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ABSTRAK 

 

Nisa, Hany Uswatun. 2011. Kohesi dan Koherensi Antarkalimat dalam Wacana 

Berita di Majalah Panjebar Semangat. Skripsi. Jurusan Pendidikan 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, wacana berita. 

 

  Kohesi dan Koherensi sangat berperan dalam membentuk keutuhan serta 

kepaduan dalam wacana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsi jenis kohesi dan koherensi antarkalimat dalam wacana berita di 

majalah Panjebar Semangat. 

  Penelitian ini menggunakan pendeketan teoretis yang berupa pendekatan 

analisis wacana dan pendekatan metodologis yang berupa pendekatan deskriptif 

kualitatif. Data dalam penelitian ini berwujud penggalan tuturan atau wacana yang 

diduga mengandung kohesi dan koherensi dalam wacana berita yang terdapat 

dalam rubrik sariwarta pada majalah Panjebar Semangat, kemudian ditentukan 

beberapa berita yang dipandang cukup mewakili sebagai contoh. Data dianalisis 

menggunakan teknik bagi unsur langsung.  

 Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan empat jenis sarana kohesi 

gramatikal dan tiga jenis sarana kohesi leksikal. Keempat jenis sarana kohesi 

gramatikal meliputi: penunjukan,(iki ‘ini’, iku ‘itu’, kuwi ‘itu’) penggantian, (kata 

ganti persona(dheweke ‘dia’, panjenegane ‘beliau’, piyambake ‘beliau’, kekarone 

‘keduanya’), klitika-e, pelesapan, dan perangkaian (nanging ‘namun’, nalika 

‘ketika’, sebab ‘sebab/karena’, kamangka ‘padahal’,  kejaba kuwi ‘kecuali itu’, 

jalaran ‘sebab/karena’, mula ‘maka’, sabanjure ‘lalu/kemudian’, merga 

‘sebab/karena’, mangka ‘maka’) sedangkan ketiga jenis sarana kohesi leksikal 

meliputi: repetisi (episfora, tautotes, anafora) sinonimi (sabu-sabu= barang haram, 

zina= kumpul kebo, etika= tata cara, mati= tiwas dan antonimi (mudharat>< 

manfaat, mundur>< maju, tiwas>< slamet, murid>< guru). Menurut penelitian 

juga ditemukan tujuh koherensi antarkalimat dalam wacana berita, yaitu 

Koherensi penambahan (kejaba kuwi ‘selain itu’, uga ‘juga’, semana uga 

‘demikian juga), perlawanan (kamangka ‘padahal’, nanging ‘namun’), penekanan: 

malah ‘malah’), perturutan (Banjur ‘lalu’, sabanjure ‘kemudian’, sawise ‘setelah’, 

akhire ‘akhirnya’), sebab-akibat (sebab ‘karena’), waktu (nalika kuwi ‘ketika itu’, 

wektu iku ‘waktu itu’, sawise iku ‘setelah itu’) dan penjelasan. 
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SARI 

 

Nisa, Hany Uswatun. 2011. Kohesi dan Koherensi Antarkalimat dalam Wacana 

Berita di Majalah Panjebar Semangat. Skripsi. Jurusan Pendidikan dan Sastra 

Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 

Drs. Widodo, Pembimbing II: Ermi Dyah Kurnia, S. S., M. Hum. 

 

Tembung Kunci: kohesi, koherensi, wacana pawarta. 

 

 Kohesi lan koherensi nduweni peran sing wigati kanggo mujudake 

wutuhing wacan lan nylarasake wacan mau. Merga saka kuwi, panaliten iki 

nduweni ancas kanggo ndeskripsi jinis kohesi lan koherensi antarkalimat jroning 

wacan pawarta ing kalawarti panjebar Semangat. 

 Panaliten iki migunakake pendekatan teoretis arupa pendekatan analisis 

wacan lan pendekatan metodologis arupa pendekatan deskriptif kualitatif. Wujud 

data ing panaliten iki yaiku pethilan ukara sing dinuga ngandhut kohesi lan 

koherensi. Sumber data panaliten iki dijupuk saka wacan pawarta sing ana ing 

rubrik sariwarta ing kalawarti Panjebar Semangat, banjur dijupuk crita sing 

dianggep cukup makili minangka tuladha. Data dianalisis nganggo teknik bagi 

unsur langsung. 

 Saka asil panaliten ditemokake patang jinis kohesi gramatikal lan telung 

jinis kohesi leksikal. Patang jinis kohesi gramatikal kasebut yaiku: panunjuk (iki 

‘ini’, iku ‘itu’, kuwi ‘itu’) pangganti (kata ganti persona(dheweke ‘dia’, 

panjenegane ‘beliau’, piyambake ‘beliau’, kekarone ‘keduanya’) klitika-e, 

pelesapan, lan panggandeng (nanging ‘namun’, nalika ‘ketika’, sebab 

‘sebab/karena’, kamangka ‘padahal’,  kejaba kuwi ‘kecuali itu’, jalaran 

‘sebab/karena’, mula ‘maka’, sabanjure ‘lalu/kemudian’, merga ‘sebab/karena’, 

mangka ‘maka’), lan kohesi leksikal kasebut yaiku : repetisi (episfora, tautotes, 

anafora) sinonimi (sabu-sabu= barang haram, zina= kumpul kebo, etika= tata cara, 

mati= tiwas dan antonimi (mudharat>< manfaat, mundur>< maju, tiwas>< slamet, 

murid>< guru). Miturut panaliten uga ditemokake pitung jinis koherensi, yaiku 

Koherensi panambah (kejaba kuwi ‘selain itu’, uga ‘juga’, semana uga ‘demikian 

juga), perlawanan (kamangka ‘padahal’, nanging ‘namun’), penekanan: malah 

‘malah’), perturutan (Banjur ‘lalu’, sabanjure ‘kemudian’, sawise ‘setelah’, 

akhire ‘akhirnya’), sebab-akibat (sebab ‘karena’), wektu (nalika kuwi ‘ketika itu’, 

wektu iku ‘waktu itu’, sawise iku ‘setelah itu’) lan penjelasan.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1     Latar Belakang Masalah 

 Wacana yang baik adalah wacana yang harus memperhatikan hubungan 

antarkalimat. Hal ini harus selalu diperhatikan untuk memelihara keterkaitan dan 

keruntutan antarkalimat. Sejalan dengan pandangan bahwa bahasa itu terdiri atas 

bentuk (form) dan makna (meaning), hubungan dalam wacana dapat dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu hubungan bentuk yang disebut kohesi, dan hubungan 

makna atau hubungan semantis yang disebut koherensi. 

Wacana dapat dibagi menjadi dua macam yaitu wacana lisan dan wacana 

tulis. Wacana merupakan tataran yang paling besar dalam hierarki kebahasaan.  

Sebagai tataran terbesar dalam hierarki kebahasaan, wacana tidak merupakan 

susunan kalimat secara acak, tetapi merupakan satuan bahasa, baik lisan, maupun 

tertulis. Untuk wacana yang disampaikan secara tertulis, penyampaian isi atau 

informasi disampaikan secara tertulis. Ini dimaksudkan agar tulisan tersebut dapat 

dipahami dan diinterprestasikan oleh pembaca. 

Salah satu wujud wacana tulis yang berasal dari media, seperti surat kabar 

ataupun majalah dapat dikaji, baik dari segi gramatikalnya maupun dari segi 

konteksnya. Salah satu bentuk wacana yang berasal dari media massa adalah 

berita. Berita merupakan laporan tentang suatu kejadian yang baru atau 

keterangan yang terbaru tentang peristiwa. Berita ada yang disampaikan secara 

lisan dan tulisan. Berita sebagai wacana tulis mempunyai keterkaitan rangkaian 
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antarkalimat secara gramatikal. Berita sebagai wacana tulis terdapat pada media 

massa salah satunya adalah majalah Panjebar Semangat dalam rubrik Sariwarta. 

Majalah Panjebar Semangat adalah majalah berbahasa Jawa yang terbit 

setiap minggu sekali atau sering disebut dengan majalah mingguan. Dalam 

majalah ini terdapat berbagai macam rubrik. Di antaranya adalah Pangudarasa, 

Sariwarta, Dredah & masalah, Yok apa rek kabare,,, Surabaya?, Olah raga, 

Obrolan, cerita sambung, Paran pitakon bab hukum, Cerita cekak, Padhalangan, 

Kok rena-rena, Ngleluri tulisan jawa, Widyamakna basa Jawa, Kawruh agama 

islam, Kasarasan, Taman geguritan, Apa tumon, Glanggang remaja, Wacan 

bocah, Astrologi, Cangkriman prapatan PS.  

Pemilihan wacana berita dalam majalah Panjebar Semangat, dalam 

penelitian ini mempertimbangkan beberapa aspek. Wacana berita merupakan 

wacana yang banyak digemari oleh para pembaca karena berisi informasi yang 

aktual tiap minggunya, dan menjadikan pembaca memperoleh informasi 

mengenai suatu peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Selain itu rubrik ini 

selalu hadir dalam setiap edisinya. Dengan adanya rubrik Sariwarta, Para 

pembaca dapat belajar bahasa Jawa. Hal-hal yang dapat dipelajari antara lain 

adalah belajar memahami wacana bahasa jawa dan mengungkapkan apa yang 

dirasakan atau dipikirkan dalam bahasa Jawa. 

Kenyataan bahwa pada saat ini para pembaca berita lebih cenderung 

membaca berita dengan menggunakan bahasa Indonesia yang menjadikan mereka 

melupakan bahasa daerah (bahasa Jawa). Faktor lingkungan di sekitar mereka 

yang lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sehari-
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hari juga mendukung kenyataan tersebut. Akibatnya para pembaca mengalami 

kesulitan dalam memahami isi wacana yang menggunakan bahasa Jawa. Padahal 

berita yang termuat dalam rubrik Sariwarta ini dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif media dalam menanamkan budaya bahasa daerah (bahasa Jawa). 

Keberadaan rubrik Sariwarta dalam majalah Panjebar Semangat sangat 

bermanfaat, baik sebagai sarana pendidikan maupun pengetahuan. Melalui media 

berita, para pembaca dapat mengembangkan pengetahuan dan pendidikan, 

merangsang minat baca, serta memupuk kecintaan pembaca terhadap berita. 

Kohesi dan koherensi pada rubrik Sariwarta ini patut diteliti karena pada 

rubrik Sariwarta banyak ditemukan variasi penggunaan penanda kohesi dan 

koherensi, yang fungsinya sebagai alat penghubung antarkalimat yang satu 

dengan yang lain sehingga membentuk keterkaitan. Variasi-variasi tersebut salah 

satunya terdapat beberapa pengacuan yang terdapat dalam berita tersebut. 

Berdasarkan latar belakang itulah perlu dilakukan penelitan tentang kohesi 

dan koherensi wacana berita di majalah Panjebar Semangat.  

 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kohesi antarkalimat dalam wacana berita di majalah Panjebar 

Semangat? 

2. Bagaimana koherensi antarkalimat dalam wacana berita di majalah 

Panjebar Semangat? 
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1.3    Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsi kohesi antarkalimat dalam wacana berita di majalah 

Panjebar Semangat? 

2. Mendeskripsi koherensi antarkalimat dalam wacana berita di majalah 

Panjebar Semangat? 

 

1.4    Manfat Penelitian  

Penelitian ini bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis. 

a. Manfaat teoretis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khasanah wacana bahasa 

Jawa terutama aplikasi sarana kohesi dan koherensi. 

b. Manfaat Praktis 

(1) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan oleh 

peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis berikutnya. 

(2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penulis berita 

yang berbahasa jawa karena dapat digunakan sebagai salah satu acuan 

penulisan masalah kohesi dan koherensi antarkalimat dalam wacana 

berita. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1   Kajian Pustaka 

Beberapa penelitian yang mengambil objek wacana dalam surat kabar 

ataupun majalah dapat dijadikan sebagai kajian pustaka dalam penelitian ini 

antara lain: penelitian yang pernah dilakukan Purwati (2003), Prasetyani (2009), 

Nadliroh (2010), dan Suryawati (2010).  

Purwati (2003) menulis skripsi yang berjudul Kohesi Wacana Iklan 

Undian Berhadiah Media Massa Cetak. Masalah yang dikaji dalam penelitian 

Purwati tentang sarana kohesi, baik leksikal maupun gramatikal dan sifatnya 

dalam wacana iklan undian berhadiah dapat ditarik simpulan bahwa kekohesifan 

wacana iklan undian berhadiah diwujudkan oleh beberapa sarana kohesi. Sarana 

kohesi leksikal yang ditemukan ada empat jenis yaitu repetisi, kolokasi, kosok 

bali, dan hiponim. Adapun sarana kohesi gramatikal yang ditemukan ada tiga, 

yaitu konjungsi, pronomina, dan elipsis. Sifat relasi dalam wacana iklan undian 

berhadiah yang ditemukan meliputi relasi koreferensi, koklasifikasi, dan 

koekstensi. Kelebihan penelitian Purwati terletak pada hasil analisis sarana kohesi 

leksikal. Karena dalam penelitian ini untuk mementukan sarana kohesi saja 

dengan objek penelitian wacana iklan, cenderung sulit. Dalam penelitian ini, 

untuk mendapatkan empat sarana kohesi leksikal sudah merupakan kelebihan 

sendiri. Hal ini berarti pada wacana iklan sudah memiliki keterpaduan hubungan 

antar kalimat. Kekurangan yang terdapat pada penelitian Purwati terletak pada 

5 
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objek penelitiannya yaitu pada wacana iklan. Wacana iklan yang diteliti kurang 

memiliki sarana kohesi gramatikal, sehingga pada hasil analisis sarana kohesi 

gramatikal yang ditemukan hanya tiga, yaitu konjungsi, pronomina, dan elipsis. 

Hasil penelitian Purwati, yang digunakan sebagai pedoman penelitian ini 

pembahasan mengenai hasil analisis sarana kohesi. Pada penelitian tersebut sarana 

kohesi yang yang didapat dari wacana iklan meliputi leksikal dan gramatikal. 

Dengan melihat penelitian Purwati, dapat dijadikan masukan pada penelitian ini 

untuk meneliti sarana kohesi, baik leksikal maupun gramatikal.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Purwati dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti sarana tuturan dalam wacana. Namun tulisan Purwati 

hanya sarana kohesi saja yang diteliti, sedangkan dalam penelitian ini sarana 

kohesi dan sarana koherensi. Perbedaan penelitian yang dilakukan Purwati dengan 

penelitian ini adalah objek kajiannya. Pada penelitian Purwati objek yang dikaji 

menggunakan wacana iklan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan wacana 

berita. 

Prasetyani (2009) menulis skripsi yang berjudul 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 melipti: pengurutan koordinatif, dan pengurutan 
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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. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyani dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti sarana tuturan dalam wacana. Namun tulisan 

Prasetyani hanya sarana kohesi gramatikal  saja yang diteliti, sedangkan dalam 

penelitian ini sarana kohesi dan sarana koherensi. Perbedaan penelitian yang 

dilakukan Prasetyani dengan penelitian ini adalah objek kajiannya. Pada 

penelitian Purna objek yang dikaji menggunakan wacana argumentasi siswa, 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan wacana berita. 

Pada tahun 2010, Nadliroh meneliti tentang kohesi dalam penelitiannya 

yang berjudul Kohesi Wacana Tajuk Rencana Dalam Surat Kabar Suara 

Merdeka. Berdasarkan analisis sarana kohesi, baik leksikal maupun gramatikal 

dalam wacana tajuk rencana, dapat ditarik simpulan bahwa kekohesifan wacana 
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tajuk rencana diwujudkan oleh beberapa sarana kohesi. Sarana kohesi leksikal 

yang ditemukan ada enam jenis yaitu: repitisi, sinonimi, antonimi, kolokasi, 

hiponimi, dan ekuivalensi. Adapun sarana kohesi gramatikal yang ditemukan ada 

empat, yaitu:  pronomina, elipsis, konjungsi, dan substitusi.  

Kelebihan penelitian Nadliroh terletak pada objek penelitiannya. Dalam 

penelitian tersebut, objek yang dikaji adalah wacana tajuk rencana dalam surat 

kabar. Hal ini sangat menarik untuk diteliti karena merupakan bagian dari 

argumentasi seseorang kepada pemberitaan yang ditulis pada surat kabar. Hal ini 

berarti ada keterkaitan antara wacana berita dengan wacana tajuk digunakan.  

Kekurangan pada penelitian Nadliroh terletak pada metode yang digunakan yaitu 

menggunakan metode padan. Hal ini dapat dikatakan sebagai kekurangan dalam 

penelitian ini dikarenakan kurang sesuai dengan kajian yang diteliti. Metode 

padan merupakan metode analisis data yang alat penentunya berada di luar, 

terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan atau diteliti, 

sedangkan pada penelitian ini merupakan penelitian bahasa dan harus diteliti 

dengan metode yang alat penentunya adalah bagian dari bahasa itu sendiri. 

Sehingga penggunaan metode padan dalam penelitian ini kurang tepat. Dari hasil 

penelitian Nadliroh, yang diambil sebagai pedoman penyusunan penelitian ini 

adalah dengan melihat objek penelitian tajuk rencana yang memiliki keterkaitan 

dengan berita sehingga dapat dijadikan masukan untuk objek penelitian ini.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nadliroh dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti sarana tuturan dalam wacana. Namun tulisan Nadliroh 

hanya sarana kohesi saja yang diteliti, sedangkan dalam penelitian ini sarana 
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kohesi dan sarana koherensi. Perbedaan penelitian yang dilakukan Nadliroh 

dengan penelitian ini adalah objek kajiannya. Pada penelitian Nadliroh objek yang 

dikaji menggunakan wacana tajuk rencana, sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan wacana berita. 

Suryawati (2010) menulis skripsi yang berjudul Kohesi dan Koherensi 

dalam Cerita Anak Berbahasa Jawa. Kajiannya mendeskripsikan jenis kohesi dan 

koherensi dalam 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, iki, kuwi, ngono, dan mengkono), 

penggantian (kata ganti persona,  klitika -e, kata ganti tempat), perangkaian (ning, 

naming, ananging, nalika, mula, mulane, wasanane, pungkasaning, akhire, sebab, 

merga, amarga, mula saka iku, dan supaya), pelesapan, dan kohesi leksikal yang 

terdiri dari pengulangan, sinonimi, hiponimi, dan kolokasi.  

Menurut penelitian tersebut, ditemukan sebelas jenis koherensi 

antarkalimat dalam cerita anak, yaitu penambahan (semana uga, uga, kejaba iku), 

perturutan (ora let suwe, banjur, sabanjure, sawise, akhire/wasanane), 

perlawanan (nanging, ning, tapi, ananging), penekanan (malah), sebab akibat 

(sebab, amarga, merga, jalaran), waku (nalika iku, wektu iku), syarat (yen, 

nanging, sarate), cara (banjur, sabanjure, langka-langkahe), kegunaan (gunane, 

bisa), penjelasan, dan penyimpulan (dadi). Kelebihan penelitian Suryawati 

terletak pada hasil analisis sarana kohesi dan koherensi. Dalam penelitian tersebut 

ada lima jenis kohesi antar kalimat dan sebelas koherensi antar kalimat. Hal ini 
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berarti pada wacana cerita anak sudah memiliki keterpaduan hubungan antar 

kalimat. Kekurangan yang terdapat pada penelitian Suryawati yaitu terletak pada 

bahasa yang digunakan dalam cerita anak. Ada beberapa bahasa yang digunakan 

dalam cerita anak yang kurang dipahami sehingga sulit dimengerti maksudnya.  

Hasil penelitian Suryawati, yang digunakan sebagai pedoman penelitian ini adalah 

mengenai metode penelitian. Pada metode penelitian Suryawati, menggunakan 

metode agih yang merupakan metode yang alat penentunya berupa wacana tulis 

yang dibentuk dengan menggunakan bahasa. Dengan melihat metode yang 

digunakan dapat dijadikan masukan bagi penelitian ini untuk menganalisis data 

dalam mengkaji sarana kohesi dan koherensi wacana berita. 

 Persamaan penelitian Suryawati dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji tentang kohesi dan koherensi. Perbedaan tulisan ini dengan tulisan 

Suryawati adalah objek kajiannya. Penelitian ini mengkaji kohesi dan koherensi 

wacana berita, sedangkan tulisan erlina mengkaji tentang kohesi dan koherensi 

wacana cerita anak berbahasa Jawa. 

Dari beberapa penelitian di atas dapat diketahui bahwa penelitian sejenis 

sudah pernah dilakukan, termasuk penelitian mengenai penggunaan sarana kohesi 

dan koherensi yang sebelumnya juga sudah pernah dilakukan. Penelitian pada 

surat kabar juga pernah dilakukan sebelumnya tapi masih ada celah untuk 

melakukan penelitian lain yang berhubungan dengan berita. Penelitian ini bersifat 

melanjutkan penelitian-penelitian yang ada dan penelitian ini diharapkan dapat 

melengkapi hasil penelitian sebelumnya.   
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2.2   Landasan teoretis 

Konsep-konsep yang digunakan  dalam penelitian ini adalah definisi 

wacana, jenis wacana, kohesi dan koherensi. 

2.2.1 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, 

1993:43) dikatakan bahwa wacana adalah rentetan kalimat yang bertautan 

sehingga terbentuklah makna yang serasi diantara kalimat-kalimat tersebut. 
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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 

pendekatan faktual. Tujuan menggugah perasaan dapat menggunakan pendekatan 

imajinatif atau fiksional. Sedangkan tujuan informasi dan menggugah perasaan 

(keduanya) dapat menggunakan pendekatan faktual-imajinatif. 
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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 

   Menurut Tarigan (1987: 51) wacana diklasifikasikan menurut media 

(wacana lisan dan wacana tulis), berdasarkan pengungkapannya (wacana langsung 

dan tidak langsung), berdasarkan bentuk (wacana drama, wacana puisi, dan 

wacana prosa), dan berdasarkan penempatan (wacana penuturan dan wacana 

pembeberan). Mulyana (2005:47) membagi wacana berdasarkan beberapa segi, 

yaitu (1) bentuk, (2) media, (3) jumlah penutur, dan (4) sifat. 

   Berdasarkan pendapat dari ahli bahasa tersebut, wacana dapat 

diklasifikasikan berdasarkan: media penyampaian (yang digunakan), sifat atau 

jenis pemakaiannya, bentuk, cara dan tujuan pemaparannya. 

2. Media penyampaian (yang digunakan) 

 Berdasarkan media penyampaiannya wacana dapat dipilah menjadi dua, 

yaitu wacana tulis dan wacana lisan. Wacana tulis adalah wacana yang 

disampaikan dengan bahasa tulis atau melalui media tulis, dan di dalam wacana 

tulis tersebut terjadi komunikasi secara tidak langsung antara penulis dengan 
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pembaca. Wacana lisan adalah wacana yang disampaikan secara lisan atau 

langsung dengan bahasa verbal, dan di dalam wacana lisan terjadi komunikasi 

secara langsung antara pembicara dengan pendengar.    

3. Sifat atau Jenis Pemakaiannya 

   Berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya wacana dibagi menjadi dua, 

yaitu wacana monolog dan wacana dialog. Wacana monolog adalah jenis wacana 

yang dituturkan oleh satu orang tanpa melibatkan orang lain untuk berpartisipasi. 

Wacana dialog adalah jenis wacana yang dituturkan oleh dua orang atau lebih. 

4. Bentuk 

   Berdasarkan bentuknya, wacana dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

bentuk, wacana prosa, puisi, dan drama (Sumarlam, dkk 2008:17). Wacana prosa 

yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk prosa (Jawa: gancaran). Wacana 

puisi ialah wacana yang disampaikan dalam bentuk puisi (Jawa: geguritan). 

Drama yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk drama, dalam bentuk dialog, 

baik berupa wacana tulis maupun wacana lisan. 

5. Cara dan Tujuan Pemaparannya 

  Berdasarkan cara dan tujuan pemaparannya, wacana dapat diklasifikasikan 

menjadi wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi, dan 

prosedural.  

  Berdasarkan klasifikasi jenis wacana tersebut di atas, maka berita termasuk 

ke dalam jenis wacana tulis berdasarkan cara dan tujuan pemaparannya. 
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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 1987:96). Kohesi adalah hubungan antar kalimat di dalam sebuah 

wacana baik dalam skala gramatikal maupun dalam skala leksikal tertentu. 

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

tidak lengkap. 

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.  
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Ramlan (1993) menguraikan sejumlah penanda hubungan antarkalimat 

dalam wacana bahasa Indonesia. Penanda hubungan tersebut antara lain: 

6. 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. 

7.    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. 

8. Penanda hubungan pelesapan atau elipsis yaitu, penghilangan unsur pada 

kalimat berikutnya, tetapi kehadiran unsur kalimat itu dapat diperkirakan. 

9. 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. 

10. 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. 

 

 

2.2.4  Koherensi 

Koeherensi adalah kekompakan hubungan antar kalimat dalam wacana. 

Koherensi juga hubungan timbal balik yang serasi antar unsur dalam kalimat 

Keraf (dalam Mulyana 2005: 30). Sejalan dengan hal tersebut Halliday dan Hasan 

(dalam Mulyana 2005: 31) menegaskan bahwa struktur wacana pada dasarnya 

bukanlah struktur sintaktik, melainkan struktur semantik, yakni semantik kalimat 

yang di dalamnya mengandung proposisi-proposisi. Sebab beberapa kalimat 

hanya akan menjadi wacana sepanjang ada hubungan makna (arti) di antara 

kalimat-kalimat itu sendiri.   
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Pada dasarnya hubungan koherensi adalah suatu rangkaian fakta dan 

gagasan yang teratur dan tersusun secara logis. Koherensi dapat terjadi secara 

implisit (terselubung) karena berkaitan dengan bidang makna yang memerlukan 

interprestasi. Disamping itu, pemahaman hubungan koherensi dapat ditempuh 

dengan cara menyimpulkan hubungan antarproposisi dalam tubuh wacana itu. 

Kohesi dapat diungkapkan secara eksplisit, yaitu dinyatakan dalam bentuk 

penanda koherensi yang berupa penanda hubungan antarkalimat. Penanda 

hubungan itu berfungsi untuk menghubungkan kalimat sekaligus menambah 

kejelasan hubungan antarkalimat dalam wacana.  

Beberapa bentuk atau jenis hubungan koherensi dalam wacana telah 

dideskripsikan oleh para ahli. D’Angelo (dalam Tarigan 1987:105) misalnya 

menyatakan bahwa yang termasuk unsur-unsur koherensi wacana diantaranya 

mencakup: unsur penambahan, repetisi, pronomina, sinonim, totalitas bagian, 

komparasi, penekanan, kontras, simpulan, contoh, paralelisme, lokasi anggota, 

dan waktu. 

 Tujuan aspek pemakaian aspek atau sarana koherensi antara lain ialah agar 

tercipta susunan 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, 

sistematis, tidak terputus-putus, tetapi bertautan satu sama lain. Sedangkan 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. 
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 Kohesi dan koherensi sebenarnya hampir sama. Beberapa penanda aspek 

kohesi merupakan aspek penanda koherensi. Demikian juga sebaliknya. 

Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

Perbedaan kohesi dan koherensi 

Kohesi Koherensi 

Kepaduan 

Keutuhan 

Aspek bentuk (form) 

Aspek lahiriah 

Aspek formal 

Organisasi sintaksis 

Unsur internal 

Kerapian 

Kesinambungan 

Aspek makna (meaning) 

Aspek batiniah 

Aspek ujaran 

Organisasi semantis 

Unsur eksternal 

   

Jadi perbedaan diantara kedua aspek tersebut adalah pada sisi titik dukung 

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

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

bila aspek tersebut berasal dari luar (eksternal), maka disebut sebagai koherensi. 

Di bidang makna dalam wacana bahasa Indonesia, Ramlan menemukan 

adanya sepuluh macam pertalian makna yang menghubungkan informasi dalam 

suatu kalimat dengan informasi dalam kalimat yang lain yang menyebabkan 

terbentuknya kepaduan informasi dalam paragraf. Kesepuluh macam pertalian 

makna tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Pertalian penambahan, yaitu penulis menambahkan atau menggabungkan 

pengertian yang dinyatakan dalam suatu kalimat dengan pengertian yang 

dinyatakan pada kalimat lainnya; 

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

keadaan, atau perbuatan berturut-turut terjadi atau dilakukan; 

3. Pertalian perlawanan, yaitu pertalian yang mempertentangkan suatu hal, 

keadaan, atau perbuatan berturut-turut terjadi atau dilakukan; 

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

pada suatu kalimat melebihi apa yang dinyatakan pada kalimta-kalimat 

sebelumnya; 

5. Pertalian sebab-akibat, yaitu pertalian yang terbentuk karena adanya 

kalimat yang memberikan penjelasan tentang sebab atau alasan terjadi 

sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat lainnya; 

6. Pertalian waktu, yaitu pertalian yang terbentuk karena adanya kalimat 

yang satu menyatakan waktu terjadinya peristiwa atau perbuatan yang 

dinyatakan pada kalimat lainnya; 

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

dinyatakan pada suatu kalimat menjadi syarat terlaksananya suatu 

perbuatan atau terjadinya peristiwa yang dinyatakan pada kalimat lainnya; 

8. Pertalian cara, yaitu pertalian yang menyatakan bagaimana suatu 

perbuatan dilaksanakan atau bagaimana suatu peristiwa terjadi; 

9. Pertalian kegunaan, yaitu pertalian yang menyatakan 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. 

 

   Selain kesepuluh macam pertalian makna yang telah disebutkan di atas, 

Ramlan juga mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan adanya jenis-jenis 

pertalian makna yang lainnya. 

   Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori yang diuraikan oleh 

Sumarlam dan Ramlan akan dijadikan acuan. Dalam menganalisis sarana kohesi 

dan koherensi, menggunakan teori yang diuraikan Ramlan dan Sumarlam 

dikarenakan memiliki hubungan bentuk yang lebih bersifat kohesif, selain itu 

dikarenakan wacana berita lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan bahasa 

Indonesia. 
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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 menggunakan 

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

analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti dan menganalisis bahasa 

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

bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Analisis wacana menekankan kajiannya 

pada penggunaan bahasa dalam konteks sosial, khususnya dalam penggunaan 

bahasa. Dari segi internal wacana dikaji dari jenis, struktur, dan hubungan bagian-

bagiannya. Dari segi eksternal, wacana dikaji dari segi keterkaitan wacana itu 

dengan pembicara, hal yang dibicarakan, dan mitra bicara. Tujuan analisis wacana 

adalah untuk mengungkapkan kaidah kebahasaan yang mengkonstruksi wacana, 

memproduksi wacana, memahamai wacana, dan melambangi suatu hal dalam 

wacana. Tujuan analisis wacana adalah untuk memberikan wacana (sebagai salah 

satu eksponen bahasa) dalam fungsinya sebagai alat komunikasi. Wacana yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wacana berita yang akan dicari unsur 

kesinambungan wacananya. 
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Pendekatan kedua dalam penelitian ini adalah pendekatan metodologis 

berupa pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif menurut Sudaryanto 

(1992:63) adalah pendekatan yang lebih menandai pada hasil penelitian yang 

bersangkutan dengan bahasa dengan cara menandai cara penggunaan bahasa tahap 

demi tahap, langkah demi langkah. Adapun pendekatan kualitatif berkaitan 

dengan data yang tidak berupa angka-angka, tetapi berupa bentuk bahasa. 

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

prosedur dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan masalah. Deskripsi masalah terhadap 

objek penelitian yang dipilih didasarkan pada fakta-fakta apa adanya. Pendekatan 

ini digunakan dengan maksud untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi 

oleh peneliti, yaitu faktor penyebab terjadinya kesinambungan wacana dan wujud 

kesinambungan wacana yang terdapat pada wacana berita. 

 

3.2    Data dan Sumber Data 

Data penelitian ini adalah penggalan wacana berita yang terdapat pada 

majalah Panjebar Semangat. Penggalan wacana yang dijadikan data penelitian ini 

adalah penggalan wacana berita yang diduga terdapat hubungan bentuk (kohesi) 

dan hubungan makna (koherensi) di dalamnya. Sumber data yang digunakan 

adalah wacana berita pada majalah Panjebar Semangat yang penulisannya 

menerapkan sarana kohesi dan koherensi. 

 

3.3    Metode Pengumpulan Data 
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Metode pengumpulan data menurut Sudaryanto (1993:132) dibagi menjadi 

dua, yaitu metode simak dan metode cakap. Metode simak adalah metode yang 

digunakan dalam penelitian bahasa dengan cara menyimak penggunaan bahasa 

pada objek yang akan diteliti. Metode yang kedua yang dikemukakan oleh 

Sudaryanto adalah metode cakap. Metode ini digunakan dalam peneliti bahasa 

yang objek kajiannya berupa percakapan antara penanya dan nara sumber. 

Dalam penelitian ini, menggunakan metode yang pertama yaitu metode 

simak. Metode simak dipilih karena objek yang diteliti berupa bahasa yang 

sifatnya teks. Metode simak juga harus disertai dengan teknik catat, yang berarti 

peneliti mencatat data yang dinilai tepat dalam kajian analisis kesinambungan 

wacana pada sebuah kartu data. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Simak 

Menyimak adalah langkah awal yang dilakukan dengan memperlihatkan dan 

mempelajari dengan seksama objek yang diteliti yaitu wacana berita pada 

majalah Panjebar Semangat. Setelah itu dipilih wacana-wacana yang dianggap 

menerapkan prinsip kesinambungan wacana yang diciptakan dengan kohesi 

dan koherensi dalam penyusunannya. 

2. Mencatat 

Pencatatan dilakukan setelah data yang berupa wacana-wacana berita tersebut 

dinilai cukup untuk dijadikan data penelitian. Data kemudian dicatat dalam 

kartu data untuk dianalisis mengenai kohesi dan koherensi yang digunakan 
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untuk menciptakan kesinambungan wacana. Di bawah ini contoh dari kartu 

data yang dibuat oleh peneliti guna memudahkan dalam proses penelitian. 

 

Contoh kartu data: 

Potongan wacana 

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

Analisis  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 No. data: …/ Sumber: … 

 

3.4    Metode Analisis Data 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Peneliti menganalisis jenis-

jenis kohesi dan koherensi antarkalimat dalam berita di majalah Panjebar 

Semangat, kemudian mendeskripsikannya secara sistematis. Teknik yang 

digunakan adalah analisis wacana karena kalimat-kalimat tidak dianalisis dalam 

satu paragraf namun dianalisis berdasarkan hubungan antarkalimat yang satu 

dengan kalimat yang lain di dalam wacana. Dalam penelitian ini menggunakan 

konteks yang bersifat intralinguistik atau dengan kata lain pertalian makna 

antarkalimat diungkap berdasarkan hubungan antarkalimat yang satu sengan 

kalimat yang lain di dalam teks. 

 Untuk mengetahui jenis-jenis kohesi dan koherensi antarkalimat dalam 

berita di majalah Panjebar Semangat digunakan metode agih, yaitu metode yang 

alat penentunya merupakan bagian dari bahasa yang bersangkutan, yaitu berupa 
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wacana tulis yang dibentuk dengan menggunakan bahasa. Teknik dasar yang 

digunakan adalah teknik bagi unsur langsung yaitu cara yang digunakan pada 

awal kerja analisis dengan membagi satuan lingual data menjadi beberapa bagian 

atau unsur, dan unsur-unsur yang bersangkutan dipandang sebagai bagian yang 

langsung membentuk satuan lingual yang dimaksud (Sudaryanto 1993:31). Jadi 

wacana yang dianalisis berupa penggalan-penggalan wacana yang terdiri atas 

klausa dan kalimat. 

 

3.5     Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Hasil analisis data dalam penelitian ini disajikan dengan menggunakan 

metode penyajian informal. Penyajian hasil analisis data secara informal adalah 

penyajian hasil analisis data dengan menggunakan kata-kata yang biasa 

(Sudaryanto 1993:145). Dalam penyajian ini, kaidah-kaidah disampaikan dengan 

kata-kata biasa, kata-kata yang apabila dibaca dengan serta merta dapat langsung 

dipahami. Kaidah itu berupa prinsip-prinsip kesinambungan wacana yang terdapat  

dalam wacana berita. 
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BAB IV 

JENIS KOHESI DAN KOHERENSI ANTARKALIMAT 

DALAM WACANA BERITA  

DI MAJALAH PANJEBAR SEMANGAT 

 

4.1 Pemakaian Kohesi Antarkalimat dalam Wacana Berita di 

Majalah Panjebar Semangat 

   Kohesi merupakan konsep makna yang mengacu pada hubungan makna di 

dalam suatu wacana. Hubungan itu terjadi dalam strata gramatikal dan leksikal 

tertentu. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, terdapat empat jenis 

sarana kohesi gramatikal, dan tiga jenis sarana kohesi leksikal. Keempat jenis 

sarana kohesi gramatikal meliputi: (1) kohesi penunjukan, (2) kohesi penggantian, 

(3) kohesi pelesapan, dan (4) kohesi perangkaian. Sedangkan ketiga jenis sarana 

kohesi leksikal meliputi: (1) repetisi, (2) sinonimi, dan (3) antonimi. Dibawah ini 

akan dipaparkan keempat jenis kohesi gramatikal dan ketiga jenis kohesi leksikal. 

 

4.1.1 Kohesi Penunjukan 

   Penunjukan merupakan salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa 

satuan lingual tertentu yang menunjuk satuan lingual lainnya, baik yang di depan 

maupun di belakangnya. Dalam kohesi ini terdapat dua unsur yang terlibat yaitu 

unsur tertunjuk dan unsur penunjuk. Kedua unsur tersebut harus mengacu pada 

referen yang sama. 
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   Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa penanda 

kohesi penunjukan yang ada pada berita, yaitu penunjukan iki ‘ini’, iku ‘itu’,  dan 

kuwi ;itu’. 

 

4.1.1.1Penunjukan iki ‘ini’ 

Di bawah ini terdapat beberapa contoh penggalan teks yang kalimat- 

kalimatnya dihubungkan dengan penanda penunjukan iki, ‘ini’. 

(1) 1)Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ngendika ngenani 

Keluarga Berencana (KB). 2) Kanggo ngundhakake kualitase urip 

rumah tangga, program iki, bisa bali diaktifake maneh....

 ‘Presiden Susilo bambang Yudhoyono berbicara mengenai 

Keluarga Berencana (KB). Untuk meningkatkan kualitas hidup 

rumah tangga, program ini, bisa kembali diaktifkan lagi....’ 

(2)   1) ...Saka cacah semono mau, pawongan kang wis positip 

ketularan virus AIDS ana 298 ewu. 2)Miturut Nancy, ing ndalem 

rong taun pungkasan, kasus iki ngrembakane virus HIV ing 

Indonesia dadi tansaya cepet.... 

‘...Dari jumlah yang disebutkan tadi, orang yang sudah positif 

tertular virus AIDS ada 298 ribu. Menurut Nancy, dalam dua tahun 

terakhir, kasus ini penyebaran virus HIV di Indonesia semakin 

cepat....’ 

 

(3) 1)Menteri Hukum lan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, selasa 

(28/4) ngresmekake rumah tahanan (rutan) mligi kanggo tersangka 

kasus pidana korupsi. 2) Rutan iki dadi sawiji karo lembaga 

pemasyarakatan Cipinang, Jakarta.... 

‘Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, Selasa 

(28/4) meresmikan rumah tahanan (rutan) untuk tersangka kasus 

pidana korupsi. Rutan ini jadi satu dengan lembaga 

pemasyarakatan Cipinang, Jakarta....’ 

 

Pada contoh (1) kata iki ‘ini’ pada frasa program iki ‘program ini’ yang 

terdapat dalam kalimat kedua merupakan unsur penunjuk yang menunjuk frasa 

Keluarga Berencana pada kalaimat pertama. Kalimat kedua tidak akan jelas 

maknanya apabila kalimat pertama dihilangkan. Dengan adanya kalimat pertama 



28 
 

 
 

akan menjadi jelas maksudnya yaitu membicarakan mengenai Keluarga 

Berencana. 

Pada data (2) kata iki ‘ini’ pada frasa kasus iki ‘ kasus ini’ yang terdapat 

dalam kalimat kedua merupakan unsur penunjuk yang menunjuk pada kalimat 

pertama sehingga kata iki ‘ini’ memiliki referen yang sama pada kalimat pertama 

Yaitu menjelaskan mengenai kasus AIDS. 

Pada data (3) kata iki ‘ini’ pada frasa rutan iki ‘rutan ini’ yang terdapat 

dalam kalimat kedua merupakan unsur penunjuk pada kalimat pertama, sehingga 

kata iki ‘ini’ memiliki referen yang sama dengan kalimat pertama yaitu 

menjelaskan menegenai rumah tahanan yang telah diresmikan untuk tersangka 

kasus pidana korupsi. 

Sebagai unsur penunjuk kata iki ‘ini’ juga merupakan pengulangan dari 

unsur yang ditunjuk dan posisinya selalu berada di belakang kata atau frasa 

nominal. 

 

4.1.1.2Penunjukan iku ‘itu’ 

Di bawah ini terdapat beberapa contoh penggalan teks yang kalimat-

kalimatnya dihubungkan dengan penanda penunjukan iku ‘itu’. 

(4) 1)Menteri kelautan lan perikanan Fadel Muhammad,Senen (5/4), 

mratelakake, 271.381 barang kuna asal Cina kang diangkat saka 

kapal kerem ing Laut Jawa dhek abad ka-10, siap dilelang. 2) 

Pelelangane barang-barang kang nduweni nilai sejarah iku bakal 

katindakake tanggal 5 Mei 2010.... 

‘Menteri kelautan lan perikanan Fadel Muhammad, Senen (5/4), 

menjelaskan, 271.381 barang kuna asal Cina yang diangkat dari 

kapal selam di Laut Jawa dari abad ke-10, siap dilelang. 

Pelelangannya barang-barang yang mempunyai nikai sejarah itu 

akan dilaksanakan tanggal 5 Mei 2010....’ 
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(5) 1)Bis PO Manis kang ngemot siswa-siswi TK Pertiwi (TK PGRI 2 

Blitar), nyemplung jurang ing Desa Tambakrejo, Kecamatan 

Wonotirto, Selasa (18/5). 2) Kacilakan maut iku nyebabake wong 

pitu tiwas, klebu supir bis kang aran Sunardi.... 

‘Bis PO Manis yang memuat siswa-siswi TK Pertiwi (TK PGRI 2 

Blitar), kecebur jurang di desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, 

Selasa (18/5). Kecelakaan maut itu menyebabkan tujuh orang 

tewas, termasuk supir bis yang bernama Sunardi....’ 

 

(6) 1) ...Minggu (25/4) dalanane sing ngubungake Surabaya-Malang 

lan Surabaya-Banyuwangi kuwi kerendhem banjir engga 50 

sentimeter jerone. 2) Banjir sing disebabake dening udan kang 

tumurun wiwit setu bengi iku nglumpuhake lalulintas.... 

‘...Minggu (25/4) jalan yang menghubungkan Surabaya-Malang 

dan Surabaya-Banyuwangi itu terendam banjir sedalam 50 cm. 

Banjir yang disebabkan oleh hujan yang turun sejak sabtu malam 

itu melumpuhkan lalulintas....’ 

 

(7) 1)Bom rakitan ditemokake ana  Mesjid Agung Kraton Kasepuhan 

Cirebon, Setu (27/2)... 2) Kapolres Cirebon AKBP Ary Laksmana 

Widjaya mratelakake, wungkusan iku wis disumurupi takmir 

mesjid wiwit jemuah awan.... 

‘Bom rakitan ditemukan di Masjid Agung Kraton Kasepuhan 

Cirebon, Sabtu (27/2)... Kapolres Cirebon AKBP Ary Laksamana 

Widjaya menjelaskan, bungkusan itu sudah diketahui takmir mesjid 

sejak jumat siang....’ 

 

Pada contoh (4) kata iku  ‘itu’ pada frasa nilai sejarah iku ‘nilai sejarah 

itu’ yang terdapat pada kalimat kedua merupakan unsur penunjuk pada kalimat 

pertama. Sehingga frasa nilai sejarah iku ‘nilai sejarah itu’ pada kalimat kedua 

memiliki referen yang sama pada kalimat pertama yaitu menjelaskan bahwa yang 

dimaksud nilai sejarah iku ‘nilai sejarah itu’ adalah barang kuna asal Cina yang 

diangkat dari kapal selam di laut Jawa dari abad ke-10, yang siap dilelang. 

Pada contoh (5) kata iku ‘itu’ pada frasa kacilakan maut iku ‘kecelakaan 

maut itu’ yang terdapat pada kalimat kedua merupakan unsur penunjuk pada 

kalimat pertama. Sehingga frasa kacilakan maut iku ‘kecelakaan maut itu’ pada 
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kalimat kedua memliki referen yang sama pada kalimat pertama yaitu 

menjelaskan bahwa terjadi kecelakaan Bis PO Manis yang membawa siswa-siswi 

TK Petiwi jatuh kejurang di Desa Tambakrejo. 

 Pada contoh (6) kata iku ‘itu’ pada frasa setu bengi iku ‘sabtu malam itu’ 

yang terdapat pada kalimat kedua merupakan unsur penunjuk pada kalimat 

pertama, sehingga frasa setu bengi iku ‘sabtu malam itu’ pada kalimat kedua 

memliki referen yang sama pada kalimat pertama yaitu menjelaskan bahwa 

lumpur lapindo di Porong sidoarjo semakin mengkhawatirkan, yang 

mengakibatkan pada sabtu malam jalan yang menghubungkan Surabaya-Malang, 

dan Surabaya-banyuwangi kerendam banjir sedalam 50 cm. 

 

 Pada contoh  (7) kata iku ‘itu’ pada frasa wungkusan iku ‘bungkusan itu’ 

yang terdapat pada kalimat kedua merupakan unsur penunjuk pada kalimat 

pertama, sehingga frasa wungkusan iku ‘bungkusan itu’ pada kalimat ketiga 

memliki referen yang sama pada kalimat pertama yaitu menjelaskan bahwa bom 

rakitan yang ditemukan di masjid agung dibungkus di plastik hitam yang 

ditemukan takmir masjid setelah shalat subuh. 

 

4.1.1.3Penunjukan Kuwi ‘itu’ 

Berikut adalah beberapa contoh penggalan teks yang kalimat-kalimatnya 

dihubungkan dengan penunjukan kuwi ‘itu’. 

(8) 1)Sawijining pesawat latih jinis TB-10 gaweyan Prancis nabrak 

montor sing liwat ing landasan pacu Bandara Budiarto Sekolah 

Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug, Tangerang, Senen 
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(19/4). 2)Kacilakan kuwi ndadekake penunggange sepedha montor 

cacah loro nemahi tiwas.... 

‘Salah satu pesawat latih jenis TB-10 buatan Prancis menabrak 

motor yang lewat di landasan pacu Bandara Budiarto Sekolah 

Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug, Tangerang, Senin 

(19/4). Kecelakaan itu menyebabkan dua orang penunggang sepeda 

motor tewas....’ 

 

(9) 1)Direktur Peninggalan Bawah Air Direktorat Sejarah lan 

Purbakala Kementrian Kebudayaan lan Pariwisata, Surya Helmi, 

Senen (19/4) kandha, adhedhasar asli panalitene UNESCO, 

diweruhi menawa Indonesia nduweni situs arkeologi kang mapan 

ana sangisore banyu... 2) Saka panaliten kuwi  yen tinemu 274 

situs bawah air.... 

‘Direktur Peninggalan Bawah Air Direktorat Sejarah dan Purbakala 

Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, Surya Helmi, Senin (19/4) 

berbicara, kenyataan yang sebenarnya dari penelitian UNESCO 

diperlihatkan bahwa Indonesia mempunyai situs arkeologi yang 

terdapat di bawah air... Dari penelitian itu ditemukan 274 situs 

bawah air....’ 

 

(10) 1)Pamarentah Jepang ngulihake atusan pesawat lan perawat 

kanggo lansia (lanjut usia) bali menyang Indonesia.. 2) Awit 

pamarentah negara Matahari Terbit kuwi ora mung majibake 

calon perawat bisa basa Jepang wae nanging uga nulis mawa 

aksara kanji. 

‘Pemerintah Jepang mengembalikan ratusan pesawat dan perawat 

untuk lansia (lanjut usia) pulang ke Indonesia... Pemerintah 

matahari Terbit itu tidak hanya mewajibkan calon perawat bisa 

berbahasa Jepang saja tetapi juga nulis aksara kanji.’ 

 

Pada contoh (8) kata kuwi ‘itu’ pada frasa kacilakan kuwi ‘kecelakaan itu’ 

yang terdapat dalam kalimat kedua merupakan unsur penunjuk pada kalimat 

pertama, sehingga frasa kacilakan kuwi ‘kecelakaan itu’ pada kalimat kedua 

memiliki referen yang sama dengan kalimat pertama. Kata kuwi ‘itu’ menjelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan kacilakan kuwi ‘kecelakaan itu’ adalah pesawat 

yang menabrak motor yang sedang lewat di landasan pacu Bandara Budiarto 

STPI. 
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Pada contoh (9) kata kuwi ‘itu’ pada frasa panaliten kuwi ‘penelitian itu’ 

yang terdapat pada kalimat kedua merupakan unsur penunjuk pada kalimat 

pertama, sehingga frasa panaliten kuwi ‘penelitian itu’ pada kalimat kedua 

memiliki referen yang sama dengan kalimat pertama yaitu menjelaskan bahwa 

dari hasil penelitian UNESCO, diperlihatkan bahwa Indonesia mempunyai situs 

arkeologi bawah air. 

Pada contoh (10) kata kuwi ‘itu’ pada frasa negara matahari terbit kuwi 

‘negara matahari terbit itu’ yang terdapat pada kalimat kedua merupakan unsur 

penunjuk pada kalimat pertama, sehingga frasa negara matahari terbit kuwi 

‘negara matahari terbit itu’ pada kalimat kedua memiliki referen yang sama pada 

kalimat pertama yaitu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan negara 

matahari terbit kuwi  ‘negara matahari terbit itu’ adalah negara Jepang. 

 

4.1.2 Kohesi Penggantian 

Penggantian adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa 

penggantian unsur tertentu dengan unsur lain. Dalam kohesi penggantian ini 

terdapat dua unsur yang terlibat di dalamnya yaitu unsur yang diganti dan unsur 

yang mengganti. Apabila unsur yang diganti berupa unsur yang menyatakan orang 

(persona) maka unsur penggantinya disebut kata ganti persona. Apabila unsur 

yang diganti berupa unsur yang menyatakan tempat (lokasi) maka unsur 

penggantinya disebut kata ganti tempat. 

Di bawah ini terdapat beberapa contoh penggalan-penggalan teks yang 

kalimat-kalimatnya mengandung kohesi penggantian. 
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4.1.2.1 Kata Ganti Persona Sebagai Penanda Kohesi Pengganti 

(11) 1)Dul Matin alias Joko Pitono tiwas dening aparat Detasemen 

Khusus Antiteror Polri ana warnet Multiplus, Jl Siliwangi, 

Pamulang, Tangerang, Banten, Selasa (9/3). Dul matin disikep 

nalika lagi telung menit mbukak internet. 2) Dheweke tiwas kanthi 

posisi lungguh lan sirah semendhe tembok.... 

‘Dul Matin alias Joko Pitono tewas oleh aparat Detasemen Khusus 

Antiteror Polri di warnet Multiplus, Jl Siliwangi, Pamulang, 

tangerang, Banten, Selasa (9/3). Dul matin diringkus ketika baru 

tiga menit membuka internet. Ia tewas dengan posisi duduk dan 

kepala menyandar tembok....’ 

 

(12) Siti Habibah, ibune Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dirawat 

ana Rumah Sakit Husada, Jakarta, Senen (22/2). 2) ...  

Panjenengane banjur dipindhah menyang Rumah Sakit Gatot 

Subroto.... 

‘Siti Habibah, ibunya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

dirawat di Rumah Sakit Husada, Jakarta , Senen (22/2). 2) ...Beliau 

lalu dipindah ke Rumah sakit Gatot Subroto....’ 

 

(13) Direktur perlindungan Tanaman Pangan Kementrian Pertanian, 

Ati Wasiati, Senen (29/3) nandhesake, banjir bandhang kang 

pirang-pirang ndina ngrendhem pesawahan ing Kabupaten 

Karawang., Jawa Barat ora nganggu produksi beras nasional. 2) 

Miturut piyambake, ambane area sawah Karawang kang keleban 

banjir 962 hektar.... 

‘Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementrian Pertanian, 

Ari Wasiati, Senin (29/3) menegaskan, banjir bandang yang 

beberapa hari merendam persawahan di kabupaten Karawang, Jawa 

Barat tidak mengganggu produksi beras nasional. Menurut beliau, 

luasnya area sawah Karawang yang kemasukan banjir 962 

hektar....’ 

 

(14) 1)Aparat Polda Jawa Timur mikut wong telu kang dinuga kadidene 

dhalange kerusuhan ing DPRD Mojokerto sawatara wektu 

kepungkur... 2) Manut sawenehing sumber, loro saka wong telu 

kang dicekel kasebut nduweni inisial MK lan SR. 3) Kekarone isih 

klebu kerabate KH Dimyati Rosyid, calon bupati kang wurung 

maju merga dicoret dening KPU. 

‘Aparat Polda jawa Timur meringkus tiga orang yang diduga 

dalangnya kerusuhan di DPRD Mojokerto antara waktu lalu... 

Menurut salah satu sumber dua dari tiga orang yang ditangkap tadi 

mempunyai inisial MK lan SR. Keduanya masih termasuk kerabat 

Kh Dimyati Rosyid, calon bupati yang belum maju karena dicoret 

oleh KPU.’ 
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 Dari contoh-contoh di atas, penggunaan kata ganti persona dapat dilihat 

dari kata dheweke ‘ia/dia, panjenengane ‘beliau’,  piyambake ‘beliau’ dan 

kekarone ‘keduanya. Pada contoh (11) kata dheweke ‘ia’ yang terdapat pada 

kalimat kedua menggantikan kata Dul Matin yang terdapat pada kalimat pertama. 

Pada contoh (12) kata dheweke ‘beliau’ yang terdapat pada kalimat kedua 

menggantikan kata Siti Habibah yang terdapat pada kalimat pertama. Pada contoh  

(13) kata dheweke ‘beliau’ yang terdapat pada kalimat kedua menggantikan kata 

Ati Wasiati yang terdapat pada kalimat pertama. Pada contoh (14) kata kekarone 

‘keduanya’ yang terdapat pada kalimat ketiga menggantikan kata MK lan SR 

yang terdapat pada kalimat kedua. 

 Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan teknik ganti, yaitu dengan 

menempatkan kembali unsur yang diganti di tempat unsur yang menggantikannya, 

seperti yang terlihat di bawah ini. 

(11) 1)Dul Matin alias Joko Pitono tiwas dening aparat Detasemen 

Khusus Antiteror Polri ana warnet Multiplus, Jl Siliwangi, 

Pamulang, Tangerang, Banten, Selasa (9/3). Dul matin disikep 

nalika lagi telung menit mbukak internet. 2) Dul Matin tiwas 

kanthi posisi lungguh lan sirah semendhe tembok.... 

‘Dul Matin alias Joko Pitono tewas oleh aparat Detasemen Khusus 

Antiteror Polri di warnet Multiplus, Jl Siliwangi, Pamulang, 

tangerang, Banten, Selasa (9/3). Dul matin diringkus ketika baru 

tiga menit membuka internet. Dul Matin tewas dengan posisi duduk 

dan kepala menyandar tembok....’ 

 

(12) Siti Habibah, ibune Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dirawat 

ana Rumah Sakit Husada, Jakarta, Senen (22/2). 2 )... Siti 

Habibah banjur dipindhah menyang Rumah Sakit Gatot Subroto. 

‘Siti Habibah, ibunya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

dirawat di Rumah Sakit Husada, Jakarta , Senen (22/2). ...Siti 

Habibah lalu dipindah ke Rumah sakit Gatot Subroto....’ 
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(13) 1)Direktur perlindungan Tanaman Pangan Kementrian Pertanian, 

Ati Wasiati, Senen (29/3) nandhesake, banjir bandhang kang 

pirang-pirang ndina ngrendhem pesawahan ing Kabupaten 

Karawang., Jawa Barat ora nganggu produksi beras nasional. 2) 

Miturut Wasiati, ambane area sawah Karawang kang keleban 

banjir 962 hektar.... 

‘Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementrian Pertanian, 

Ari Wasiati, Senin (29/3) menegaskan, banjir bandang yang 

beberapa hari merendam persawahan di kabupaten Karawang, Jawa 

Barat tidak mengganggu produksi beras nasional. Menurut Wasiati, 

luasnya area sawah Karawang yang kemasukan banjir 962 

hektar....’ 

 

(14) 1)Aparat Polda Jawa Timur mikut wong telu kang dinuga kadidene 

dhalange kerusuhan ing DPRD Mojokerto sawatara wektu 

kepungkur... 2) Manut sawenehing sumber, loro saka wong telu 

kang dicekel kasebut nduweni inisial MK lan SR. 3) MK lan MR 

isih klebu kerabate KH Dimyati Rosyid, calon bupati kang wurung 

maju merga dicoret dening KPU. 

 ‘Aparat Polda jawa Timur meringkus tiga orang yang diduga 

dalangnya kerusuhan di DPRD Mojokerto antara waktu lalu... 

Menurut salah satu sumber dua dari tiga orang yang ditangkap tadi 

mempunyai inisial MK lan SR. MK lan MR masih termasuk 

kerabat Kh Dimyati Rosyid, calon bupati yang belum maju karena 

dicoret oleh KPU.’ 

 

Jadi dapat disimpulkan kata dheweke ‘ia/dia’, panjenengane ‘beliau’, 

piyambake ‘beliau’, dan kekarone ‘keduanya yang terdapat pada contoh-contoh 

penggalan teks di atas merupakan kata ganti persona ketiga yang memiliki fungsi 

sebagai kohesi penggantian yang menjadikan kalimat-kalimat pada contoh di atas 

menjadi kohesif. 

4.1.2.2 Klitika-e Sebagai Kohesi Penggantian 

Klitika-e dapat digunakan sebagai pengganti nomina atau frasa nomina, 

baik penggantian secara tunggal maupun jamak. Di bawah ini beberapa contoh 

penggalan teks yang kalimat-kalimatnya diikat oleh klitika-e. 

(15) 1)Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ngendika ngenani 

Keluarga Berencana (KB). 2) Kanggo ngundhakake kualitase urip 
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rumah tangga, program iki, bisa bali diaktifake maneh. 3) 

Ngendikane mau diandharake nalika mbukak rapat kerja kabinet 

Indonesia bersatu II klawan para gubernur, ketua DPRD Propinsi 

sa-Indonesia. 

‘Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bicara mengenai Keluarga 

berencana (KB). Untuk meningkatkan kualitas hidup rumah tangga, 

program ini, bisa kembali diaktifan lagi. Bicaranya tadi dijelaskan 

ketika membuka rapat kerja kabinet Indonesia bersatu II dengan 

para gubernur, ketua DPRD Provinsi se-indonesia.’ 

 

(16) 1) ...Salah sijine aturan kang bakal dicakake yakuwi nglarang 

pawongan kang nate nindakake zina utawa kumpul kebo. 2) 

Pawongan sing tau bandrek zina, miturut Gamawan ateges morale 

wis cacad saengga ora pantes dadi pemimpin. 3) Mula Gamawan 

njaluk marang Komisi Pemilihan Umum supaya wani nulak 

pendaptarane kang wis cacad moral. 

‘...Salah satu aturan yang akan dicanangkan yaitu melarang 

seseorang yang pernah melakukan zina atau kumpul kebo. 

Seseorang yang pernah melakukan zina, menurut Gamawan artinya 

moralnya sudah cacat sehingga tidak pantas jadi pemimpin. 

Sehingga Gamawan meminta kepada Komisi Pemilihan Umum 

agar berani menolak pendaftarannya yang tidak lagi bermoral.’ 

 

(17) 1)Pulisi isih terus nglacak Abdullah Sonata, teroris kang disebut-

sebut minangka peneruse Dul Matin... 2) Ing tulisane mau, ngajak-

ajak narapidana teroris kang wis luwar saka pakunjaran, murih 

bali ngangkat senjata. 3) Sonata ngritik tilas kanca-kancane kang 

dianggep loyo semangate sawise bebas. 4) Mangka, miturute , 

kanca-kanca mau tansah kebak semangat nalika kumpul. 

‘Polisi masih terus melacak Abdullah Sonata, teroris yang disebut-

sebut sebagai penerusnya Dul Matin... Di tulisannya tadi, 

mengajak-ngajak narapidana teroris yang sudah keluar dari penjara, 

mulai kembali mengangkat senjata. Sonata mengkritik keras teman-

temannya yang sudah tidak bersemangat lagi setelah bebas. Jadi, 

menurutnya, teman-temannya tadi harus mulai bersemangat lagi 

ketika berkumpul.’ 

 

Pada contoh-contoh di atas dapat dilihat adanya penggunaan klitika-e yang 

memiliki fungsi sebagai kohesi penggantian. Pada contoh (15) klitika-e pada 

kalimat ketiga menggantikan kata presiden yang dinyatakan pada kalimat 

pertama. Pada contoh (16) klitika-e pada kalimat ketiga menggantikan frasa calon 
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kepala daerah pada kalimat pertama. Pada contoh (16) klitika-e pada kalimat 

kedua dan ketiga menggantikan kata Sonata pada kalimat (1), (2), dan (4). 

Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan teknik ganti, yaitu dengan 

menempatkan kembali unsur yang diganti di tempat unsur yang menggantikannya. 

Kalimat-kalimat di atas dapat menjadi seperti di bawah ini. 

(15) 1)Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ngendika ngenani 

Keluarga Berencana (KB). 2) Kanggo ngundhakake kualitase urip 

rumah tangga, program iki, bisa bali diaktifake maneh. 3) 

Ngendika Presiden mau diandharake nalika mbukak rapat kerja 

kabinet Indonesia bersatu II klawan para gubernur, ketua DPRD 

Propinsi sa-Indonesia. 

‘Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bicara mengenai Keluarga 

berencana (KB). Untuk meningkatkan kualitas hidup rumah tangga, 

program ini, bisa kembali diaktifan lagi. Bicara presiden tadi 

dijelaskan ketika membuka rapat kerja kabinet Indonesia bersatu II 

dengan para gubernur, ketua DPRD Provinsi se-indonesia.’ 

 

(16) 1) ...Salah sijine aturan kang bakal dicakake yakuwi nglarang 

pawongan kang nate nindakake zina utawa kumpul kebo. 2) 

Pawongan sing tau bandrek zina, miturut Gamawan ateges morale 

wis cacad saengga ora pantes dadi pemimpin. 3) Mula Gamawan 

njaluk marang Komisi Pemilihan Umum supaya wani nulak 

pendaptaran calon kepala daerah kang wis cacad moral. 

‘...Salah satu aturan yang akan dicanangkan yaitu melarang 

seseorang yang pernah melakukan zina atau kumpul kebo. 

Seseorang yang pernah melakukan zina, menurut Gamawan artinya 

moralnya sudah cacat sehingga tidak pantas jadi pemimpin. 

Sehingga Gamawan meminta kepada Komisi Pemilihan Umum 

agar berani menolak pendaftaran calon kepala daerah yang tidak 

lagi bermoral.’ 

 

(17) 1)Pulisi isih terus nglacak Abdullah Sonata, teroris kang disebut-

sebut minangka peneruse Dul Matin. 2) Ing tulisan Sonata mau, 

ngajak-ajak narapidana teroris kang wis luwar saka pakunjaran, 

murih bali ngangkat senjata. 3) Sonata ngritik tilas kanca-kancane 

kang dianggep loyo semangate sawise bebas. 4) Mangka, miturut 

Sonata, kanca-kanca mau tansah kebak semangat nalika kumpul. 

‘Polisi masih terus melacak Abdullah Sonata, teroris yang disebut-

sebut sebagai penerusnya Dul Matin...Di tulisan Sonata tadi, 

mengajak-ngajak narapidana teroris yang sudah keluar dari penjara, 

mulai kembali mengangkat senjata. Sonata mengkritik keras teman-
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temannya yang sudah tidak bersemangat lagi setelah bebas. Jadi, 

menurut Sonata, teman-temannya tadi harus mulai bersemangat 

lagi ketika berkumpul.’ 

 

 

4.1.3 Kohesi Pelesapan 

 Pelesapan adalah kohesi gramatikal yang berupa penghilangan atau 

pelesapan unsur kalimat yang telah disebutkan sebelumnya. Walaupun 

dihilangkan, namun unsur kalimat tersebut masih dapat diperkiraan keberadaanya. 

Pelesapan digunakan sebagai salah satu cara untuk menghindari pengulangan kata 

yang sama karena dapat menimbulkan rasa bosan pada pembacanya. Di bawah ini 

terdapat beberapa penggalan teks yang kalimat-kalimatnya diikat oleh kohesi 

pelesapan.  

(18) 1)Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, Senen 

(29/3) ngandharake, Indonesia isih kekurangan mayuta-yuta 

kanthong getih saben taune. 2) Saka kebutuhan kanthong getih 4 

yuta saben taun, PMI mung bisa nyediyakake 1,7 yuta. 3) Mula 

wiwit 2010-2011 Ø nduweni target ngumpulake 3-4 yuta kanthong 

getih.... 

‘Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, Senen 

(29/3) menjelaskan, Indonesia masih kekurangan berjuta-juta 

kantong darah tiap tahunnya. Dari kebutuhan kantong darah 4 juta 

tiap tahun, PMI hanya bisa menyediakan 1,7 juta. Maka mulai  

tahun 2010-2011 Ø mempunyai target mengumpulkan 3-4 juta 

kantong darah....’ 

 

 

(19) 1)Kapulisen Denpasar, Bali kasil mikut David Suharto alias Codet, 

buron kasus rudhapeksa bocah durung umur cacah enem. 2) Ø 

warga Lamongan, Jawa Timur, ditangkep pulisi lalulintas ing 

kawasan Kuta, Minggu (16/5) sawise nitik sepedha montore sing 

nganggo plat S 4758 KK... 3) Sadurunge Ø karangket, Bali geger 

anane tindak asusila  marang siswi SD. 

‘Kepolisian Denpasar, Bali berhasil meringkus David Suharto alias 

Codet, buron kasus pemerkosaan anak usia di bawah tahun. Ø 

warga Lamongan, Jawa Timur, ditangkap polisi lalulintas di 

kawasan Kuta, Minggu (16/5) setelah mengendarai sepeda 
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motornya yang memakai plat S 4758 KK... Sebelum Ø diringkus, 

Bali gempar adanya tindak asusila ke siswi SD.’ 

 

(20) 1)Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ajak-ajak masyarakat 

ngulinakake nabung. 2) Kepengine Ø mau diandharake ana acara 

byawara Gerakan Indonesia Menabung lan Peluncuran 

Tabunganku ing Jakarta, Minggu (21/2)... 3) Kamangke yen separo 

saka wong 80 yuta mau gelem nyisihake dhuwite Rp 10 ewu wae, 

cacahing tabungan ing Indonesia bakal tambah Rp 40 triliun, 

saliyane iku, Ø uga ajak-ajak masyarakat ngirit. 

‘Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak-ngajak 

masyarakat membiasakan menabung. Keinginan Ø tadi dijelaskan 

di acara byawara Gerakan Indonesia Menabung dan peluncuran 

Tabunganku di Jakarta, Minggu (21/2)... Padahal kalau setengah 

dari 80 orang tadi mau menyisihkan uangnya Rp 10 ribu saja, 

jumlah tabungan di Indonesia akan menambah Rp 40 triliun, selain 

itu, Ø juga mengajak-ngajak masyarakat mengirit.’ 

 

(21) 1)Siti Habibah, ibune Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

dirawat ana Rumah Sakit Husada, Jakarta, Senen (22/2). 2) Ora 

suwe ana kono, panjenengane banjur dipindhah menyang Rumah 

Sakit Gatot Subroto. 3) Profesor Lesmana, ketua tim dokter kang 

ngrumat Ø mretelake, ibune presiden ngalami infeksi rempelu... 4) 

Tim dokter bakal nganakake tindakan medis kang luwih definitif 

sawise kahanan Ø stabil. 

‘Siti Habibah, ibunya Presiden Susilo bambang Yudhoyono 

dirawat di Rumah Sakit Husada, Jakarta, Senin (22/2). Tidak lama 

berada di situ, beliau kemudian dipindah ke Rumah Sakit gatot 

Subroto. Profesor Lesmana, ketua tim dokter yang merawat Ø 

menjelaskan, ibunya presiden mengalami infeksi ampela...Tim 

dokter akan mengadakan tindakan medis yang lebih definitif 

sesudah keadaan Ø stabil. 

 

 Pada contoh penggalan teks di atas, terlihat adanya pelesapan unsur-unsur 

kalimat. Pada contoh (18) pada kalimat pertama dan kedua disebutkan bahwa 

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, Senen (29/3) 

menjelaskan, Indonesia masih kekurangan berjuta-juta kantong darah tiap 

tahunnya. Dari kebutuhan kantong darah 4 juta tiap tahun, PMI hanya bisa 

menyediakan 1,7 juta. Pada kalimat ketiga kata Jusuf Kalla yang seharusnya 

menduduki fungsi sebagai subjek kalimat tidak dinyatakan secara eksplisit atau 
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dengan kata lain kata Jusuf Kalla dilesapkan. Walaupun demikian, kehadirannya 

masih dapat diperkirakan. Dalam hal ini, terlihat bahwa unsur Ø (zero) pada 

kalimat ketiga sama dengan kata Jusuf Kalla seperti yang disebutkan pada kalimat 

pertama. 

 Pada contoh (19) pelesapan terjadi pada unsur kalimat yang menduduki 

fungsi sebagai objek pada kalimat kedua dan ketiga. Kata yang dilesapkan adalah 

David. Pada contoh (20) pelesapan terjadi pada unsur kalimat yang menduduki 

fungsi sebagai subjek pada kalimat kedua dan ketiga. Kata yang dilesapkan adalah 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada contoh (21) pelesapan terjadi pada 

unsur kalimat yang menduduki fungsi sebagai subjek pada kalimat ketiga dan 

keempat. Kata yang dilesapkan adalah Siti Habibah. 

 Apabila tidak ada unsur yang dilesapkan maka penggalan-penggalan teks 

di atas akan menjadi seperti yang tertulis di bawah ini: 

(18) 1)Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, Senen 

(29/3) ngandharake, Indonesia isih kekurangan mayuta-yuta 

kanthong getih saben taune. 2) Saka kebutuhan kanthong getih 4 

yuta saben taun, PMI mung bisa nyediyakake 1,7 yuta. 3) Mula 

wiwit 2010-2011 Jusuf Kalla nduweni target ngumpulake 3-4 yuta 

kanthong getih.... 

‘Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, Senen 

(29/3) menjelaskan, Indonesia masih kekurangan berjuta-juta 

kantong darah tiap tahunnya. Dari kebutuhan kantong darah 4 juta 

tiap tahun, PMI hanya bisa menyediakan 1,7 juta. Maka mulai  

tahun 2010-2011 Jusuf Kalla mempunyai target mengumpulkan 3-

4 juta kantong darah....’ 

 

 

(19) 1)Kapulisen Denpasar, Bali kasil mikut David Suharto alias Codet, 

buron kasus rudhapeksa bocah durung umur cacah enem. 2) David 

warga Lamongan, Jawa Timur, ditangkep pulisi lalulintas ing 

kawasan Kuta, Minggu (16/5) sawise nitik sepedha montore sing 

nganggo plat S 4758 KK... 3)Sadurunge David karangket, Bali 

geger anane tindak asusila  marang siswi SD. 
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‘Kepolisian Denpasar, Bali berhasil meringkus David Suharto alias 

Codet, buron kasus pemerkosaan anak usia di bawah tahun. David 

warga Lamongan, Jawa Timur, ditangkap polisi lalulintas di 

kawasan Kuta, Minggu (16/5) setelah mengendarai sepeda 

motornya yang memakai plat S 4758 KK... Sebelum David 

diringkus, Bali gempar adanya tindak asusila ke siswi SD.’ 

 

(20) 1)Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ajak-ajak masyarakat 

ngulinakake nabung. 2) Kepengine Presiden mau diandharake ana 

acara byawara Gerakan Indonesia Menabung lan Peluncuran 

Tabunganku ing Jakarta, Minggu (21/2)... 3)Kamangke yen separo 

saka wong 80 yuta mau gelem nyisihake dhuwite Rp 10 ewu wae, 

cacahing tabungan ing Indonesia bakal tambah Rp 40 triliun, 

saliyane iku, Presiden uga ajak-ajak masyarakat ngirit. 

‘Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak-ngajak 

masyarakat membiasakan menabung. Keinginan Presiden tadi 

dijelaskan di acara byawara Gerakan Indonesia Menabung dan 

peluncuran Tabunganku di Jakarta, Minggu (21/2)... Padahal kalau 

setengah dari 80 orang tadi mau menyisihkan uangnya Rp 10 ribu 

saja, jumlah tabungan di Indonesia akan menambah Rp 40 triliun, 

selain itu, Presiden juga mengajak-ngajak masyarakat mengirit.’ 

 

(21) 1)Siti Habibah, ibune Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

dirawat ana Rumah Sakit Husada, Jakarta, Senen (22/2). 2) Ora 

suwe ana kono, panjenengane banjur dipindhah menyang Rumah 

Sakit Gatot Subroto. 3) Profesor Lesmana, ketua tim dokter kang 

ngrumat Siti mretelake, ibune presiden ngalami infeksi rempelu...4) 

Tim dokter bakal nganakake tindakan medis kang luwih definitif 

sawise kahanan Siti stabil. 

‘Siti Habibah, ibunya Presiden Susilo bambang Yudhoyono 

dirawat di Rumah Sakit Husada, Jakarta, Senin (22/2). Tidak lama 

berada di situ, beliau kemudian dipindah ke Rumah Sakit gatot 

Subroto. Profesor Lesmana, ketua tim dokter yang merawat Siti 

menjelaskan, ibunya presiden mengalami infeksi ampela...Tim 

dokter akan mengadakan tindakan medis yang lebih definitif 

sesudah keadaan Siti stabil. 

 

 

4.1.4 Kohesi Perangkaian 

 Perangkaian adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang dilakukan 

dengan cara menghubungkan unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam 

wacana. Dari hasil penelitian ini diperoleh kohesi perangkaian berupa kata seperti 
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nanging ‘namun’, nalika ‘ketika’, sebab ‘sebab/karena’, kamangka ‘padahal’,  

kejaba kuwi ‘kecuali itu’, jalaran ‘sebab/karena’, mula ‘maka’, sabanjure 

‘lalu/kemudian’, merga ‘sebab/karena’, mangka ‘maka’. Di bawah ini disebutkan 

beberapa contoh penggalan teks yang kalimat-kalimatnya diikat oleh kohesi 

perangkaian: 

(22) 1)...Miturut Presiden, program KB ora mung saderma ngontrol 

kelairan. 2) Nanging KB uga wigati kanggo ngerim laire bocah-

bocah kang tembene urip kleleran....  

‘...Menurut Presiden, program KB tidak hanya sekedar mengontrol 

kelahiran. Namun KB juga penting untuk mengurangi kelahiran 

anak-anak yang hidupnya terlantar....’ 

 

(23) 1)Sawijining pesawat latih jinis TB-10 gaweyan Prancis nabrak 

montor sing liwat ing landasan pacu Bandara Budiarto Sekolah 

Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug, Tangerang, Senen 

(19/4)...2) Anggota tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi 

(KNKT) Sulaiman Dayan Lesmana nerangake, nalika kuwi 

pesawat lagi mabur ana kiwa tengene STPI watara 450-950 meter.   

‘Salah satu pesawat berlatih jenis TB-10 buatan Prancis menabrak 

motor yang lewat di landasan pacu Bandara Budiarto Sekolah 

Tinggi Penerbangan ndonesia (STPI) Curug, Tangerang, senin 

(19/4)... Anggota tim Komite Nasional keselamatan Transportasi 

(KNKT) Sulaiman Dayan Lesmana menerangkan, ketika itu 

pesawat sedang terbang di kanan kiri STPI antara 450-950 meter.’ 

 

(24) 1)Sawijining industri pomahan pengisian elpiji CV Bintang Timur 

ing jalan Slompretan, Surabaya njeblug, Kemis (3/6) bengi. 2) 

Jeblugan nggegirisi iku, kejaba njalari tiwas karyawan cacah 

papat, uga nyebabake wewangunan cacah 20 ing kiwa tengene 

lokasi melu rusak... 3) Sebab ing njero bangunan kang ajur mumur 

mau tinemu tabung elpiji cacah atusan. 4) Sadurunge kedadeyan 

njeblug, Julianto nyimpen tabung elpiji 3 kilogram cacah 700 ing 

tokone kamangka gas mau kondisine apik lan ora mbebayani 

tumrap elpiji kang bocor....  

 ‘Salah satu industri perumahan pengisian elpiji CV Bintang Timur 

di jalan Slompretan, Surabaya meledak, kamis (3/6) malam. 

Ledakan itu, selain menyebabkan empat karyawan tewas, juga 

menyebabkan 20 lokasi bangunan kanan kiri ikut rusak... Sebab di 

dalam bangunan yang hancur tadi ditemukan ratusan tabung elpiji.. 

Sebelun kejadian meledak, Julianto menyimpan 700 3kilogram gas 
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elpiji di tokonya, padahal tabungnya tadi dalam keadaan baik, dan 

tidak membahayakan untuk tabung elpiji yang bocor.... 

 

(25) 1)Presiden Amerika Serikat Barrack Obama kanggo sing kaping 

pindho murungake sedyane rawuh menyang Indonesia. 2) Nanging 

kunjungan kuwi ditundha engga Nopember... jalaran lagi 

konsentrasi nangani utah-utahan lenga ing Teluk Meksiko. 3) 

Presiden Yudhoyono , kandhane Dino, bisa mahami alasane 

Obama. Mula wajar yen Obama ora bisa ninggalake negarane 

sadurunge perkara kuwi rampung. 

‘Presiden Amerika Serikat Barrack Obama untuk yang kedua 

kalinya mengurungkan niatnya datang ke Indonesia. Mulai dari 

Obama dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono di Bali pertengahan bulan juni ini. 

Namun kunjungan itu ditunda sampai November... karena sedang 

kosentrasi menangani  minyak di Teluk Meksiko. Presiden 

Yudhoyono, menurut Dino, bisa memahami alasannya Obama. 

Maka wajar jika Obama tidak bisa meninggalkan  negaranya 

sebelum masalah itu selesai. 

 

(26) 1)Kepala Badan Pusat Statistik, Rusman Heriawan, Senen (24/5) 

kandha, sensus penduduk 2010 wis kaleksanan 90 persen...2) 

Sabanjure data sensus kasebut bakal digunakake pamarentah 

kanggo maneka kaperluan.. Sebab yen nganti luwih saka kuwi 

bakal tuwih pitakon ngenani efektifitas program Keluarga 

Berencana (KB) merga organisasi penggerak KB kang ana 

dhaerah mung dipimpin dening kepala seksi utawa kepala sub-

seksi. 3) Mangka duk era Orde Baru, oranisasi KB ing dhaerah 

dipimpin  dening kepala kantor. 

‘Kepala Badan Pusat Statistuik, Rusman Heriawan, Senin (24/5) 

bicara, sensus penduduk 2010 sudah terlaksana 90 persen. 

...Kemudian data sensus tersebut akan digunakan pemerintah untuk 

aneka keperluan... Karena jika sampai lebih dari itu akan timbul 

pertanyaan mengenai efektifitas program Keluarga berencana 

(KB). Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tidak membantah  

jika program KB... karena Organisasi penggerak KB yang ada di 

daerah hanya dipimpin oleh kepala seksi atau kepala sub-seksi. 

Maka, di era Orde Baru, organisasi KB di daerah dipimpin oleh 

kepala kantor.’   

 

 Pada contoh (22) terdiri dari dua kalimat yang dirangkaikan oleh penanda 

hubungan nanging ‘namun’. Kata nanging ‘namun’ pada awal kalimat kedua 

selain memiliki fungsi sebagai penanda kohesi perangkaian, juga merupakan 
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penanda koherensi perturutan. Pada kalimat pertama dijelaskan bahwa program 

KB tidak hanya sekedar mengontrol kelahiran. Dilanjutkan pada kalimat kedua 

dijelaskan bahwa KB juga penting untuk mengurangi kelahiran anak-anak yang 

hidupnya terlantar. 

 Contoh (23) terdiri dari tiga kalimat yang dirangkaikan oleh penanda 

hubungan nalika ‘ketika’. Kata nalika ‘ketika’ pada kalimat ketiga selain 

memiliki fungsi sebagai penanda kohesi perangkaian, juga merupakan penanda 

koherensi perturutan. Pada kalimat pertama dan kedua dijelaskan bahwa Salah 

satu pesawat berlatih jenis TB-10 buatan Prancis menabrak motor yang lewat di 

landasan pacu Bandara Budiarto Sekolah Tinggi Penerbangan ndonesia (STPI) 

Curug, Tangerang, senin (19/4). Kecelakaan itu membuat kedua pengendara 

sepeda motor tewas. Dilanjutkan pada kalimat ketiga dijelaskan bahwa anggota 

tim Komite Nasional keselamatan Transportasi (KNKT) Sulaiman Dayan 

Lesmana menerangkan, ketika itu pesawat sedang terbang di kanan kiri STPI 

antara 450-950 meter. 

 Pada contoh (24) terdiri dari lima kalimat. Pada awal kalimat ketiga 

terdapat penanda kohesi perangkaian sebab ‘karena’ yang menhubungkan antara 

kalimat ini dengan kalimat (1), dan (2). Kata kamangka ‘padahal’ menjadi 

penghubung antara ini dengan kalimat (1) (2), dan (3). Selain sebagai penanda 

kohesi perangkaian, kata kamangka ‘padahal’ juga merupakan penanda koherensi 

perlawanan. Apa yang dinyatakan pada kalimat (4) berlawanan dengan kalimat 

(1), (2), dan (3). Pada kalimat kelima disebutkan bahwa Sebelum kejadian 

meledak, Julianto menyimpan 700 3kilogram gas elpiji di tokonya, padahal 
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tabungnya tadi dalam keadaan baik dan tidak membahayakan untuk tabung elpiji 

yang bocor. Sedangkan pada kalimat (1), (2), dan (3) dijelaskan Salah satu 

industri perumahan pengisian elpiji CV Bintang Timur di jalan Slompretan, 

Surabaya meledak, kamis (3/6) malam. Ledakan itu, selain menyebabkan empat 

karyawan tewas, juga menyebabkan 20 lokasi bangunan kanan kiri ikut rusak. 

Kapolres Surabaya Utara AKBP Djoko Hari Utomo menduga, sumber dari 

ledakan tadi berasal dari gas elpiji yang bocor. Sebab di dalam bangunan yang 

hancur tadi ditemukan ratusan tabung elpiji. 

 Pada contoh (25) terdiri dari tiga kalimat. Pada awal kalimat kedua 

terdapat penanda kohesi perangkaian nanging ‘namun’ yang menghubungkan 

antara kalimat ini dengan kalimat pertama dan kedua. Kata jalaran ‘karena’ 

menjadi penghubung antara kalimat ini dengan kalimat pertama. Kemudian kata 

mula ‘maka’ menjadi penghubung antara kalimat ini dengan kalimat kedua. Kata 

mula ‘maka’ selain memiliki fungsi sebagai penanda kohesi perangkaian, juga 

merupakan penanda koherensi kesimpulan karena menandai pertalian makna 

kesimpulan antara kelima kalimat tersebut. 

 Pada contoh (26) terdiri dari tiga kalimat. Pada awal kalimat kedua 

terdapat penanda kohesi perangkaian sabanjure ‘kemudian’, sebab ‘karena’, 

merga ‘karena’ yang menghubungkan antara kalimat ini dengan kalimat pertama. 

Kemudian kata mangka ‘maka’ menjadi penghubung antara kalimat ini dengan 

kalimat kedua. Kata mangka ‘maka’ selain memiliki fungsi sebagai penanda 

kohesi perangkaian, juga merupakan penanda koherensi kesimpulan karena 

menandai pertalian makna kesimpulan antara ketiga kalimat tersebut. 
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 Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan sejumlah penanda kohesi 

perangkaian dalam berita di majalah Panjebar Semangat yaitu nanging ‘namun’, 

nalika ‘ketika’, sebab ‘sebab/karena’, kamangka ‘padahal’,  kejaba kuwi ‘kecuali 

itu’, jalaran ‘sebab/karena’, mula ‘maka’, sabanjure ‘lalu/kemudian’, merga 

‘sebab/karena’, mangka ‘maka’. 

 Antara kohesi perangkaian dan koherensi berpenanda memliki hubungan 

yang sangat erat karena hubungan makna yang ditimbulkan oleh kohesi 

perangkaian juga menunjukkan jenis koherensinya. 

4.1.5 Kohesi Leksikal  

Kohesi leksikal adalah kohesi yang disebabkan karena adanya kata-kata 

yang secara leksikal memiliki pertalian atau dengan kata lain kata-kata yang 

memiliki hubungan arti, baik memiliki maupun tidak memiliki hubungan bentuk. 

Kata-kata yang memiliki hubungan leksikal tersebut merupakan penanda kohesi 

leksikal. Dalam berita di majalah Panjebar Semangat Kohesi leksikal dapat dibagi 

menjadi repetisi (pengulangan), sinonimi, dan antonimi. 

 

4.1.5.1 Repetisi (Pengulangan) 

Pengulangan merupakan jenis kohesi leksikal yang berwujud pengulangan 

unsur yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut contoh dan analisis wacana 

yang mengandung repetisi. 

(27) 1)Ketua DPR Marzuki Alie, Selasa (8/6) ora sarujuk karo usule  

Partai Golkar kang njaluk dana aspirasi Rp 15 miliar. 2)Partai 

Golkar pancen ngusulake saben anggota Dewan diwenehi dhuwit 

Rp 15 miliar kanggo mbangun dhaerah pemilihane dhewe-dhewe. 

3) Miturut Marzuki, usule Partai Golkar mau nyalahi aturan lan 

dheweke bakal nulak usulan kang sipate dum-duman dhuwit.   
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‘Ketua DPR Marzuki Alie, Selasa (8/6) tidak setuju dengan usulnya 

Partai Golkar yang meminta dana aspirasi Rp 15 miliar. Partai 

Golkar memang mengusulkan tiap anggota Dewan  diberi uang Rp 

15 miliar untuk membangun daerah pemilihannya sendiri-sendiri. 

Menurut Marzuki, usulnya Partai Golkar tadi menyalahi aturan dan 

dia akan menolak  usulan yang sifatnya menghambur-hamburkan 

uang.’ 

 

(28) 1)Menteri Pendidikan Nasional M. Nuh, Selasa (8/6) rumaos 

prihatin nguningani sumebare video saru artis kang sumebar ana 

media massa. 2) Manut M. Nuh, video saru sing digiyarake kanthi 

terus-terusan bisa ngrusak karaktere murid sekolah. 3) Akhir-akhir 

iki media massa pancen gencar nayangane video saru pawongan 

kang dinuga artis Ariel Peterpen klawan Luna Maya dalah Cut 

Tari. 

‘Menteri Pendidikan Nasional M. Nuh, Selasa (8/6) merasa prihatin 

dengan menyebarnya video porno artis yang menyebar di media 

massa. Menurut M. Nuh, video porno yang disiarkan dengan terus 

menerus bisa merusak karakter murid sekolah. Akhir-akhir ini 

media massa memang gencar menayangkan video porno seseorang 

yang diduga artis Ariel Peterpen dengan Luna Maya dan juga Cut 

Tari.’ 

 

(29) 1)Bledhosan nggeterake kamar prodhuksi detonator ing 

perusahaan produsen senjata PT Pindad ing Malang, Jawa Timur, 

Rebo (2/6). 2) Kedadeyan iku nyebabake karyawan telu tiwas, 

sarta papat liyane nandhang tatu abot. 3) Direktur Utama PT 

Pindad Malang, Adik Alfrianto durung bisa mesthekake sebab 

timbuling kedadeyan iku. 4) Manut dheweke, sawijining bledhosan 

bisa kedadeyan yen ana problem karo mesin cetak utawa ana 

rakitan sing nyalahi prosedur. 5) Petugas Forensik Polda Jatim 

dibiyantu tim saka Kementrian Pertahanan isih neliti penyebabe 

kedadeyan iku. 6) Kedadeyan iku sing kaping pindho tumrap PT 

Pindad Malang. 

‘Ledakan menggetarkan kamar produksi detonator di perusahaan 

produsen senjata PT Pindad di Malang, Jawa Timur, Rabu (2/6). 

Kejadian itu menyebabkan  tiga karyawan tewas, serta empat 

lainnya luka parah. Direktur Utama PT Pindal Malang, Adik 

Alfriyanto belum bisa memastikan penyebab timbulnya kejadian 

itu. Menurut dirinya, salah satu ledakan bisa terjadi jika ada 

masalah dengan mesin cetak atau ada rakitan yang menyalahi 

prosedur. Petugas Forensik Polda Jatim dibantu tim dari 

Kementrian Pertahanan masih meneliti penyebab kejadian itu. 

Kejadian itu yang kedua kalinya untuk PT Pindad malang.’ 
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(30) 1)Menteri Koordinator Politik, Hukum lan Keamanan Djoko 

Suyanto, Kemis (20/5) ngandharake, Presiden SBY bakal ngestreni 

pengetan dina kelairane pancasila suk tanggal 1 Juni kang 

diadhani dening MPR. 2) Bab iku dikandhakake Djoko salebare 

sapatemon klawan para pimpinan MPR ing gedhong DPR/MPR. 3) 

Rawuhe presiden ing pengetan dina kelairane pancasila, kanthi 

ora langsung ngakoni menawa pancasila lair tanggal 1 Juni. 4) 

Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga 

pribadi mbiji, rawuhe SBY jroning acara pengetan dina kelairane 

pancasila kasebut  mujudake sejarah anyar.   

‘Menteri Koordinator Politik, Hukum lan Keamanan Djoko 

Suyanto, Kamis (20/5) menjelaskan, Presiden SBY akan 

memperingati peringatan hari kelahirannya pancasila besok tanggal 

1 juni yang diadakan oleh MPR. Bab itu diutarakan Joko sesudah 

pertemuan dengan para pemimpin MPR di gedung DPR/MPR. 

Kedatangan presiden di peringatan hari kelahirannya pancasila,  

secara tidak langsung mengakui jika pncasila lahir  tanggal 1 Juni.  

Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga 

pribadi menilai, kedatangan SBY dalam acara peringatan hari 

kelahirannya pancasila tersebut mewujudkan sejarah baru.’ 

 

(31) 1) Aparat Kantor Pengawasan lan Pelayanan Bea Cukai Bandara 

Juanda, Surabaya kasil nggagalake upaya penyelundupan sabu-

sabu 2 kilogram pengaji Rp 4 miliar, Setu (22/5). 2) 

Penyelundupan sabu-sabu katindakake dening warga negara 

Malaysia kanthi inisial L lan T. 3) Kakanwil pengawasan lan 

Pelayanan Bea Cukai Juanda mretelake...4) Randiono nambahake, 

kabongkare upaya penyelundupan sabu-sabu merga 

pengembangan saka katangkepe warga Malaysia WCH  lab OBG 

ing Bandara Soekarno-Hatta Jakarta merga kasus sing padha.  

‘Aparat kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai bandara 

Juanda, Surabaya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 

sabu-sabu 2 kilogram pengaji Rp 4 milyar, Sabtu  (22/5). 

Penyelundupan sabu-sabu dilakukan oleh warga negara Malaysia 

dengan inisial L dan T. Kakanwil pengawasan dan Pelayanan Bea 

Cukai Juanda menjelaskan... Randiono menambahkan, 

terbongkarnya upaya penyelundupan sabu-sabu karena 

pengembangan dari tertangkapnya warga Malaysia WCH lab OBG 

di bandara Soekarno-Hatta Jakarta karena kasus yang sama.’ 

 

(32) 1)Bom rakitan ditemokake gumlethak ana  Mesjid Agung Kraton 

Kasepuhan Cirebon, Setu (27/2). 2) Bom rakitan kang diwadhahi 

tas kresek iku ditemokake takmir mesjid sawise shalat Subuh. 3) 

Kapolres Cirebon AKBP Ary Laksmana Widjaya mratelakake, 

wungkusan iku wis disumurupi takmir mesjid wiwit jemuah awan. 

Takmir mesjid mau ngira bom rakitan kasebut duweke warga kang 
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ngestreni acara Pelal Panjang Jimat Mauludan ing Kraton 

Kasepuhan. 

‘Bom rakitan ditemukan di Masjid Agung Kraton Kasepuhan 

Cirebon, Sabtu (27/2). Bom rakitan yang ditaruh di tas kresek itu 

ditemukan takmir mesjid sesudaf shalat subuh. Kapolres Cirebon 

AKBP Ary Laksamana Widjaya menjelaskan, bungkusan itu sudah 

diketahui takmir mesjid sejak jumat siang. Takmir masjid tadi 

mengira bom rakitan tersebut kepunyaan warga yang memperingati 

acara Pelal Panjang Jimat mauludan di kraton Kasepuhan. 

 

(33) 1) Gayus Haloman P. Tambunan, kasus penggelapan dhuwit 

pajeg Rp 25 miliar ngembet aparat kapulisen, kejaksaan lan 

pengadilan. 2) Satgas, Pemberantasan Mafia Hukum, Denny 

Indrayana, Senen (29/3) ora percaya Gayus pegawai golongan III 

A Dirjen Pajak, bisa nilep dhuwit pajeg semono akehe. 3) Miturut 

Denny, wis ngesaki bukti-buktine Gayus lan bukti  anane sindikat 

ing kalangane aparat hukum ditambah pegawe negri sipil lan 

aparat Direktorat Jendral  Pajak dhewe.  

‘Gayus Haloman P. Tambunan, kasus penggelapan uang pajak Rp 

25 milyar menyuap aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. 

Satgas, Pemberantasan mafia Hukum, Denny Indrayana, Senin 

(29/3) tidak percaya Gayus pegawai golongan III A Dirjen Pajak, 

bisa menghilangkan uang pajak segitu banyaknya. Menurut Denny, 

sudah mengantongi bukti-buktinya Gayus dan bukti adanya 

sindikat dikalangan aparat hukum ditambah pegawai negeri sipil 

dan aparat Direktorat Jendral Pajak sendiri.  

 

Pada contoh (27) di atas tampak bahwa pengulangan frasa partai golkar. 

Frasa partai golkar yang terdapat pada kalimat pertama diulang pada kalimat 

kedua, dan ketiga. Pengulangan tersebut dimaksudkan agar bentuk frasa yang 

diulang pada kalimat itu berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Bentuk 

pengulangan pada contoh (27) tersebut adalah contoh repetisi episfora, yaitu 

pengulangan frasa partai golkar pada kalimat pertama tersebut diulang kembali 

pada kalimat-kalimat berikutnya. 

Pada contoh (28) di atas tampak bahwa pengulangan frasa video saru. 

Frasa video saru yang terdapat pada kalimat pertama diulang pada kalimat kedua, 

dan ketiga. Bentuk pengulangan pada contoh (28) di atas merupakan contoh 
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repetisi episfora, yaitu pengulangan frasa video saru pada kalimat pertama 

tersebut diulang lagi pada kalimat-kalimat berikutnya. 

Pada contoh (29) frasa kedadeyan iku menjadi pusat perhatian, 

pengulangan frasa kedadeyan iku diulang pada kalimat ketiga, diulang kembali 

pada kalimat kelima, dan terjadi pengulangan lagi pada kalimat keenam, sehingga 

pengulangan kata pada kalimat berikutnya berkaitan dengan kalimat sebelumnya. 

Bentuk pengulamgan pada contoh (29) merupakan contoh dari repetisi tautotes. 

Pada contoh (30) di atas tampak bahwa pengulangan frasa pengetan dina 

kelairane pancasila. Frasa pengetan dina kelairane pancasila yang terdapat pada 

kalimat pertama diulang pada kalimat kedua, diulang kembali pada kalimat ketiga 

dan terjadi pengulangan lagi pada kalimat keempat. Bentuk pengulangan pada 

contoh (30) di atas merupakan contoh repetisi episfora, yaitu pengulangan frasa 

pengetan dina kelairane pancasila pada kalimat pertama tersebut diulang lagi 

pada kalimat-kalimat berikutnya. 

Pada contoh (31) frasa penyelundupan sabu-sabu yang terdapat pada 

kalimat pertama diulang kembali pada kalimat kedua, dan diulang kembali pada 

kalimat keempat. Bentuk pengulangan pada contoh (31) di atas merupakan contoh 

repetisi tautotes. 

Pada contoh (32) di atas tampak bahwa pengulangan frasa bom rakitan 

pada kalimat pertama yang menjadi fokus pembicaraan diulang kembali pada 

kalimat kedua dan kalimat keempat, sehingga kalimat pertama tersebut saling 

berkaitan dengan kalimat-kalimat berikutnya. Penggunaan pengulangan pada 

contoh (32) merupakan contoh repetisi anafora, karena pengulangan pada frasa 
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bom rakitan sebagai kata pertama diulang kembali pada kalimat-kalimat 

berikutnya.  

Pada contoh (33) kata Gayus pada kalimat pertama yang menjadi fokus 

pembicaraan diulang kembali pada kalimat kedua, dan kalimat ketiga. 

Penggunaan pengulangan pada contoh (33) merupakan contoh repetisi anafora. 

Dari hasil analisis pada beberapa contoh di atas dapat disimpulkan bahwa, 

dilihat dari bentuknya, repetisi dapat berupa kata maupun frasa.Dilihat dari 

jenisnya, ditemukan tiga macam jenis repetisi, yaitu repetisi tautotes, repetisi 

episfora, dan repetisi  anafora. 

 

4.1.5.2 Sinonim 

 Menurut Ramlan (1992:36) sinonimi adalah satuan bahasa khususnya kata 

atau frasa yang bentuknya berbeda tetapi maknanya sama atau hampir sama. Jadi 

yang dimaksud sinonimi dalam penelitian ini adalah kohesi leksikal yang berupa 

relasi makna yang sama atau hampir sama yang terjadi antara unsur yang satu 

dengan unsur yang lain. Di bawah ini terdapat beberapa contoh penggalan-

penggalan teks yang didalamnya diduga terdapat unsur kohesi leksikal sinonimi. 

(34) 1)Aparat Kantor Pengawasan lan Pelayanan Bea Cukai Bandara 

Juanda, Surabaya kasil nggagalake upaya penyelundupan sabu-

sabu 2 kilogram pengaji Rp 4 miliar, setu (22/5). 2) 

Penyelundupan sabu-sabu katindakake dening warga negara 

Malaysia kanthi inisial L lan T. 3) Kakanwil pengawasan lan 

Pelayanan Bea Cukai Juanda , mretelake, L lan T nggawa barang 

haram saka Hongkong kanthi numpak montor mabur Cahthay 

pacific lan nedya diedharake menyang Jakarta. 

‘Aparat kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai bandara 

Juanda, Surabaya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 

sabu-sabu 2 kilogram pengaji Rp 4 milyar, Sabtu  (22/5). 

Penyelundupan sabu-sabu dilakukan oleh warga negara Malaysia 
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dengan inisial L dan T. Kakanwil pengawasan dan Pelayanan Bea 

Cukai Juanda , menjelaskan L dan T membawa barang haram itu 

dari Hongkong dengan memakai pesawat Cathay Pacific dan 

langsung diedarkan ke Jakarta.’ 

 

(35) 1)Kementrian Pendidikan Nasional lan Kepolisian RI sarujuk 

nyeselake materi etika lalulintas menyang program pendidikan 

sekolah. 2) Menteri Pendidikan Nasional, M. Nuh Senen (8/3) 

mratelakake, nota kesepahaman ngenani wulangan tatacara 

lalulintas antarane Polri lan Kementrian Pendidikan Nasional 

mengku karep murih siswa bisa ngetrapake budaya lalulintas wiwit 

isih tataran taman kanak-kanak engga perguruan tinggi. 

‘Kementrian Pendidikan Nasional dan Kepolisian RI setuju 

memasukan materi etika lalulintas ke program pendidikan sekolah. 

Menteri Pendidikan Nasional, M. Nuh Senin (8/3) menjelaskan, 

nota kesepahaman mengenai pelajaran tatacara lalulintas  antara 

Polri dan Kementrian Pendidikan nasional agar kedepannya siswa 

bisa menerapkan budaya lalulintas mulai dari tataran kanak-kanak 

hingga perguruan tinggi. 

 

(36) 1)Kementrian Dalam Negeri bakal ngrapeti aturan ngenani calon 

kepala daerah... 2) Salah sijine aturan kang bakal dicakake yakuwi 

nglarang pawongan kang nate nindakake zina utawa kumpul kebo. 

‘Kementrian Dalam Negeri membatasi aturan mengenai calon 

kepala daerah... Salah satu aturan yang akan dicanangkan yaitu 

melarang seseorang yang pernah melakukan zina atau kumpul 

kebo.’ 

 

(37) 1)Sawijining pesawat latih jinis TB-10 gaweyan Prancis nabrak 

montor sing liwat ing landasan pacu Bandara Budiarto Sekolah 

Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug... Pesawat weton 

taun 2003 kuwi rusak nemen. Perancan ngarep ancur, lan 

swiwine tugel. 

‘Salah satu pesawat latih jenis TB-10 buatan Prancis menabrak 

motor yang lewat di landasan pacu Bandara Budiarto Sekolah 

Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug. Pesawat keluaran 

tahun 2003 itu rusak parah, kepala pesawat hancur, dan sayapnya 

patah. 

 

(38) 1)Teroris cacah lima ditembak  mati jroning operasi khusus kang 

ditindakake Densus Antiteror  Polri ing Cikampek, Jawa Barat lan 

Cawang, Jakarta Timur, Rebo (12/5). 2) Loro ing antarane kurban 

tiwas mau kaidentifikasi kadidene Saptono lan Maulana, buron 

kasus bom ing Kedubes Australia 2004 kepungkur.  

‘Lima teroris ditembak mati dalam operasi khusus yang dilakukan 

Densus Antiteror Polri di Cikampek, Jawa Barat dan Cawang, 
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Jakarta Timur, Rabu (12/5). Dua diantaranya korban tewas tadi ada 

kaitannya Saptono dan Maulana, buron kasus bom di kedubes 

Australia 2004 lalu.’ 

 

 Pada contoh (34)  menyatakan hubungan sinonim, yaitu kata sabu-sabu 

pada kalimat pertama dan kedua bersinonim dengan frasa barang haram pada 

kalimat ketiga. Pada contoh (35) di atas menyatakan hubungan sinonim, yaitu kata 

etika pada kalimat pertama bersinonim dengan frasa tata cara pada kalimat kedua. 

Pada contoh (36) menyatakan hubungan sinonim, yaitu kata Zina pada kalimat 

kedua bersinonim dengan frasa kumpul kebo pada kalimat kedua. Pada contoh 

(37) menyatakan hubungan sinonim, yaitu frasa rusak nemen ‘rusak parah’ 

bersinonim dengan frasa perancan ngarep ancur, lan swiwine tugel ‘kepala 

pesawat hancur dan sayapnya patah’. Pada contoh (38) menyatakan hubungan 

sinonim, yaitu kata mati pada kalimat pertama bersinonim dengan kata tiwas pada 

kalimat kedua. 

 Pada contoh analisis wacana di atas ditemukan penggunaan sinonim kata 

dengan kata, kata dengan frasa, dan frasa dengan frasa. Penggunaan sinonim pada 

beberapa contoh tersebut dilakukan untuk memperoleh kesepadanan makna dari 

kata yang berbeda, sehingga terjalin kepaduan makna dalam wacana tersebut. 

 

4.1.5.3 Antonim 

 Antonimi adalah satuan lingual yang maknanya berlawanan atau 

beroposisi dengan satuan lingual yang lain. Oleh karena itu, antonimi juga disebut 

oposisi makna, yang mencangkup konsep yang benar-benar berlawanan sampai 



54 
 

 
 

kepada yang hanya kontras makna saja. Berikut ini contoh dan analisis wacana 

yang di dalamnya terdapat kohesi leksikal berupa antonimi. 

(39) 1)Majelis Tajrih lan tajdid PP Muhammadiyah ngetokake fatwa 

larangan ngrokok marang umat islam merga akeh mudharate. 2) 

Fatwa iku diputusake dening halakah ngenani pengendalian 

dampak lingkungan kang digelar ing Yogyakarta, Minggu (7/3). 3) 

Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas kandha sadurunge 

ngrembug manfaat lan mudharate ngrokok, Majlis Tajrih lan 

Tajdid nyimpulake manawa ngrokok kegolong tumindak kang 

karam.   

‘Majelis Tajrih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa 

larangan ngrokok kepada umat islam karena banyak kerugiannya. 

Fatwa itu diputuskan oleh halakah mengenai pengendalian dampak 

lingkungan yang digelar di Yogyakarta, Minggu (7/3). Ketua PP 

Muhammadiyah Yunahar Ilyas berkata sebelum membahas 

manfaat dan mudaratnya merokok, Mjlis Tajrih dan Tajdid 

menyimpulkan kalau merokok tergolong tindakan yang haram.’ 

 

(40) 1)Tim pencari fakta kasus kerusuhan Tanjung Priok, Jakarta 

nemokake pituduh menawa pulisi sengaja ngetogake wae nalika 

aparat Satuan Pulisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI jakarta 

dikroyok dening wong cacah ewon...2) Jroning kahanan sing 

mutawatiri mau, kandhane Lulung, kudune Satpol PP ditarik 

mundur. 3) Yen wis adu arep karo massa, banjur ganti pulisi sing  

maju ana ngarep. 

‘Tim pencari fakta kasus kerusuhan Tanjung Priok, Jakarta 

menemukan petunjuk kalau polisi sengaja mengeluarkan saja 

ketika aparat Satuan Polisi pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta 

diserbu oleh...Dalam keadaan yang mengkhawatirkan tadi, kata 

Lulung, seharusnya Satpol PP ditarik mundur. Kalau sudah 

bertarung dengan massa, kemudian diganti polisi yang maju di 

depan.’ 

. 

(41) 1)Bis PO Manis kang ngemot siswa-siswi TK Pertiwi (TK PGRI 2 

Blitar), nyemplung jurang ing Desa Tambakrejo, Kecamatan 

Wonotirto, Selasa (18/5). 2) Kacilakan maut iku nyebabake wong 

pitu tiwas...3) Kurban slamet apadene tiwas  banjur digawa 

menyang Rumah Sakit Mardi Waluyo, Blitar. 

‘Bis PO Manis yang memuat siswa-siswi TK Pertiwi (TK PGRI 2 

Blitar),masuk jurang di Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, 

Selasa (18/5). Kecelakaan maut itu menyebabkan tujuh orang 

tewas...Korban selamat begitu juga yang tewas kemudian  dibawa 

ke rumah sakit mardi Waluyo, Blitar.’ 

 



55 
 

 
 

(42) 1)SMA/MA/SMK cacah 267, kang dumadi saka 51 sekolah negri 

lan 216 partikelir, 100 persen siswane dinyatakake ora lulus ujian 

nasional (UN) taun 2010 iki...2) Kanggo nangani sekolah-sekolah 

sing kabeh murid ora lulus mau Nuh bakal nitipriksa sabab-

musababe. Antara liya kualitas guru sarta fasilitase sekolah mau.   

‘SMA/MA/SMK berjumlah 267, yang terjadi dari 51 sekolah 

negeri dan 216 sisanya, 100 persen siswanya dinyatakan tidak lulus 

ujian nasional (UN) tahun 2010 ini...Untuk menangani sekolah-

sekolah yang semua siswa tidak lulus tadi Nuh akan memeriksa 

penyebabnya. Antara lain kualitas guru serta fasilitasnya sekolah 

tadi.’ 

 

 Pada contoh (39) di atas hubungan yang menyatakan antonim atau 

berlawanan, yaitu kata mudharat ‘kerugian’ pada kalimat pertama berlawanan 

dengan kata manfaat pada kalimat ketiga. Kedua kata yang menyatakan 

berlawanan tersebut bersifat mutlak. 

 Pada contoh (40) hubungan yang menyatakan berlawanan yaitu kata 

mundur pada kalimat kedua berlawanan dengan kata maju pada kalimat ketiga. 

Kedua kata yang menyatakan berlawanan tersebut bersifat mutlak. Pada contoh 

(41) hubungan yang menyatakan berlawanan yaitu kata mundur pada kalimat 

kedua berlawanan dengan kata maju pada kalimat ketiga. Kedua kata yang 

menyatakan berlawanan tersebut bersifat mutlak. Kemudian pada contoh (42) 

hubungan yang menyatakan berlawanan yaitu kata murid pada kalimat kedua 

berlawanan dengan kata guru pada kalimat kelima. Kedua kata yang menyatakan 

berlawanan tersebut bersifat saling melengkapi. 

 Pada contoh analisis wacana di atas ditemukan penggunaan antonimi yang 

memiliki hubungan perlawanan yang bersifat mutlak dan saling melengkapi. 

Penggunaan antonimi pada beberapa contoh tersebut dilakukan untuk mendukung 
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kepaduan wacana secara leksikal dan semantis, sehingga kehadirannya dapat 

menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai jenis-jenis kohesi antarkalimat 

dalam berita di majalah Panjebar Semangat, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis 

kohesi yang digunakan dalam berita di majalah Panjebar Semangat lebih sedikit 

bila dibandingkan dengan jenis-jenis kohesi yang terdapat pada berita disurat 

kabar. Dari hasil penelitian, jenis-jenis kohesi antarkalimat yang ditemukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Kohesi penunjukan: iki ‘ini’, iku ‘itu’, kuwi ‘itu’, 

2. Kohesi penggantian: kata ganti persona (dheweke ‘dia’, panjenengane 

‘beliau’, piyambake ‘beliau’, dan kekarone ‘keduanya’), klitika-e, 

3. Kohesi pelesapan: berupa pelesapan pada fungsi subjek dan objek, 

4. Kohesi perangkaian: nanging ‘namun’, nalika ‘ketika’, sebab 

‘sebab/karena’, kamangka ‘padahal’,  kejaba kuwi ‘kecuali itu’, 

jalaran ‘sebab/karena’, mula ‘maka’, sabanjure ‘lalu/kemudian’, 

merga ‘sebab/karena’, mangka ‘maka’, 

5. Kohesi pengulangan: pengulangan episfora, pengulangan tautotes, dan 

berupa pengulangan anafora,  

6. Sinonimi: sabu-sabu= barang haram, zina= kumpul kebo, etika= tata 

cara, mati= tiwas, 

7.  Antonimi: mudharat>< manfaat, mundur>< maju, tiwas>< slamet, 

murid>< guru. 
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4.2  Pemakaian Koherensi Antarkalimat dalam Wacana Berita 

di Majalah Panjebar Semangat 

 Ramlan (1993:10) mengatakan bahwa dalam bidang makna setiap kalimat 

menyatakan suatu informasi. Informasi yang terdapat pada kalimat yang satu 

memiliki hubungan dengan kalimat lainnya sehingga membentuk satu satuan 

informasi yang padu. 

 Dari hasil penelitian, dalam wacana berita di majalah Panjebar Semangat 

ditemukan tujuh jenis koherensi antarkalimat. Ketujuh koherensi tersebut adalah 

(1) koherensi penambahan, (2) koherensi perlawanan, (3) koherensi penekanan, 

(4) koherensi perturutan, (5) koherensi sebab–akibat, (6) koherensi waktu, dan (7) 

koherensi penjelasan. 

 Di bawah ini akan dipaparkan lebih lanjut penanda-penanda koherensi dari 

ketujuh jenis koherensi antarkalimat yang terdapat dalam wacana berita di 

majalah Panjebar Semangat.  

 

4.2.1 Koherensi Penambahan 

Koherensi penambahan adalah koherensi yang terbentuk karena adanya 

kalimat yang menyatakan hal, peristiwa atau keadaan lain di luar dari yang telah 

dinyatakan pada kalimat sebelumnya. Dengan kata lain, apa yang dinyatakan pada 

satu kalimat merupakan penambahan terhadap apa yang dinyatakan pada kalimat 

sebelumnya. Untuk lebih jelas perhatikan contoh di bawah ini. 

(43) 1) Sawijining industri pomahan pengisian elpiji CV Bintang Timur 

ing jalan Slompretan, Surabaya njeblug, Kemis (3/6) bengi... 

Jeblugan nggegirisi iku, kejaba njalari tiwas karyawan cacah 

papat, uga nyebabake wewangunan cacah 20 ing kiwa tengene 
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lokasi melu rusak...2) Kejaba kuwi, Julianto uga mung waton 

mindhahake gas menyang tabung kothong kanthi piranti saanane. 

 ‘Salah satu industri perumahan pengisian elpiji CV Bintang Timur 

di jalan Slompretan, Surabaya meledak, kamis (3/6) malam.... 

Ledakan itu, selain menyebabkan empat karyawan tewas, juga 

menyebabkan 20 lokasi bangunan kanan kiri ikut rusak...Selain itu, 

Julianto juga hanya asal memindahkan gas ke tabung kosong 

dengan peralatan seadanya.’ 

 

(44) 1) Kramik kuna cacah 2.366 kang disebut-sebut tinggalane Dinasti 

Ming, bakal dipasrahake marang Panitia Nasional Barang Muatan 

Kapal Tenggelam (BMKT)...2)Komandan Lanal Cirebon, Letkol 

Dedy Septiana, Senen (29/3) kandha, kejaba dipasrahake BMKT, 

barang-barang mau uga bakal dislidhiki pulisi jalaran ora 

dipepaki surat-surat saka instansi tinamtu. 

‘Keramik kuna berjumlah 2.366 yang disebut-sebut peninggalan 

Dinasti Ming, akan diserahkan kepada Panitia Nasional Barang 

Muatan Kapal tenggelam (BMKT)...Komandan Lanal Cirebon, 

Letkol Dedy Septiana, Senin (29/3) berkata, selain diserahkan 

BMKT, barang-barang tadi juga akan diselidiki polisi karena tidak 

dilengkapi surat-surat dari instansi tertentu. 

 

 

(45) 1) Mahkamah Agung (MA) nyebar surat edaran marang reh-

rehane sing wose njaluk sumbangan kanggo ragad mbangun 

mesjid ing kantor pusate para hakim kasebut..2)Jroning edaran 

mau, semana uga disebutake yen panitiane pembangunan mesjid 

njaluk sumbangan sing jumlahe wis ditemtokake.... 

‘Mahkamah Agung (MA) menyebarkan surat edaran kepada 

bawahannya yang ditugasi meminta sumbangan untuk biaya 

pembangunan masjid di kantor pusatnya para hakim 

tersebut...Dalam edaran tadi, demikian juga disebutkan jika panitia 

pembangunan masjid meminta sumbangan yang jumlahnya tidak 

ditentukan....’ 

 

 Pada contoh (43) digunakan penanda koherensi kejaba kuwi ‘selain itu’ 

yang terdapat dalam kalimat kedua. Apa yang dinyatakan pada kalimat kedua 

ditambahkan pada apa yang dinyatakan pada kalimat pertama. 

 Pada contoh (44) digunakan penanda koherensi uga ‘juga’ yang terdapat 

pada kalimat kedua. Pada kalimat pertama dinyatakan bahwa Keramik kuna 

berjumlah 2.366 yang disebut-sebut peninggalan Dinasti Ming, akan diserahkan 
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kepada Panitia Nasional Barang Muatan Kapal tenggelam (BMKT).Selanjutnya 

dalam kalimat kedua disebutkan bahwa barang-barang tadi akan diselidiki polisi 

karena tidak dilengkapi surat-surat dari instansi tertentu. 

 Pada contoh (45) digunakan penanda koherensi semono uga ‘demikian 

juga’ yang terletak pada kalimat kedua. Apa yang dinyatakan pada kalimat kedua 

ditambahkan pada apa yang dinyatakan pada kalimat pertama. 

 Hal tersebut dapat dibuktikan dengan mungkinnya penanda hubungan 

kejaba kuwi ‘selain itu’, uga ‘juga’, dan semono uga ‘demikian juga’ diganti 

dengan penghubung lan ‘dan’ yang disertai dengan pengubahan, maka kedua 

contoh di atas dapat berubah menjadi: 

(43) 1) Sawijining industri pomahan pengisian elpiji CV Bintang Timur 

ing jalan Slompretan, Surabaya njeblug, Kemis (3/6) bengi... 

Jeblugan nggegirisi iku, kejaba njalari tiwas karyawan cacah 

papat, uga nyebabake wewangunan cacah 20 ing kiwa tengene 

lokasi melu rusak...2)lan, Julianto uga mung waton mindhahake 

gas menyang tabung kothong kanthi piranti saanane. 

 ‘Salah satu industri perumahan pengisian elpiji CV Bintang Timur 

di jalan Slompretan, Surabaya meledak, kamis (3/6) malam. 

Ledakan itu, selain menyebabkan empat karyawan tewas, juga 

menyebabkan 20 lokasi bangunan kanan kiri ikut rusak...Dan, 

Julianto juga hanya asal memindahkan gas ke tabung kosong 

dengan peralatan seadanya.’ 

 

(44) 1) Kramik kuna cacah 2.366 kang disebut-sebut tinggalane Dinasti 

Ming, bakal dipasrahake marang Panitia Nasional Barang Muatan 

Kapal Tenggelam (BMKT). 2)  Komandan Lanal Cirebon, Letkol 

Dedy Septiana, Senen (29/3) kandha, kejaba dipasrahake BMKT, 

lan bakal dislidhiki pulisi, jalaran ora dipepaki surat-surat saka 

instansi tinamtu. 

‘Keramik kuna berjumlah 2.366 yang disebut-sebut peninggalan 

Dinasti Ming, akan diserahkan kepada Panitia Nasional Barang 

Muatan Kapal tenggelam (BMKT). Keramik kuna tadi berbentuk 

barang bekas hasil tangkapan aparat pangkalan TNI AL Cirebon 

belum lama ini. Komandan Lanal Cirebon, Letkol Dedy Septiana, 

Senin (29/3) berkata, selain diserahkan BMKT, dan akan diselidiki 

polisi, karena tidak dilengkapi surat-surat dari instansi tertentu. 
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(45) 1) Mahkamah Agung (MA) nyebar surat edaran marang reh-

rehane sing wose njaluk sumbangan kanggo ragad mbangun 

mesjid ing kantor pusate para hakim kasebut...2) Jroning edaran 

mau, lan disebutake yen panitiane pembangunan mesjid njaluk 

sumbangan sing jumlahe wis ditemtokake.... 

‘Mahkamah Agung (MA) menyebarkan surat edaran kepada 

bawahannya yang ditugasi meminta sumbangan untuk biaya 

pembangunan masjid di kantor pusatnya para hakim 

tersebut...Dalam edaran tadi, dan disebutkan jika panitia 

pembangunan masjid meminta sumbangan yang jumlahnya tidak 

ditentukan....’ 

 

 

4.2.2 Koherensi perlawanan 
  

 Koherensi perlawanan adalah koherensi yang terbentuk karena adanya 

kalimat-kalimat yang mempertentangan suatu hal, keadaan, atau perbuatan dengan 

hal, keadaan, atau perbuatan lain. Hal yang dipertentangkan tidak selalu 

berlawanan, namun dapat juga hal yang berbeda. 

 Di bawah ini terdapat beberapa contoh penggalan teks yang di dalamnya 

mengandung koherensi perlawanan. 

(46) 1) Menteri pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Senen (22/2) 

ngandharake, pihake bakal nyetop pengosongan omah dhines 

purnawirawan kanthi peksan...2) Kamangka isih akeh prajurit 

aktif sing uripe kleleran merga ora duwe papan dunung. 

‘Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Senin (22/2) 

menjelaskan, pihaknya akan menghentikan pengosongan rumah 

dinas purnawirawan dengan memaksa...Padahal masih banyak 

prajurit aktif yang hidupnya terabaikan karena tidak mempunyai 

tempat tinggal. 

 

(47) 1)Yahman, warga Dhukuh Curahreja, Desa Pakel, Kecamatan 

Bareng, Jombang Jawa Timur, Senen (22/2) nggugat pimpinan 

pulisi, wiwit kapolres Jombang-Kapolwil Bojonegoro-Kapolda 

Jatim engga Kapolri...2) Nanging lapuran mau dienengake wae. 

‘Yahman, warga Dukuh Curahreja, Desa pakel, Kecamatan Bareng, 

Jombang Jawa Timur, Senin (22/2) menggugat pimpinan polisi, 

mulai dari kapolres Jombang-Kapolwil Bojonegoro-Kapolda Jatim 

hingga kapolri...Namun laporan tadi diabaikan saja.’ 
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(48) 1)Sawijining industri pomahan pengisian elpiji CV Bintang Timur 

ing jalan Slompretan, Surabaya njeblug...2) Sadurunge kedadeyan 

njeblug, Julianto nyimpen tabung elpiji 3 kilogram cacah 700 ing 

tokone kamangka gas mau kondisine apik lan ora mbebayani 

tumrap elpiji kang bocor.... 

 ‘Salah satu industri perumahan pengisian elpiji CV Bintang Timur 

di jalan Slompretan, Surabaya meledak...Sebelun kejadian 

meledak, Julianto menyimpan 700 3kilogram gas elpiji di tokonya, 

padahal tabungnya tadi dalam keadaan baik, dan tidak 

membahayakan untuk tabung elpiji yang bocor.... 

 

 Pada contoh (46) terdiri dari dua kalimat. Pada kalimat pertama dinyatakan 

bahwa Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Senin (22/2) menjelaskan, 

pihaknya akan menghentikan pengosongan rumah dinas purnawirawan dengan 

paksa, sedangkan pada kalimat kedua dikemukakan bahwa masih banyak prajurit 

aktif yang hidupnya terabaikan karena tidak mempunyai tempat tinggal. Dengan 

demikian, kalimat pertama dan kedua berkoherensi perlawanan karena 

menyatakan dua hal yang bertentangan yaitu menteri Pertahanan akan 

mengosongkan rumah dinas dengan paksa padahal masih banyak prajurit yang 

belum mempunyai tempat tinggal, dan koherensinya ditandai dengan penanda 

hubungan kamangka ‘padahal’. 

 Pada contoh (47) terdiri dari dua kalimat. Pada kalimat pertama sampai 

kalimat kedua berkoherensi perlawanan, karena menyatakan dua hal yang 

bertentangan yaitu Yahman menggugat polisi, karena polisi tidak menanggapi 

laporannya tentang hilangnya pohon jati berjumlah 30 tetapi laporan tadi 

diabaikan, dan koherensinya ditandai dengan penanda hubungan nanging 

‘namun’. 
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 Pada contoh (48) terdiri dari dua kalimat. Pada kalimat pertama sampai 

kalimat kedua berkoherensi perlawanan karena menyatakan dua hal yang 

bertentangan yaitu industri perumahan pengisian elpiji meledak yang 

mengakibatkan empat karyawan tewas dan 20 bangunan rusak. Sumber dari 

ledakan tadi berasal dari gas elpiji yang bocor padahal tabungnya tadi dalam 

keadaan baik, dan tidak membahayakan untuk tabung elpiji yang bocor, dan 

koherensinya ditandai dengan penanda hubungan kamangka ‘padahal’. 

 

4.2.3 Koherensi Penekanan 

 Koherensi penekanan merupakan koherensi yang terbentuk karena apa 

yang dinyatakan pada suatu kalimat menekankan apa yang dinyatakan pada 

kalimat-kalimat sebelumnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh di 

bawah ini. 

(49) 1)...Miturut Ramli, panyusune rancangan peraturan pamarentah 

kang ngatur disipline punggawa negara kuwi wis meh rampung... 

Sadurunge dilereni, PNS kasebut bakal dielingake yen jroning 

limang dina absen. 2) Malah yen luwih saka sesasi ora mlebu, 

blanjane pegawe mau bakal distop. 

‘...Menurut Ramli, penyusun rancangan peraturan pemerintah yang 

mengatur disiplin aparat negara itu sudah hampir selesai...Sebelum 

diberhentikan, PNS tersebut akan diperingatkan jika selama 5 hari 

absen. Malah jika lebih dari satu bulan tidak masuk, blanja pegawai 

tadi akan distop.’ 

 

 

(50) 1)...Miturut presiden, upayane kanggo mbangun negara iki uga 

kebak pandadaran lan tantangan...Mula saka kuwi SBY ngajak 

marang kabeh murih nulad kapimpinane jroning ngrampungi 

perkara, mligine masalah politik lan bangsa. 2) Malah, sejarah 

wis mbuktikake, nadyan abota dikayangapa, pandadaran lan 

tantangan kasebut bisa diatasi kanthi idin lan pitulungane Allah 

SWT.   
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‘...Menurut Presiden, upaya untuk membangun negara ini penuh 

dengan ujian dan tantangan...Maka dari itu SBY mengajak kepada 

semuanya agar meneladani kepemimpinan dalam menyelesaikan 

masalah, khususnya masalah politik dan bangsa. Malah sejarah 

sudah membuktikan, walaupun beratnya seperti apa, ujian dan 

tantangan tersebut bisa diatasi dengan ijin dan pertolongan Allah 

SWT. 

 

 Pada contoh (49) diawal kalimat kedua terdapat penggunaan penanda 

hubungan malah yang berfungsi sebagai penanda koherensi lebih. Pada kalimat 

pertama sampai dengan kalimat kedua menjelaskan bahwa PNS yang tidak masuk 

selama 50 hari terus-menerus akan segera dicopot. Pada kalimat kedua dinyatakan 

bahwa selain diperingatkan belanja PNS juga akan distop jika lebih dari satu 

bulan tidak masuk. Dalam hal ini, kalimat kedua itu berkoherensi lebih karena apa 

yang dinyatakan pada kalimat kedua melebihi apa yang dinyatakan pada kalimat 

pertama. 

 Pada contoh (50) diawal kalimat kedua terdapat penggunaan penanda 

hubungan malah yang berfungsi sebagai penanda koherensi lebih. Pada kalimat 

pertama sampai dengan kalimat kedua menjelaskan bahwa upaya untuk 

membangun negara ini penuh dengan ujian dan tantangan. Maka dari itu SBY 

mengajak kepada semuanya agar meneladani kepemimpinan dalam 

menyelesaikan masalah, khususnya masalah politik dan bangsa. Pada kalimat 

kedua dinyatakan bahwa selain harus meneladani kepemimpinan nabi Muhammad 

yang penuh dengan ujian dan tantangan juga sudah dibuktikan oleh sejarah bahwa 

beratnya seperti apa, ujian dan tantangan tersebut bisa diatasi dengan ijin dan 

pertolongan Allah SWT. Dalam hal ini, kalimat kedua itu berkoherensi lebih 
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karena apa yang dinyatakan pada kalimat kedua melebihi apa yang dinyatakan 

pada kalimat pertama. 

 

4.2.4 Koherensi perturutan 

 Koherensi perturutan adalah koherensi yang terbentuk karena adanya 

kalimat-kalimat yang memngungkapkan peristiwa-peristiwa, keadaan, atau 

perbuatan yang secara berturut-turut terjadi atau dilakukan. Dibawah ini terdapat 

beberapa contoh yang menunjukan adanya koherensi perturutan. 

(51) 1)...Pelelangane barang-barang kang nduweni nilai sejarah iku 

bakal katindakake tanggal 5 Mei 2010 lumantar kantor Piutang 

Kekayaan Negara sarta tinarbuka kanggo pasar internasional. 2) 

Banjur, pamarentah nglelang artefak-artefak kuna mau murih 

perusahaan kang nindakake eksplorasi. 

‘...Pelelangan barang-barang yang mempunyai nilai sejarah itu 

akan dilaksanakan tanggal 5 Mei 2010 melalui kantor Piutang 

Kekayaan Negara serta terbuka untuk pasar internasional. lalu 

pemerintah melelang artefak-artefak kuna tadi agar perusahaan 

yang melakukan eksplorasi’.  

 

(52) 1) ... Kapal kang ngemot bantuan kamanungsan kanggo warga 

jalur gaza, Palestina mau ditembaki dening saradhadhu Israel 

engga nyebabake relawan 19 tiwas. 2) Kadadeyan iku pas 60 

kilometer ing lepas laut Gaza. 3) Sabanjure, kapal dalah 

penumpange ditahan dening Israel.  

‘ ... Kapal yang memuat bantuan kemanusiaan untuk warga jalur 

gaza, Palestina tadi ditembak oleh saradadu Israel sehingga 

menyebabkan relawan 19 tewas. Kejadian itu pas 60 kilometer di 

lepas laut Gaza. Kemudian, kapal dengan penumpangnya ditahan 

oleh Israel’. 

 

(53)  1)  Aparat Polda Jawa Timur mikut wong telu kang dinuga 

kadidene dhalange kerusuhan ing DPRD Mojokerto sawatara 

wektu kepungkur. 3) Katelune ditangkep Senen (31/5) bengi ing 

Mojokerto rikala numpak mobil jinis Elf kanthi tujuan kediri. 3) 

Sawise karangket, wong telu mau agahan diglandhang menyang 

markase Polda Jatim ing Surabaya. 

‘Aparat Polda Jawa Timur meringkus tiga orang yang diduga 

sebagai dalangnya kerusuhan di DPRD mojokerto sekitar waktu 
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yang lalu. Ketiganya ditangkap Senin (31/5) malam di Mojokerto 

ketika mengendarai mobil jinis Elf dengan tujuan kediri. Setelah itu 

ditangkap, tiga orang tadi langsung diglandang ke markas Polda 

Jatim di Surabaya. 

 

(54) 1)  Pamarentah kota  (pemkot) Surabaya, nggusur pasar keputran 

pasar tradhisional...2) Akhire para pedagang mau mbongkari 

dhewe kios-kiose engga rampung. 

‘Pemerintah kota (pemkot) Surabaya, menggusur pasar keputran, 

pasar tradisional...Akhirnya para pedagang tadi membongkar 

sendiri-sendiri kiosnya hingga selesai’. 

 

 Pada contoh (51) yang terdiri dari dua kalimat terdapat koherensi 

perturutan pada kalimat kedua yang ditandai dengan penanda hubungan banjur 

‘lalu’. Pada kalimat pertama dijelaskan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan 

Fadel Muhammad, menjelaskan, 271.381 barang kuna asal Cina yang diangkat 

dari kapal selam di laut jawa siap dilelang. Pelelangan itu akan dilaksanakan 

tanggal 5 Mei 2010 melalui kantor Piutang Kekayaan Negara serta terbuka untuk 

pasar internasional, yang kemudian disusul dengan penjelasan pada kalimat 

berikutnya bahwa setelah melakukan pelelangan tadi, perusahaan dapat 

melakukan eksplorasi. 

 Pada contoh (52) kalimat ketiga berkoherensi perturutan yang 

koherensinya ditandai dengan penanda hubungan sabanjure ‘kemudian’. Pada 

kalimat pertama dan kedua dijelaskan bahwa Kapal yang memuat bantuan 

kemanusiaan untuk warga jalur gaza, Palestina tadi ditembak oleh saradadu Israel 

sehingga menyebabkan relawan 19 tewas. Kejadian itu pas 60 kilometer di lepas 

laut Gaza, yang kemudian disusul dengan penjelasan pada kalimat berikutnya 

bahwa setelah kapal tersebut ditembak, penumpangnya juga ditahan oleh Israel. 
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 Pada contoh (53) kalimat ketiga berkoherensi perturutan yang 

koherensinya ditandai dengan penanda hubungan sawise ‘setelah itu’. Pada 

kalimat pertama dan kedua  dijelaskan bahwa Aparat Polda Jawa Timur 

meringkus tiga orang yang diduga sebagai dalangnya kerusuhan di DPRD 

mojokerto sekitar waktu yang lalu. Ketiganya ditangkap ketika mengendarai 

mobil jinis Elf dengan tujuan kediri, yang kemudian dilanjutkan dengan 

keterangan bahwa setelah ditangkap tiga orang tadi langsung diglandang ke 

markas Polda Jatim di Surabaya. 

 Pada contoh (54) di atas terdiri dari dua kalimat. Pada kalimat pertama 

sampai dengan kalimat kedua dikemukakan bahwa Pemerintah kota (pemkot) 

Surabaya, menggusur pasar keputran, pasar tradisional. Namun keberanian 

pedagang yang berjumlah 200 itu luntur karena ada 800 polisi yang disiagakan 

untuk mengamankan penggusuran tadi yang mengakibatkan para pedagang tadi 

membongkar sendiri-sendiri kiosnya, yang diawali dengan kata akhire ‘akhirnya’. 

Dengan demikian kalimat kedua berkoherensi perturutan dengan kalimat 

sebelumnya dan koherensinya ditandai dengan penanda hubungan akhire. 

 

4.2.5 Koherensi Sebab-akibat 

 Koherensi sebab akibat merupakan koherensi yang terbentuk karena 

adanya kalimat yang memberikan penjelasan tentang sebab atau alasan terjadinya 

sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat lainnya. Di bawah ini terdapat beberapa 

contoh penggalan teks  yang berkoherensi sebab-akibat. 
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(55)  1)...Chazali terus terang menawa pamarentah durung sanggup 

ngrumat kabeh lansia sebab dhuwite negara sing dianggarake 

kanggo kuwi isih winates. 

‘...Chazali terus terang kalau pemerintah belum sanggup merawat 

semua lansia karena uang negara yang dianggarkan untuk itu masih 

terbatas’. 

 

(56) 1)  Sawijining industri pomahan pengisian elpiji CV Bintang Timur 

ing jalan Slompretan, Surabaya njeblug...2) Sebab ing njero 

bangunan kang ajur mumur mau tinemu tabung elpiji cacah 

atusan.... 

‘Salah satu industri perumahan pengisian elpiji CV Bintang Timur 

di jalan Slompretan, Surabaya meledak...Karena di dalam 

bangunan yang hancur tadi ditemukan ratusan tabung elpiji....’ 

 

 Pada contoh (55) berkoherensi  sebab-akibat dan koherensinya ditandai 

dengan kata sebab ‘karena’. Pada kalimat tersebut dinyatakan bahwa Chazali terus 

terang kalau pemerintah belum sanggup merawat semua lansia karena uang 

negara yang dianggarkan untuk itu masih terbatas. Apa yang dinyatakan pada 

kalimat tersebut merupakan sebab bagi apa yang dinyatakan pada kalimat 

sebelumnya. 

 Pada contoh (56) terdiri dari dua kalimat yang berkoherensi sebab-akibat 

dan koherensinya ditandai dengan kata sebab ‘karena’. Pada kalaimat pertama 

dinyatakan bahwa Salah satu industri perumahan pengisian elpiji CV Bintang 

Timur di jalan Slompretan, Surabaya meledak. Pada kalimat selanjutnya 

dikemukakan bahwa Karena di dalam bangunan yang hancur tadi ditemukan 

ratusan tabung elpiji. Apa yang dinyatakan pada kalimat kedua merupakan sebab 

bagi apa yang dinyatakan pada kalimat pertama, kedua dan ketiga sebagai akibat. 
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4.2.6 Koherensi Waktu 

 Koherensi waktu merupakan koherensi yang terbentuknya karena adanya 

kalimat yang satu menyatakan waktu yang terjadi atau batas waktu permulaan 

terjadinya peristiwa atau perbuatan yang dinyatakan pada kalimat yang lain. 

Misalnya: 

(57) 1)Sawijining pesawat latih jinis TB-10 gaweyan Prancis nabrak 

montor sing liwat ing landasan pacu Bandara Budiarto Sekolah 

Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug...2)nalika kuwi 

pesawat lagi mabur ana kiwa tengene STPI watara 450-950 meter.   

‘Salah satu pesawat latih jenis TB-10 buatan Prancis menabrak 

motor yang lewat di landasan pacu Bandara Budiarto Sekolah 

Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug...ketika itu pesawat 

sedang terbang di sekitar STPI antara 450-950 meter’. 

 

(58) 1) ...Heymas nduga, akehing temunan bandha karun ing Cirebon 

ana gandheng cenenge karo lelakon sewu taun kepungkur. 2) 

Wektu iku, pangirane Heymas, ana punggawa praja Tiongkok 

kang nggawa bandha karun kasebut metu saka wilayahe.... 

‘ ...Heymas menduga, banyaknya temuan harta karun di Cirebon 

ada kaitannya dengan kejadian seribu tahun lalu. Waktu itu, 

perkiraanya Heymas, ada punggawa kerajaan Tiongkok yang 

membawa harta karun tersebut keluar dari wilayahnya....’ 

 

(59) 1) ...Detasemen Antiteror 88 wis mikut wong pitu saka watara 

wong rong puluh ing gladhen perang mau, nanging liyane kasil 

lolos. 2) Operasi nggrebek musuhing klompok mau dumadi saka 

pulisi cacah 150 saka polda Nangroe Aceh Darussalam. 3) Sawise 

iku pulisi nemokake barang bukti arupa paspor, buku-buku basa 

arab, lan buku-buku Imam Samudra.... 

‘...Detasemen Antiteror 88 sudah meringkus tujuh orang diantara 

dua puluh orang  dilatihan perang tadi, namun lainnya berhasil 

lolos. Operasi penggrebegan kelompok penjahat tadi dilakukan 

oleh 150 polisi dari Polda Nangroe Aceh Darussalam. Setelah itu, 

polisi menemukan  barang bukti berupa paspor, buku-buku basa 

arab, dan buku-buku Imam Samudra....’  

 

 Pada contoh (57) terdiri dari dua kalimat yang berkoherensi sebab-akibat 

dan koherensinya ditandai dengan kata sebab ‘karena’. Pada kalimat pertama 

sampai dengan kalimat kedua dinyatakan bahwa Salah satu industri perumahan 
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pengisian elpiji CV Bintang Timur di jalan Slompretan, Surabaya meledak. Pada 

kalimat selanjutnya dikemukakan bahwa ledakan itu menyebabkan empat korban 

dan 20 lokasi bangunan rusak Karena di dalam bangunan yang hancur tadi 

ditemukan ratusan tabung elpiji. Apa yang dinyatakan pada kalimat kedua 

merupakan sebab bagi apa yang dinyatakan pada kalimat pertama sebagai akibat. 

 Pada contoh (58) terdiri dari dua kalimat yang berkoherensi waktu dan 

koherensinya ditandai dengan penanda hubungan wektu iku ‘waktu itu’. Pada 

kalimat pertama dinyatakan bahwa Heymas menduga, banyaknya temuan harta 

karun di Cirebon ada kaitannya dengan kejadian seribu tahun lalu. Kalimat ini 

menyatakan waktu bagi kalimat kedua, yaitu ketika kejadian tersebut berlangsung  

ada punggawa kerajaan Tiongkok yang membawa harta karun tersebut keluar dari 

wilayahnya. 

 Pada contoh (59) terdiri dari tiga kalimat yang berkoherensi waktu dan 

koherensinya ditandai dengan penanda hubungan sawise iku ‘setelah itu’. Pada 

kalimat pertama dan kedua dinyatakan bahwa  Detasemen Antiteror 88 sudah 

meringkus tujuh orang diantara dua puluh orang  dilatihan perang tadi, namun 

lainnya berhasil lolos. Operasi penggrebegan kelompok penjahat tadi dilakukan 

oleh 150 polisi dari Polda Nangroe Aceh Darussalam. Kalimat ini menyatakan 

waktu bagi kalimat ketiga , yaitu ketika kejadian itu berlangsung, kemudian polisi 

menemukan barang bukti berupa paspor, buku-buku basa arab, dan buku-buku 

Imam Samudra’.  
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4.2.7 Koherensi Penjelasan 

 Koherensi penjelasan merupakan koherensi yang terbentuknya karena 

adanya kalimat yang memberikan penjelasan atau keterangan lebih lanjut bagi 

informasi yang dinyatakan dalam kalimat yang lain. Di bawah ini terdapat 

beberapa contoh penggalan teks yang kalimat-kalimatnya berkoherensi 

penjelasan. 

(60)  1) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mbeberake, ana telung 

cara (modus) kadurjanan pajeg kang sasuwene iki asring kalakon. 

2) Modus kapisan yakuwi wajib pajeg sing ethok-ethok lali mbayar 

pajeg utawa mbayar pajeg nanging cacahe luwih sethithik saka 

kuajiban sing sanyatane. 3) Kaloro yakuwi, petugas pajeg kang 

nindakake korupsi. 4) Katelu yaiku kongkalikong antarane wajib 

pajeg karo petugas. 

‘Presiden Susilo bambang Yudhoyono menjelaskan, ada tiga cara 

(modus) kejahatan pajak yang selama ini sering dilakukan. Modus 

yang pertama yaitu pajak yang pura-pura lupa membayar pajak 

atau membayar pajak namun jumlahnya lebih sedikit dari 

kewajiban pajak yang sebenarnya.  Kedua yaitu, petugas pajak 

yang melakukan korupsi. Ketiga yaitu ada yang tidak beres antara 

wajib pajak dengan petugas’. 

 

(61) 1) Kementrian Dalam Negri bakal nganakake orientasi (meh kaya 

ospek) marang bupati/walikota sa Indonesia. 2) Kurikulum 

orientasi mau nyakup pokok bahasan cacah pitu. 3) Ing antarane 

bab demokrasi lan kebangsaan, sistem pamarentahan nasional lan 

dhaerah, kapemimpinan lan etika, hubungan antarane pamarentah 

pusat lan DPRD sarta cara nyegah korupsi. 

‘Kementrian Dalam negeri akan mengadakan orientasi (hampir 

seperti ospek) kepada bupati/walikota se Indonesia. Kurikulum 

orientasi tadi mencangkup tujuh pokok pembahasan. Diantaranya 

bab demokrasi dan kebangsaan, sistem pemerintahan nasional dan 

daerah, kepemimpinan dan etika, hubungan antara pemerintah 

pusat dan DPRD serta cara mencegah korupsi’. 

 

 Kalimat-kalimat pada contoh (60) memiliki koherensi penjelasan yang 

berupa keterangan lebih lanjut. Pada kalimat pertama dikemukakan bahwa 

Presiden Susilo bambang Yudhoyono menjelaskan, ada tiga cara (modus) 
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kejahatan pajak yang selama ini sering dilakukan. Kalimat kedua sampai dengan 

kalimat keempat menyatakan Modus yang pertama yaitu pajak yang pura-pura 

lupa membayar pajak atau membayar pajak namun jumlahnya lebih sedikit dari 

kewajiban pajak yang sebenarnya. Kedua yaitu, petugas pajak yang melakukan 

korupsi. Ketiga yaitu ada yang tidak beres antara wajib pajak dengan petugas. 

Dengan demikian terdapat koherensi penjelasan lebih lanjut mengenai informasi 

pada kalimat pertama dengan kalimat kedua, ketiga, dan keempat. 

 Pada contoh (61) terdiri dari tiga kalimat. Kalimat-kalimat pada contoh 

(61)  memiliki koherensi penjelasan yang berupa keterangan lebih lanjut. Pada 

kalimat pertama dan kedua dikemukakan bahwa Kementrian Dalam negeri akan 

mengadakan orientasi (hampir seperti ospek) kepada bupati/walikota se Indonesia. 

Kurikulum orientasi tadi mencangkup tujuh pokok pembahasan. Kalimat ketiga 

menyatakan diantaranya bab demokrasi dan kebangsaan, sistem pemerintahan 

nasional dan daerah, kepemimpinan dan etika, hubungan antara pemerintah pusat 

dan DPRD serta cara mencegah korupsi. Dengan demikian terdapat koherensi 

penjelasan lebih lanjut mengenai informasi pada kalimat pertama dengan kalimat 

kedua dan ketiga.  

 Dari kedua contoh di atas dapat disimpulkan bahwa koherensi penjelasan 

tidak ditandai dengan penanda hubungan antarkalimat namun penjabarannya 

berupa keterangan lebih lanjut. 

 Dari hasil penelitian jenis-jenis koherensi yang terdapat dalam wacana 

berita di majalah Panjebar Semangat adalah sebagai berikut: 
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1. Koherensi penambahan: kejaba kuwi ‘selain itu’, uga ‘juga’, semana uga 

‘demikian juga’, 

2. Koherensi perlawanan: kamangka ‘padahal’, nanging ‘namun’, 

3. Koherensi penekanan: malah ‘malah’, 

4. Koherensi perturutan: Banjur ‘lalu’, sabanjure ‘kemudian’, sawise 

‘setelah’, akhire ‘akhirnya’, 

5. Koherensi sebab-akibat: sebab ‘karena’, 

6. Koherensi waktu: nalika kuwi ‘ketika itu’, wektu iku ‘waktu itu’, sawise 

iku ‘setelah itu’, 

7. Koherensi penjelasan: Koherensi penjelasan penjabarannya berupa 

keterangan lebih lanjut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kohesi dan koherensi antarkalimat 

dalam wacana berita di majalah Panjebar Semangat, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat empat jenis sarana kohesi gramatikal, dan tiga jenis sarana kohesi 

leksikal. Keempat jenis sarana kohesi gramatikal meliputi: (1) kohesi penunjukan, 

(2) kohesi penggantian, (3) kohesi pelesapan, dan (4) kohesi perangkaian. 

Sedangkan ketiga jenis sarana kohesi leksikal meliputi: (1) repetisi, (2) sinonimi, 

dan (3) antonimi.  

   Selain itu terdapat tujuh jenis koherensi antarkalimat, yaitu (1) koherensi 

penambahan, (2) koherensi perlawanan, (3) koherensi penekanan, (4) koherensi 

perturutan, (5) koherensi sebab-akibat, (6) koherensi waktu, dan (7) koherensi 

penjelasan. 

   Jenis-jenis kohesi antarkalimat yang ditemukan dalam wacana berita di 

majalah Panjebar Semangat adalah sebagai berikut. 

1. Kohesi penunjukan: iki ‘ini’, iku ‘itu’, kuwi ‘itu’, 

2. Kohesi penggantian: kata ganti persona (dheweke ‘dia’, panjenengane 

‘beliau’, piyambake ‘beliau’, dan kekarone ‘keduanya’), klitika-e, 

3. Kohesi pelesapan: berupa pelesapan pada fungsi subjek dan objek, 

4. Kohesi perangkaian: nanging ‘namun’, nalika ‘ketika’, sebab 

‘sebab/karena’, kamangka ‘padahal’,  kejaba kuwi ‘kecuali itu’, 

jalaran ‘sebab/karena’, mula ‘maka’, sabanjure ‘lalu/kemudian’, 

merga ‘sebab/karena’, mangka ‘maka’, 

5. Kohesi pengulangan: pengulangan episfora, pengulangan tautotes, dan 

berupa pengulangan anafora,  
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6. Sinonimi: sabu-sabu= barang haram, zina= kumpul kebo, etika= tata 

cara, mati= tiwas, 

7.  Antonimi: mudharat>< manfaat, mundur>< maju, tiwas>< slamet, 

murid>< guru. 

 Seperti halnya dengan jenis-jenis kohesi, jenis-jenis koherensi 

antarkalimat yang digunakan dalam wacana berita di majalah Panjebar Semangat 

adalah sebagai berikut. 

1. Koherensi penambahan: kejaba kuwi ‘selain itu’, uga ‘juga’, semana uga 

‘demikian juga’, 

2. Koherensi perlawanan: kamangka ‘padahal’, nanging ‘namun’, 

3. Koherensi penekanan: malah ‘malah’, 

4. Koherensi perturutan: Banjur ‘lalu’, sabanjure ‘kemudian’, sawise 

‘setelah’, akhire ‘akhirnya’, 

5. Koherensi sebab-akibat: sebab ‘karena’, 

6. Koherensi waktu: nalika kuwi ‘ketika itu’, wektu iku ‘waktu itu’, sawise 

iku ‘setelah itu’, 

7. Koherensi penjelasan: Koherensi penjelasan penjabarannya berupa 

keterangan lebih lanjut. 
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5.2 Saran 

Penelitian ini hanya meneliti data yang berupa wacana berita pada rubrik 

sariwarta yang terdapat dalam majalah Panjebar Semangat. Saran peneliti untuk 

peneliti yang lain adalah untuk meneliti wacana jenis lain seperti prosa, puisi, 

drama, sehingga terlihat dengan jelas perbedaan kohesi dan koherensi 

antarkalimat yang terdapat dalam wacana jenis tersebut. 
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Lampiran 1 

Pemakaian Kohesi Antarkalimat dalam Wacana Berita di 

Majalah Panjebar Semangat 

1. Kohesi Penunjukan 

1.1 Penunjukan Iki 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ngendika ngenani Keluarga Berencana 

(KB). Kanggo ngundhakake kualitase urip rumah tangga, program iki, bisa 

bali diaktifake maneh.... (data: 1/ Sumber: PS) 

1.2 Penunjukan Iku 

Menteri kelautan lan perikanan Fadel Muhammad,Senen (5/4), mratelakake, 

271.381 barang kuna asal Cina kang diangkat saka kapal kerem ing Laut Jawa 

dhek abad ka-10, siap dilelang. Pelelangane barang-barang kang nduweni 

nilai sejarah iku bakal katindakake tanggal 5 Mei 2010.... (data: 4/ Sumber: 

PS) 

1.3 Penunjukan Kuwi 

Sawijining pesawat latih jinis TB-10 gaweyan Prancis nabrak montor sing 

liwat ing landasan pacu Bandara Budiarto Sekolah Tinggi Penerbangan 

Indonesia (STPI) Curug, Tangerang, Senen (19/4). Kacilakan kuwi ndadekake 

penunggange sepedha montor cacah loro nemahi tiwas.... (data: 8/ Sumber: 

PS) 

2. Kohesi Penggantian 

2.1 Kata Ganti Persona Sebagai Penanda Kohesi Penggantian 

 Dul Matin alias Joko Pitono tiwas dibrondong mimis dening aparat 

Detasemen Khusus Antiteror Polri ana warnet Multiplus, Jl Siliwangi, 

Pamulang, Tangerang, Banten, Selasa (9/3). Dul matin disikep nalika lagi 

telung menit mbukak internet. Dheweke tiwas kanthi posisi lungguh lan sirah 

semendhe tembok.... (data: 11/ Sumber: PS) 

 

Siti Habibah, ibune Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dirawat ana Rumah 

Sakit Husada, Jakarta, Senen (22/2). ...Panjenengane banjur dipindhah 

menyang Rumah Sakit Gatot Subroto.... (data: 12/ Sumber: PS) 

 

Direktur perlindungan Tanaman Pangan Kementrian Pertanian, Ati Wasiati, 

Senen (29/3) nandhesake, banjir bandhang kang pirang-pirang ndina 

ngrendhem pesawahan ing Kabupaten Karawang., Jawa Barat ora nganggu 

produksi beras nasional. Miturut piyambake, ambane area sawah karawang 

kang keleban banjir 962 hektar.... (data: 13/ Sumber: PS) 
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Aparat Polda Jawa Timur mikut wong telu kang dinuga kadidene dhalange 

kerusuhan ing DPRD Mojokerto sawatara wektu kepungkur. Katelune 

ditangkep Senen (31/5) bengi ing Mojokerto rikala numpak mobil jinis Elf 

kanthi tujuan Kediri. Sawise karangket, wong telu mau agahan diglandhang 

menyang markase Polda Jatim ing Surabaya. Manut sawenehing sumber, loro 

saka wong telu kang dicekel kasebut nduweni inisial MK lan SR. Kekarone 

isih klebu kerabate KH Dimyati Rosyid, calon bupati kang wurung maju 

merga dicoret dening KPU. (data: 14/ Sumber: PS) 

 

 

2.2 Klitika-e sebagai Kohesi Penggantian 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ngendika ngenani Keluarga Berencana 

(KB). 2) Kanggo ngundhakake kualitase urip rumah tangga, program iki, bisa 

bali diaktifake maneh. 3) Ngendikane mau diandharake nalika mbukak rapat 

kerja kabinet Indonesia bersatu II klawan para gubernur, ketua DPRD 

Propinsi sa-Indonesia. (data: 15/ Sumber: PS) 

 

3. Pelesapan 

3.1 Pelesapan Subyek 

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, Senen (29/3) 

ngandharake, Indonesia isih kekurangan mayuta-yuta kanthong getih saben 

taune. Saka kebutuhan kanthong getih 4 yuta saben taun, PMI mung bisa 

nyediyakake 1,7 yuta. Mula wiwit 2010-2011 Ø nduweni target ngumpulake 

3-4 yuta kanthong getih. (data: 18/ Sumber: PS) 

 

 

3.2 Pelesapan Objek 

Kapulisen Denpasar Bali kasil mikut David Suharto alias Codet, buron kasus 

rudhapeksa bocah durung umur cacah enem. Ø, warga Lamongan, Jawa 

Timur, ditangkep pulisi lalulintas ing kawasan Kuta, Minggu (16/5) sawise 

nitik sepedha montore sing nganggo plat S 4758 KK. David dadi buron 

lurone aparat nem sasi suwene. Kapulisen Bali ngerigake ora kurang pulisi 

cacah 350 dibiyantu masyarakat kanggo nglacak lanang  glendam-glendem 

kuwi. Sadurunge Ø karangket, Bali geger anane tindak asusila tumaruntun 

marang siswi SD. (data:  19/ Sumber: PS) 

 

4. Perangkaian 

...Miturut Presiden, program KB ora mung saderma ngontrol kelairan.  

Nanging KB uga wigati kanggo ngerim laire bocah-bocah kang tembene urip 

kleleran.... (data: 22/ Sumber: PS)  
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5. Kohesi Leksikal 

5.1.1 Pengulangan (Repetisi) 

5.1.1 Repetisi Episfora 

  Ketua DPR Marzuki Alie, Selasa (8/6) ora sarujuk karo usule  Partai 

Golkar kang njaluk dana aspirasi Rp 15 miliar. Partai Golkar pancen 

ngusulake murih saben anggota Dewan diwenehi dhuwit Rp 15 miliar 

kanggo mbangun dhaerah pemilihane dhewe-dhewe. Miturut Marzuki, 

usule Partai Golkar mau nyalahi aturan lan dheweke bakal nulak usulan 

kang sipate dum-duman dhuwit. (data: 27/ Sumber: PS) 

5.1.2 Repetisi Tautotes 

 

 Bledhosan ngeget-egeti nggeterake kamar prodhuksi detonator ing 

perusahaan produsen senjata PT Pindad ing Malang, Jawa Timur, Rebo 

(2/6). 2) Kedadeyan iku nyebabake karyawan telu tiwas, sarta papat liyane 

nandhang tatu abot. Direktur Utama PT Pindad Malang, Adik Alfrianto 

durung bisa mesthekake sebab timbuling kedadeyan iku. Manut dheweke, 

sawijining bledhosan bisa kedadeyan yen ana problem karo mesin cetak 

utawa ana rakitan sing nyalahi prosedur. Petugas Forensik Polda Jatim 

dibiyantu tim saka Kementrian Pertahanan isih neliti penyebabe kedadeyan 

iku. Kedadeyan iku sing kaping pindho tumrap PT Pindad Malang. data: 

(29/ Sumber: PS) 

 

 

5.1.3 Repetisi Anafora 

 

Bom rakitan ditemokake gumlethak ana  Mesjid Agung Kraton Kasepuhan 

Cirebon, Setu (27/2). Bom rakitan kang diwadhahi tas kresek iku 

ditemokake takmir mesjid sawise shalat Subuh. Kapolres Cirebon AKBP 

Ary Laksmana Widjaya mratelakake, wungkusan iku wis disumurupi 

takmir mesjid wiwit jemuah awan. Sakawit takmir mesjid mau ngira bom 

rakitan kasebut duweke warga kang ngestreni acara Pelal Panjang Jimat 

Mauludan ing Kraton Kasepuhan. (data: 32/ Sumber: PS) 

 

5.1.4 Sinonim 

Kementrian Dalam Negeri bakal ngrapeti aturan ngenani calon kepala 

daerah, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, Jemuah (16/4) kandha, 

pamarentah lan DPR nedya ngrevisi undang-undang pemilihan Kepala 

Daerah, mligine ing bab syarat-syarate sawenehe pawongan kang bakal 

maju kadidene calon kepala daerah. Salah sijine aturan kang bakal 
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dicakake yakuwi nglarang pawongan kang nate nindakake zina utawa 

kumpul kebo. (Data: 36/ Sumber: PS) 

 

5.1.5 Antonim 

Majelis Tajrih lan tajdid PP Muhammadiyah ngetokake fatwa larangan 

ngrokok marang umat islam merga akeh mudharate. Fatwa iku diputusake 

dening halakah ngenani pengendalian dampak lingkungan kang digelar ing 

Yogyakarta, Minggu (7/3). Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas 

kandha sadurunge ngrembug manfaat lan mudharate ngrokok, Majlis 

Tajrih lan Tajdid nyimpulake manawa ngrokok kegolong tumindak kang 

karam. Data: (39/ Sumber: PS) 

 

 

Lampiran 2 

Pemakaian Koherensi Antarkalimat dalam Wacana Berita di 

Majalah Panjebar Semangat 

1. Koherensi Penambahan 

Mahkamah Agung (MA) nyebar surat edaran marang reh-rehane sing wose 

njaluk sumbangan kanggo ragad mbangun mesjid ing kantor pusate para 

hakim kasebut. Surat edaran sing ditapakastani dening ketua MA Harifin 

Tumpa tanggal 29 januari 2010 kuwi nyebutake menawa gunggunge ragad 

pambangunane mesjid Rp 12,5 miliar. Jroning edaran mau, semana uga 

disebutake yen panitiane pembangunan mesjid njaluk sumbangan sing 

jumlahe wis ditemtokake. (Data: 45/ Sumber: PS) 

 

2. Koherensi Perlawanan 

Menteri pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Senen (22/2) ngandharake, pihake 

bakal nyetop pengosongan omah dhines purnawirawan kanthi peksan. 

Ngosongake omah dhines tentara kanthi peksan kaya kang ditindakake 

sasuwene iki, ditempuh merga anggarane tentara kanggo yasa omah prajurit 

isih cumpen. Kamangka isih akeh prajurit aktif sing uripe kleleran merga ora 

duwe papan dunung. (Data: 46/ Sumber: PS) 

 

3. Koherensi Penekanan 

...Miturut Ramli, panyusune rancangan peraturan pamarentah kang ngatur 

disipline punggawa negara kuwi wis meh rampung. Salah sijine poin kang 

ngatur bab sanksi, kandhane Ramli, yakuwi PNS kang ora ngantor sajroning 

50 dina terus-terusan bakal langsung dicopot. Sadurunge dilereni, PNS 
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kasebut bakal dielingake yen jroning limang dina absen. Malah yen luwih 

saka sesasi ora mlebu, blanjane pegawe mau bakal distop. (Data: 49/ Sumber: 

PS) 

 

4. Koherensi Perturutan 

Kapal kang ngemot bantuan kamanungsan kanggo warga jalur gaza, Palestina 

mau ditembaki dening saradhadhu Israel engga nyebabake relawan 19 tiwas. 

Kadadeyan iku pas 60 kilometer ing lepas laut Gaza. Sabanjure, kapal dalah 

penumpange ditahan dening Israel. (Data: 52/ Sumber: PS) 

 

 

 

 

5. Koherensi Sebab-Akibat 

Sekjen Kementrian Sosial Chazali Situmorang, Setu (29/5) ngira-ira, cacahe 

lansia sing urip kleleran watara 1,7 - 2 juta. Saka jumlah iku, pamarentah 

mung bisa ngopeni wong 10 ewu, kanthi aweh bantuan arupa dhuwit Rp 300 

ewu sesasi. Chazali terus terang menawa pamarentah durung sanggup 

ngrumat kabeh lansia sebab dhuwite negara sing dianggarake kanggo kuwi 

isih winates. (Data: 55/ Sumber: PS) 

 

6. Koherensi Waktu 

Heymas nduga, akehing temunan bandha karun ing Cirebon ana gandheng 

cenenge karo lelakon sewu taun kepungkur. Wektu iku, pangirane Heymas, 

ana punggawa praja Tiongkok kang nggawa bandha karun kasebut metu saka 

wilayahe. (Data: 58/ Sumber: PS) 

 

7. Koherensi Penjelasan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mbeberake, ana telung cara (modus) 

kadurjanan pajeg kang sasuwene iki asring kalakon. Modus kapisan yakuwi 

wajib pajeg sing ethok-ethok lali mbayar pajeg utawa mbayar pajeg nanging 

cacahe luwih sethithik saka kuajiban sing sanyatane. Kaloro yakuwi, petugas 

pajeg kang nindakake korupsi. Katelu yaiku kongkalikong antarane wajib 

pajeg karo petugas.  (Data: 60/ Sumber: PS) 

 

Kementrian Dalam Negri bakal nganakake orientasi (meh kaya ospek) 

marang bupati/walikota sa Indonesia. Kurikulum orientasi mau nyakup pokok 

bahasan cacah pitu. Ing antarane bab demokrasi lan kebangsaan, sistem 

pamarentahan nasional lan dhaerah, kapemimpinan lan etika, hubungan 

antarane pamarentah pusat lan DPRD sarta cara nyegah korupsi. (Data: 61/ 

Sumber: PS) 
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Lampiran 3 

 

KARTU DATA 

 

Kohesi gramatikal 

Penunjukan iki 

Potongan wacana 

1)Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ngendika ngenani Keluarga 

Berencana (KB). 2) Kanggo ngundhakake kualitase urip rumah tangga, 

program iki, bisa bali diaktifake maneh.... 

 

Analisis  

Pada data (1) kata iki ‘ini’ pada frasa program iki ‘program ini’ yang terdapat 

dalam kalimat kedua merupakan unsur penunjuk yang menunjuk frasa 

Keluarga Berencana pada kalaimat pertama. Kalimat kedua tidak akan jelas 

maknanya apabila kalimat pertama dihilangkan. Dengan adanya kalimat 

pertama akan menjadi jelas maksudnya yaitu membicarakan mengenai 

Keluarga Berencana.  

 No. data: 1/ Sumber: PS 

 

Penunjukan iku 

Potongan wacana 

1) Menteri kelautan lan perikanan Fadel Muhammad,Senen (5/4), 

mratelakake, 271.381 barang kuna asal Cina kang diangkat saka kapal kerem 

ing Laut Jawa dhek abad ka-10, siap dilelang. 2) Pelelangane barang-barang 

kang nduweni nilai sejarah iku bakal katindakake tanggal 5 Mei 2010.... 

Analisis  

Pada data (4) kata iku  ‘itu’ pada frasa nilai sejarah iku ‘nilai sejarah itu’ yang 

terdapat pada kalimat kedua merupakan unsur penunjuk pada kalimat 

pertama. Sehingga frasa nilai sejarah iku ‘nilai sejarah itu’ pada kalimat 

kedua memiliki referen yang sama pada kalimat pertama yaitu menjelaskan 

bahwa yang dimaksud nilai sejarah iku ‘nilai sejarah itu’ adalah barang kuna 

asal Cina yang diangkat dari kapal selam di laut Jawa dari abad ke-10, yang 

siap dilelang. 

 No. data: 4/ Sumber: PS 
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Penunjukan kuwi 

Potongan wacana 

1) Direktur Peninggalan Bawah Air Direktorat Sejarah lan Purbakala 

Kementrian Kebudayaan lan Pariwisata, Surya Helmi, Senen (19/4) kandha, 

adhedhasar asli panalitene UNESCO, diweruhi menawa Indonesia nduweni 

situs arkeologi kang mapan ana sangisore banyu. 2) Miturut Surya, taun 2004 

UNESCO wis naliti dokumene VOC. 3) Saka panaliten kuwi kewiyak yen 

tinemu  274 situs bawah air.... 

Analisis  

Pada data (9) kata kuwi ‘itu’ pada frasa panaliten kuwi ‘penelitian itu’ yang 

terdapat pada kalimat ketiga merupakan unsur penunjuk pada kalimat (1) dan 

(2), sehingga frasa panaliten kuwi ‘penelitian itu’ pada kalimat ketiga 

memiliki referen yang sama dengan kalimat (1) dan (2) yaitu menjelaskan 

bahwa dari hasil penelitian UNESCO, diperlihatkan bahwa Indonesia 

mempunyai situs arkeologi bawah air. 

 No. data: 9/ Sumber: PS 

 
Penggantian 

Potongan wacana 

1) Dul Matin alias Joko Pitono tiwas dibrondong mimis dening aparat 

Detasemen Khusus Antiteror Polri ana warnet Multiplus, Jl Siliwangi, 

Pamulang, Tangerang, Banten, Selasa (9/3). Dul matin disikep nalika lagi 

telung menit mbukak internet. 2) Dheweke tiwas kanthi posisi lungguh lan 

sirah semendhe tembok.... 

Analisis  

Pada data (11) kata dheweke ‘ia’ yang terdapat pada kalimat kedua 

menggantikan kata Dul Matin yang terdapat pada kalimat pertama. 

 No. data: 11/ Sumber: PS 

 
Klitika-e sebagai penanda kohesi penggantian 

Potongan wacana 

1) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ngendika ngenani Keluarga 

Berencana (KB). 2) Kanggo ngundhakake kualitase urip rumah tangga, 

program iki, bisa bali diaktifake maneh. 3) Ngendikane mau diandharake 

nalika mbukak rapat kerja kabinet Indonesia bersatu II klawan para gubernur, 

ketua DPRD Propinsi sa-Indonesia. 

Analisis  

2) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ngendika ngenani Keluarga 

Berencana (KB). 2) Kanggo ngundhakake kualitase urip rumah tangga, 

program iki, bisa bali diaktifake maneh. 3) Ngendika Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono mau diandharake nalika mbukak rapat kerja kabinet 

Indonesia bersatu II klawan para gubernur, ketua DPRD Propinsi sa-
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Indonesia. 

 No. data: 15/ Sumber: PS 

 
 
Kohesi Pelesapan 

Potongan wacana 

1) Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, Senen (29/3) 

ngandharake, Indonesia isih kekurangan mayuta-yuta kanthong getih saben 

taune. 2) Saka kebutuhan kanthong getih 4 yuta saben taun, PMI mung bisa 

nyediyakake 1,7 yuta. 3) Mula wiwit 2010-2011 Ø nduweni target 

ngumpulake 3-4 yuta kanthong getih. 

Analisis  

1) Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, Senen (29/3) 

ngandharake, Indonesia isih kekurangan mayuta-yuta kanthong getih saben 

taune. 2) Saka kebutuhan kanthong getih 4 yuta saben taun, PMI mung bisa 

nyediyakake 1,7 yuta. 3) Mula wiwit 2010-2011 Jusuf Kalla nduweni target 

ngumpulake 3-4 yuta kanthong getih. 

 No. data: 18/ Sumber: PS 

 

Kohesi Perangkaian 

Potongan wacana 

1)...Miturut Presiden, program KB ora mung saderma ngontrol kelairan. 2) 

Nanging KB uga wigati kanggo ngerim laire bocah-bocah kang tembene urip 

kleleran....    

Analisis  

Pada contoh (22) terdiri dari dua kalimat yang dirangkaikan oleh penanda 

hubungan nanging ‘namun’. Kata nanging ‘namun’ pada awal kalimat kedua 

selain memiliki fungsi sebagai penanda kohesi perangkaian, juga merupakan 

penanda koherensi perturutan. Pada kalimat pertama dijelaskan bahwa 

program KB tidak hanya sekedar mengontrol kelahiran. Dilanjutkan pada 

kalimat kedua dijelaskan bahwa KB juga penting untuk mengurangi kelahiran 

anak-anak yang hidupnya terlantar. 

 

 No. data: 22/ Sumber: PS 

 

Kohesi Leksikal 

Repitisi (pengulangan) 

Potongan wacana 

1)Ketua DPR Marzuki Alie, Selasa (8/6) ora sarujuk karo usule  Partai 

Golkar kang njaluk dana aspirasi Rp 15 miliar. 2)Partai Golkar pancen 

ngusulake murih saben anggota Dewan diwenehi dhuwit Rp 15 miliar kanggo 

mbangun dhaerah pemilihane dhewe-dhewe. 3) Miturut Marzuki, usule 
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Partai Golkar mau nyalahi aturan lan dheweke bakal nulak usulan kang 

sipate dum-duman dhuwit.  

Analisis  

Pada contoh (27) di atas tampak bahwa pengulangan frasa partai golkar. 

Frasa partai golkar yang terdapat pada kalimat pertama diulang pada kalimat 

kedua, dan ketiga. Pengulangan tersebut dimaksudkan agar bentuk frasa yang 

diulang pada kalimat itu berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Bentuk 

pengulangan pada contoh (27) tersebut adalah contoh repetisi episfora, yaitu 

pengulangan frasa partai golkar pada kalimat pertama tersebut diulang 

kembali pada kalimat-kalimat berikutnya. 

 

 No. data: 27/ Sumber: PS 

` 

Sinonim 

Potongan wacana 

1) Teroris cacah lima ditembak  mati jroning operasi khusus kang 

ditindakake Densus Antiteror  Polri ing Cikampek, Jawa Barat lan Cawang, 

Jakarta Timur, Rebo (12/5). 2) Loro ing antarane kurban tiwas mau 

kaidentifikasi kadidene Saptono lan Maulana, buron kasus bom ing Kedubes 

Australia 2004 kepungkur.  

Analisis  

Pada contoh (38) menyatakan hubungan sinonim, yaitu kata mati pada 

kalimat pertama bersinonim dengan kata tiwas pada kalimat kedua. 

 

 No. Data: 38/ Sumber: PS 

 

Antonim 

Potongan wacana 

1)Majelis Tajrih lan tajdid PP Muhammadiyah ngetokake fatwa larangan 

ngrokok marang umat islam merga akeh mudharate. 2) Fatwa iku diputusake 

dening halakah ngenani pengendalian dampak lingkungan kang digelar ing 

Yogyakarta, Minggu (7/3). 3)  Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas 

kandha sadurunge ngrembug manfaat lan mudharate ngrokok, Majlis Tajrih 

lan Tajdid nyimpulake manawa ngrokok kegolong tumindak kang karam. 

Analisis  

Pada contoh (39) di atas hubungan yang menyatakan antonim atau 

berlawanan, yaitu kata mudharat ‘kerugian’ pada kalimat pertama berlawanan 

dengan kata manfaat pada kalimat ketiga. Kedua kata yang menyatakan 

berlawanan tersebut bersifat mutlak. 

 

 No. Data: 39/ Sumber: PS 

 

Potongan wacana 
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1)Tim pencari fakta kasus kerusuhan Tanjung Priok, Jakarta nemokake 

pituduh menawa pulisi sengaja ngetogake wae nalika aparat Satuan Pulisi 

Pamong Praja (Satpol PP) DKI jakarta dikroyok dening wong cacah ewon 

ana sangarepe pesareyane Mbah Priok, Rebo (14/4). 2) Ketua tim pencari 

fakta , Lulung Lunggana, Selasa (20/4) ngandharake, nalika kerusuhan 

njeblug cacahing massa udakara wong 3000. 3) Jroning kahanan sing 

mutawatiri mau, kandhane Lulung, kudune Satpol PP ditarik mundur. 4) Yen 

wis adu arep karo massa, banjur ganti pulisi sing maju ana ngarep. 

Analisis  

Pada contoh (40) hubungan yang menyatakan berlawanan yaitu kata mundur 

pada kalimat ketiga berlawanan dengan kata maju pada kalimat keempat. 

Kedua kata yang menyatakan berlawanan tersebut bersifat mutlak. 

 No. Data: 40/ Sumber: PS 

 

Koherensi penambahan 

Potongan wacana 

1) Sawijining industri pomahan pengisian elpiji CV Bintang Timur ing jalan 

Slompretan, Surabaya njeblug, Kemis (3/6) bengi. 2) Jeblugan nggegirisi iku, 

kejaba njalari tiwas karyawan cacah papat, uga nyebabake wewangunan 

cacah 20 ing kiwa tengene lokasi melu rusak. 3) Kapolres Surabaya Utara 

AKBP Djoko Hari Utomo nduga, sumber ing jeblugan mau saka tabung gas 

elpiji sing bocor. 4) Sebab ing njero bangunan kang ajur mumur mau tinemu 

tabung elpiji cacah atusan. 5) Djoko nambahake, usahane Julianto mau 

kegolong peteng awit ora nganthongi idin sarta ora nduweni standar 

keamanan. 6) Sadurunge kedadeyan njeblug, Julianto nyimpen tabung elpiji 3 

kilogram cacah 700 ing tokone kamangka gas mau kondisine apik lan ora 

mbebayani tumrap elpiji kang bocor 7) Kejaba kuwi, Julianto uga mung 

waton mindhahake gas menyang tabung kothong kanthi piranti saanane. 

Analisis  

Pada contoh (43) digunakan penanda koherensi kejaba kuwi ‘selain itu’ yang 

terdapat dalam kalimat ketujuh. Apa yang dinyatakan pada kalimat ketujuh 

ditambahkan pada apa yang dinyatakan pada kalimat (1), kalimat (2), kalimat 

(3), kalimat (4), kalimat (5), dan kalimat (6). 

 No. Data: 43/ Sumber: PS 

 

Koherensi perlawanan 

Potongan wacana 

1) Menteri pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Senen (22/2) ngandharake, 

pihake bakal nyetop pengosongan omah dhines purnawirawan kanthi peksan. 

2) Ngosongake omah dhines tentara kanthi peksan kaya kang ditindakake 

sasuwene iki, ditempuh merga anggarane tentara kanggo yasa omah prajurit 

isih cumpen. 3) Kamangka isih akeh prajurit aktif sing uripe kleleran merga 

ora duwe papan dunung.  
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Analisis  

Pada contoh (46) terdiri dari tiga kalimat. Pada kalimat pertama dinyatakan 

bahwa Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Senin (22/2) menjelaskan, 

pihaknya akan menghentikan pengosongan rumah dinas purnawirawan 

dengan paksa. Kalimat selanjutnya menjelaskan bahwa Mengosongkan rumah 

dinas tentara dengan paksa seperti yang dilakukan selama ini, ditempuh 

karena anggarannya tentara untuk jasa rumah prajurit masih terbatas, 

sedangkan pada kalimat ketiga dikemukakan bahwa masih banyak prajurit 

aktif yang hidupnya terabaikan karena tidak mempunyai tempat tinggal. 

Dengan demikian, kalimat pertama dan kedua berkoherensi perlawanan 

karena menyatakan dua hal yang bertentangan yaitu menteri Pertahanan akan 

mengosongkan rumah dinas dengan paksa padahal masih banyak prajurit 

yang belum mempunyai tempat tinggal, dan koherensinya ditandai dengan 

penanda hubungan kamangka ‘padahal’. 

 

 No. Data: 46/ Sumber: PS 

 

 

 

Koherensi penekanan 

Potongan wacana 

1) Deputi Sumber Daya Manusia Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara 

lan Reformasi Birokrasi, Ramli Naibaho, Setu (13/3) njlentrehake, peraturan 

pemerintah (PP) ngenani disiplin pegawe negri sipil (PNS) bakal enggal 

diumumake. 2) Miturut Ramli, panyusune rancangan peraturan pamarentah 

kang ngatur disipline punggawa negara kuwi wis meh rampung. 3) Salah 

sijine poin kang ngatur bab sanksi, kandhane Ramli, yakuwi PNS kang ora 

ngantor sajroning 50 dina terus-terusan bakal langsung dicopot. 4) Sadurunge 

dilereni, PNS kasebut bakal dielingake yen jroning limang dina absen. 5) 

Malah yen luwih saka sesasi ora mlebu, blanjane pegawe mau bakal distop.   

Analisis  

Pada contoh (49) diawal kalimat kelima terdapat penggunaan penanda 

hubungan malah yang berfungsi sebagai penanda koherensi lebih. Pada 

kalimat pertama sampai dengan kalimat keempat menjelaskan bahwa PNS 

yang tidak masuk selama 50 hari terus-menerus akan segera dicopot. Sebelum 

diberhentikan, PNS tersebut akan diperingatkan jika selama 5 hari absen. 

Pada kalimat kelima dinyatakan bahwa selain diperingatkan belanja PNS juga 

akan distop jika lebih dari satu bulan tidak masuk. Dalam hal ini, kalimat 

kelima itu berkoherensi lebih karena apa yang dinyatakan pada kalimat 

kelima melebihi apa yang dinyatakan pada kalimat pertama sampai dengan 

kalimat keempat. 

 

 No. Data: 49/ Sumber: PS 
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Koherensi perturutan 

Potongan wacana 

1)  Kapal kang ngemot bantuan kamanungsan kanggo warga jalur gaza, 

Palestina mau ditembaki dening saradhadhu Israel engga nyebabake relawan 

19 tiwas. Kadadeyan iku pas 60 kilometer ing lepas laut Gaza. Sabanjure, 

kapal dalah penumpange ditahan dening Israel.  

Analisis  

Pada contoh (52) kalimat ketiga berkoherensi perturutan yang koherensinya 

ditandai dengan penanda hubungan sabanjure ‘kemudian’. Pada kalimat 

pertama dan kedua dijelaskan bahwa Kapal yang memuat bantuan 

kemanusiaan untuk warga jalur gaza, Palestina tadi ditembak oleh saradadu 

Israel sehingga menyebabkan relawan 19 tewas. Kejadian itu pas 60 

kilometer di lepas laut Gaza, yang kemudian disusul dengan penjelasan pada 

kalimat berikutnya bahwa setelah kapal tersebut ditembak, penumpangnya 

juga ditahan oleh Israel. 

 

 No. Data: 52/ Sumber: PS 

 

Koherensi sebab-akibat 

Potongan wacana 

1)  Sekjen Kementrian Sosial Chazali Situmorang, Setu (29/5) ngira-ira, 

cacahe lansia sing urip kleleran watara 1,7 - 2 juta. Saka jumlah iku, 

pamarentah mung bisa ngopeni wong 10 ewu, kanthi aweh bantuan arupa 

dhuwit Rp 300 ewu sesasi. Chazali terus terang menawa pamarentah durung 

sanggup ngrumat kabeh lansia sebab dhuwite negara sing dianggarake 

kanggo kuwi isih winates.  

Analisis  

Pada contoh (55) terdiri dari tiga kalimat yang berkoherensi  sebab-akibat dan 

koherensinya ditandai dengan kata sebab ‘karena’. Pada kalimat pertama dan 

kedua dinyatakan bahwa Sekjen Kementrian Sosial Chazali Situmorang, 

memperkirakan, jumlah lansia yang hidup terlantara antara 1,7-2 juta. Dari 

jumalh itu, pemerintah hanya bisa merawat 10 ribu orang, dengan berupa 

bantuan uang Rp 300 ribu sebulan. Pada kalimat selanjutnya dikemukakan 

bahwa Chazali terus terang kalau pemerintah belum sanggup merawat semua 

lansia karena uang negara yang dianggarkan untuk itu masih terbatas. Apa 

yang dinyatakan pada kalimat ketiga merupakan sebab bagi apa yang 

dinyatakan pada kalimat pertama dan kedua sebagai akibat. 

 No. Data: 55/ Sumber: PS 

 

Koherensi waktu 

Potongan wacana 

1)  Heymas nduga, akehing temunan bandha karun ing Cirebon ana gandheng 

cenenge karo lelakon sewu taun kepungkur. Wektu iku, pangirane Heymas, 

ana punggawa praja Tiongkok kang nggawa bandha karun kasebut metu saka 
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wilayahe.  

Analisis  

Pada contoh (58) terdiri dari dua kalimat yang berkoherensi waktu dan 

koherensinya ditandai dengan penanda hubungan wektu iku ‘waktu itu’. Pada 

kalimat pertama dinyatakan bahwa Heymas menduga, banyaknya temuan 

harta karun di Cirebon ada kaitannya dengan kejadian seribu tahun lalu. 

Kalimat ini menyatakan waktu bagi kalimat kedua, yaitu ketika kejadian 

tersebut berlangsung  ada punggawa kerajaan Tiongkok yang membawa harta 

karun tersebut keluar dari wilayahnya. 

 

 No. Data: 58/ Sumber: PS 

 

Koherensi penjelasan 

Potongan wacana 

1) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mbeberake, ana telung cara (modus) 

kadurjanan pajeg kang sasuwene iki asring kalakon. Modus kapisan yakuwi 

wajib pajeg sing ethok-ethok lali mbayar pajeg utawa mbayar pajeg nanging 

cacahe luwih sethithik saka kuajiban sing sanyatane. Kaloro yakuwi, petugas 

pajeg kang nindakake korupsi. Katelu yaiku kongkalikong antarane wajib 

pajeg karo petugas.   

Analisis  

Kalimat-kalimat pada contoh (60) memiliki koherensi penjelasan yang berupa 

keterangan lebih lanjut. Pada kalimat pertama dikemukakan bahwa Presiden 

Susilo bambang Yudhoyono menjelaskan, ada tiga cara (modus) kejahatan 

pajak yang selama ini sering dilakukan. Kalimat kedua sampai dengan 

kalimat keempat menyatakan Modus yang pertama yaitu pajak yang pura-

pura lupa membayar pajak atau membayar pajak namun jumlahnya lebih 

sedikit dari kewajiban pajak yang sebenarnya. Kedua yaitu, petugas pajak 

yang melakukan korupsi. Ketiga yaitu ada yang tidak beres antara wajib pajak 

dengan petugas. Dengan demikian terdapat koherensi penjelasan lebih lanjut 

mengenai informasi pada kalimat pertama dengan kalimat kedua, ketiga, dan 

keempat. 

 No. Data: 60/ Sumber: PS 
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