

ora kalah sregepe ‘Anak-anak muda juga tidak kalah rajin’. Pada kalimat kedua 

frasa bocah nom-nomane yang seharusnya disebutkan, tidak dinyatakan secara 

eksplisit. Jadi, frasa bocah nom-nomane mengalami pelesapan. Satuan lingual 

yang mengalami pelesapan pada potongan pada contoh (10) adalah kata dianaake 

‘diadakan’. Kata tersebut seharusnya dinyatakan secara eksplisit, akan tetapi tidak 

dituliskan. Berikut potongan wacana (9) dan (10) jika tidak mengalami pelesapan. 

(9a) Bocah-bocah nom-nomane yo ora kalah sregepe. Nek pas usum panen 
bocah nom-noman melu mbantu-mbantu nggawakna ulihe panen utawa 
kerja nggawa nggon wong liyo.  
 
‘Anak-anak muda juga tidak kalah rajinnya. Ketika musim panen, anak-
anak muda ikut membantu membawakan hasil panen atau bekerja 
membawakan milik orang lain.’ 

 
(10a) Wayangan iku kudu dianaake. Yen ora dianaake mbaureksane nesu.  

 
‘Pertunjukan wayang itu harus diadakan. Jika tidak diadakan, sang 
penguasa akan marah’ 

 
4.2.4 Perangkaian 

Perangkaian adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang 

menghubungkan unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana. Berdasar 

penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa konjungsi antarkalimat yang 

digunakan dalam karangan siswa terdiri atas sakliane ‘selain’, mugane ‘maka’, 
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banjur ‘selanjutnya’, nanging ‘akan tetapi’, dan dadi ‘jadi’. Potongan wacana 

yang mengandung perangkaian di antaranya sebagai berikut. 

(11) Nang desaku ana kerajinan yaiku batik. Batike wae ana loro batik tulis 
lan batik cap jenenge “Batik ngerti kampung” lan “Batik Carica Lestari”. 
Batike wis beredar nangndi-nangndi lan wis terkenal. Sakliane kerajinan 
batik ya ana kerajinan gawe “Tenun”. (A8 data: 13) 
 
‘Di desaku ada kerajinan, yaitu batik. Batiknya ada dua, yaitu batik tulis 
dan batik cap, namanya “Batik Ngerti Kampung” dan “Batik Carica 
Lestari”. Batiknya sudah beredar di mana-mana dan sudah terkenal. Selain 
kerajinan batik, juga ada kerajinan membuat kain tenun.’ 
 

(12) Nak liwat kuwi dalane kaya agek ambruk. Banjur watune pada pateng 
selongkrah. Wes ora genah-genah. (B7 data: 23) 
 
‘Jika melewati itu, jalannya seperti sedang longsor. Kemudian, batunya 
berserakan. Sudah tidak teratur.’ 
 

(13) Wong nggonku tandurane jagung lan pari lan palawija. Palawija kaya 
kacang, lombok, lan liya-liyane. Nanging saiki wong nggonku sami nanem 
lombok. (B9 data: 27) 
 
‘Tanaman orang di desaku adalah jagung, padi, dan palawija. Palawija 
seperti kacang, cabe, dan lain sebagainya. Akan tetapi, sekarang orang 
desaku sedang menanam cabe.’ 
 

Pada contoh (11) digunakan kohesi perangkaian menggunakan konjungsi 

sakliane untuk menghubungkan kalimat ketiga dengan kalimat keempat. Selain 

sebagai penghubung, kata sakliane juga menandai hubungan penambahan. Pada 

contoh (12) digunakan kata penghubung berupa kata banjur ‘selanjutnya’. 

Digunakannya kata penghubung tersebut untuk menghubungkan kalimat pertama 

dan kalimat kedua yang mengandung hubungan perturutan. Kata penghubung 

yang digunakan pada contoh (13) berupa kata nanging ‘akan tetapi’. Kata ini 

menghubungkan kalimat kedua dengan kalimat ketiga yang mengandung 

hubungan pertentangan.  
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4.2 Kohesi Leksikal dalam Karangan Deskripsi Siswa Kelas IX SMP 

Negeri 2 Sapuran Kabupaten Wonosobo 

Berdasar penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa kohesi leksikal 

yang digunakan pada karangan deskripsi siswa kelas IX SMP Negeri 2 Sapuran 

meliputi repetisi, antonimi, kolokasi, hiponimi, dan ekuivalensi. 

4.2.1 Repetisi 

Repetisi merupakan salah satu sarana kohesi leksikal berupa pengulangan 

satuan-satuan lingual tertentu pada beberapa tempat yang berbeda untuk 

memberikan tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Di bawah ini beberapa 

potongan wacana yang mengandung kohesi leksikal berupa repetisi. 

(14) Desaku yaiku desa krajan ngadikerso. Ing jaman biyen masyarakat ana 
ing desaku kekurangan banyu. Banyu sing diluru kuwi banyu sing resik 
tur suci. Banyu resik lan suci kudu njukut kang kali adoh. (C2 data: 31) 
 
‘Desaku yaitu desa Krajan Ngadikerso. Pada zaman dahulu masyarakat 
desaku kekurangan air. Air yang dicari itu air yang bersih dan suci. Air 
bersih dan suci harus diambil dari sungai yang jauh.’ 
 

(15) Ing desaku ana salah sawiji ketrampilan sing agi maju, yaiku mbatik. 
Batik saka desaku iki wis tergolong batik kang apik, lan berkualitas. Batik 
iku sing nggawe ya ibu-ibu kang nduweni bakat keterampilan nggambar 
ana ing kain. Batik ing desaku wis terkenal ing ngendi-ngendi, bahkan 
anggone  promosi wis tekan kota, yaiku Jakarta, Jogja, lan ngendi-ngendi. 
(C6 data: 38) 
 

‘Di desaku salah satu keterampilan yang sedang maju yaitu membatik. 

Batik dari desaku sudah tergolong batik yang bagus, dan berkualitas. Batik 

itu dibuat oleh ibu-ibu yang mempunyai bakat keterampilan menggambar 

di kain. Batik di desaku sudah terkenal di mana-mana, bahkan promosinya 

sudah sampai kota, Jakarta, Jogja, dan di mana-mana.’ 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


55 

 

 
 

Pada contoh (14), kata banyu ‘air’ yang terdapat pada kalimat kedua 

mengalami pengulangan pada kalimat ketiga dan keempat. Kata yang diulang 

pada potongan wacana (14) ini terletak pada posisi yang berbeda. Pada kalimat 

kedua kata banyu terletak pada akhir kalimat, sedangkan pada kalimat ketiga dan 

keempat kata banyu terletak pada awal kalimat. Pada contoh (15) satuan lingual 

yang mengalami pengulangan adalah kata batik. Kata yang diulang tersebut 

terletak pada posisi yang sama, yakni di awal kalimat. Melalui pengulangan 

satuan lingual tertentu yang dianggap penting pada beberapa kalimat, baik pada 

letak yang sama ataupun berbeda, akan menjadikan wacana menjadi kohesif. 

4.2.2 Sinonimi 

Sinonimi merupakan keadaan di mana dua kata atau lebih memiliki makna 

yang sama. Berikut potongan wacana yang mengandung hubungan sinonimi. 

(16) Apa maneng nak nang madrasah aku seneng banget amarga konco-
koncoku sek wedhok podho ayu-ayu amargo podho jilbapan. Lan konco-
koncoku sek lanang-lanang podho cakep-cakep amargo podho pecinan. 
(C3 data: 36) 
 

‘Apalagi jika di madrasah, aku senang sekali karena teman-temanku yang 

perempuan cantik-cantik karena memakai jilbab. Dan teman-temanku 

yang laki-laki tampan-tampan karena memakai peci.’ 

 

Kata yang mengandung hubungan sinonimi pada potongan wacana (16) di 

atas adalah kata ayu-ayu yang terdapat pada kalimat pertama dengan kata cakep-

cakep. Kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yakni baik/bagus/indah 

pada wajah. 
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4.2.3 Antonimi 

Antonimi atau oposisi makna merupakan salah satu sarana kohesi leksikal 

yang mampu mendukung kepaduan wacana. Dari penelitian ini diketahui terdapat  

antonimi yang bersifat mutlak dan antonimi yang bersifat relatif atau bergradasi. 

1) Antonimi mutlak 

Antonimi yang bersifat mutlak tampak pada potongan wacana berikut. 

(17) Apa maneng nak nang madrasah aku seneng banget amarga konco-
koncoku sek wedhok podho ayu-ayu amargo podho jilbapan. Lan konco-
koncoku sek lanang-lanang podho cakep-cakep amargo podho pecinan. 
(C3 data: 36) 
 

‘Apalagi jika di madrasah, aku senang sekali karena teman-temanku yang 

perempuan cantik-cantik karena memakai jilbab. Dan teman-temanku 

yang laki-laki tampan-tampan karena memakai peci.’ 

 

 Pada potongan wacana (17) hubungan antonimi yang bersifat mutlak 

terjalin antara kata wedhok ‘perempuan’ dan kata lanang-lanang ‘laki-laki’. Kata 

wedhok terdapat pada kalimat pertama, sedangkan kata lanang-lanang terdapat 

pada kalimat kedua. 

2) Antonimi gradasi 

Berikut ini potongan wacana yang mengandung hubungan antonimi yang 

bersifat gradasi. 

(18) Jaman mbiyen desaku durung modern lan isih ketinggalan jaman. Jare 
wong tuwa mbiyen malah desane kuwi kaya gembolan. Lagek pas omahe 
isih sethithik, nanging saiki wis lumayan maju. (A4 data: 8) 
 
‘Zaman dahulu desaku belum modern dan masih ketinggalan zaman. Kata 
orang tua, dahulu malah seperti gembolan. Itu ketika rumahnya masih 
sedikit, akan tetapi sekarang sudah cukup maju.’ 
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Pada potongan wacana (18), hubungan antonimi yang bersifat gradasi 

terjalin antara kata mbiyen ‘dahulu’ dan kata saiki ‘sekarang’. Kata mbiyen 

terdapat pada kalimat pertama, sedangkan kata saiki terdapat pada kalimat ketiga. 

4.2.4 Kolokasi 

 Kolokasi merupakan kohesi leksikal berupa relasi makna yang berdekatan 

antara satu kata dengan kata yang lain dalam sebuah domain atau jaringan 

tertentu. Di bawah ini potongan wacana yang mengandung kolokasi. 

(19) Neng ndesaku yaiku wis ana sekolahan TK, SD, lan SMP. Dadi ya 
kepenak nak arep sekolah amarga cepak. Lan uga wis ana madrasah 
tempat pengajian seng jenenge MDSH yaiku Madrasah Diniyah Sibyanul 
Hidayah. (A3 data: 6) 
 
‘Di desaku sudah ada sekolah TK, SD, dan SMP. Jadi enak jika akan 
bersekolah karena dekat. Dan juga sudah ada madrasah tempat mengaji, 
namanya MDSH yaitu Madrasah Diniyah Sibyanul Hidayah.’ 
 
Hubungan kolokasi pada potongan wacana (20) terjalin antara kalimat 

pertama dan kedua. Pada kalimat pertama dinyatakan sejumlah jenjang 

pendidikan seperti TK, SD, dan SMP. Pada kalimat kedua disebutkan kata 

sekolah. Kata-kata seperti TK, SD, SMP, sekolah merupakan contoh kata yang 

cenderung dipakai secara berdampingan dalam domain atau jaringan pendidikan.  

4.2.5 Hiponimi 

 Hiponimi merupakan relasi antarkata yang berwujud atas-bawah, dalam 

suatu kata maknanya mencakup sejumlah komponen lain. Kata yang 

berkedudukan sebagai kelas atas atau yang mencakupi komponen yang lebih kecil 

disebut superordinat sedangkan kata yang dicakupi oleh komponen lain yang 

lebih besar disebut hiponim. Contoh penggunan hiponimi tampak pada potongan 

wacana berikut. 
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(20) Kewan-kewane akeh maceme. Contone sapi, wedhus, pitik, manuk, 
bebek, banyak, marmut, lan akeh maning. (A5 data: 10) 
 
‘Binatang-binatang banyak macamnya. Misalnya sapi, kambing, ayam, 
burung, bebek, angsa, marmut, dan banyak lagi.’  
 

(21) Mata pencaharian masyarakat desaku kuwe werno-werno. Ono sing 
dadi guru, ana sing dadi pedagang, sing paling akeh dadi petani.         
(C2 data: 32) 
 

‘Mata pencaharian masyarakat desaku itu bermacam-macam. Ada yang 

menjadi guru, ada yang menjadi pedagang, yang paling banyak adalah 

menjadi petani.’ 

 

Pada contoh (20) hiponim kata kewan-kewan ‘binatang-binatang’ terdapat 

pada kalimat kedua, yaitu sapi ‘sapi’, wedhus ‘kambing’, pitik ‘ayam’, manuk 

‘burung’, bebek ‘bebek’, banyak ‘angsa’, marmot ‘marmut’. Pada contoh (21) 

kata mata pencaharian merupakan superordinat. Hiponimnya yaitu guru, 

pedagang, dan petani. 

4.2.6 Ekuivalensi 

Ekuivalensi merupakan hubungan kesepadanan antara satuan lingual 

tertentu dengan satuan lingual lain dalam sebuah paradigma. Hubungan 

ekuivalensi ditunjukkan oleh kata hasil afiksasi dengan morfem asal yang sama. 

Berikut potongan wacana yang mengandung hubungan ekuivalensi. 

(22) Aku urip nang ndeso sing suasanane nyenengake, yaiku ndeso surojoyo. 
Sing marakna aku seneng yaiku wong-wongane sing padha guyup rukun, 
tulung tinulung, lan seneng ngumpul. (C7 data: 42) 
‘Aku hidup di desa yang suasananya menyenangkan, yaitu Desa Surojoyo. 
Yang menyebabkan aku senang yaitu orang-orangnya yang rukun, tolong 
menolong, dan suka berkumpul.’ 
 

(23) Ing desaku saben sore mesti ana bal-nalan. Ing bal-balan kuwe wonge 
akeh banget, nak ora tanding ya pada dolanan, lan akeh bocah-bocah 
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seng pada mangkat ngaji. Ing pengajiane kuwe bedo-bedo kelas, lan aku 
ana ing kelas terakhir. (C9 data: 44) 
‘Di desaku setiap sore pasti ada sepak bola. Di sepak bola tersebut terdapat 
banyak orang, jika tidak bertanding ya hanya bermain-main, dan banyak 
anak-anak yang berangkat mengaji. Di pengajian tersebut, berbeda-beda 
kelasnya, dan aku ada di kelas terakhir.’ 
 
Pada contoh (22) satuan lingual yang memiliki hubungan kesepadanan 

adalah kata nyenengake ‘menyenangkan’ dan seneng ‘senang’. Kedua kata 

tersebut memiliki bentuk dasar yang sama, yakni seneng. Pada contoh (23) 

terdapat kata ngaji pada kalimat pertama. Kata tersebut mempunyai kesepadanan 

dengan kata pengajiane yang terdapat pada kalimat kedua. Kedua kata ini 

memiliki bentuk dasar yang sama, yakni ngaji. Melalui kohesi leksikal berupa 

ekuivalensi atau kesepadanan, akan tercipta sebuah wacana yang kohesif. 

 
4.3 Jenis Koherensi dalam Karangan Deskripsi Siswa Kelas IX SMP 

Negeri 2 Sapuran Kabupaten Wonosobo 

Dari penelitian ini diketahui bahwa koherensi yang digunakan siswa dalam 

karangan deskripsi terdiri atas koherensi penambahan, koherensi perlawanan, 

koherensi penekanan, koherensi sebab akibat, koherensi cara, dan koherensi 

penjelasan, dan koherensi perturutan.  

4.3.1 Koherensi Penambahan 

 Koherensi penambahan merupakan pertalian makna yang terbentuk 

karena adanya penambahan terhadap apa yang dinyatakan pada kalimat 

sebelumnya. Adanya hubungan penambahan bisa terbentuk dengan penanda 

ataupun tanpa penanda. Berdasar penelitian yang telah dilakukan, hubungan 

penambahan yang terdapat dalam karangan deskripsi siswa menggunakan 
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penanda berupa kata sakliane ‘selain’ dan lan ‘dan’. Potongan wacana yang 

mengandung hubungan penambahan antara lain sebagai berikut. 

(24) Nang desaku ana kerajinan yaiku batik. Batike wae ana loro batik tulis 
lan batik cap jenenge “Batik ngerti kampung” lan “Batik Carica Lestari”. 
Batike wis beredar nangndi-nangndi lan wis terkenal. Sakliane kerajinan 
batik ya ana kerajinan gawe “Tenun”. (A8 data: 12) 
‘Di desaku ada kerajinan, yaitu batik. Batiknya ada dua, batik tulis dan 
batik cap, namanya Batik Ngerti Kampung” dan “Batik Carica Lestari”. 
Batiknya sudah beredar di mana-mana dan sudah terkenal. Selain 
kerajinan batik, juga ada kerajinan membuat kain tenun.’ 
 

(25) Ing desaku sebagian besar masyarakate kerja dadi petani. Lan ana uga 
sing dadi tukang mbatik, dadi karyawan pabrik, lan liya-liyane.             
(C6 data: 39) 
 
‘Di desaku sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Dan ada 
juga yang menjadi tukang membatik, menjadi karyawan pabrik, dan lain-
lainnya.’ 
 
Pada contoh (24) terdapat koherensi penambahan menggunakan penanda 

sakliane ‘selain’. Apa yang dinyatakan pada kalimat keempat merupakan 

tambahan bagi kalimat-kalimat sebelumnya. Pada potongan wacana (25) 

hubungan yang terjalin antara kalimat pertama dengan kalimat kedua adalah 

hubungan penambahan dengan penanda berupa kata lan ‘dan’. Informasi pada 

kalimat kedua merupakan tambahan bagi informasi yang terdapat pada kalimat 

pertama.  

4.3.2 Koherensi Perlawanan 

 Koherensi perlawanan adalah pertalian makna yang terbentuk karena 

adanya kalimat yang mempertentangkan sesuatu hal, keadaan, atau perbuatan lain 

antara satu kalimat dengan kalimat lain. Berdasar penelitian, diketahui bahwa 

hubungan pertentangan yang terdapat dalam karangan deskripsi siswa ditandai 
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dengan penanda nanging ‘akan tetapi’. Berikut ini potongan wacana yang 

mengandung hubungan pertentangan. 

(26) Jaman mbiyen desaku durung modern lan isih ketinggalan jaman. Jare 
wong tuwa mbiyen malah desane kuwi kaya gembolan. Lagek pas omahe 
isih sethithik. Nanging saiki wis lumayan maju. (A4 data: 19) 
‘Zaman dahulu desaku belum modern dan masih ketinggalan zaman. Kata 
orang tua dahulu malah di desa itu seperti gembolan. Ketika rumahnya 
masih sedikit. Akan tetapi sekarang sudah lumayan maju.’ 
 
Pada contoh (26) juga dipertentangkan keadaan antara zaman dahulu 

dengan sekarang. Pada potongan wacana ini dipaparkan bahwa pada zaman 

dahulu desa belum maju dan masih ketinggalan zaman, namun sekarang sudah 

maju.  

4.3.3 Koherensi Penekanan 

Koherensi penekanan merupakan koherensi yang terbentuk karena apa 

yang dinyatakan pada suatu kalimat menekankan sesuatu yang telah disampaikan 

pada kalimat sebelumnya. Berdasar penelitian, diketahui bahwa hubungan 

penekanan yang terdapat dalam karangan deskripsi siswa terjalin menggunakan 

penanda apa maning ‘apalagi’, sing paling penting ‘yang paling penting’, dan tur 

maning ‘apalagi’. Potongan wacana yang mengandung koherensi penekanan 

antara lain sebagai berikut. 

(27) Ning kene ya pemandangane apik.  Apa maning pemandangan sing ana 
ning sawah-sawah. (A10 data: 19) 
 
‘Di sini pemandangannya indah. Apalagi pemandangan yang ada di 
sawah-sawah.’ 
 

(28) Ing mangsa saiki petani nandure jenis palawija, ya werna-werna jenise. 
Mula banyu kuwe sanget dibutuhake masyarakat desaku. Sing paling 
penting kuwe banyu diumbe utawa dimasak. (C2 data: 30) 
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‘Di musim sekarang petani menanam jenis palawija, bermacam jenisnya. 
Maka, air itu sangat dibutuhkan masyarakat desaku. Yang paling penting 
itu air untuk diminum atau dimasak.’  
 

(29) Aku seneng banget karo desaku. Soale akeh konco-koncoku lan tetangga-
tetanggaku sek akrap banget karo aku. Tur maning wonge padha sregep-
sregep nyambut gawe. (C3 data: 35) 
 
‘Aku senang sekali dengan desaku. Karena banyak teman-teman dan 
tetangga-tetanggaku yang akrab sekali denganku. Apalagi warganya rajin-
rajin bekerja.’ 
 
Kalimat pertama pada contoh (27) menyatakan bahwa di daerah tersebut 

pemandangannya indah. Pada kalimat kedua terdapat penekanan menggunakan 

penanda apa maning ‘apalagi’ yang menekankan bahwa pemandangan yang ada 

di sawah itu lebih indah lagi. Pada contoh (28) terdapat hubungan penekanan yang 

ditandai frasa sing paling penting ‘yang paling penting’ yang mengawali kalimat 

ketiga. Pada kalimat sebelumnya dipaparkan tantang kebutuhan air bagi 

masyarakat. Pada kalimat ketiga, ditekankan bahwa kebutuhan air yang paling 

penting adalah untuk minum atau untuk memasak sehari-harinya. Pada potongan 

wacana (29) hubungan penekanan ditandai oleh penanda tur maning ‘apalagi’. 

Pada kalimat pertama dipaparkan bahwa penulis senang dengan desa tempat 

tinggalnya karena akrabnya penulis dengan teman-teman dan tetangganya. Hal 

yang ditekankan adalah bahwa teman-teman beserta tetangganya itu rajin bekerja.  

4.3.4 Koherensi Sebab Akibat 

 Terdapat koherensi sebab akibat apabila salah satu kalimat menyatakan 

sebab atau alasan bagi kalimat lain yang merupakan akibatnya. Berikut potongan 

wacana yang mengandung hubungan sebab akibat. 
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(30) Dalan ning desaku ora gedhe banget. Dadi nak ana montor ora bisa 
masup mareng tengah-tengah desa nanging bisa mandhek ana nang 
ngarep dhalan raya. (A1 data: 2) 
 
‘Jalan di desaku tidak besar sekali. Jadi, jika ada mobil tidak bisa masuk 
ke tengah-tengah desa, akan tetapi bisa berhenti di depan jalan raya.’ 
 
Pada potongan wacana (30) hubungan sebab akibat terjalin antara kalimat 

pertama dengan kalimat kedua menggunakan penanda dadi ‘jadi. Pada kalimat 

pertama dipaparkan bahwa jalan di desa tidak begitu besar. Hal tersebut 

menyebabkan ketika ada mobil menjadi tidak bisa masuk ke tengah-tengah desa, 

melainkan hanya berhenti di depan jalan raya.  

4.3.5 Koherensi Cara 

 Terdapat koherensi cara apabila antara kalimat satu dengan kalimat lain 

bersama-sama menjelaskan bagaimana suatu perbuatan dilaksanakan atau terjadi. 

Berikut potongan wacana yang mengandung koherensi cara.  

(31) Gawe kerajinan iki gampang banget. Cara kang sepisan wong-wong 
luwih dhisik njupuk wit preng lan dhadekna lembaran tipis tur cilik. 
Lembaran kue didhadekna bentuk sing diarani ragangan. Sakwise iku 
ragangan kue digawe cething. (A1 data: 3) 
 
‘Membuat kerajinan ini mudah sekali. Cara pertama, orang-orang terlebih 
dahulu mengambil pohon bambu dan dijadikan lembaran tipis dan kecil. 
Lembaran tersebut dijadikan bentuk yang disebut ragangan. Setelah itu 
ragangan itu dibuat cething. 
 
Kalimat pertama pada contoh  (31) menyatakan bahwa cara membuat 

kerajinan itu sangat mudah. Kemudian, pada kalimat-kalimat berikutnya 

dinyatakan langkah-langkah membuat kerajinan itu. Cara membuat kerajinan 

cething dipaparkan mulai dari langkah pertama hingga selesai.  
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4.3.6 Koherensi Penjelasan 

 Terjalin koherensi penjelasan apabila informasi pada sebuah kalimat 

merupakan penjelasan bagi informasi yang dinyatakan pada kalimat lainnya. 

Berdasar penelitian, bentuk penjelasan yang terdapat dalam karangan deskripsi 

siswa berupa rincian dan keterangan lebih lanjut dari suatu informasi. Penggunaan 

koherensi penjelasan tampak pada potongan wacana berikut. 

(32) Desaku iki akeh karo wit-witan kang macem-macem wernane. Ana 
albasia, ana wit suren, lan sakpanunggalane. (A1 data: 1) 
 
‘Desaku ini banyak akan pohon-pohon yang beragam jenisnya. Ada 
albasia, ada pohon suren, dan lain sebagainya.’ 
 

(33) Aku seneng banget karo desaku amarga wonge podo peduli karo desane. 
Saben dina minggu podho gotong royong podo ngresiki ratan.               
(C8 data: 43) 
‘Aku senang sekali dengan desaku, karena warganya peduli dengan 

desanya. Setiap minggu bergotong royong membersihkan jalan raya.’ 

 
Kalimat kedua pada contoh (32) merupakan penjelasan rincian dari 

kalimat pertama, yakni jenis tanaman yang terdapat di desa, misalnya albasia dan 

suren. Kalimat kedua pada contoh (33) merupakan penjelasan berupa keterangan 

lebih lanjut bagi kalimat pertama. Pada kalimat pertama dinyatakan bahwa warga 

desa peduli kepada desanya. Bentuk kepedulian itu dijelaskan pada kalimat kedua.  

4.3.7 Koherensi Perturutan 

Pertalian perturutan, yaitu pertalian yang menyatakan bahwa peristiwa, 

keadaan, atau perbuatan berturut-turut terjadi atau dilakukan. Berdasar penelitian, 

hubungan perturutan yang terdapat dalam karangan deskripsi siswa menggunakan 

penanda banjur ‘kemudian’ dan sakwise iku ‘setelah itu’. Potongan wacana yang 

mengandung hubungan perturutan di antaranya sebagai berikut. 
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(34) Nak liwat kuwi dalane kaya agek ambruk. Banjur watune pada pateng 
selongkrah. Wes ora genah-genah. (B7 data: 24) 
 
‘Jika melewati itu, jalannya seperti sedang longsor. Kemudian, batunya 
berserakan. Sudah tidak teratur.’ 
 

(35) Cara kang sepisan wong-wong luwih dhisik njupuk wit preng lan 
dhadekna lembaran tipis tur cilik. Lembaran kue didhadekna bentuk sing 
diarani ragangan. Sakwise iku ragangan kue digawe cething. (A1 data: 4) 
 
‘Membuat kerajinan ini mudah sekali. Cara pertama, orang-orang terlebih 
dahulu mengambil pohon bambu dan dijadikan lembaran tipis dan kecil. 
Lembaran tersebut dijadikan bentuk yang disebut ragangan. Setelah itu 
ragangan itu dibuat cething. 

. 
Potongan wacana (34) terdiri atas tiga kalimat. Pada kalimat pertama 

dinyatakan bahwa jika melewati sebuah jalan, jalan tersebut seperti sedang runtuh. 

Pada kalimat kedua dikemukakan keadaan yang merupakan kelanjutan dari 

kejadian sebelumnya. Dijelaskan bahwa batu-batu berserakan setelah jalan seperti 

runtuh. Pada kalimat kedua digunakan kata banjur ‘kemudian’ sebagai penanda 

perturutan sekaligus penghubung kalimat pertama dengan kalimat kedua. Contoh 

(35) terdiri atas tiga kalimat. Ketiga kalimat tersebut menjelaskan cara pembuatan 

sesuatu, yakni cara membuat kerajinan cething. Apa yang dinyatakan pada ketiga 

kalimat tersebut berturut-turut dilakukan. Digunakan penanda berupa kata sakwise 

iku ‘setelah itu’ untuk menghubungkan kalimat kedua dan kalimat ketiga.  
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1  Simpulan 

 Berdasar pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

dalam karangan deskripsi siswa kelas IX SMP Negeri 2 Sapuran Kabupaten 

Wonosobo terdapat dua jenis kohesi dan tujuh jenis koherensi antarkalimat. 

 Dua jenis kohesi antarkalimat yang terdapat dalam karangan deskripsi 

siswa kelas IX SMP N Sapuran adalah kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. 

Kohesi gramatikal terbagi menjadi kohesi pengacuan (berupa pengacuan endofora 

anaforis menggunakan penanda kuwi ‘itu’, iku ‘itu’, iki ‘ini’, kene ‘sini’, kana 

‘sana’, kono ‘situ’, sufiks –e ‘-nya’, dan klitik –ku; endofora kataforis 

menggunakan penanda berupa klitik –ku; dan pengacuan eksofora dengan 

penanda aku), penggantian, pelesapan, dan perangkaian (menggunakan konjungsi 

antarkalimat berupa kata sakliane ‘selain’, mugane ‘maka’, banjur ‘selanjutnya’, 

nanging ‘akan tetapi’,  dadi ‘jadi’). Kohesi leksikal terbagi menjadi repetisi, 

sinonimi, antonimi, kolokasi, hiponimi, dan ekuivalensi. Dari penelitian ini 

diketahui pula jenis koherensi antarkalimat yang terdapat pada karangan siswa. 

Koherensi tersebut antara lain penambahan, perlawanan, penekanan, sebab akibat, 

cara, penjelasan, dan perturutan. 
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5.2  Saran 

Penelitian tentang analisis wacana dalam karangan siswa belum banyak 

dilakukan. Saran untuk peneliti lain adalah untuk meneliti karangan jenis lain 

yang bisa berasal dari karangan siswa SMA atau mahasiswa. Penelitian bisa 

dikembangkan dengan mengkaji kohesi dan koherensi antarparagraf, atau aspek 

wacana lain seperti kesinambungan topik, atau analisis konteks wacana. 
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